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บทคัดย่อ

น�ำ้ ทิง้ ทีถ่ กู ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมักมีการเจือปนของโลหะหนักอันตราย เช่น สังกะสี นิกเกิล แคดเมียม
ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง ปรอท สารหนู และโครเมียม เป็นต้น เพื่อเป็นการลดปริมาณการสะสมของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
และลดการปนเปื้อนของโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ควรมีกระบวนการก�ำจัดโลหะหนักเหล่านี้ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ ซึง่ วิธกี ารก�ำจัดโลหะหนักสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การท�ำให้ตกตะกอน การแลกเปลีย่ นไอออน หรือใช้พชื บ�ำบัด
โดยทีก่ ารก�ำจัดโลหะด้วยพืชเป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจ เพราะเป็นวิธที เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ราคาถูก ให้ประสิทธิภาพในการ
ก�ำจัดโลหะหนักที่สูง ในงานวิจัยนี้จึงได้ระบุวิธีการก�ำจัดโลหะของพืชและวิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้พืช 2 วิธี ซึ่งประกอบ
ด้วยการก�ำจัดโลหะหนักแบบทางตรงคือ ระบบบึงประดิษฐ์ และทางอ้อมคือ การใช้มวลชีวภาพ (ตัวดูดซับทางชีวภาพ)
ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถน�ำมาใช้ในการก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�้ำเสียได้
ค�ำส�ำคัญ: การก�ำจัดโลหะหนัก ตัวดูดซับทางชีวภาพ ระบบบึงประดิษฐ์

Abstract

Sewage containing mixtures of hazardous heavy metals such as zinc, nickel, cadmium, iron,
mercury arsenic and chromium, most of them are released from the factory. In order to reduce the
accumulation of heavy metals in the environment should be preserved to eliminate these before being
discharged into natural water. It also reduces contamination of heavy metals in food chain for less. There
are several processes for heavy metals removal for example precipitation, ion-exchange or the use of
plant in water treatment. The removal of heavy metals by plants as a way of appealing, it is environmentally
friendly, low cost and high efficiency removal of heavy metals. In this work, the removal of heavy metals
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by plants and two methods for wastewater treatment with plants were identified. The ways of heavy
removal by plants have direct method as constructed wetlands and indirect method as biosorbent. Both
methods can be used in heavy metals removal from wastewater.
Keywords: Heavy metals removal, Biosorbent, Constructed wetland
บทน�ำ

มลภาวะที่ส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างมาก ได้แก่
การปนเปือ้ นของโลหะหนักในแหล่งน�ำ้ ทีม่ ากับน�ำ้ ทิง้ ซึง่ ปล่อย
มาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น น�้ำมันเชื้อเพลิง
เหมืองแร่ การไฟฟ้า และสี เป็นต้น หรือจากภาคการเกษตร
เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง และสารก�ำจัดวัชพืช เป็นต้น หรือแม้
กระทั่งจากกิจวัตรประจ�ำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง และ
การอุปโภคอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้ยากต่อการควบคุมปริมาณ
ของโลหะหนักที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน�้ำ ล�ำคลอง และเข้าสู่
ห่วงโซ่อาหารต่อไป ซึ่งโลหะหนักที่พบมากและเป็นอันตราย
หากสะสมในปริมาณที่สูง เช่น สังกะสีอาจเกิดอาการจับไข้
หนาวสั่น และอาเจียน แคดเมียมอาจท�ำให้ไตท�ำงานผิดปกติ
และปวดกระดูกสันหลังแขนขา ตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว
ส่วนใหญ่จะยึดจับกับเม็ดเลือดแดง จะไปลดการสร้างฮีม
(heme) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเม็ดเลือดแดง
นอกจากนีย้ งั ส่งผลต่อตับ ภาวะเจริญพันธุ์ ท�ำให้มคี วามพิการ
แต่ก�ำเนิดได้ ปรอทท�ำให้เกิดอาการบวมและเจ็บที่มือและ
ใบหน้า บางคนอาจเป็นเหน็บชาจนเป็นอัมพาต และสารหนู
จะส่งผลให้เกิดผื่นแดงและคัน และอาจเกิดสะเก็ดที่ผิวหนัง
จนมี ลั ก ษณะคล้ า ยโรคมะเร็ ง นอกจากนี้ ยั ง ท� ำ ลาย
เม็ดเลือดแดงจนเกิดอาการโรคโลหิตจางอีกด้วย เป็นต้น [1]
แม้วา่ จะมีหน่วยงานเข้ามาก�ำกับดูแล เช่น กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2] โดยการ
ก�ำหนดค่าการปนเปือ้ นของโลหะในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติแต่ดว้ ย
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร จึงยาก
ที่จะควบคุมปริมาณของโลหะหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ดังนั้นการก�ำจัดโลหะหนักในน�้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ต้องผลักดัน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีก�ำจัดโลหะหนักมี
หลายวิธี ได้แก่ การตกตะกอนด้วยสารเคมี (chemical

precipitation) [3] หรือการท�ำให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนด้วย
สารเคมี (chemical coagulation) ซึ่งมีข้อดีคือ เป็นวิธีการ
ที่ง่าย แต่ต้องใช้สารเคมีที่มาก มีค่าด�ำเนินการสูง วิธีการ
แลกเปลีย่ นไอออน (ion-exchange) [4] หรือวิธกี ารทางเคมี
ไฟฟ้า (electrochemical methods) [5] ข้อดีคือ เป็นการ
ก�ำจัดไอออนแบบเลือกจ�ำเพาะ ท�ำให้ก�ำจัดไอออนที่สนใจ
ได้ดี แต่มคี า่ ใช้จา่ ยสูง วิธกี ารกรองด้วยเมมเบรน (membrane
filtration) หรือการแยกด้วยศักย์ไฟฟ้า (electrodialysis)
[6] ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสามารถในการแยกไอออนที่สนใจที่ดี
แต่มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการที่สูง วิธีการกระตุ้นด้วยแสง
เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี (photocatalysis) [7] เป็นวิธีที่
สามารถก�ำจัดโลหะและสารประกอบอินทรีย์ได้พร้อมกัน
มีความเป็นพิษน้อย แต่คอ่ นข้างใช้เวลานานในการด�ำเนินการ
และใช้งานได้จ�ำกัด จากวิธีที่กล่าวมาล้วนมีข้อจ�ำกัดด้านค่า
ด�ำเนินการและเวลาที่ใช้ ดังนั้นจึงมีผู้วิจัยจ�ำนวนมากได้
พยายามหาวิ ธี เ พื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการก� ำ จั ด โลหะหนั ก
การบ�ำบัดโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมด้วยพืชจึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่ง โดยมีข้อดีคือ ต้นทุนต�่ำ ให้ประสิทธิภาพในการ
ก�ำจัดโลหะหนักที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบวิธีการ
ก�ำจัดโลหะของพืช และรวบรวมวิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียโดย
ใช้ พื ช 2 วิ ธี คื อ การก� ำ จั ด โลหะหนั ก แบบทางตรงด้ ว ย
ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ และทางอ้ อ มคื อ การใช้ ม วลชี ว ภาพ
(ตัวดูดซับทางชีวภาพ) ในการเป็นตัวดูดซับโลหะหนักในน�ำ้ เสีย
วิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้พืช
การบ�ำบัดน�ำ้ เสียโดยใช้พชื (phytoremediation)
หมายถึง กระบวนการใช้พืชเพื่อก�ำจัดความเป็นพิษของสาร
ปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถก�ำจัดโลหะ
หนักด้วยกระบวนการทางธรรมชาติเป็นหลัก โดยการใช้พืช
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เป็นตัวกรอง และดูดซับโลหะจากน�ำ้ เสีย ท�ำให้โลหะเกาะติด
อยูบ่ นส่วนต่าง ๆ ของพืช และเกิดกระบวนการอืน่ ๆ ตามมา
เช่น การแลกเปลี่ยนประจุระหว่างโลหะกับอนุภาคของพืช
พืชที่น�ำมาใช้ในระบบนี้จะต้องเป็นพืชที่มีรากแน่น โดยราก
จะท�ำหน้าทีด่ ดู ซึมโลหะไว้ และถูกเก็บไว้ในช่องว่างของเซลล์
พืช และหากโลหะมีปริมาณมากขึ้นก็จะถูกล�ำเลียงไปเก็บไว้
ทีท่ อ่ ล�ำเลียงน�ำ้ โดยทัว่ ไปสามารถจ�ำแนกวิธกี ารบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ด้วยพืชได้ดังนี้ [8]
การกรองด้วยรากพืช (rhizofiltration) เป็นวิธกี าร
ก�ำจัดโลหะโดยตรงด้วยรากของพืช โดยอาศัยการดูดซับ
สารปนเปือ้ นจากน�ำ้ เสียนัน้ ยิง่ มีระบบรากทีย่ าวและหนาแน่น
ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการก�ำจัดโลหะหนัก
การสกัดด้วยพืช (phytoextraction) เป็นวิธีการ
ที่อาศัยการเติบโตของพืช ซึ่งพืชจะใช้รากดูดซับและสะสม
โลหะไว้ แล้วโยกย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช จากรากไปสู่
ล�ำต้นและใบ เมื่อพืชโตขึ้นสามารถตัดออกได้ เป็นการก�ำจัด
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บริเวณของพืชทีป่ นเปือ้ นโลหะหนักออกไปได้โดยไม่ตอ้ งปลูก
ต้นใหม่ เหลือไว้แต่รากซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ พืชที่
นิยมใช้วิธีการนี้ต้องเป็นพืชที่โตไว ทนทาน สามารถสะสม
โลหะหนักไว้ในส่วนต่าง ๆ ของล�ำต้นได้
การตรึงด้วยพืช (phytostabilization) เป็นวิธกี าร
ก� ำ จั ด โลหะหนั ก โดยลดการเคลื่ อ นไหวของสารพิ ษ ใน
สิง่ แวดล้อม โดยใช้สว่ นรากของพืชตรึงโลหะไว้กบั ดิน ป้องกัน
ไม่ให้ถกู ชะล้างลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ใต้ผวิ ดิน หรือเข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหาร
ต่อไป
การท�ำให้ระเหยด้วยพืช (phytovolatilization)
เป็นวิธีการใช้พืชก�ำจัดโลหะอันตรายที่ระเหย ได้แก่ ปรอท
ซีลีเนียม และสารหนู เป็นต้น ให้กลายเป็นสารประกอบที่ไม่
อันตรายที่ระเหยได้ไปอยู่ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งแต่ละวิธีการ
ก�ำจัดโลหะหนักด้วยพืชย่อมมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 [8]

ตารางที่ 1 ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีในการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยพืช
วิธีการ
ข้อดี
การกรองด้วยรากพืช
1. เป็นวิธีการที่ใช้ส�ำหรับพืช ทั้งพืชบก
และพืชน�้ำ
2. ไม่พบการปนเปือ้ นของสารพิษบริเวณ
หน่อของพืช
การสกัดด้วยพืช
1. เป็นวิธีการที่ไม่แพงมาก
2. สารปนเปื้อนถูกก�ำจัดออกจากดิน
ได้อย่างถาวร
การตรึงด้วยพืช
การท�ำให้ระเหยด้วยพืช

1. ไม่ต้องก�ำจัดต้นพืชทิ้ง
2. การเกิดขึน้ ของต้นพืชสามารถลดการ
กัดกร่อนของดินได้
1. สารปนเปื้อนสามารถเปลี่ยนไปอยู่ใน
รูปที่ไม่อันตราย
2. สารปนเปื ้ อ นที่ ถู ก ปล่ อ ยไปยั ง
ชั้ น บรรยากาศสามารถถู ก ท� ำ ให้
สลายตัวได้ด้วยกระบวนการธรรมชาติ
เช่นกระบวนการ photodegradation

ข้อเสีย
1. ต้องมีการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้
เหมาะสม
2. ท�ำให้พืชเจริญเติบโตในบริเวณที่มีสาร
ปนเปื้อน
1. พืชที่ดูดซับโลหะหนักเข้าไปจะโตช้า
มีล�ำต้นเล็ก และจ�ำนวนรากน้อย
2. ท�ำให้ต้องตัดต้นพืชทิ้ง
3. พืชมักสะสมโลหะได้ดีเพียงชนิดเดียว
1. สารพิษยังคงปนเปื้อนอยู่ในดิน
2. ก�ำจัดโลหะได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น
3. ต้องใช้สารเคมีช่วยในการตรึงโลหะ
1. สารปนเปือ้ นอาจสะสมอยูใ่ นพืชพันธุไ์ ด้
เช่น ผลไม้
2. เป็นวิธีการที่ไม่ได้ผลกับสารที่อยู่ใน
ระดับความเข้มข้นต�่ำ ๆ
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ชนิดของพืชและการสะสมโลหะในพืช
พื ช แต่ ล ะชนิ ด มี ค วามสามารถในการสะสม
โลหะหนัก และวิธีการก�ำจัดโลหะออกจากสิ่งแวดล้อมได้
แตกต่างกัน ดังนั้นชนิดของพืชจึงมีความส�ำคัญต่อการก�ำจัด
โลหะ การเลือกชนิดของพืชนั้นควรเลือกพืชที่สามารถพบได้
ในท้องถิ่น เพราะพืชจะมีความเคยชินกับสภาพอากาศใน
บริเวณนัน้ หรือพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ ท�ำให้พชื สามารถเติบโต
ได้ดี พืชที่นิยมน�ำมาใช้เพื่อก�ำจัดโลหะหนักในน�้ำมักจะใช้
พืชน�้ำที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน�้ำ โดยอาจจะลอยที่ผิวน�้ำ ใต้ผิวน�้ำ
หรือโผล่ขึ้นเหนือน�้ำ หรืออาจเจริญเติบโตอยู่ตามน�้ำขัง หรือ
อาจเป็นพืชที่มีระบบรากที่ยาวและหนาแน่น และเป็นพืชที่
หาได้งา่ ย [9] จากการรวบรวมงานวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารน�ำพืชมาใช้
ก�ำจัดโลหะหนัก พบว่ามีวิธีการเบื้องต้นในการศึกษา คือ จะ
น�ำพืชไปปลูกและปล่อยให้เจริญเติบโตในบริเวณที่ต้องการ
บ�ำบัดโลหะหนัก และเมือ่ ครบตามระยะเวลาทีศ่ กึ ษาก็จะน�ำ
พืชเหล่านัน้ มาตรวจหาปริมาณโลหะหนักทีส่ ะสมอยูใ่ นพืชนัน้
ซึ่งมีผู้วิจัยได้ศึกษาพืชชนิดต่างๆ ในเรื่องการสะสมของโลหะ
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการก�ำจัดโลหะหนัก เช่น Swin และคณะ
[10] พบว่าผักตบชวามีประสิทธิภาพในการก�ำจัดทองแดง
ได้ดีกว่าแคดเมียม โดยพบการสะสมที่ราก ก้านดอก และใบ
นอกจากนี้ Aurangzeb และคณะ [11] ยังพบว่า ผักตบชวา
มีประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดโครเมียม สารหนู อะลูมิเนียม
และตะกัว่ อีกด้วย รวมทัง้ พบว่าจอกมีประสิทธิภาพสูงในการ
ก�ำจัดตะกัว่ และทองแดง โดยพบการสะสมในรากและบริเวณ
หน่อ Ugya และคณะ [12] รายงานว่าจอกสามารถสะสม
โลหะหนักในใบได้ โดยมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดปรอท
แคดเมียม แมงกานีส เงิน และสังกะสีได้
Hegazy และคณะ [13] พบว่ า ธู ป ฤาษี มี
ประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดสังกะสี เหล็ก ตะกั่ว และ
ทองแดง โดยสะสมในรากมากที่สุด รองลงมาพบมากใน
บริเวณแง่งและใบ นอกจากนี้ Li และคณะ [14] ยังพบว่า
ธูปฤาษียังสามารถก�ำจัดแคดเมียมได้อีกด้วย Verma และ
คณะ [15] พบว่าแหนมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแคดเมียม
ได้ดีกว่าตะกั่ว โดยพบการสะสมมากในบริเวณรากมากกว่า
ในใบ Abu และคณะ [16] พบว่าพืชในตระกูลสาหร่าย เช่น
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คาบอมบ้าแดง สาหร่ายเดนซ่า และสาหร่ายหางกระรอก
สามารถก�ำจัดสารหนู อะลูมิเนียม และสังกะสี ซึ่งสาหร่าย
เดนซ่าและสาหร่ายหางกระรอกมีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
โลหะสารหนู แ ละสั ง กะสี ส� ำ หรั บ คาบอมบ้ า แดงมี
ประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดโลหะอะลูมิเนียม โดยพบการ
สะสมมากในบริเวณรากและใบ นอกจากนี้ Li และคณะ [14]
รายงานว่าสาหร่ายพุงชะโดซึ่งจัดอยู่ในตระกูลพืชน�้ำ ยัง
สามารถก�ำจัดทองแดง สังกะสี และแคดเมียมได้ โดยให้
ข้อสรุปไว้ว่าพืชตระกูลสาหร่าย ซึ่งเป็นพืชที่จมใต้น�้ำจะมี
ประสิทธิภาพสูงในการสะสมโลหะทองแดงและแคดเมียมได้
มากกว่าพืชในตระกูลอื่น
จากการศึกษาประสิทธิภาพของพืชในการน�ำมา
ก�ำจัดโลหะหนักนั้น จะเห็นได้ว่าพืชส่วนใหญ่ เช่น ธูปฤาษี
จอก แหน ผักตบ และพืชในตระกูลหญ้ามีการสะสมของ
โลหะหนักในบริเวณรากมากกว่าล�ำต้น หน่อ หรือใบ ซึ่ง
น่าจะเป็นผลมาจากมีระบบรากที่แน่น และเป็นบริเวณแรก
ที่มีการดูดซับโลหะหนักจากน�้ำหรือดิน จึงเป็นบริเวณที่พบ
โลหะสะสมได้มากที่สุด อีกทั้งด้วยสมบัติทางกายภาพบาง
ประการเป็นตัวขัดขวางการส่งผ่านโลหะไปยังส่วนอืน่ ๆ ของ
ล�ำต้น เช่น ช่องว่างของเซลล์ในล�ำต้น หรือแม้กระทัง่ การเกิด
กระบวนการสังเคราะห์แสงในบริเวณใบของพืช อาจเป็นตัว
ป้องกันปริมาณของโลหะหนักในใบ [17] จึงเป็นสาเหตุให้พบ
การสะสมของโลหะหนักในรากมากที่สุด ทั้งนี้หากพืชนั้นจม
อยูใ่ นน�ำ้ ทัง้ ล�ำต้น เช่น พืชในตระกูลสาหร่าย จะพบการสะสม
ในใบมากกว่าส่วนอืน่ เพราะว่ามีพนื้ ทีผ่ วิ และบริเวณทีม่ ากขึน้
ในการดูดซับโลหะนั่นเอง
การน�ำพืชไปประยุกต์ใช้ก�ำจัดโลหะหนักในน�้ำ
พืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการสะสมโลหะ
หนักได้แตกต่างกัน ในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการน�ำไปใช้บำ� บัดโลหะหนักในน�ำ้ จึงมีการประยุกต์วธิ กี าร
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การก�ำจัดโลหะหนัก ซึง่ สามารถแบ่งวิธกี ารน�ำพืชไปใช้ได้เป็น
2 แบบ คือระบบบึงประดิษฐ์และไบโอซอพชัน (biosorption)
ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ระบบบึงประดิษฐ์ (constructed wetland)
โดยทั่วไปในธรรมชาติจะมีแหล่งรองรับน�้ำเสียหรือ
บึงธรรมชาติ ซึง่ มีพชื หลากหลายชนิดเจริญเติบโตอยูใ่ นบริเวณ
โดยรอบ ท�ำหน้าที่ดูดซับและกรองสารมลพิษในแหล่งน�้ำหรือ
น�ำ้ เสียได้ในระดับหนึง่ แต่ทงั้ นีแ้ หล่งทีใ่ ช้รองรับน�ำ้ เสียนีจ้ ะต้อง
อยู่ใกล้กับแหล่งปล่อยโลหะ มิฉะนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ขนถ่ายน�ำ้ เสียมาบ�ำบัดยังบึงธรรมชาติ ดังนัน้ ระยะทางระหว่าง
แหล่งปล่อยโลหะกับบึงธรรมชาติจึงเป็นอุปสรรคในการที่จะ
เลือกบ�ำบัดด้วยระบบบึงธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การรวบรวมของเสีย และขนถ่ายของเสียจากแหล่งก�ำเนิด
ของเสียมายังแหล่งก�ำจัด การประดิษฐ์บึงขึ้นมาเองจึงเป็นอีก
ทางเลือกในการบ�ำบัดของเสีย ซึ่งบึงที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถ
สร้างได้เกือบทุกที่ แม้จะมีพื้นที่จ�ำกัด
ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ระบบที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ
เลียนแบบระบบบึง เป็นการน�ำพืชไปก�ำจัดโลหะหนักใน
น�้ำเสียนั้นโดยตรง โดยอาศัยกลไกของพืชในการก�ำจัดสาร
มลพิ ษ ที่ ป นเปื ้ อ น ท� ำ ให้ ส ารมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ลดน้ อ ยลง ซึ่ ง พื ช ที่ น� ำ มาใช้ ใ น
ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ะมี ห ลากหลายชนิ ด ขึ้ น อยู ่ กั บ การ
ออกแบบระบบ ทั้งนี้พืชที่เลือกน�ำมาใช้ในระบบนี้จะต้องมี
ความทนทาน และขึ้นได้ทุกที่ที่มีน�้ำขัง เช่น ธูปฤาษี กก ผัก
ตบ จอก แหน บัว และแฝก เป็นต้น [7] การบ�ำบัดด้วยระบบ
บึงประดิษฐ์จะมีประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าระบบบึงธรรมชาติทมี่ ี
พืน้ ทีข่ นาดเท่ากัน เพราะสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบของบ่อ
ควบคุมการไหลของระบบน�้ำ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ต่าง ๆ ภายในบ่อได้ตามต้องการ ในปี พ.ศ. 2550 ชาลินี และ
ศศิธร [18] ได้ศึกษาการบ�ำบัดโครเมียมและอาร์เซนิกด้วย
หญ้าแฝกและธูปฤาษีในระบบบึงประดิษฐ์ โดยใช้น�้ำเสีย
สังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของโครเมียมและอาร์เซนิกมีค่า
อยู่ในช่วง 7.44-11.68 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.98-1.19
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ จากนัน้ ปลูกหญ้าแฝกและธูปฤาษี
ในน�้ำเสียสังเคราะห์นั้นเป็นระยะเวลา 100 วัน พบว่า
ความเข้มข้นของโครเมียมในน�้ำเสียในบ่อทดลองที่ปลูก
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ด้วยหญ้าแฝกหอมพันธุ์สงขลา 3 และบ่อที่ปลูกด้วยธูปฤาษีมี
ค่าลดลงมากกว่าร้อยละ 98 ส่วนบ่อควบคุมที่ไม่ปลูกพืชมี
ประสิทธิภาพเฉลี่ยต�่ำสุด คือร้อยละ 69.3 ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าพืชทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพต�่ำในการบําบัดอาร์เซนิก
นอกจากนีใ้ นปี ค.ศ. 2013 Sukumaran [19] ศึกษาการก�ำจัด
โลหะหนัก ได้แก่ ตะกัว่ ทองแดง และแคดเมียมทีม่ าจากน�ำ้ ทิง้
ของโรงงานด้วยระบบบึงประดิษฐ์ โดยใช้ธูปฤาษี ผักตบชวา
จอกหูหนูยักษ์ และจอก โดยท�ำการปลูกพืชเหล่านี้ในบ่อ
ทดลอง เป็นเวลา 15 วัน ซึง่ พบว่าผักตบมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการก� ำ จั ด โลหะตะกั่ ว ออกจากน�้ ำ ทิ้ ง ส่ ว นธู ป ฤาษี
มีประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดทองแดงและแคดเมียม
ส�ำหรับลักษณะของระบบบึงประดิษฐ์ที่ใช้กันมี
หลายรูปแบบ ขึ้นกับการออกแบบระบบน�้ำออก ซึ่งแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท [20] คือ
1) แบบน�้ำไหลเหนือผิวดิน (ภาพที่ 1) ซึ่งจะปลูกด้วยพืชที่
โผล่พ้นน�้ำ เช่น กก แฝก ธูปฤาษี พืชลอยน�้ำ โดยรากลอยอยู่
ใต้น�้ำ เช่น จอก ผักตบชวา และพืชที่มีราก ใบ และล�ำต้นอยู่
ใต้น�้ำ เช่น พืชประเภทสาหร่าย เป็นต้น ระบบนี้เหมาะกับ
น�้ำเสียที่มีค่า BOD อยู่ในช่วง 5-100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 1 ระบบบึงประดิษฐ์แบบน�้ำไหลเหนือผิวดิน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
2) แบบน�้ำไหลใต้ผิวดิน (ภาพที่ 2 และ 3) โดยแบ่งออกเป็น
2 ระบบ คือ การไหลตามแนวราบ ระบบนี้เหมาะกับน�้ำเสีย
ทีม่ คี า่ BOD อยูใ่ นช่วง 30-175 มิลลิกรัมต่อลิตร และการไหล
ตามแนวดิ่ง ระบบนี้เหมาะกับน�้ำเสียที่มีค่า BOD อยู่ในช่วง
500-70,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จะปลูกด้วยต้นพืชโผล่พ้นน�้ำ

ภาพที่ 2 ระบบบึงประดิษฐ์แบบน�้ำไหลใต้ดินแบบแนวราบ

ภาพที่ 3 ระบบบึงประดิษฐ์แบบน�้ำไหลใต้ดินแบบแนวดิ่ง
ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ระบบที่ ง ่ า ย ซึ่ ง อาศั ย
กระบวนการทางธรรมชาติ และต้นทุนต�ำ่ แต่เนือ่ งจากใช้พชื
เป็นวัสดุหลักในการกักเก็บโลหะหนัก และเมือ่ อายุพชื หมดลง
โลหะหนักก็จะสะสมในบริเวณบึงประดิษฐ์นนั้ ต่อไป [15] แต่
การก�ำจัดโลหะหนักด้วยระบบบึงประดิษฐ์นนั้ ก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัด
ด้านสภาพภูมอิ ากาศของแต่ละประเทศ ซึง่ ส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตของพืชและระบบการไหลของน�้ำ เพราะหากประเทศ
นั้นมีอากาศที่เย็นจัดจนเป็นน�้ำแข็ง พืชอาจไม่เจริญเติบโต

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 57
และไม่สามารถเดินระบบได้ และอีกข้อจ�ำกัดหนึง่ คือ ปริมาณ
แอมโมเนียในน�้ำเสีย ถ้าหากมีมากก็จะท�ำให้มีปัญหาต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ [15]
2. การใช้มวลชีวภาพของพืชน�้ำในการดูดซับโลหะหนัก
มวลชีวภาพคือ ส่วนต่าง ๆ เช่น เปลือก ผล ราก
ใบ ล�ำต้น และเส้นใย เป็นต้น ของพืชที่ตายแล้วมาใช้ดูดซับ
โลหะ เรียกวิธกี ารนีว้ า่ ไบโอซอพชัน (biosorption) เป็นการ
ก� ำ จั ด โลหะของพื ช ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ่ า นกระบวนการ phytoremediation ของพื ช แต่ จ ะอาศั ย ลั ก ษณะของพื ช ที่ มี
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญคือ มีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน
เนือ่ งจากในองค์ประกอบเหล่านีม้ หี มูฟ่ งั ก์ชนั ทีส่ ำ� คัญต่อการ
จับและตรึงโลหะไว้ เช่น หมู่อะมิโน (amino) คาร์บอกซิล
(carboxyl) ฟิ น อลิ ก (phenolic) พอลี แ ซคคาไรด์
(polysaccharide) แอลกอฮอล์ (alcohols) และอีเทอร์
(ether) เป็ น ต้ น ซึ่ ง หมู ่ ฟ ั ง ก์ ชั น เหล่ า นี้ จ ะมี อ ะตอมของ
ไฮโดรเจนที่จะสามารถแลกเปลี่ยนไอออนกับไอออนของ
โลหะในสารละลาย หรือสามารถให้คู่อิเล็กตรอนเพื่อสร้าง
เป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะในสารละลายได้ [1]
พืชโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบดังกล่าวอยู่แล้ว จึง
สามารถน�ำส่วนต่าง ๆ ของพืชมาใช้เป็นมวลชีวภาพในการ
ดูดซับโลหะหนักได้ ทัง้ นีส้ งิ่ ทีค่ วรพิจารณาในการเลือกพืชนัน้
จะต้องไม่ทำ� ลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ มวลชีวภาพทีน่ ำ�
มาใช้ในการดูดซับมักเป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ [21]
เปลือกผลไม้ [22] วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เช่น
ชานอ้อย [23] เป็นต้น ทั้งนี้ควรเป็นพืชที่พบมากในท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นมวลชีวภาพที่ได้มาจากวัชพืช
ต่าง ๆ มีมากในธรรมชาติ โดยรบกวนระบบนิเวศในบริเวณ
นั้น ๆ อยู่แล้ว เช่น พืชน�้ำจ�ำพวกจอก แหน ผักตบชวา และ
ผักเป็ดน�้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการดูดซับ
โลหะหนักแล้ว ยังเป็นการลดมลภาวะแก่แม่น�้ำล�ำคลอง
ได้อีกด้วย ดังนั้นจึงขอกล่าวเฉพาะการใช้มวลชีวภาพจาก
พืชน�้ำ โดยมีการรายงานการน�ำมวลชีวภาพที่มาจากพืชน�้ำ
มาใช้ประโยชน์ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การน�ำมวลชีวภาพของพืชไปประยุกต์ใช้ก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�้ำเสีย
พืช

ส่วนของพืชที่ใช้

โลหะหนักที่ศึกษา

ผักตบชวา [24]

รากและล�ำต้น

ทองแดง และสังกะสี

จอก [25]

ใบ

ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี

แหน [26]
ผักเป็ดน�้ำ [27]

รากและล�ำต้น
ล�ำต้นและใบ

ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และเหล็ก
นิกเกิล สังกะสี และโครเมียม

ในการน� ำ มวลชี ว ภาพมาใช้ เ ป็ น ตั ว ดู ด ซั บ โลหะ
หนักนั้น จะต้องผ่านกระบวนการเตรียมตัวดูดซับ เพื่อให้
ตัวดูดซับมีประสิทธิภาพในการดูดซับมากขึ้น ซึ่งมีวิธีการคือ
น�ำตัวดูดซับมาท�ำให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียด เพื่อเพิ่มพื้นที่
ผิวในการดูดซับโลหะหนัก ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพของมวลชีวภาพ
ในการดู ด ซั บ โลหะหนั ก ในน�้ ำ เสี ย นั้ น ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย หลาย
ประการ เช่น ขนาดของมวลชีวภาพทีน่ ำ� มาใช้ดดู ซับโลหะ ซึง่
ต้องมีขนาดที่เล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับโลหะหนัก
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้ำที่ต้องการบ�ำบัด ซึ่งต้องมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม ปริมาณของตัวดูดซับ และ
เวลาที่ใช้ในการดูดซับ [28] เป็นต้น หากปัจจัยเหล่านี้มี
ความเหมาะสม กระบวนการดูดซับโลหะหนักออกจากน�ำ้ เสีย
ด้วยมวลชีวภาพก็จะมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพของ
ตัวดูดซับของพืชแต่ละชนิดสามารถรายงานในหน่วยของ
adsorption capacity (มิลลิกรัมต่อกรัม) ซึ่งเป็นปริมาณ
โลหะหนักในหน่วยมิลลิกรัมทีถ่ กู ดูดซับได้ตอ่ ปริมาณชีวมวล
1 กรัม หรือเปอร์เซ็นต์ การน�ำมวลชีวภาพของพืชไปประยุกต์
ใช้ในการก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�้ำเสียนั้น แสดงดังตาราง
ที่ 2 การบ�ำบัดโลหะหนักในน�้ำเสียด้วยมวลชีวภาพในการ
ดู ด ซั บ โลหะหนั ก นั้ น หลั ง เสร็ จ กระบวนการสามารถน� ำ
ตัวดูดซับมาใช้ได้ใหม่โดยล้างด้วยสารละลายกรด เช่น กรด
ไนตริก และกรดไฮโดรคลอริก [29] เป็นต้น เพือ่ ชะโลหะหนัก
ที่ถูกดูดซับให้ออกมา ท�ำให้สามารถน�ำมาใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง

ประสิทธิภาพของตัวดูดซับ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
หรือ (เปอร์เซ็นต์)
99.42 และ 83.01 มิลลิกรัมต่อ
กรัม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการก� ำ จั ด
ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ตาม
ล�ำดับ
94, 72, 65 และ 50 เปอร์เซ็นต์
9.73, 18.57 และ 17.71
มิลลิกรัมต่อกรัม

(3-15 ครั้ง) ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของมวลชีวภาพที่น�ำมาใช้ด้วย
[28] ดังนั้นการใช้มวลชีวภาพที่มาจากพืชจึงไม่ส่งผลกับ
ระบบนิ เ วศ ทั้ ง นี้ ห ากเที ย บกั บ การดู ด ซั บ ด้ ว ยระบบบึ ง
ประดิษฐ์ ถึงแม้ว่าวิธีการน�ำพืชมาใช้บ�ำบัดไม่ยุ่งยาก อาศัย
กระบวนการทางธรรมชาติของพืช และให้ประสิทธิภาพสูงใน
การดูดซับโลหะ แต่กย็ ากในการก�ำจัดโลหะทีส่ ะสมอยูใ่ นพืช
โดยที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
การน�ำมวลชีวภาพไปใช้ในการดูดซับโลหะหนักใน
น�ำ้ เสีย เป็นวิธกี ารทีป่ ระหยัดในการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย สามารถน�ำ
มาใช้ ซ�้ ำ ใช้ เ วลาที่ สั้ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ ชนิ ด ของตั ว ดู ด ซั บ ที่ ใ ช้
สามารถก�ำจัดโลหะหนักได้หลายชนิด และมีประสิทธิภาพที่
สูงในการก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�ำ้ เสีย แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดคือ
ตัวดูดซับที่น�ำมาใช้มักไม่ได้อยู่ในรูปที่พร้อมใช้งาน ต้องผ่าน
กระบวนการหลายขัน้ ตอน เช่น ท�ำให้แห้ง บดให้ละเอียดเพือ่
ให้ได้ตัวดูดซับที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น หรือตัวดูดซับบางชนิด
อาจต้ อ งมี ก ารดั ด แปรด้ ว ยสารเคมี นอกจากนี้ เ พื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงในการน�ำไปใช้บ�ำบัดโลหะหนัก จ�ำเป็นต้อง
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับตัวดูดซับแต่ละชนิดด้วย
บทสรุป

การก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�ำ้ เสียด้วยพืชเป็นวิธี
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและประหยัด เมือ่ เทียบกับวิธตี า่ ง ๆ
ทีไ่ ด้มกี ารน�ำมาใช้กำ� จัดโลหะหนักด้วยกลไกธรรมชาติตา่ ง ๆ
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ของพืช เช่น เป็นตัวกรอง สกัด ตรึง หรือสามารถเปลี่ยนธาตุ
อันตรายบางชนิดให้อยู่ในรูปที่ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้สามารถลดโลหะหนักที่มีในสิ่งแวดล้อมได้ แต่ความ
สามารถของพืชแต่ละชนิดในการก�ำจัดโลหะหนักมีไม่เท่ากัน
อาจด้วยสมบัติทางกายภาพของพืชที่แตกต่างกัน การน�ำพืช
ไปประยุกต์ใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียในแหล่งน�้ำนั้นท�ำได้ 2 วิธี
คือ ประดิษฐ์บึงขึ้นมาเอง โดยเลียนแบบบึงธรรมชาติ ซึ่งจะ
สร้ า งขึ้ น ใกล้ กั บ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ของเสี ย แล้ ว ปลู ก พื ช ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดโลหะหนักในบึงประดิษฐ์ ระบบ
นีเ้ ป็นการก�ำจัดโลหะด้วยพืชโดยตรงด้วยกลไกธรรมชาติของ
พืชดังที่ได้กล่าวมา อีกวิธีคือ ใช้มวลชีวภาพหรือซากของพืช
มาดัดแปลงให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยน�ำมาใช้
เป็นตัวดูดซับ เพือ่ ดูดซับโลหะหนักทีม่ ใี นแหล่งน�ำ้ ซึง่ ทัง้ 2 วิธี
ทีก่ ล่าวมาก็มขี อ้ จ�ำกัดทีแ่ ตกต่างกันคือ หากบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วย
ระบบบึงประดิษฐ์ โลหะหนักหรือสารพิษก็ยังคงสะสมใน
ต้นพืช ซึ่งต้องหาวิธีในการก�ำจัดต้นพืชนั้นต่อไปโดยไม่ส่งผล
ต่อระบบนิเวศ ส่วนการใช้มวลชีวภาพที่มาจากพืช ถึงแม้ว่า
ใช้เวลาเร็วในการก�ำจัดโลหะหนัก แต่ต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอนในการเตรียมตัวดูดซับ และต้องหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการดูดซับของพืชนัน้ ๆ อย่างไรก็ตามการก�ำจัด
โลหะหนักออกจากน�้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
เป็นสิง่ ทีค่ วรพึงกระท�ำเพือ่ ลดมลพิษของแหล่งน�ำ้ โดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการโรงงานต่าง ๆ ซึง่ เป็นสาเหตุหลักของปนเปือ้ น
โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม การก�ำจัดโลหะหนักด้วยพืชก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปริมาณโลหะหนักในแหล่งน�ำ้
เพียงเท่านี้ก็สามารถลดปริมาณความเป็นมลพิษของแหล่ง
น�ำ้ ลง และลดอันตรายของโลหะหนักทีอ่ าจจะเข้ามาสูห่ ว่ งโซ่
อาหารได้
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