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ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื่อง “การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ (Biosorption of heavy 
metals)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ได
จัดทําขึ ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital 
Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศ พรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผู
ใชไดเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสาร
ประมวลพรอมใชฉบับนี้ใหความรูเกี่ยวกับหลักของการดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกท่ีเก่ียวของกับ
การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ ชนิดของโลหะหนัก แหลงที่พบ และผลกระทบของโลหะหนักตอ
สุขภาพของมนุษย ชนิดของมวลชีวภาพท่ีใชเปนตัวดูดซับโลหะหนักและการนําเอาโลหะหนักกลับคืน

คณะผูจัดทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ โดยเอกสารฉบับเต็มที่ใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศ
พรอมใชฉบับนี้ไดรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานชั้น 2

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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(Biosorption of heavy metals )
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โลหะหนักในส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติจะอยูในรูปของตะกอนที่ไมเคลื่อนที่และในสินแร นอกจากนี้
ยังมีโลหะหนักท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การทําเหมืองแร กระบวนการอุตสาหกรรมทําใหเกิดการ
สะสมของโลหะหนักในส่ิงแวดลอมบนพื้นโลกและในน้ํา  โลหะหนักเหลานี้ไมสามารถยอยสลายทางชีวภาพ 
มลพิษท่ีเกิดจากการปลดปลอยของโลหะหนักหากไมไดรับการบําบัดท่ีเหมาะสมแลว จะมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอยางมีนัยสําคัญจากการสะสมในหวงโซอาหาร ดังนั้นจึงตองมีการกําจัดโลหะหนักออกจากน้ําที่
ปนเปอน  การกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียทําไดโดยวิธีทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพ การใชสารดูดซับทางชีวภาพ
เปนทางเลือกหน่ึงท่ีมีการนํามาใช   เทคโนโลยีน้ีประกอบดวยมวลชีวภาพหลายชนิดที่ใชเปนตัวจับโลหะหนักท่ี
ปนเปอนในน้ําเสีย สารดูดซับชีวภาพเตรียมจากการนํามวลชีวภาพมาผานกระบวนการเพื่อใหมีโครงสรางคลาย
เม็ดลูกปดและมีตําแหนงสําหรับจับโลหะ ซึ่งโลหะที่ถูกจับไวสามารถปลดปลอยออกมาไดโดยใชสารชะและ
สารดูดซับชีวภาพ โดยสามารถนํากลับไปใชในกระบวนการไดอีก   เทคโนโลยีน้ีไมเพียงแตมีประสิทธิภาพและ
มีคาใชจายนอยเทาน้ันแตยังเปนกระบวนการท่ีเปนมิตรตอระบบนิเวศในขณะท่ีกระบวนอ่ืนไมประสบผลสําเร็จ

% �� �%�*&: การดูดซับทางชีวภาพ; มวลชีวภาพ; สารดูดซับชีวภาพ; โลหะหนัก; กากตะกอน; นํ้าเสีย
Key words : Biosorption; Biomass; Biosorbents; Heavy metals; Sludge; Wastewater
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การปนเปอนของโลหะหนักในส่ิงแวดลอมทางดิน ทางน้ํา และทางอากาศ กอใหเกิดความเสียหายและ
เปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและเปนปญหาสําคัญของโลกในปจจุบัน โลหะหนักเขาไปสูสิ่งแวดลอมไดหลายทาง 
แหลงที่มาหลักๆ ของโลหะหนัก ไดแก  โรงงานอุตสาหกรรม การใชสารกําจัดศัตรูพืช  การทําเหมืองแร  
สารเคมีจากอุตสาหกรรมเกษตร น้ําทิ้งจากแหลงชุมชน และวัสดุเหลือทิ้งตางๆ เชน วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
กระดาษและโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป  ปจจุบันปริมาณของเสียจากบานเรือนและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น        
จึงมีการใชประโยชนกากตะกอนของเสียท่ีบําบัดแลว อยางไรก็ตาม ตองมีความระมัดระวังในการใชเนื่องจาก
โลหะหนักอาจสะสมอยูในกากตะกอนเปนจํานวนมาก กากตะกอนน้ําเสียถูกนํามาใชมากขึ้นในการเกษตรเพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุใหกับดิน กากตะกอนน้ําเสียมักมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืช เชน 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  แตในขณะเดียวกันก็มีสารที่เปนพิษตอสุขภาพดวย เชน โลหะหนัก 
และจุลินทรียที่ทําใหเกิดโทษ ดังนั้นการใชกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหาร
ใหแกพืช ในขณะเดียวกันก็จะเพ่ิมโลหะหนักลงไปในดินดวยซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากการศึกษาของ 
Teixeira, ST., Jose de Melo, W., and Silva, ET. (200") พบวา การใชกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับ
สภาพดินที่เสื่อมแมวากากตะกอนจะมีโลหะหนัก เชน นิกเกิล เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี ฯลฯ อยูใน
ปริมาณนอย แตโลหะหนักเหลาน้ีก็อยูในสภาพท่ีเคล่ือนท่ีได  จึงมีแนวโนมท่ีจะปนเปอนตอส่ิงแวดลอมและการ
สะสมโลหะหนักลงในดิน ทําใหสภาพดินเสื่อม ผลผลิตพืชที่เปนอาหารมีคุณภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค  
โลหะหนักที่พบในพืชขึ้นอยูกับความเขมขนและการเคลื่อนยายในดิน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินมี
ผลตอการเคล่ือนท่ีของโลหะหนักในดิน (Antanaitis, D., and Antanaitis, A., 2004)

 
โลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรมสามารถเขาสูระบบจายน้ําและน้ําบริโภคได แมแตฝนกรดซึ่งละลาย

ดิน หิน สามารถปลดปลอยโลหะหนักลงสูแหลงนํ้า ลําธารและนํ้าใตดิน รวมทั้งการใชกากตะกอนปรับปรุงดิน 
เน่ืองจากน้ําตามธรรมชาติไหลเวียนไมหยุดนิ่ง สิ่งปนเปอนจึงกระจายไปสูระบบนิเวศ แหลงน้ําจึงเต็มไปดวย
แบคทีเรีย และสารท่ีเปนพิษ   สารพิษท่ีเปนโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว โครเมียม ปรอท ยูเรเนียม ซีลีเนียม สังกะสี 
สารหนู แคดเมียม เงิน ทอง และนิกเกิล   ปจจุบันโลหะหนักเปนปญหาของแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
โลหะหนักเปนสารท่ีไมเส่ือมสลายทางชีวภาพ  จากการท้ิงของเสีย มลภาวะจากดิน และน้ํา โลหะหนักสามารถ
เขาไปอยูในสายใยอาหารได (food web)  ปริมาณโลหะหนักท่ีเพ่ิมข้ึนและมีระดับสูงข้ึนจนเกิดการรับและสะสม
สารพิษในหวงโซอาหาร เรียกวา “bio-magnification”  โลหะหนักความเขมขนต่ําก็เปนพิษตอมนุษยและ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนได (Alluri, HK., et al., 200 )  โลหะหนักสามารถทําลายระบบประสาท ตับ กระดูก และขัดขวาง
การทํางานของเอนไซมที่สําคัญ นอกจากนี้ยังสามารถจับกับโปรตีนและปองกันไมใหมีการจําลองดีเอ็นเอใน
การแบงตัวของเซลล การหลีกเลี่ยงอันตรายตอสุขภาพจําเปนตองกําจัดเอาโลหะหนักปนเปอนในน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมหรือจากชุมชนท่ีอยูอาศัยออกกอนท้ิงลงสูแหลงนํ้า 
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วิธีการกําจัดโลหะหนักปนเปอนในนํ้าเสียอุตสาหกรรมมี 3 วิธี ไดแก วิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมีและวิธี
ทางชีวภาพ  กระบวนการกําจัดโลหะหนักออกขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน เทคโนโลยีของการบําบัดน้ําเสีย 
ความเขมขนและสถานะการออกซิเดชัน (oxidation state) ของโลหะ ความเปนกรด-ดางของน้ํา และกลไกการ
กําจัดโลหะ  เทคนิคปจจุบันที่นิยมใชในปจจุบัน คือ วิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี เชน วิธีออสโมซิสยอนกลับ 
(reverse osmosis) การแยกกรองดวยไฟฟา (electrodialysis) การกรอง (filtration) การแลกเปลี่ยนประจุ        
(ion-exchange) การตกตะกอนดวยวิธีทางเคมี (chemical precipitation)  เชน การบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) ซึ่งเปนตัวออกซิไดซ (oxidizing agent)       
ที่แรงสามารถกําจัด ตะกั่ว สังกะสี และทองแดงที่ปนเปอนในน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดสามารถแตกตัวใหนํ้าและออกซิเจน และยังพบวาไอออนของทองแดง (Cu2+ ) จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
แตกตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Badmus, MAO., Audu, TOK. and Anyana, BU., 200 )  โดยทั่วไปวิธีทาง
กายภาพและวิธีทางเคมี มีขอเสีย คือ ไมสามารถกําจัดโลหะหนักออกไดอยางสมบูรณ ตองใชตัวทําปฏิกิริยา 
(reagent) และพลังงานมาก เกลือของโลหะหนักสวนใหญละลายน้ําไดเปนสารละลายที่ไมสามารถแยกดวยวิธี
ทางกายภาพธรรมดา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสารละลายมีไอออนของโลหะหนักละลายอยู 1-100 มิลลิกรัม         
ตอลิตร ผลพลอยไดในรูปของกากตะกอนท่ีเปนพิษหรือของเสียอ่ืนตองกําจัดทิ้งอยางระมัดระวัง การตระหนัก
ถึงมลพิษท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและขอกฎหมาย จึงมีการใชวิธีทางชีวภาพเปนทางเลือก ไดแก เทคโนโลยีดูดซับทาง
ชีวภาพโดยใชมวลชีวภาพธรรมชาติในการดูดซับและทําใหโลหะหนักไม เค ล่ือนท่ีในสารละลาย                   
เปนกระบวนการกําจัดโลหะหนักที่ประหยัด  เปนมิตรกับระบบนิเวศ โลหะหนักที่ถูกดูดซับและสารดูดซับ
ชีวภาพสามารถนํากลับไปใชในระบบได จุลชีพหรือจุลินทรียสามารถดูดซับโลหะหนักไดทั้งทางตรงและ
ทางออม ทางตรงโดยการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต (bioaccumulation) และ/หรือทางออมโดยการดูดซับทาง
ชีวภาพ (biosorption) ในการบําบัดน้ํา เสียท่ีมีปริมาณมากพบวา biosorption จะมีประสิทธิภาพดีกวา
bioaccumulation 

ถานกัมมันต เปนวัสดุที่นิยมใชในการดูดซับโลหะ เนื่องจากราคาถูกและมีความสามารถสูงในการ      
ดูดซับและมีการใชอยางกวางขวาง คุณสมบัติของผิวหนาถานกัมมันตมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการดูดซับ      
(Puziy, AM., et al., 2004) ผิวหนาถานกัมมันตทําใหมีสภาพเปนกรดดวยกรดฟอสโฟริก การดูดซับไอออนของ 
ทองแดง แคดเมียม โคบอลต และตะกั่ว ขึ้นอยูกับความเปนกรด-ดางของสารละลายและความเขมขนของ
ไอออนโลหะหนักเหลาน้ันและแบบจําลองการดูดซับผิวหนาเชิงซอน (surface complexation model, DDL)

',&�������-����������������	�����������������

การดูดซับทางชีวภาพ (biosorption) หมายถึง การดูดซับโลหะหนักดวยมวลชีวภาพ ซึ่งเปนการกระทํา
ทางเคมี ฟสิกส ที่เกิดขึ้นระหวางโลหะหนัก/กลุมโลหะหนักที่มีประจุกับเซลลจุลินทรีย เปนวิธีทางชีวภาพใน
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การควบคุมส่ิงแวดลอม สามารถนําไปใชเปนทางเลือกในการบําบัดนํ้าเสียปนเปอน มีขอดีกวาวิธีดั้งเดิมในดาน
คาใชจาย ประสิทธิภาพ กากตะกอนที่เกิดจากวิธีทางเคมี/ชีวภาพ การเพิ่มสารอาหาร และสารดูดซับชีวภาพ
(biosorbent) สามารถนําไปผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหมไดและโลหะยังสามารถเอาออกมาจากสาร
ดูดซับนั้นได 

กระบวนการดูดซับทางชีวภาพเกี่ยวของกับวัฏภาคของของแข็ง คือ สารดูดซับที่เปนวัสดุชีวภาพและ   
วัฏภาคของของเหลว Kตัวทําละลายท่ีใชโดยทั่วไปคือ น้ําL ท่ีมีกลุมของตัวท่ีจะถูกดูดซับอยู สารซอรเบต 
KsorbateL โลหะท่ีมีประจุ  เปนแรงดูดซับระหวางสารดูดซับกับกลุมของตัวถูกดูดซับท่ีกระทําตอกันและยึดติด
ดวยกลไกที่แตกตางกัน กระบวนการดูดซับจะดําเนินตอเนื่องจนถึงจุดสมดุลระหวางปริมาณกลุมโลหะที่ยึดติด
กับสารดูดซับกับสวนที่เหลืออยูในสารละลาย  การที่มีโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับในสารละลายมาก  แตไมมี
ตําแหนงหรือจุดที่จะจับกับอนุภาคของสารดูดซับเปนการเกิดความไมสมดุลระหวางกระบวนการท่ีสราง
แรงผลักดันสําหรับกลุมตัวละลาย KโลหะL   โลหะหนักจะถูกดูดซับอยูที่ผิวของมวลชีวภาพ (biomass) ซึ่งเปน
สารดูดซับชีวภาพซ่ึงมีประจุของโลหะอยูในสารละลาย (sorbate) จํานวนมาก การศึกษาความสมดุลระหวางสาร
ดูดซับชีวภาพและโลหะหนักท่ีอยูในสารละลายนั้นศึกษาไดจากความจุของสารดูดซับชีวภาพ ซ่ึงสามารถอธิบาย
ดวย adsorption  isotherm ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางปริมาณที่ถูกดูดซับกับปริมาณที่เหลืออยูในสารละลาย        
ท่ีอุณหภูมิคงท่ี ณ จุดสมดุลโดยประสิทธิภาพของการดูดซับสามารถอธิบายโดยใชแบบจําลองของ Freundlich 
and Langmuir isotherm (Hussein, H. et al., 2004)   

),&��.���่
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โลหะหนักสามารถจับกับจุลชีพหรือจุลินทรียที่มีชีวิตดวยกลไกตางๆ  กลไกที่เกี่ยวของกับการดูดซับ
ชีวภาพนี้มีการจําแนกโดยใชเกณฑ เชน  กลไกที่จัดอยูบนพ้ืนฐานเมแทบอลิซึมของเซลล   จําแนกไดเปนกลไก
ที่ขึ้นและไมขึ้นกับกระบวนการสรางและสลาย (metabolism)  หรือกลไกท่ีอยูบนพื้นฐานของกลุมที่ถูกดูดซับ 
ซ่ึงจัดวาเปนการสะสมในเซลล/การตกตะกอนนอกเซลล Kintracellular accumulation/extracellular precipitation)
การสะสม/การตกตะกอนบนผิวหนาเซลล Kcell surface sorption/precipitationL การสะสมภายในเซลล (intra 
cellular accumulation) ไอออนที่ถูกดูดซับจะถูกสงผานเยื่อ (membrane)  เชนเดียวกับกลไกการรับ-สงไอออน
ของโพแทสเซียม แมกนีเซียมและโซเดียมผาน membrane  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นโดยการเรงปฏิกิริยา
ดวยจุลินทรีย  เชน  การเกิดออกซิไดซ  การรีดิวซ  การเติม หรือ เอาออกของหมูเมทิล โดยโลหะหนักจะยึดจับ
กับจุลินทรียดวยสารเชิงซอนนอกเซลล (extracellular complexation) ซึ่งกลไกที่เกี่ยวของของการดูดซับโลหะ
หนักโดยวิธีทางชีวภาพ  (Alluri, HK., et al., 200 ) ประกอบดวย
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3.1 การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) เปนการกระทําทางไฟฟาสถิต (electrostatatic  
interaction)  เชน การดูดซับทางชีวภาพของทองแดงโดยแบคทีเรีย Zooglea ramigera และสาหราย Chorella 
vulgaris

3.2 การแลกเปล่ียนประจุ (Ion exchange) ไดแก  การดูดซับทางชีวภาพของทองแดงโดยรา Ganoderma 
lucidium และ Asperigillus niger  

3.3 การเกิดสารประกอบเชิงซอน KcomplexationL ไดแก การดูดซับทางชีวภาพของทองแดงโดย 
Zooglea ramigera และ  Chorella vulgaris  ท่ีเกิดขึ้นโดยการผานการดูดซับและการเกิดพันธะโคออรดิเนต 
ระหวางโลหะกับหมูอะมิโน (amino) หรือ หมูคารบอกซิล (carboxyl) ของผนังเซลล กลไกที่กลาวมาแลวนี้   
อาจเกิดขึ้นพรอมๆ กันได ดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 แผนผังแสดงกระบวนการดูดซับทางชีวภาพของโลหะหนัก (Alluri, HK., et al., 200 )

เลือกมวลชีวภาพ

พรีทรีตเมนทมวลชีวภาพ

ทําใหมวลชีวภาพไมเคล่ือนท่ี

เม็ดสารดูดซับชีวภาพ

ใสลงในสารละลายปนเปอน
โลหะหนัก  KดูดซับโลหะL

สารดูดซับนํากลับไป
ใชในวงจร

ปลดปลอยโลหะ เอาโลหะกลับคืน
(metal recovery)
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ตัวอยางการดูดซับโลหะหนักทางชีวภาพในการบําบัดน้ําเสีย มีรายละเอียดดังน้ี

1) ���� ����	้ ���้��!$���������������	������$�  ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา
หลายประเทศ มีขอบังคับเกี่ยวกับการบําบัดสิ่งปนเปอนในน้ํากอนทิ้ง วิธีการบําบัดมักใชเทคนิคที่งาย และใช
วัสดุในทองถิ่นเพื่อลดคาใชจาย จากงานวิจัย พบวา แคลเซียมในรูปแคลเซียมออกไซด (CaO) หรือแคลเซียม
คารบอเนต (CaCO3) และคารบอเนตตัวอื่น เปนวัสดุที่ใชกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียได ดังนั้นดินธรรมชาติที่มี
แคลเซียมและคารบอเนตสูงสามารถนํามาใชได  Tayim, HA., and Al-Yazouri, AH. (200") ไดศึกษาการใชดิน
ในพื้นที่ที่มีคารบอเนตในเมืองอะบูดาบี (Abu Dhabi) ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรต เพื่อดูดซับโลหะหนัก (ตะกั่ว 
สังกะสี เหล็ก ทองแดง และแมงกานีสL ออกจากน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยการกรองผานดิน (soil 
filtration) น้ําที่บําบัดแลวมีปริมาณโลหะหนักต่ํากวาระดับท่ีกําหนดตามหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ดินที่มีคารบอเนตสูงสามารถกําจัดโลหะหนักบางตัวออกจากน้ําเสียไดโดยการตกตะกอนเปนเกลือ
คารบอเนต ความเปนกรด-ดาง KpH) มีผลตอการดูดซับออกไซดของเหล็กและแมงกานีสรวมถึงการตกตะกอน
ของโลหะคารบอเนต การบําบัดน้ําทิ้งอุตสาหกรรมโดยการกรองผานดินทําใหสามารถกําจัดโลหะหนักออกจาก
น้ําไดดีจนทําใหมีปริมาณโลหะหนักต่ํากวาระดับที่กําหนด การกําจัดโลหะหนักดวยวิธีนี้มีประสิทธิภาพอยู
ระหวาง  "-100 % และการตกตะกอนไฮดรอกไซดของโลหะหนักจะมีประสิทธิภาพสูงเม่ือคา pH มากกวา 9

2) �����	� ����	้ �
��� (Wschod)&��่� ����	้ �
����������������1
�����&“ Wschod ” เปนโรงงานบําบัด
น้ําเสียที่มีหนวยบําบัดเชิงกล (mechanical treatment unit) และหนวยบําบัดชีวภาพ (biological treatment unit) 
หนวยบําบัดเชิงกลจะทําการคัดกรอง   ดักจับไขมันจารบี (grease) ดวยทราย  ซึ่งเปนการกําจัดส่ิงสกปรก
เบ้ืองตน  หนวยบําบัดชีวภาพประกอบดวยปฏิกรณชีวภาพ (biological reactor)  เปนสวนที่ทําใหสิ่งสกปรกท่ี
ผานหนวยบําบัดเชิงกลแลวใสขึ้นท้ังหมดเปนระบบตอเน่ือง ของเสียจากบานเรือนและจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน โรงงานผลิตอาหาร แกส และอุตสาหกรรมเคมี จะถูกสงเขาสูโรงงานบําบัดน้ําเสีย “Wschod”  กลาวคือ 
หนวยบําบัดเชิงกลจะคัดกรอง จับไขมันจารบี และทําใหใสกอน จากนั้นสงเขาสูหนวยบําบัดชีวภาพเพื่อบําบัด
และทําใหใสขึ้นอีก กากตะกอนที่ไดหลังจากการทําใหใสถูกนํามาวิเคราะหหาโลหะหนัก ไดแก  สังกะสี 
ทองแดง ตะก่ัว แคดเมียม โครเมียม นิกเกิลและเงิน รวมทั้งหาโลหะหนักของของเสียโดยไมไดแยกของแข็งที่
เปนสิ่งสกปรกออก (raw sewage)   จากการศึกษา 2 ป  พบวา สังกะสีและทองแดงมีปริมาณลดลงมากที่สุด
หลังจากการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ   สังกะสีถูกกําจัดออกไปในการบําบัดเชิงกล  ปริมาณโลหะหนักของ
สังกะสี ทองแดง ตะก่ัวและแคดเมียมในกากตะกอนปฐมภมูิจากการบําบัดเชิงกล พบวา มีคาสูงกวากากตะกอน
จากการบําบัดชีวภาพ    ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในกากตะกอนปฐมภูมิและกากตะกอนจากการบําบัดชีวภาพ
มีคาตางกันมากที่สุด Kประมาณ 30 เปอรเซ็นตL ขณะท่ีสังกะสีมีความแตกตางนอยท่ีสุด K8 เปอรเซ็นตL        



 

ความเขมขนของโลหะหนักในกากตะกอนปฐมภูมิ KหลังจากบําบัดเชิงกลL ลดลงดังน้ี 
สังกะสี > ทองแดง > โครเมียม > เงิน > ตะกั่ว > นกิเกิล >แคดเมียม   และ
ในกากตะกอนชีวภาพ ลําดับความเขมขนลดลงดังน้ี 
 สังกะสี > ทองแดง > ตะกั่ว > โครเมียม > เงิน > นกิเกิล > แคดเมียม

กระบวนการบําบัดทางชีวภาพมีความสําคัญมากในการกําจัดโลหะหนักออกจากของเสีย เนื่องจากทํา
ใหความเขมขนของโลหะหนักลดลงมากกวา  80 เปอรเซ็นต จากการวิเคราะหโลหะหนักหลังจากการบําบัดแลว
พบวา มีคาไมเกินคายอมรับท่ีใหมีไดกอนทิ้งลงสูแหลงน้ําและดิน เนื่องจากความเปนพิษตอจุลชีพและสามารถ
สะสมในสิ่งแวดลอม ความเขมขนของโลหะหนักในกากตะกอนจึงเปนตัวชี้วัดเบื้องตนของคุณภาพกากตะกอน
โดยสามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่เพาะปลูก โลหะหนักที่สามารถทําใหเกิดมลพิษในดินคือ แคดเมียม 
ทองแดง ปรอท ตะกั่ว สังกะสี โครเมียมและนิกเกิล โลหะเหลานี้จะถูกดูดซับไวที่ผิวหนาดินและพืชสามารถ  
ดูดเขาไปสะสมในสวนตางๆได จากการวิเคราะหโลหะหนักในโรงงานบําบัดน้ําเสีย (Wschod) ดวยวิธีชีวภาพ-
เชิงกล ในเมือง Gdansk ประเทศโปแลนด ในป ค.ศ. 2000 และ 2001 นั้น พบวา ความเขมขนเฉลี่ยของโลหะ
หนักมีคาต่ํากวาความเขมขนที่กําหนดในเมือง Gdansk  อีกทั้งกากตะกอนปฐมภูมิและกากตะกอนชีวภาพจาก
โรงงานบําบัดน้ีสามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูกได KKulbat, E., et al., 2003)

2,&�	��-�������	��&"��+���่�&"��3������-�������	��$+��!-��-���	!4�# (Alluri, HK., et al., 
200 )
  

โลหะหนัก KปริมาณนอยL ท่ีปนเปอนในน้ําจะไมสามารถตรวจวัดได โลหะหนักเหลานั้น ไดแก สารหนู 
แคดเมียม ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท และสังกะสี  ซึ่งมีความคงทนและไมสลายตัวเมื่ออยูในน้ํา  จึงทําใหโลหะ
หนักเขาไปสูหวงโซอาหาร และเปนอันตรายตอมนุษย ดังแสดงไวในตารางที่ 1 นอกจากนี้ยังมีโครเมียม 
KChromium, Cr) โดยการปนเปอนของโครเมียมจะมาจากการชุบโลหะดวยไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตโครเมียม 
และโรงงานฟอกหนัง  โครเมียมท่ีเปนสารกอมะเร็ง คือ Cr#+ หรือ Cr (VI) (hexavalent chromium) แมวา
โครเมียมจะมีปริมาณนอยในน้ําก็ตาม ก็สามารถทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมได มีการกําหนดปริมาณ
โครเมียมท่ียอมใหมีได เชน ประเทศญี่ปุน กําหนดคาสูงสุดของโครเมียมท่ียอมใหมีไดในน้ําเสีย คือ                   
2 มก./ลบ.ม. Kสําหรับโครเมียมท้ังหมดL และ 0.05 มก./ลบ.ม. Kสําหรับ Cr (VI)) 



!

ตารางท่ี 1  ชนิดของโลหะหนัก แหลงท่ีพบ และผลกระทบตอสุขภาพมนุษย

�����	�� "��+����่� 3�$+��!-�� ��������่	!*�$�����.��
5��
�6�7

สารหนู สารกําจัดศัตรูพืช  สารกําจัด 
เช้ือรา   การถลุงโลหะ  

หลอดลมอักเสบ      
ผิวหนังอักเสบ

0.02

แคดเมียม การเช่ือมโลหะ  การชุบโลหะ 
สารกําจัดศัตรูพืช  ปุย  
แบตเตอร่ี โรงปฏิกรณปรมาณู

ทําลายตับ  หลอดลม
อักเสบ ระบบทางเดิน
อาหาร  ไขกระดูก  มะเร็ง 

0.06

ตะกั่ว โรงงานทําสี  สารกําจัดศัตรูพืช  
ควัน ทอไอเสียรถยนต          
การทําเหมือง  การเผาถาน

ทําลายตับ  ไต  ระบบ
ทางเดินอาหาร ในเด็กทํา
ใหปญญาออน

0.1

แมงกานีส การเช่ือมโลหะ  สารเติมใน
นํ้ามันเช้ือเพลิง การผลิตโลหะ
ผสมเหล็กและแมงกานีส

สูดดมหรือสัมผัสจะทําลาย
ระบบประสาทสวนกลาง

0.26

ปรอท สารกําจัดศัตรูพืช  แบตเตอร่ี  
อุตสาหกรรมกระดาษ

ทําลายระบบประสาท        
เปนพิษตอโพรโทพลาสซึม

0.01

สังกะสี โรงกล่ัน  การผลิตทองเหลือง 
การชุบโลหะ  ทอประปา

ไอของสังกะสีกัดกรอน
ผิวหนัง ทําลายเย่ือประสาท

15

ท่ีมา : Alluri, HK., et al. (200 )

(,&�	��-�������������่��
�8	$�������������	��

ความสําเร็จของกระบวนการดูดซับ คือ การเตรียมสารดูดซับชีวภาพที่ดี โดยเริ่มจากการเลือกมวล
ชีวภาพชนิดตางๆ  นําไปผานกรรมวิธี (pretreatment) และทําใหไมมีการเคลื่อนที่ (immobilization) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจับโลหะหนัก  โลหะหนักที่ถูกจับจะถูกเอาออกโดยกระบวนการคาย ( desorption process) 
และสารดูดซับชีวภาพนั้นจะสามารถนํากลับมาใชในกรรมวิธีตอไปได  การเลือกมวลชีวภาพสําหรับดูดซับ
โลหะหนักเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญ  มีมวลชีวภาพหลายชนิดถูกนํามาใชในการทําความสะอาดนํ้าท้ิงอุตสาหกรรม 
เชน มวลชีวภาพจากกากตะกอนกัมมันต (activated sludge) ของเสียจากการหมักของโรงงานอุตสาหกรรม  
Kอาหาร นมเนย แปงL รวมท้ังส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ ไดแก แบคทีเรีย ยีสต รา สาหราย เปลือกกุงและสาหราย
ทะเล นอกจากนี้ ยังมีแหลงจุลินทรียอื่นที่ไดจากผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ขนสัตว ขาว ฟางขาว จั่นมะพราว  
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ชา กาแฟ เปลือกวอลนัท ใยมะพราว  ฝกถั่ว ฯลฯ  ซ่ึงเปนแหลงของมวลชีวภาพที่ดี อยางไรก็ตาม สาหรายทะเล 
แบคทีเรีย ยีสต และราไดผานการทดสอบสําหรับใชเปนตัวดูดซับโลหะหนักและใหผลที่นาพอใจ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ชนิดของสาหราย  รา  ยีสต และแบคทีเรียท่ีสามารถดูดซับโลหะหนัก (Alluri, HK., et al., 200 )

�	��-������+��&��"�����$# �����	����่9��������
สาหราย
Chlorella emersonii
Sargassum muticum
Ascophyllum sargassum
Ulva reticulate
Brown sea weeds
Ecklonia species

รา
Phanerochaete chrysosporium
Aspergillus niger
Aspergillus fumigatus
Aspergillus terreus
Penicillium chrysogenum

ยีสต
Saccharomyces cerevisiae
 Kluyveromyces fragilis

แบคทีเรีย
Bacillus polymyxa
Bacillus coagulens
Eschereria coli
Pseudomonas species

แคดเมียม
แคดเมียม
ตะก่ัว  แคดเมียม
ทองแดง (Cu (II))
โครเมียม
ทองแดง (Cu (II))

นกิเกิล (Ni (II))  ตะก่ัว (Pb (II))
แคดเมียม
เออโรเนียม (Ur (VI))
ทองแดง
ทอง

ยูเรเนียม  แคดเมียม  เมทิลเมอคูริ ปรอท 
(Hg(II))
แคดเมียม

ทองแดง
โครเมียม (Cr(VI))
ปรอท ทองแดง โครเมียม นกิเกิล
โครเมียม (Cr (VI)) ทองแดง (Cu (II)) 
แคดเมียม(Cd (II))  นกิเกิล (Ni (II))
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(,:&����+����
�&5sea weeds) สาหรายทะเลเปนพืชใตน้ําทะเลกลุมใหญกลุมหนึ่ง ขอดีของสาหราย
ทะเล คือ มีพื้นที่ผิวกวาง  สะดวกตอการผลิตอนุภาคดูดซับชีวภาพ เพื่อใหเหมาะสมกับกระบวนการดูดซับ 
สาหรายทะเลมีจุดหรือตําแหนงท่ีทําหนาที่ยึดจับโลหะหนักที่เปนสารประกอบเชิงซอนประจุบวกและลบ       
ตําแหนงท่ีจับโลหะหนักซ่ึงเปนประจุบวกของเซลลสาหรายประกอบดวย carboxyl, amine, imidazole, 
phosphate, sulphate, sulfhydryl, hydroxyl และกลุมที่ทําหนาที่ทางเคมีในรูปของเซลลโปรตีนและน้ําตาล 
สาหรายสีน้ําตาลเปนสารดูดซับชีวภาพที่ดีมาก ผนังเซลลประกอบดวย ฟูคอยดิน Kfucoidin)  และกรดอัลจีนิก
(alginic acid)  ซึ่งกรดอัลจีนิกจะมีตําแหนงที่เปนประจุลบของ carboxylate ion และ sulphate ion เพื่อยึดจับ
โลหะหนักเม่ืออยูในสภาวะที่เปนกลาง (Alluri, HK., et al., 200 )

(,'&��"�����$#&(fungi and yeast) ราเปนจุลินทรียชนิดหนึ่งท่ีมีท้ังชนิดเซลลเดี่ยว KยีสตL และ        
หลายเซลล Kราท่ีมีรูปรางเปนเสนใยL ราสวนใหญมีการเจริญเติบโตเปนแบบเสนสายหรือเสนใย ผนังเซลลของ
ราเรียงทับซอนกันเปนชั้นบางๆ (multi-laminate) คิดเปน 90% ของน้ําหนักแหง ประกอบดวยอะมิโนและ  
นอน-อะมิโนพอลิแซ็กคาไรด (amino or non-amino polysaccharides) ผนังเซลลของรามีพอลิแซ็กคาไรดและ
ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) เปนจํานวนมากและมีหมูท่ีดูดซับโลหะหนักไดหลายชนิด เชน amine, imidazole, 
phosphate, sulphate, sulfhydryl และ hydroxyl  สําหรับ Saccharomyces cerevisiae สามารถดูดซับโลหะหนักที่
เปนพิษ คือ ยูเรเนียม ซึ่งเปนสารกัมมันตรังสีปนเปอนในสารละลายได รวมถึงโลหะหนักอื่นๆ เชน ซีลีเนียม
(selenium)  พลวง (antimony) และปรอท (mercury) (Alluri, HK., et al., 200 ) มวลชีวภาพจากราไดจาก
กระบวนการผลิตกรดแลคติก (lactic acid) จากน้ําทิ้งของแปงมันฝรั่งโดยใชรา Rhizopus arrhizus 3#01  และ 
Rhizopus oryzae 20#2 (Huang, LP., et al., 200") โดยพบวา ความเขมขนของแปงประมาณ 20 กรัมตอลิตร ท่ีมี
คา pH เทากับ 6.0  และอุณหภูมิ 30 oC  เปนสภาวะที่เหมาะสมในการหมักโดยใหกรดแลคติก 0.85 – 0.92 กรัม
ตอกรัม และ fungal biomass  1.5 – 3.5 กรัมตอลิตร ในเวลา 36 – 48 ชั่วโมง ซ่ึงรา Rhizopus arrhizus 3#01  จะมี
ความสามารถในการผลิตกรดแลคติกและ fungi biomassไดมากกวาและนอยกวารา Rhizopus oryzae 20#2  ที่
ภายใตสภาวะคลายกัน

(,)&"�%��
���&(bacteria) แบคทีเรียเปนจุลินทรียท่ีมีขนาดเล็ก ประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียว โดยมี
พื้นที่ผิวสําหรับจับโลหะหนักและความแข็งแรงในการยึดจับตางกัน ผนังเซลลของแบคทีเรียและไซยาโน
แบคทีเรียสวนใหญประกอบดวยเพปทิโดไกลแคน (peptidoglycan) ซ่ึงเปนโซตรงไดแซ็กคาไรดเอ็น-อะซิทิลกลู
โคซามีน(disaccharide N-acetylglucosamine), กรดเบตา-1,4-เอ็น-อะซิทิลมูรามิก (ß-1,4-N-acetylmuramic acid) 
ตอกับโซเพปไทด  กลุมแบคทีเรียดูดซับโลหะหนักแตละชนิดขึ้นกับตําแหนงบนผิวหนา  ที่จับโลหะ  แรงยึดจับ
ตอไอออน และกลไกการยึดติด Yan-bin, X., Hua-hua, X., and Shui-yu, S. (200") ไดศึกษาการบําบัดน้ําเสียที่มี
โครเมียม (CrVI) ปนเปอนดวยระบบกรองชีวภาพไรอากาศ (anaerobic biofilter system) โดยใชกากตะกอนท่ีมีจุ
ลินทรียหลายชนิดรวมท้ังแบคทีเรีย 2 สายพันธุ พบวา สามารถลดปริมาณโครเมียม KCrVIL จาก #0 มก./ลิตร เปน
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ต่ํากวา 0." มก./ลิตรไดในเวลา 4 ช่ัวโมง  ซ่ึงในระบบไรอากาศอาจทําให Cr (VI) ถูกรีดิวสไปเปน CrKIIILในรูป
ของตะกอนโครเมียมไฮดรอกไซดบนผิวหนาของจุลินทรีย ตัวอยางของการการดูดซับโลหะหนักจากนํ้าเสียดวย
แบคทีเรีย มีดังน้ี

1) ��������������	��;��	้ �
������� Pseudo�o�as sp. โลหะหนักท่ีถูกดูดซับ ไดแก 
โครเมียม (Cr (VI)) ทองแดง (Cu (II)) แคดเมียม KCd (II)) และนิกเกิล (Ni (II)L ท่ีอยูในนํ้าเสียโดยใชมวลชีวภาพ
ของ Pseudomonas sp.  4 สายพันธุและทําการประเมินประสิทธิภาพของตัวดูดซับชีวภาพจากแบบจําลอง
Langmuir and Freundlich model พบวา โลหะหนักจะถูกดูดซับไดอยางรวดเร็วภายใน 10 นาทีแรกและแตละ
สายพันธุมีความสามารถในการตานและสะสมไอออนของโลหะหนักตางกัน กลาวคือ ความสามารถในการดูด
ซับโลหะหนักของตัวดูดซับชีวภาพเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ Ni (II) > Cd (II) > Cu (II) > Cr (VI) 
(Hussein, H. et al., 2004) โดย Cd (II) และ Ni (II) สามารถถูกดูดซับโดย Pseudomonas sp. ไดมากถึง "00 และ 
""# มิลลิกรัมตอกรัมของมวลชีวภาพ  ตามลําดับ ขณะท่ี  Cu(II) และCr(VI) จะถูกดูดซับ !.9-23! 
มิลลิกรัมตอกรัมของมวลชีวภาพ  Cr (VI) และ Cu (II) สามารถแยกออกจากมวลชีวภาพที่ดูดซับไดสูง  3! % 
และ 93 % ของความเขมขนที่มีในน้ําทิ้ง ตามลําดับ Kการที่ Cu (II) สามารถแยกออกจากมวลชีวภาพที่ดูดซับได
สูงถึง 93 % นั้นตองมี Cr KVIL อยูดวยL สวน Cd (II) และ Ni (II) สามารถแยกออกจากมวลชีวภาพที่ดูดซับได
ระหวาง 3"- !! % และการดูดซับโลหะหนักหลายชนิดในระบบน้ําทิ้งดวยแบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพต่ํากวา
ระบบท่ีมีโลหะหนักอยูเพียงชนิดเดียว

2) ���
$����"������ ������������.�+ 
%�<่�	��่ & 5Pretreatment of Biomass/ 
Immobilization of Biomass)  สารดูดซับชีวภาพเตรียมจากการนํามวลชีวภาพมาผานกระบวนการเบื้องตน 
Kpretreat) ดวยวิธีที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับโลหะหนักที่จะถูกดูดซับ และตัวแปรอื่น ไดแก จํานวนตําแหนงท่ี
ดูดซับบนวัสดุดูดซับชีวภาพ  การเขาถึงตําแหนงน้ันๆ  สถานะภาพทางเคมี และความสัมพันธระหวางตําแหนงท่ี
ดูดซับกับโลหะหนัก โดยมวลชีวภาพที่มีขนาดใหญจะถูกทําใหเปนอนุภาคที่ละเอียดหรือมีขนาดเล็กแลว
นําไปทรีทตตอไป KตามแตละวิธีL เชน การใชความรอน การลางดวยสารซักฟอก กรด ดาง หรือ เอนไซม วิธีท่ีใช
ความรอนและลางดวยสารซักฟอกจะเปนการเพ่ิมกลุมยึดเหน่ียวกับโลหะหนัก ในขณะที่วิธีการใชเอนไซมเปน
การทําลายสวนที่ไมตองการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ (Alluri, HK., et al., 200  ; Atkinson, BW., 
Bux, F., and Kasan, HC.,199!)

มวลชีวภาพท่ีมาจากจุ ลินทรียประกอบดวยอนุภาคเล็กท่ีมีความหนาแนนนอย (low density)           
ความแข็งแรงเชิงกลต่ํา (poor mechanical strength) ความแข็งแกรงนอย (little rigidity) แตมีความแข็งพอที่จะ
ทนตอแรงดัน (withstand the application pressures) ความสามารถรับการคงอยูของน้ําได(water retention 
capacity) แมวาผานวงจรการทําใหกลับคืนสภาพก็ยังดูดซับโลหะไดมากและเร็ว เนื่องจากการไมเคลื่อนที่ของ
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มวลชีวภาพจึงมีอายุการใชงานที่ดีกวา งายและสะดวกตอการใชเม่ือเปรียบเทียบกับมวลชีวภาพอิสระ              
ซ่ึงเส่ือมสภาพทางชีวภาพไดงาย  ดังนั้นจึงตองทําใหมวลชีวภาพท่ีอยูในสภาพไมเคล่ือนท่ีกอนท่ีจะนําไปใชเปน
สารดูดซับชีวภาพ ซ่ึงมีเทคนิค ไดแก

1. การดูดซับของสารดูดซับชีวภาพท่ีมีตอตัวค้ําจุนที่ไมเกิดปฏิกิริยาไดงาย (inert support) เชน ถาน    
กัมมันตท่ีใชเปน inert support ในการเกิดเปนไบโอฟลม Kbiofilm) โดยจุลินทรีย Enterobacter aerogens

2. การดักจับสารดูดซับชีวภาพไวในพอลิเมอรเมทริกซ (polymeric matrix) ซึ่งพอลิเมอรที่ใช คือ 
calcium alginate, polyacrylamide, polysulfone และ polyethylenimine

3. การเกิดพันธะโคเวเลนซของสารดูดซับชีวภาพกับสารประกอบตัวนํา (vector compounds) 
4. การเกิด cross-linking ของเซลลจุลินทรีย
เทคนิคท่ี 3 และ 4 เปนเทคนิคที่นิยมใชกับการทําใหตัวดูดซับชนิดสาหรายอยูในสภาพท่ีไมเคลื่อนที่  

โดยพอลิเมอรเมทริกซที่ใชกับมวลชีวภาพในการดูดซับโลหะหนัก แสดงไวในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3  พอลิเมอรเมทริกซที่ใชกับมวลชีวภาพในการดูดซับโลหะหนัก (Alluri, HK., et al., 200 )

���
���#
������#
��.่�+
%�<�่	��่ �	��-���������� ������่9��������

Calcium alginate

Chryseomonas luteola
Laminaria digitata
Bacillus cereus
Luffa cylindrical

ทองแดง  นิกเกิล
ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว
ตะกั่ว
แคดเมียม

Polyurethane

Pseudomonas aeruginosa
Ascophyllum nodusum
Asperigillus niger
Phanerochaete chryosporium
Aspergillus terreus
Rhizopus delemar

เออโรเนียม
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว
เหล็ก โครเมียม นกิเกิล
โคบอลท ทองแดง นกิเกิล

Silica
Algasorb
Saccharomycete
Asperigillus niger

ทองแดง นิกเกิล ตะก่ัว เออโรเนียม
ทองแดง สังกะสี เหล็ก นิกเกิล ตะก่ัว
โครเมียม ทองแดง สังกะสี  แคดเมียม 

Polyacrylamide
Citrobacter
Pseudomonas maltophilia

เออโรเนียม แคดเมียม ตะก่ัว
ทอง
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การทําใหตัวดูดซับชีวภาพที่ใชแลวคืนกลับมาใชใหมเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดคาใชจายของ
กระบวนการดูดซับโลหะหนักได วิธีการคือ ตองปลดปลอยโลหะหนักท่ีดูดซับออกจากตัวดูดซับ และนําตัวดูด
ซับชีวภาพนั้นไปใชในกระบวนการดูดซับโลหะหนักตอไป  โดยการสกัดโลหะหนักออกจากสารละลายในรูปท่ี
เขมขน  ตัวดูดซับชีวภาพที่นํากลับมาใชใหมจะมีประสิทธิภาพในการการดูดซับโลหะหนักใกลเคียงกับ          
ตัวดูดซับชีวภาพเดิม โดยไมมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือทําลายมวลชีวภาพของตัวดูดซับ   สารที่ใชในการนํา
โลหะหนักกลับคืน ไดแก  กรดเจือจาง (HCl, H2SO4 HNO3) ซึ่งถูกใชในการดึงโลหะหนักออกจากสารดูดซับ
ชีวภาพหรือใชกรดอินทรีย เชน กรดมะนาว Kcitric acid), กรดน้ําสม Kacetic acid), กรดแลคติก Klactic acid)  
และใชสารเชิงซอน เชน EDTA, thiosulfate และอ่ืนๆ 

การดูดซับชีวภาพของโลหะหนัก Kทองแดง แคดเมียม สังกะสี นิกเกิล และตะกั่วL ดวยถานกัมมันต    
ซ่ึงเปนมวลชีวภาพท่ีประกอบดวยจุลินทรียหลายชนิด สวนใหญ คือ แบคทีเรีย รา ยีสต  สาหราย และโปรโตซัว 
ซึ่งหาไดงายจากโรงงานบําบัดน้ําเสีย  โดยปจจัยที่มีผลตอการดูดซับทองแดง แคดเมียม สังกะสี นิกเกิลและ
ตะกั่วของถานกัมมันต คือ pH และความเขมขนของไอออนโลหะหนัก การยึดจับระหวางโลหะหนักกับ
โปรตอนในกระบวนการดูดซับจะมากขึ้นเมื่อ pH = 2 การปลดปลอยโปรตอนจากมวลชีวภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ความเขมขนของมวลชีวภาพเพิ่ม ซ่ึงเปนการยืนยันวามีการแลกเปลี่ยนไอออนระหวางโปรตอนกับไอออนของ
โลหะหนักท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการดูดซับโลหะหนัก ปริมาณมวลชีวภาพดูดซับที่ใชคํานวณไดจากแบบจําลอง
Langmuir and Freundlich model โดยขอมูลที่ไดจากการคํานวณและการทดลองจะเห็นไดวา กลไกของการ    
ดูดซับเปนแบบการแลกเปล่ียนของประจุ   กลาวคือ เปนการคายโลหะหนักออกจากตัวดูดซับชีวภาพดวยการใช
ตัวชะ (eluent) ทําใหสามารถนํามวลชีวภาพกลับมาใชไดใหมไดในวงจรของการดูดซับและการคายโลหะหนัก    
กรดเกลือ และ EDTA เปนตัวดูดซับโลหะหนักท่ีดีสําหรับ ทองแดง แคดเมียม สังกะสี นิกเกิล และตะกั่ว การใช 
EDTA นั้น  มวลชีวภาพสามารถนํากลับมาใชไดอีกในวงจรของการดูดซับและการคายโลหะหนัก ในขณะทีก่าร
ใชกรดเกลือ จะทําใหมวลชีวภาพไมสามารถนํากลับมาใชใหมได KHammaini, A., et al., 200#)

นอกจากตัวดูดซับชีวภาพที่เปนจุลินทรียดังที่กลาวมาแลวขางตน พืชก็สามารถดูดซับโลหะหนักได
เชนกัน เชน โกงกางใบใหญ (Rhizophora mucronta) ท่ีเปนพืชในพื้นที่ชุมน้ําสามารถใชในการบําบัดน้ําเสียที่มี
โลหะหนักอยูได พรสุดา ผานุการณ และ กนกพร บุญสง K2005L   ไดศึกษาประสิทธิภาพของโกงกางใบใหญใน
การบําบัดน้ําเสียที่มีตะกั่วและสังกะสี โดยประเมินความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของพื้นที่ชุมน้ําเทียม
โกงกางใบใหญโดยใชน้ําเสียสังเคราะหที่มีการเติมตะกั่วและสังกะสีและชุดควบคุมที่ไมมีการเติมโลหะหนัก  
ใชเวลากักเก็บน้ําเสีย 3.5 วัน และปลอยใหระบบแหง 3.5 วัน พบวา ชุดทดลองท่ีเติมตะกั่วและสังกะสี               
5 มิลลิกรัมตอลิตร จะมีเปอรเซ็นตการบําบัดตะก่ัวและไนโตรเจนสูงสุด สวนชุดทดลองที่เติมตะกั่วและสังกะสี       
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20 มิลลิกรัมตอลิตร มีเปอรเซ็นตการบําบัดสังกะสีสูงสุด และการบําบัดฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงสุดจะพบในชุด
ควบคุมที่เติมตะกั่วและสังกะสี 5 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อความเขมขนของตะกั่วและสังกะสีเพิ่มขึ้นจะทําให
ประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัสท้ังหมดลดลง ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา โกงกางใบใหญสามารถเอา        
โลหะหนักและธาตุอาหารออกจากน้ําเสียได 

อัลมัส Kulmus) ซึ่งเปนพืชที่ขึ้นอยูทั่วไปตามถนนและสวนสาธารณะในประเทศอิหราน ใบและเถา
ของอัลมัสสามารถใชในกระบวนการบําบัดน้ําเสียได เชน โครเมียม (Cr) ในน้ําเสียท่ีอยูในรูปของ Cr (III) และ
Cr (VI) ซ่ึงเปนโลหะหนักอันตราย โดย Cr (VI) จะอยูในรูปของโครเมตไอออน (CrO4

2-) และไดโครเมตไอออน
(Cr2O 

2-)  (Gholami, F., et al., 200#) ซึ่งการดูดซับ Cr (VI) ออกจะมีประสิทธิภาพมากกวา 85% การดูดซับ
โลหะหนักของใบอัลมัสจะถึงจุดสมดุลท่ีเวลา 60 นาที และ pH ที่เหมาะสมเทากับ #  การดูดซับใบโลหะหนัก
ทางใบของอัลมัสจะใหคา COD สูงขึ้นมากกวาการใชเถาจากการเผาใบที่ 550 oC เปนเวลา 30 นาที และตัวแปร 
ท่ีมีผลตอการดูดซับโลหะหนักโดยพืช ไดแก ความเขมขนของโครเมียม เวลา pH และโลหะเบาที่มีใน
สารละลายตัวอ่ืน (เชน Ca2+ , Mg2+ , Na+ และ K+ )

เสนใยของพืชทางการเกษตร เชน ปอ กระเจี๊ยบ และยาสูบ มีประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนของ
โลหะหนักออกจากน้ําเสียได แตเสนใยของไมมีประสิทธิภาพต่ํากวา  นักวิจัยพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของ
ความจุโลหะหนักในการดูดซับโดยการดัดแปลงทางเคม ีแตอยางไรก็ตาม วิธีน้ีก็ยังคงมีคาใชจายสูงและมีปญหา 
เชน การซึมของสารประกอบอินทรียท่ีมีสี กล่ิน หรือมลพิษอ่ืนจากการใชสารเคมีที่มีพิษ  อาจกลาวไดวา การเอา
โลหะหนักออกประกอบดวย 4 กลไก คือ การดูดซึม การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และคีเลชัน (chelation
เปนการกําจัดโลหะหนักโดยใชสารบางอยางเขาไปจับกับโลหะหนัก ซึ่งสารที่นิยมใชในการทํา chelation คือ 
EDTA  ) และกลไกการกําจัดโลหะหนักเปนไปไดมากที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนประจุ Han, JS., Park, JK., and 
Min, SH. (2000)  ไดศึกษาความจุของการดูดซับโลหะหนักในน้ํา (Ni, Cu, Zn และ Cd) ดวยเสนใยของ
หญาอัลฟลฟา (alfalfa) และสน (juniper) เพ่ือประเมินผลความเปนกรด-ดาง การแขงขันกันระหวางประจุ และ
การรบกวนที่เกิดจากแคลเซยีม  โดยใชอัลฟลฟาและสนท่ีผานการบดละเอียดและนํามาผานการดัดแปลงทางเคมี
เพื่อเพิ่มความจุในการดูดซับ   พบวา ความจุในการดูดซับโลหะหนักขึ้นอยูกับสมดุลของความเปนกรด-ดาง    
ของสารละลายที่อุณหภูมิหอง และ pH ต่ํากวา 3 เสนใยของหญาอัลฟลฟาและสนสามารถดูดซับโลหะหนัก    
ไดนอย เนื่องจากการแขงขันระหวางไอออนของไฮโดรเจนกับโลหะหนักที่ตําแหนงในการดูดซับ อัตราการ   
ดูดซับโลหะหนักมีคาคงที่ในเวลาเร่ิมตน 15 นาที แลวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปนเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจะถึง
จุดสูงสุดของการดูดซับ การเปล่ียนแปลงอัตราการดูดซับของโลหะหนักนี้มาจากกระบวนการดูดซับที่ตางกัน
นั่นคือ จะเกิดกลไกการดูดซับโลหะหนักแบบแลกเปล่ียนประจุกอนแลวตามดวยการดูดซับทางเคมี การดูดซับ
โลหะหนักหลายชนิดท่ีอยูรวมกันในสารละลายจะดูดซับไดนอยกวาสารละลายที่มีโลหะหนักชนิดเดียว ซ่ึง
สอดคลองกับการดูดซับโลหะหนักจากน้ําเสียดวย Pseudomonas sp.  เสนใยอัลฟลฟามีความจุในการดูดซับ
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โลหะหนักไดสูงกวาเสนใยสนKยกเวนแคดเมียมไอออนL การดัดแปลงทางเคมีของเสนใยโดยซัลโฟเนชั่น
(sulfonation) จะเพิ่มความจุในการดูดซับโลหะหนักของเสนใยสนไดมากกวา 250 เปอรเซ็นต
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การกําจัดโลหะหนักปนเปอนในนํ้าเสียสามารถทําไดโดยใชวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งวิธีทาง
ชีวภาพมีจุลินทรียอยูหลายชนิดท่ีสามารถดูดซับโลหะหนักจากส่ิงแวดลอมเขาไปในตัวมันและกําจัดโลหะหนัก
ออกมาได เชน สาหราย ยีสต แบคทีเรีย และรา วิธีทางชีวภาพที่ใชจุลินทรียในการกําจัดโลหะหนักจัดเปน
ทางเลือกที่นิยมใชในการกําจัดโลหะหนักออกจากนํ้าเสียของโรงงานท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไปอยางรวดเร็ว
และไมตระหนักถึงความเปนพิษของโลหะหนัก การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการดูดซับโลหะหนักดวยสารดูด
ซับชีวภาพเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่เปนประโยชนและนาสนใจกวาวิธีดั้งเดิม เทคโนโลยีนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ความจุของตัวดูดซับชีวภาพ ประสิทธิภาพการดูดซับ การเลือกจับโลหะหนักของสารดูดซับ
ชีวภาพ ความยากงายในการกําจัดโลหะหนัก ราคา และการดําเนินการ แมวาเทคโนโลยีนี้จะมีขอเสีย คือ การ
อ่ิมตัวเร็วของตัวดูดซับชีวภาพและการควบคุมทางชีวภาพของลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับจากมวลชีวภาพก็ตาม 
แตก็มีขอดีหลายประการ เชน ลดคาใชจายและกากตะกอนลง  มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง  สามารถนําเอา
โลหะหนักกลับคืนจากตัวดูดซับชีวภาพไดและการทําใหตัวดูดซับชีวภาพคืนสภาพโดยการนํากลับไปใชไดใหม
ในกระบวนการดูดซับโลหะหนักทางชีวภาพ ซึ่งภาครัฐ เอกชน และประชาชนควรตระหนักและชวยกัน
ระมัดระวังผลเสียท่ีจะเกิดกับส่ิงแวดลอม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีประหยัดและเปนมิตรตอระบบนิเวศหรือ
ส่ิงแวดลอมรวมกัน     
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