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บทคัดย่อ: การปนเปื้ อนโลหะหนักในพืน้ ที่เกษตรกรรมอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่จดั เป็ น ภัยคุกคาม
ด้านความปลอดภัยอาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
วิธกี ารประเมินสภาพมลพิษดิน ของพื้นทีเ่ กษตรกรรมแบบรายแปลงและแบบภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี
เชิง ธรณี เคมีข อง As Cd Cu Pb และ Zn ในดิน และประเมิน ค่ าความเสี่ย งต่ อ สุ ข ภาพจากการบริโภคข้า ว
ผลการศึกษาพบดินมีการปนเปื้ อนของ As Cd Pb และ Zn และพบผลผลิตข้าวทีม่ คี วามเสีย่ งสูงจานวน 6 แปลง
จาก 11 แปลงคิดเป็ นร้อยละ 55 ผลวิเคราะห์สถิตหิ ลายตัวแปรเพื่อประเมินภาพรวมของพืน้ ที่พบว่าปริมาณโลหะ
หนักในดินที่มกี ารปนเปื้ อนสูงเกิดจากกิจกรรมของมนุ ษย์ ส่วนการจาแนกแปลงนาตามค่าดัชนีความเสีย่ งทาง
นิเวศพบว่ามีความสัมพันธ์กับ ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของบริโภคข้าวจากการปนเปื้ อนของ As และ Cd ผล
การศึกษาบ่งชี้ว่าวิธกี ารประเมินสภาพมลพิษของแปลงนาสามารถนาไปใช้ในการคัดเลือกพื้นทีเ่ กษตรกรรมที่มี
การปนเปื้ อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ดัชนีการสะสมเชิงธรณี; การประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพ; โลหะหนัก; มลพิษทางดิน
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Abstract: Heavy metal contamination in agricultural soils nearby the old mining industries has
threatened food safety for human health. This research aimed to develop a new methodology for soil
pollution assessment of individual and holistic agricultural areas. Geochemical index of heavy metals
including As, Cd, Cu, Pb, and Zn, in selected paddy fields was evaluated together with health risk
assessment of those heavy metals in rice grains. The results showed that soil in the studied areas was
contaminated with As, Cd, Pb, and Zn. Rice harvested from 6 out of 11 paddy fields, corresponding to
55%, employed health risk at a high level. Multivariate analysis indicated that anthropogenic activity was
a major source of soil pollution in a highly contaminated area. The classification of paddy fields based
on potential ecological risk index (RI) was found to be related to the health risk assessment of As and
Cd contaminating in rice grains. It was concluded that the proposed soil pollution assessment method
was efficiently used to identify suitable agricultural areas in heavy metal contaminated zones adjacent to
the old mining industries for safe rice crops.
Keywords: Geo-accumulation index; Health risk assessment; Heavy metals; Soil pollution
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1. บทนา
อุ ต สาหกรรมเหมือ งแร่ ก่ อ ให้ เกิด ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม สังคมและสุขภาพในหลายมิติ ทัง้ มิตดิ า้ น
สิ่ง แวดล้ อ ม ทรัพ ยากรธรรมชาติ ระบบนิ เ วศที่ มี
ความสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการ
เป็ นแหล่งอาหาร รวมไปถึงมิตดิ า้ นเศรษฐกิจสังคมใน
ส่ ว นของที่ อ ยู่ อ าศั ย ของคนในชุ ม ชน และพื้ น ที่
เกษตรกรรม ซึ่ง อาจน าไปสู่ก ารปนเปื้ อนของโลหะ
หนั กในผลผลิต จากพื้นที่ปนเปื้ อน มลพิษ ทางดินใน
พื้น ที่เกษตรกรรมเป็ น ผลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ท่ี ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัย ของอาหารและส่ ง ผลเสีย ต่ อ สุ ข ภาพของ
มนุ ษย์และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของโลหะหนัก
จากดินไปยังระบบพืช อาหารส่งผลต่อการสะสมโลหะ
หนักในสิง่ มีชวี ติ จากการถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหาร [1]
โดยทัว่ ไปโลหะหนั ก เช่ น สารหนู (As) แคดเมีย ม
(Cd) ทองแดง (Cu) ตะกั ่ว (Pb) และสังกะสี (Zn) พบ
ในสภาพธรรมชาติของเปลือกโลกในปริมาณที่จากัด
อย่างไรก็ตามในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารรบกวนจากกิจกรรมของ
มนุ ษ ย์ เช่ น แหล่ งอุ ต สาหกรรมเหมือ งแร่ และอื่น ๆ
ตลอดจนถึงการทาการเกษตรกรรมมักพบปั ญหาการ
ปนเปื้ อนของมลพิษดังกล่าวสะสมในดินด้วยปริมาณที่
สูงจนก่อให้เกิดปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม [1-3]
ในการประเมินระดับการปนเปื้ อนโลหะหนักในดิน
มีเกณฑ์การประเมินหลายวิธี เช่น ค่าดัชนีการสะสม
เชิง ธรณี (Geo-accumulation Index, Igeo) โดยการ
เปรียบเทียบความเข้ม ข้นของโลหะหนักที่ศึกษากับ
โลหะหนักในสภาพธรรมชาติของพื้นที่ [2] ค่าปั จจัย
การสะสมตัวของโลหะหนักในดิน (Enrichment Factor,
EFs) ซึ่งค านวณจากอัตราส่ วนปริมาณโลหะหนั ก ที่

ศึก ษากับ ปริม าณโลหะหนั ก ในสภาพธรรมชาติข อง
พืน้ ทีน่ นั ้ [3] ตลอดจนการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ของดิน เช่น มาตรฐานคุณภาพดินในพืน้ ทีเ่ กษตรของ
สหภาพยุโรปทีก่ าหนดปริมาณ Cd Cu Pb และ Zn ใน
ดิน ไม่เกิน 3, 140, 100 และ 300 mg/kg ตามลาดับ
[4] ส่วนค่าการปนเปื้ อนในเมล็ดข้าวสารตามมาตรฐาน
ของ Codex ซึง่ กาหนด As และ Cd ไม่เกิน 0.2 และ
0.4 mg/kg ตามลาดับ [5] ในขณะที่ค่ามาตรฐานการ
ปนเปื้ อนในเมล็ดข้าวสารตามมาตรฐานของประเทศ
จีนสาหรับ As Cd Cu Pb และ Zn กาหนดมีค่าไม่เกิน
0.15, 0.2, 10, 0.2 และ 50 mg/ kg ตามล าดั บ [4]
นอกจากนี้ การประเมิ น ระดั บ มลพิ ษ ในดิ น ด้ ว ย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักใน
ดินและพืชซึ่งมีการศึกษาหลายวิธี เช่น ความสัมพันธ์
ระห ว่ า งโลห ะห นั ก ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ แ ลกเป ลี่ ย นได้
(Exchangeable) รูป ที่ล ะลายน้ า (Soluble) และการ
สะสมโลหะหนักในพืชตลอดจนการประเมินค่าความ
เสีย่ งของการรับสัมผัสโลหะหนักจากดิน และจากการ
บริโภค น้ า และอาหาร เป็ นต้น [2] อย่างไรก็ตามการ
ประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงการประเมินปริมาณโลหะ
หนั ก ในดิ น ของพื้ น ที่ ป นเปื้ อนเท่ า นั ้ น ยั ง มิ ไ ด้ มี
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการปนเปื้ อนโลหะ
ดั ง กล่ า วในผลผลิ ต ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้บ ริโภค ซึ่ง การศึก ษาวิธีการประเมิน
สภาพการปนเปื้ อนโลหะหนั ก ในพื้น ที่แ ปลงนาจาก
ความสัม พัน ธ์ข องค่ า ดัช นี ดิน และค่ า ความเสี่ย งต่ อ
สุ ข ภาพของผลผลิ ต พื ช เพื่ อ การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ท่ี
เหมาะสมสาหรับการผลิตอาหารทีป่ ลอดภัยยังมีขอ้ มูล
การศึกษาน้อย การศึกษานี้ จงึ ทาการประเมินมลพิษ
ทางดินจากการปนเปื้ อนโลหะหนักที่มคี วามสัมพันธ์
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กับความเสี่ยงต่อสุข ภาพจากการบริโภคข้าว โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ พัฒ นาระบบการตรวจสอบดิน เชิง
พื้นที่แบบรายแปลงเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
การใช้ประโยชน์แปลงนาในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อปั ญ หา
การปนเปื้ อ นโลหะหนั ก จากการใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ที่
ตัง้ อยู่ใกล้กบั อุตสาหกรรมเหมืองแร่เก่า

จ. ตาก การศึกษาเชิงพืน้ ทีโ่ ดยคัดเลือกแปลงนาขนาด
พื้ น ที่ แ ปลงละ 25 ตารางเมตร จ านวน 11 แปลง
ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งดิน และข้ า ว
(Oryza sativa L.) ด้ ว ยวิ ธี Random ในตารางสุ่ ม
ขนาด 1 x 1 เมตร แปลงละ 5 ซ้า นาตัวอย่างเมล็ด
ข้าวเปลือกไปเข้าเครื่องสีขา้ ว แล้วนาเมล็ดข้าวสารไป
อบและบด แล้วร่อนผ่ านตะแกรงขนาด 1 มม. เก็บ
ตัวอย่างในถุงพลาสติกบรรจุตวั อย่าง ส่วนตัวอย่างดิน
ผึง่ ให้แห้งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง (Air Dried) บดแล้วร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 มม. และ 0.07 มม. [2, 6-7]

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 พื้นที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่าง
พื้นที่ศกึ ษาเป็ นพื้นที่เกษตรที่มขี อบเขตใกล้พ้นื ที่
เหมือ งแร่ สัง กะสีเก่ า ตัง้ อยู่ ในพื้น ที่ข อง อ.แม่ ส อด

รูปที่ 1 พืน้ ทีศ่ กึ ษาและพิกดั ทีต่ งั ้ แปลงนาทีเ่ ก็บตัวอย่าง
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2.2 สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิ น
การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
บางประการของดินทีม่ ผี ลต่อการเคลื่อนย้ายของโลหะ
หนักในดินโดยสมบัตทิ างเคมีดนิ ได้แก่ ค่าความกรดด่างของดิน (pH) อัตราส่วน 1:1 ของดินต่อน้ า (ดิน
10 กรั ม ใน น้ ากรอง 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร) [8] ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic Matter; SOM ) โดย
วิธี Walkley and Black [9] ค่ า ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity;
CEC) วิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี Ammonium Acetate [10]
และส่วนสมบัตทิ างกายภาพดินวิเคราะห์ การกระจาย
ขนาดของอนุภาคดินด้วยวิธปี ิ เปตต์ [6-7]

(CRM) โดยค่า % Recovery อยู่ในช่วง 80 - 110 และ
ประเมินความเที่ยง (Precision) ด้วยการทดสอบซ้า
โดยค่าความแตกต่างสัมพัทธ์ (RPD) น้อยกว่า 10%

2.3 การวิ เคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดิ นและพืช
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดิน ทาโดยการ
ย่ อ ยสลายตั ว อย่ า งดิ น น้ า หนั ก 0.2 ± 0.0001 กรัม
ด้วยกรด HNO3:HCl (3:1) โดยเครื่องไมโครเวฟตาม
วิธี US.EPA. 3051A [11] ส่ ว นการวิเคราะห์ โ ลหะ
หนักในตัวอย่างข้าว ทาโดยการชังเมล็
่ ดข้าวบดแห้ง
หนัก 1 ± 0.0001 กรัม ย่อยสลายตัวอย่างข้าวด้วย
ก ร ด HNO3: HClO4 (2:1) โ ด ย Block Digestion
technique [12] และวัด ปริม าณ Cd Cu Pb และ
Zn ของสารละลายทีไ่ ด้จากย่อยสลายตัวอย่างดินและ
เมล็ดข้าวด้วยเครื่อง ICP-OES (Inductively Coupled
Plasma-optical Emission) และวั ด ป ริ ม าณ ค วาม
เข้ ม ข้น ของ As ในสารละลายตั ว อย่ า งด้ ว ยเครื่อ ง
HG-AAS (Hydride Generation Atomic Absorption
Spectrophotometer) การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลการ
วิเคราะห์ด้วยการประเมินค่า Detection Limit ของวิธี
ทดสอบ (ส าหรับ As Cd Cu Pb และ Zn) ประเมิน
ความถูกต้อง (Accuracy) ด้วยการเทียบกับสารอ้างอิง

โดยที่ Cn คือปริม าณโลหะหนั ก ในตัวอย่ างดิน ;
Bn คือปริมาณโลหะหนักในสภาพธรรมชาติ โดยค่า
Bn ในการศึก ษานี้ใช้ค่าความความเข้มข้นของโลหะ
หนักซึ่งประกอบด้วย Cd 0.3 mg/kg, Cu 45 mg/kg,
Pb 20 mg/kg, Zn 95 mg/kg แ ล ะ As 1.8 mg/kg
[6,7] ส่วนค่า 1.5 คือค่าคงทีข่ องปั จจัยการแก้ไขทีใ่ ช้
เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ค่า
ดัชนีการสะสมเชิงธรณีสามารถแบ่งเป็ น 7 ระดับ ดังนี้
ระดั บ ที่ 1 (lgeo < 0) เป็ นระดับ ที่ ไม่ มี ก ารปนเปื้ อน
ระดับที่ 2 (0< lgeo<1) เป็ นระดับที่ไม่มีการปนเปื้ อน
จนถึ งระดับ ที่ มี ก ารปนเปื้ อนปานกลาง ระดับ ที่ 3
(1< lgeo< 2) ระดับทีม่ กี ารปนเปื้ อนปานกลาง ระดับที่ 4
(2< lgeo<3) เป็ นระดับทีม่ กี ารปนเปื้ อนปานกลางจนถึง
ระดับที่มีการปนเปื้ อนสูง ระดับที่ 5 (3 <lgeo<4) เป็ น
ระดับที่มกี ารปนเปื้ อนสูง ระดับที่ 6 (4< lgeo <5) เป็ น
ระดับที่มีการปนเปื้ อนสูง จนถึงระดับที่มีการปนเปื้ อน
สู งมาก และระดับ ที่ 7 (lgeo > 5) เป็ น ระดับ ที่มีการ
ปนเปื้ อนสูงมาก
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2.4 การออกแบบแอปพลิ เคชัน
การประเมินระดับมลพิษในดินด้วยดัชนีการสะสม
เชิงธรณี (Geo-accumulation Index, Igeo) ของโลหะ
หนัก ทาโดยการเปรียบเทียบความเข้มข้นของโลหะ
หนักทีต่ ้องการศึกษากับโลหะหนักในสภาพธรรมชาติ
การคานวณค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณี ตามสมการของ
Muller ดังสมการที่ (1)
𝐼𝑔𝑒𝑜 = log 2 (

5

𝐶𝑛
)
1.5𝐵𝑛

(1)
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2.5 ปั จจั ย การสะสมตั ว ของโลหะหนั กในดิ น
(Enrichment Factor, EF)
การสะสมตัวของโลหะหนักในดิน ประเมินจากค่า
ปั จ จัย การสะสมตัวของโลหะหนัก ในดิน ซึ่งคานวณ
จากอัตราส่วนปริมาณโลหะหนักที่ศึกษากับปริมาณ
โลหะหนั กในพื้น ที่นั น้ ๆ [3] ปั จ จัย การสะสมตัวของ
โลหะหนักในดิน คานวณได้ตามสมการที่ (2)
การศึกษานี้ใช้เหล็กเป็ นธาตุอ้างอิงเนื่องจากเป็ น
ธ า ตุ ช นิ ด ห นึ่ ง ที่ พ บ ม า ก ใน เป ลื อ ก โล ก ค่ า
(Cn/CFe)sample เป็ นอัต ราส่ ว นของความเข้ม ข้น ของ
โลหะหนักที่ศกึ ษากับธาตุเหล็กในตัวอย่างดิน และค่า
(Bn/BFe)background เป็ นอัตราส่วนของความเข้มข้นโลหะ
หนั ก ที่ศึก ษากับ ธาตุ เหล็ก ในสภาพธรรมชาติ โดย
เปรียบเทียบกับค่ าอ้างอิงของโลหะหนั กในหินเซลล์
[13] และจ าแนกชัน้ ของค่ า ปั จ จัย การสะสมตัว ของ
โลหะหนั ก ในดิน เพื่ อ บ่ ง บอกอิ ท ธิพ ลของกิ จ กรรม
มนุ ษย์ต่ อการสะสมของโลหะหนักในดิน แบ่งเป็ น 5
ระดับ ดังนี้ ระดับ ที่ 1 (EF< 2) เป็ นระดับ ที่ไม่ ได้รบั
อิทธิพลจนถึงได้รบั อิทธิพลน้อย ระดับที่ 2 (2<EF<5)
เป็ น ระดับ ที่ได้รบั อิท ธิพ ลปานกลาง ระดับ ที่ 3 (5<
EF< 20) เป็ นระดับทีไ่ ด้รบั อิทธิพลสูง ระดับที่ 4 (20<
EF< 40) เป็ นระดับที่ได้รบั อิทธิพลสูงมากและระดับที่
5 ( EF> 40 ) เป็ นระดับทีไ่ ด้รบั อิทธิพลอย่างรุนแรง

𝐶
( 𝑛⁄𝐶 )
𝐹𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

EF =
(

𝐵𝑛
⁄𝐵 )
𝐹𝑒 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

(2)

Hakason ดัง สมการที่ (3) ค่ า Ei เป็ น ค่ า ความเสี่ย ง
ท างนิ เว ศ ค าน ว ณ ต าม ส ม ก ารข อง Hakason
ดังสมการที่ (4) โดยที่ Ti เป็ นค่าตอบสนองต่อความ
เป็ นพิ ษ ของโลหะหนั ก (Toxic Response of the
Heavy Metal) ดั ง นี้ As=10, Cd=30, Cu=5, Pb=5
และ Zn=1 [2] ศักยภาพความเป็ นพิษของโลหะหนัก
ต่อความเสี่ยงทางนิเวศ ประเมินตามสมการค่า ดัชนี
ความเสีย่ งทางนิเวศ ดังสมการที่ (5)
𝐶𝐹 =

𝐶𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
𝐶𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝐸𝑖 = 𝑇𝑖 × 𝐶𝐹𝑖

(3)
(4)

𝑛

RI = ∑ 𝐸𝑖

(5)

𝑖=1

ค่ า ดัช นี ค วามเสี่ย งทางนิ เ วศ แบ่ ง ระดับ เป็ น 4
ระดับ ได้แก่ระดับที่ 1 ความเสีย่ งต่ า (RI < 150) ระดับ
ที่ 2 ความเสี่ย งปานกลาง (150< RI<300) ระดับที่ 3
ความเสี่ย งสู ง (300< RI<600) และระดับ ที่ 4 ความ
เสีย่ งสูงมาก (RI > 600)

2.6 ค่าปัจจัยการปนเปื้ อน (CF) ค่าความเสี่ยงทาง
นิ เวศ (E) และการประเมิ นค่าดัชนี ความเสี่ยงเชิ ง
นิ เวศ (Potential Ecological Risk Index, RI)
ค่ า ปั จ จัย การปนเปื้ อน (Contamination Factor,
CF) เป็ นอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นโลหะหนัก ใน
ตั ว อย่ า งดิ น กั บ ค่ า ป ริ ม าณ โลห ะห นั ก ในสภ าพ
ธรรมชาติ (Background) คานวณตามสมการของ

2.7 การประเมิ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปนเปื้ อนโลหะ
หนักในดิ น
วิเคราะห์ ปั จ จัย การปนเปื้ อนโลหะหนั ก ด้ วยการ
วิ เ ค ราะห์ ด้ วย สถิ ติ ห ลาย ตั วแ ป ร (Multivariate
Analysis) และเปรีย บเที ย บความสัม พัน ธ์ กับ ค่ า EF
และ ค่ า Igeo การวิเคราะห์ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปนเปื้ อนโลหะหนักในดิน โดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์
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องค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis;
PCA) ทีม่ กี ารหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax Rotation) และทวนสอบผลกับ ค่ า
จากการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster analysis; CA) [6]

คือจานวนปี ทไ่ี ด้รบั สาร กาหนดให้เท่ากับ 60 ปี ตลอด
ช่วงอายุ ค่า BW (Body Weight) คือน้ าหนักตัวเฉลี่ย
กาหนดให้เท่ากับ 60 kg และค่า AT (Average Time)
คือจานวนวันทัง้ หมดตลอดอายุขยั (Day) และค่า IR
(Ingestion Rate) คือ อัต ราการบริโ ภคข้า วของคน
ไทย เท่ า กับ 0.23 kg ต่ อ คนต่ อ วัน ประเมิ น ค่ า ค่ า
ผลรวมความเสี่ยงรวมของโลหะหนัก (Total HQ) ได้
ดังสมการที่ (8)

2.8 การประเมิ นความเสี่ยงจากการบริโภคข้าว
การศึกษานี้เป็ นการประเมินความเสีย่ งของสารใน
กลุ่มไม่ก่อมะเร็งสาหรับโลหะหนัก โดยการประเมินค่า
ความเสีย่ ง (Risk) ตามสมการที่ (6)
Hazard Quotient (HQ) =

𝐶𝐷𝐼
𝑅𝑓𝐷

(6)

Total HQ = ∑ 𝐻𝑄𝑖

โดย HQ>1 หมายความว่า สถานการณ์การ ปนเปื้ อน
ของโลหะหนักชนิดนัน้ ๆ ค่อนข้างรุนแรงจนอาจเป็ น
อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามัย ของประชาชน ค่ า RfD
(Reference Dose) คื อ ปริ ม าณ สารเคมี ท่ี ม นุ ษ ย์
สามารถรับ เข้าสู่ร่างกายได้ทุ ก วัน โดยไม่ ท าให้เกิด
ความผิด ปกติใดๆ ต่ อสุขภาพอนามัย หรือค่ าความ
เป็ นพิษของสารที่ไม่ทาให้เกิดมะเร็ง (mg kg-1 day-1)
โดยค่ า RfD ของ As Cd Cu Pb Zn มี ค่ า เป็ น
0.0004, 0.001, 0.04, 0.004 และ 0.3 ตามล าดับ [4]
ค่ า CDI (Chronic Daily Intake) คือ ค่ า ปริม าณสาร
เฉลี่ยทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง (mg kg-1day-1)
โดยปริม าณการได้ ร ับ สัม ผั ส ค านวณตามสมการ
USEPA ดังสมการที่ (7)

(8)

โดยที่ HQi เป็ นค่าความเสีย่ งรวมของจากการรับโลหะ
หนัก As Cd Cu Pb และ Zn เข้าสู่ร่างกายผ่านการ
บริโภคข้าว ค่า Total HQ มากกว่า 1 แสดงถึง ความ
เสีย่ งในระดับทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ผูบ้ ริโภค

โดยที่ค่า CF คือความเข้มข้นของโลหะหนักในเมล็ด
ข้า ว (mg kg-1) ค่ า EF (Exposure Frequency) คื อ
ความถี่ของการได้รบั ในรอบ 1 ปี ในที่น้ี กาหนดเป็ น
365 วั น /ปี (day-year-1 ) ค่ า ED (Exposure Period)

3. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
3.1 สมบัติทั ่วไปของดิ นในพื้นที่เกษตร
การวิเคราะห์ สมบัติ ท ัว่ ไปของดิน ตรวจสอบจาก
คุณสมบัติดินของแปลงนาที่คดั เลือกจากพื้นที่เกษตร
จานวน 11 แปลง โดยการเก็บตัวอย่างดินแปลงละ 5 ซ้า
พบว่าสมบัติดนิ ได้แก่ สภาพความเป็ นกรดด่างของดิน
(pH) มีค่ าระหว่าง 6.3 ถึง 8.3 ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน (SOM) ระดับต่ าถึงสูง (6.1-35.5 g/kg) ในขณะที่ค่า
ความสามารถในการแลกเปลี่ย นประจุ บ วกของดิ น
(CEC) มี ค่ าปานกลางถึ งสู งโดยมีค่ าระหว่ าง 12.2 28.8 cmol/kg เมื่อพิจารณาสมบัติทางกายภาพพบว่า
เนื้ อ ดิ น (Soil texture) ส่ ว นใหญ่ เป็ นดิน ร่ ว น ยกเว้ น
แปลง 4R และ 5R เป็ นดินเหนียวและ แปลง R1 และ
R6 เป็ นดินร่วนเหนียว (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 สมบัตขิ องดินในแปลงนาและลักษณะการปนเปื้ อนโลหะหนักในดิน
สมบัติดิน

R1

ค่าเฉลี่ยของสมบัติดิน1/
R5
R6
R7

R2

R3

R4

6.7±1.4
22.8±8.1
16.8±1.3
37.5±2.3
37.8±1.5
24.7±1.6
L

7.5±0.2
10.6±0.7
12.2±0.7
42.3±0.7
34.5±0.5
23.2±1.0
L

7.3±0.2
16.2±1.0
27.0±0.6
25.0±0.9
30.5±1.6
44.5±2.0
C

7.6±01
22.2±2.2
28.8±4.8
25.0±0.1
33.2±0.7
41.8±0.8
C

7.5±0.1
20.6±1.1
22.8±1.0
30.6±1.3
33.7±3.2
35.8±3.4
CL

8.0±0.1
35.5±1.0
16.3±1.8
32.0±1.9
46.9±2.4
21.1±1.0
L

2. ความเข้มข้นโลหะหนักในดิ น (mg/kg)
As
6.1±0.3 19.1±1.4 15.7±1.4
Cd
0.9±0.2 1.0±0.0 2.5±0.1
Cu
8.7±0.5 17.0±1.8 14.7±1.3
Pb
20.0±3.3 19.6±2.3 20.0±0.6
Zn
40.8±5.8 73.6±4.1 189±7.9

5.1±0.6
2.8±0.6
24.8±2.3
30.2±2.1
74.6±6.8

2.6±0.6
1.2±0.2
25.3±2.1
29.5±2.4
49.2±9.0

22.9±5.0
3.0±0.5
22.1±1.8
31.6±2.1
139±22.4

1. สมบัติดินทัวไป
่
pH
7.6±0.1
OM (g /kg)
6.1±1.0
CEC (cmol/kg) 19.8±0.7
Sand (%)
44.1±0.4
Silt (%)
23.2±2.1
Clay (%)
32.7±2.0
Soil texture2/
CL

R8

R9

R10

R11

8.3±0.1
18.3±3.7
17.3±1.3
48.8±0.5
31.6±0.6
19.6±0.9
L

7.5±0.1
9.1±1.1
13.7±1.3
46.4±2.3
32.0±1.1
21.6±2.2
L

6.3±0.2
19.6±1.1
13.2±1.1
51.9±0.4
31.8±0.6
16.3±0.8
L

7.8±0.2
20.1±3.4
12.8±2.6
41.7±0.9
33.7±0.6
24.6±0.8
L

25.9±3.7 17.7±2.9
39.1±4.1 13.3±0.6
23.5±2.8 12.8±0.9
114±7.9 31.8±3.5
3,014±76 413±30

5.1±1.6
1.4±0.5
13.6±1.7
13.8±1.1
133±28

1.7±0.5
0.6±0.1
12.7±1.7
11.8±1.1
39.4±3.0

0.5±0.1
0.6±0.0
13.2±1.7
13.9±0.8
35.0±1.5

3. สัดส่วนธาตุเหล็กในดิ น (%)
Fe (%)

2.0±0.4 2.8±0.3 2.2±0.2 4.1±0.3 4.2±0.3

4.0±0.2 3.5±0.2 2.5±0.2 1.7±0.2 1.5±0.1 2.0±0.1

4. ค่าดัชนี การสะสมโลหะหนักในดิ น (Geo-accumulation Index; lgeo)
Igeo-As
1.2
2.8
2.5
0.9
-0.1
3.1
3.2
2.7
0.9
- 0.7
Igeo-Cd
0.9
1.1
2.5
2.6
1.4
2.7
6.4
4.9
1.5
0.3
Igeo-Cu
- 3.0
- 2.0
- 2.2
- 1.4
- 1.4
- 1.6
- 1.5
- 2.4
- 2.3
- 2.4
Igeo-Pb
- 0.6
- 0.6
- 0.6
0.0
0.0
0.1
1.9
0.1
- 1.1
- 1.4
Igeo-Zn
- 1.8
- 1.0
0.4
- 0.9
- 1.6
- 0.1
4.4
1.5
- 0.1
- 1.9
5.ค่าปัจจัยการสะสมตัวของโลหะหนักในดิ น (Enrichment Factor; EF)
EF-As
1.2
2.5
2.5
0.4
0.2
2.1
2.7
2.6
1.1
0.4
EF-Cd
7.0
5.6
17.8
10.8
4.6
12.1
174.2
85.2
12.7
5.8
EF-Cu
0.5
0.6
0.7
0.6
0.6
0.6
0.7
0.6
0.8
0.9
EF-Pb
2.4
1.7
2.1
1.8
1.6
1.9
7.6
3.1
1.9
1.9
EF-Zn
1.0
1.3
4.2
0.9
0.6
1.7
42.4
8.4
3.8
1.3
6. ค่าดัชนี ความเสี่ยงเชิ งนิ เวศ (Potential Ecological Risk Intensity; RI)
RI
128
212
344
315
147
442
4,116 1,446
173
69
ต่า ปานกลาง สูง
สูง
ต่า
สูง
สูงมาก สูงมาก ปานกลาง ต่า
1/ ค่าเฉลีย
2/ Soil Texture (เนื้อดิน) : C: Clay (ดินเหนียว) , CL: Clay Loam (ดินร่วนเหนียว), L: Loam (ดินร่วน)
่ ± SD
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- 2.5
0.5
- 2.4
- 1.1
- 2.0
0.1
5.0
0.7
1.7
0.9
70
ต่า

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

8

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.09.001
บทความวิจัย

3.2 สภาพมลพิ ษในดิ นจากการปนเปื้ อนโลหะหนัก
ผลการตรวจวัดความเข้มข้นโลหะหนักในดินของ
แปลงนาทัง้ 11 แปลง โดยพบความเข้มข้นเฉลี่ยของ
As, Cd, Cu, Pb และ Zn ในดินมีค่า 11.1, 6.0, 17.1,
30.5 และ 381.9 mg/kg ตามล าดั บ (ตารางที่ 2)
โดยความเข้ ม ข้ น ของ As มี ค่ า ระหว่ า ง 0.5- 25.9
mg/kg Cd มี ค่ า 0.6 - 39.1 mg/kg Cu มี ค่ า 8.7 25.3 mg/kg Pb มีค่า 11.8 - 113.5 mg/kg และ Zn มี
ค่ า 35 - 3,013.8 mg/kg เรีย งล าดับ ความเข้ ม ข้ น
เฉลีย่ ของโลหะหนักในดิน Zn > Pb > Cu> As> Cd
จากการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการปนเปื้ อน
ในดินพบว่ามีปริมาณโลหะหนักในดินเกินค่ามาตรฐาน
ของดิน ในพื้น ที่เกษตรโดยปริม าณของ As และ Cd
เกินค่ามาตรฐานดินของประเทศไทย [14] และปริมาณ
ของ Cd Pb และ Zn เกินค่ามาตรฐานดินของสหภาพ
ยุโรป และปริมาณ As Cd และ Zn เกินค่ามาตรฐาน
ดินของประเทศจีน ในขณะทีป่ ริมาณ Cu ในดินมีค่า
ไม่เกินค่ามาตรฐานของประเทศจีนและสหภาพยุโรป
[4] (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าการเสื่อมสภาพของ
ดิน เนื่ อ งจากการปนเปื้ อนของ As Cd Pb และ Zn
มากเกิน ขีด จ ากัด จนอาจเป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
อนามัย ของมนุ ษ ย์ ตลอดจนการเจริญ เติ บ โตของ
สิง่ มีชวี ติ จากการรับสารมลพิษจากดิน
การวิเคราะห์สภาพมลพิษ ในดิน (Soil Pollution
status) เป็ นการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของมลพิษ
ทางดินของแปลงนาโดยวิธวี เิ คราะห์ค่าดัชนีทางธรณี
เคมี ได้แก่ ค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณี (Igeo) ค่าการ
สะสมตัวของโลหะหนักโดยใช้ปัจจัยการสะสมตัวของ
โลหะหนักในดิน (EF) และค่าดัชนีความเสีย่ งเชิงนิเวศ
(RI) ของดินในแปลงนาทีศ่ กึ ษา แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักในดินแปลงนาทีศ่ กึ ษา
ความเข้มข้นโลหะหนัก (mg/kg)
As

Cd

1.ดินแปลงนาที่ศึกษา
Min
0.5
Max
25.9
Mean
11.1
SD
9.3
Detection limit 0.05

0.6
39.1
6.0
11.5
0.04

Cu
8.7
25.3
17.1
5.8
0.08

2. เกณฑ์มาตรฐาน (Guidelines)
ไทย
3.9
37
จีน
20
0.6
100
สหภาพยุโรป
3
140

Pb

Zn

11.8 35.0
113.5 3013.8
30.5 381.9
28.5 879.8
0.06 0.10
400
350
100

300
300

พบว่าค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณี (Igeo) ของตัวอย่าง
ดินทุกแปลงมีค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณีของ Cu อยู่ใน
ระดับทีไ่ ม่มกี ารปนเปื้ อน (Igeo <1) ในขณะที่พบการ
ปนเปื้ อนของ As Cd Pb และ Zn ในดิน โดยค่ า
ดัช นี ก ารสะสมเชิง ธรณี ข อง As (Igeo-As = -2.5 ถึง
3.2) บ่งบอกระดับการปนเปื้ อนของ As อยู่ในระดับที่
ไม่มีการปนเปื้ อนไปจนถึงมีการปนเปื้ อนสูง ส่วนค่า
ดัช นีก ารสะสมเชิงธรณี ของ Pb (Igeo-Pb = -1.4 ถึง
1.9) แสดงถึง Pb อยู่ในระดับทีไ่ ม่มกี ารปนเปื้ อนถึงมี
การปนเปื้ อนปานกลาง ส่วนค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณี
ของ Cd (Igeo-Cd = 0.3 ถึ ง 6.4) แสดงระดั บ การ
ปนเปื้ อนของ Cd อยู่ในระดับ ปานกลางถึง ระดับ สู ง
มาก ในขณะที่ ค่ า ดัช นี ก ารสะสมเชิง ธรณี ข อง Zn
(Igeo-Zn = -2.0 – 4.4) อ ยู่ ใน ระ ดั บ ที่ ไ ม่ มี ก า ร
ปนเปื้ อนไปจนถึงมีการปนเปื้ อนสูงมาก
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ส าห รั บ ผ ลก ารป ระเมิ น ค่ า EF (Enrichment
Factor) หรือค่าปั จจัยการสะสมตัวของ Cd (EF= 4.6
ถึง 174.2) บ่งชีว้ ่า การปนเปื้ อนของ Cd ได้รบั อิทธิพล
จากกิจกรรมมนุษย์อยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรงและ
Zn (EF= 0.6 ถึ ง 42.4) ในดิ น แสดงให้ เห็ น ว่ า การ
ปนเปื้ อนของ Zn ในดิน ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากกิจ กรรม
มนุ ษย์อยู่ในระดับน้อยถึงระดับรุนแรง ในขณะที่ปัจจัย
การสะสมตัวของ As (EF= 0.1 ถึง 2.7) ในดินพบว่า
ได้รบั อิทธิพลระดับน้อยจนถึงได้รบั อิทธิพลปานกลาง
จากกิจกรรมมนุษย์ ส่วน Pb (EF= 1.6 ถึง 7.6) ในดิน
ได้รบั อิท ธิพลจากกิจกรรมมนุ ษ ย์อยู่ในระดับ น้ อยถึง
ระดับสูง ในขณะทีป่ ั จจัยการสะสมตัวของ Cu ในดิน
อยู่ในระดับที่ไม่ได้รบั อิทธิพลจนถึงได้รบั อิทธิพลน้อย
จากกิจกรรมมนุ ษย์ การประเมินค่าดัชนีความเสี่ยง
ทางนิ เ วศ (RI) ของแปลงนาที่ ศึ ก ษา พบว่ า มี ค่ า
ระหว่ าง 69 ถึง 4,116 โดยสามารถแบ่ งแปลงนาได้
เป็ น 4 กลุ่มตามระดับการปนเปื้ อนดินทีม่ ผี ลต่อระบบ
นิเวศ ได้แก่ ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง และ
ระดับสูงมาก (ตารางที่ 1)

ผลการศึก ษา พบว่ า องค์ป ระกอบที่มีค่ า ไอเกน
(Eigen value) ที่มากกว่า 1 จานวน 3 องค์ป ระกอบ
โดยมี 2 องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถอธิบ ายตั ว แปรที่
เกี่ยวกับปั จจัย การปนเปื้ อ นโลหะหนั กในดิน ซึ่งมีค่ า
สัดส่วนความแปรปรวนสะสม 76.56 % องค์ประกอบ
ดังกล่า ว ได้แ ก่ PC1 และ PC2 โดย PC1 สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของตั ว แปรได้ 41.66 %
ประกอบด้ ว ยตั ว แปร As Cd Pb และ Zn ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั บ OM และ silt
เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินสามารถดูดซับโลหะหนัก
ได้ดี ทาให้เป็ นแหล่งสะสม As Cd Pb และ Zn ส่วน
PC2 สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของตัวแปรได้
34.9 % โดยพบว่าค่า CEC มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกับ Cu Fe และ clay แต่ มีค วามสัม พัน ธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้ามกับ sand สามารถอธิบายได้ว่า
ตั ว อย่ างดิ น ป ระเภ ท clay ซึ่ งมี ค่ า CEC สู ง มี
ความสามารถในการดูด ซับ โลหะหนัก ที่มีป ระจุบ วก
ทาให้มกี ารตรวจพบค่า Cu Fe สูง ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ตัวอย่างดินประเภท sand ที่มีค่ า CEC ต่ า และเมื่อ
ทวนสอบความสอดคล้องของตัวแปรระหว่างผลการ
วิเ คราะห์ PCA กั บ ผลการวิ เ คราะห์ CA (รู ป ที่ 3)
พบว่ า ตั ว แปรโลหะหนั ก มีค วามสอดคล้ อ งในแนว
เดียวกัน และมีความสอดคล้องกับค่า EF จากผลการ
วิเ คราะห์ ด ัง กล่ า วบ่ ง ชี้ ว่ า Cu ที่ พ บในดิ น เกิ ด จาก
สภาพธรรมชาติ ในขณะทีก่ ารปนเปื้ อนของ As Cd
Pb และ Zn เกิดจากทัง้ สภาพธรรมชาติและกิจกรรม
ของมนุ ษย์ เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ค่า Igeo-Cd และ Igeo-Zn และค่า EF แสดงให้เห็น
ว่าระดับการปนเปื้ อนของ Cd และ Zn สูงการปนเปื้ อน
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

3.3 การประเมิ น ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปนเปื้ อน
โลหะหนักในดิ น
การปนเปื้ อนของโลหะหนักในดินอาจมีสาเหตุมา
จากปั จ จัย ทัง้ สภาพธรรมชาติและจากกิจ กรรมของ
มนุ ษ ย์ การวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ส่ งผลต่ อ การปนเปื้ อน
โลห ะห นั ก ใน ดิ น โด ย ใช้ ค่ าสถิ ติ ก ารวิ เ ค ราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis;
PCA) ทีม่ กี ารหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax Rotation) และทวนสอบผลกับ ค่ า
จากการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม (Cluster Analysis; CA) [6]
แสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก สาหรับ
การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการปนเปื้ อนโลหะหนัก

Variables (axes PC1 and PC2: 76.56 %)
1.00

clay

CEC

Fe

Cu

ตัวแปร

0.75

PC2 (34.90 %)

0.50
OM

0.25
pH

As
Cd
Cu
Pb
Zn
Fe
sand
silt
clay
pH
OM
CEC

Pb

As silt

0.00

Cd Zn

-0.25
-0.50
-0.75
sand
-1.00
-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

PC1 (41.66 %)

รูปที่ 2 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการปนเปื้ อนโลหะหนักในดิน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA)

ค่าถ่วงน้าหนักปัจจัย (Factor Loadings)
PC1
PC2
PC3
0.694
0.030
0.161
0.914
-0.020
0.299
0.424
0.836
-0.126
0.911
0.199
0.242
0.931
-0.022
0.208
0.302
0.917
0.037
-0.235
-0.938
0.054
0.911
0.023
-0.238
-0.330
0.913
0.093
0.202
0.052
0.913
0.809
0.233
-0.178
-0.159
0.914
0.118

3.4 ระดับการปนเปื้ อนโลหะหนักในเมล็ดข้าวและ
ค่าความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภค
จากการวิเคราะห์ระดับการปนเปื้ อนโลหะหนักใน
เมล็ดข้าวทีไ่ ด้จากแปลงนาทีศ่ กึ ษาพบว่าความเข้มข้น
เฉลี่ย ในเมล็ ด ข้ า วของ Zn > Cu > Cd > As  Pb
โดยปริมาณ As มีค่า 0.03 - 0.36 mg/kg Cd มีค่า
<0.03 – 0.46 mg/kg Cu มี ค่ า 0.46 – 1.82 mg/kg
Pb มีค่าระหว่าง <0.04 –0.34 mg/kg และ Zn มีค่า
14.83–25.45 mg/kg เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของโลหะ
หนักในเมล็ดข้าว [4] พบว่าเมล็ดข้าวมีการปนเปื้ อน
ของ As Cd และ Pb เกินค่ามาตรฐานของโลหะหนัก
ในเมล็ด ข้าวตามมาตรฐานของประเทศจีน และพบ
ปริมาณ As และ Cd ในเมล็ดข้าวสารเกินค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ตวั แปรทีม่ ผี ลต่อการปนเปื้ อนโลหะ
หนักในดินด้วยวิธี Hierarchical Cluster Analysis
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ตารางที่ 4 ความเข้มข้นของโลหะหนักในเมล็ดข้าว

ของ WHO/FAO:Codex (CXS 193-1995) [5] แสดง
ดังตารางที่ 4 สาหรับ ผลการประเมิน ความเสี่ย งต่ อ
สุขภาพของผู้บริโภคจากพิษของโลหะหนั ก (As Cd
Cu Pb และZn) โดยพิ จ ารณาค่ า Hazard Quotient
(HQ) ของผลผลิตข้าวจากแปลงนาทัง้ 11 แปลงพบว่า
แปลงนาส่ ว นใหญ่ ให้ ผ ลผลิต ข้า วที่มีค วามเสี่ย งต่ อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค ยกเว้นแปลง R1 R4 R5 R10
และ R11 และจากผลการศึก ษาพบแปลงนาที่มีค่ า
ความเสีย่ งรวมสูง (Total HQ >1) จานวน 6 แปลง ซึ่ง
คิดเป็ น 55% ของแปลงนาทัง้ หมด โดยแปลงนา 5
แปลง ได้แก่ R2 R3 R6 R7 และ R8 มีค่าความเสี่ยง
สูงจากการสะสมของ As ในเมล็ดข้าว และมี 4 แปลง
ได้แก่ R6 R7 R8 และ R9 มีค่าความเสี่ยงสูงจากการ
สะสมของ Cd ในเมล็ด ข้า ว แสดงให้เห็น ว่ าการใช้
ประโยชน์ดา้ นการเพาะปลูกข้าวในแปลงนาทีด่ นิ มีการ
ปนเปื้ อนโลหะสูงมีโอกาสให้เกิดการปนเปื้ อนในเมล็ด
ข้าวซึง่ มีความเสีย่ งต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค

ความเข้มข้นโลหะหนักในเมล็ดข้าว(mg/kg)
As
Cd
Cu
Pb
Zn
R1
<0.05 <0.03 1.19 0.10 14.83
R2
0.36 0.10 1.82 0.04 20.52
R3
0.31 0.04 1.11 <0.04 20.82
R4
<0.05 0.06 0.71 <0.04 18.30
R5
<0.05 <0.03 0.88 <0.04 16.50
R6
0.32 0.27 1.26 <0.04 20.21
R7
0.14 0.46 1.36 0.34 23.59
R8
0.20 0.22 0.95 <0.04 25.45
R9
0.05 0.21 1.18 <0.04 21.25
R10
<0.05 <0.03 1.24 <0.04 19.36
R11
<0.05 <0.03 0.46 <0.04 19.46
Min
<0.05 <0.03 0.46 <0.04 14.83
Max
0.36 0.46 1.82 0.34 25.45
Detection limit 0.05 0.03 0.06 0.04
0.07
เกณฑ์มาตรฐาน (Guidelines)
ประเทศจีน
0.15 0.2
10
0.2
50
สหภาพยุโรป
0.2
WHO/FAO
0.2 0.4
แปลงนา

3.5 ประเมิ น สภาวะมลพิ ษ ดิ น ต่ อ ค่า ความเสี่ย ง
จากการบริ โภคข้าวของแปลงนา
ในพืน้ ทีเ่ กษตรทีม่ กี ารผลิตพืชอาหารปั จจัยด้านดิน
มีความสาคัญ ต่อคุณภาพผลผลิตที่มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค การประเมินสภาวะมลพิษดินของแปลงนาจากค่าตัวชีว้ ดั ด้านดินและพืช โดยค่าดัชนีดา้ นธรณี
เคมีทใ่ี ช้เป็ นตัวชีว้ ดั ระดับมลพิษดิน ได้แก่ ค่าดัชนีการ
สะสมโลหะหนักในดิน (lgeo) ค่าดัชนีความเสีย่ งทาง
นิเวศ (Potential Ecological Risk Index: RI) เป็ นต้น
[2] ส่วนดัชนีด้านพืชที่ใช้ประเมินสภาพการปนเปื้ อน
ด้วยค่าความเสีย่ งต่อสุขภาพจากการบริโภคเมล็ดข้าว
เนื่องจากค่า RI เป็ นค่าที่แสดงความเสี่ยงทางนิเวศ
ของระดับ โลหะหนั ก ในดิน ต่อสิง่ มีชวี ติ จึงนามาใช้ใน

การจ าแนกแปลงนาตามชัน้ ของ RI (ตารางที่ 1)
สามารถแบ่งแปลงนาออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
คือแปลงนาทีด่ นิ มีการปนเปื้ อนต่า กลุ่มที่ 2 คือแปลง
นาที่ดนิ มีการปนเปื้ อนปานกลาง กลุ่มที่ 3 คือแปลง
นาที่ดิน มีก ารปนเปื้ อนสูง และกลุ่ม ที่ 4 คือแปลงนา
ที่ ดิ น มี ก ารปนเปื้ อนสู ง มาก ตารางที่ 5 แสดงผล
การศึกษาความเสีย่ งต่อสุขภาพจากการบริโภคข้าวที่
ปลูกในแปลงนากลุ่มทีม่ สี ภาพการปนเปื้ อนของดินใน
ระดับ ปานกลางถึง สู งมาก (กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม ที่ 3 และ
กลุ่ม ที่ 4) พบว่า ในแปลงนาเกือ บทุก แปลง ให้ค่า
ความเสี่ยงรวมมากกว่า 1 (Total HQ > 1) แสดงถึง
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ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคข้าวปนเปื้ อนโลหะหนัก ของกลุ่มแปลงนา 4 กลุ่ม
Hazard quotient (HQ)1/
As
Cd
Cu
Pb
กลุ่มที่ 1 แปลงนาที่ดินมีการปนเปื้ อนตา่ (R1 R5 R10 R11)
R1
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.16 ± 0.03
0.12 ± 0.03
R5
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.12 ± 0.06
0.00 ± 0.00
R10
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.17 ± 0.03
0.00 ± 0.00
R11
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.06 ± 0.02
0.00 ± 0.00
กลุ่มที่ 2 แปลงนาที่ดินมีการปนเปื้ อนปานกลาง (R2 R9)
3.94 ± 1.24
R2
0.48 ± 0.18
0.25 ± 0.06
0.03 ± 0.03
1.03 ± 0.26
R9
0.00 ± 0.00
0.16 ± 0.00
0.00 ± 0.00
กลุ่มที่ 3 แปลงนาที่ดินมีการปนเปื้ อนสูง ( R3 R4 R6)
3.47 ± 0.99
R3
0.20 ± 0.21
0.15 ± 0.02
0.00 ± 0.00
R4
0.00 ± 0.00
0.28 ± 0.19
0.10 ± 0.02
0.00 ± 0.00
3.60 ± 0.61
1.35 ± 0.44
R6
0.17 ± 0.01
0.00 ± 0.00
กลุ่มที่ 4 แปลงนาที่ดินมีการปนเปื้ อนสูงมาก (R7 R8)
1.53 ± 0.45
2.28 ± 0.49
R7
0.18 ± 0.07
0.42 ± 0.10
2.18 ± 0.51
1.08 ± 0.50
R8
0.13 ± 0.04
0.00 ± 0.00
แปลง

1/ ค่าเฉลีย
่

Zn

Total HQ

0.25 ± 0.02
0.28 ± 0.02
0.32 ± 0.04
0.32 ± 0.02

0.53 ± 0.05
0.33 ± 0.08
0.49 ± 0.08
0.39 ± 0.03

0.34 ± 0.02
0.35 ± 0.02

5.03 ± 1.08
1.54 ± 0.28

0.35 ± 0.02
0.31 ± 0.02
0.34 ± 0.02

4.16 ± 1.24
0.68 ± 0.22
5.46 ± 1.07

0.39 ± 0.02
0.42 ± 0.02

4.80 ± 0.77
3.80 ± 0.95

± SD

ความเสีย่ งระดับสูง ยกเว้นแปลงนา R4 เมื่อพิจารณา
ความเสี่ยงจากโลหะหนั กแต่ละชนิด พบว่า แปลงนา
R6 R7 แ ละ R8 มี ค่ าค วาม เสี่ ย งต่ อสุ ข ภ าพ สู ง
เนื่องจากการปนเปื้ อนทัง้ As และ Cd แปลง R2 และ
R3 มี ค่ า ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ สู ง เนื่ องจากการ
ปนเปื้ อน As ส่ ว นแปลงนา R9 มีค่ า ความเสี่ย งต่ อ
สุ ข ภาพสูง จากการบริโภคเมล็ด ข้าวที่ป นเปื้ อน Cd
ทัง้ นี้พบว่ามีความสัมพันธ์ของการจัดชัน้ ของดินตาม
ค่ า RI กั บ ค่ าป น เปื้ อ น ใน เม ล็ ด ข้ า ว โด ย ดิ น มี
การปนเปื้ อนสูงมีโอกาสตรวจพบการปนเปื้ อนโลหะ
หนักในเมล็ดข้าวสูง แปลงนาที่ดนิ มีการปนเปื้ อนต่ า
(กลุ่มที่ 1) พบค่าความเสี่ยงรวม (Total HQ) มีค่า

น้ อ ยกว่ า 1 ทุ ก แปลง โดยทุ ก แปลงในกลุ่ ม 1 มีค่ า
ความเสี่ย งแยกรายธาตุ ของ As Cd Cu Pb และ Zn
น้อยกว่า 1 (HQ <1) แสดงดังตารางที่ 5 ส่วนแปลง
นาทีด่ นิ ปนเปื้ อนโลหะหนักปานกลางถึงสูงมาก (แปลง
นากลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่ม ที่ 4) พบว่าเกือบทุ ก
แปลงมีค่าความเสีย่ งสูงต่อสุขภาพโดยเฉพาะจาก As
และ Cd ยกเว้น แปลง R4 ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากลัก ษณะ
เนื้อดินที่เป็ นดินเหนียวและมีค่า CEC สูง ซึ่งมีผลต่อ
การเคลื่อนย้ายของธาตุโลหะหนักไปสะสมในส่วนของ
เมล็ ด ข้ า วต่ า กว่ า ดิ น ร่ ว นและร่ ว นเหนี ย ว จากผล
การศึกษาชีใ้ ห้เห็นความแตกต่างของการดูดสะสมของ
โลหะหนักของข้าวนอกจากขึ้นกับระดับความรุนแรง
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ของการปนเปื้ อนของโลหะหนั กในดินแล้ว ยังขึ้น กับ
สมบัติดนิ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายของ
โลหะหนักในระบบของดินและพืช

การประเมิน พื้น ที่เกษตรกรรมเพื่อการผลิตอาหารที่
ปลอดภัย จากการปนเปื้ อ นโลหะหนั ก ได้ อย่ างไรก็
ตามควรศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการฟื้ นฟู พ้นื ที่
เกษตรกรรมที่ป นเปื้ อนโลหะหนัก เพื่อประโยชน์ ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจาก
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีป่ นเปื้ อนโลหะหนักต่อไป

4. บทสรุป
การปนเปื้ อนโลหะหนั ก ในดิน ของพื้น ที่ปลู กข้าว
บริเวณอุตสาหกรรมเหมืองแร่เก่าส่งผลกระทบต่อการ
เสื่อมสภาพของที่ดิน และการปนเปื้ อนโลหะหนั กใน
ผลผลิต ข้าว ผลการศึกษาพบว่าดิน แปลงนามีระดับ
การปนเปื้ อนของโลหะหนักที่แตกต่างกัน โดยลาดับ
ความรุนแรงของการปนเปื้ อนโลหะหนักในดิน ได้แก่
Cd > Zn > Pb > As จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพการ
ปนเปื้ อนโลหะหนั ก ในแปลงนาด้ว ยวิธีก ารประเมิน
ระดับมลพิษทางดินและความเสีย่ งต่อสุขภาพจากการ
บริโภคข้าว พบว่าระดับ ความรุนแรงของสภาพการ
ปนเปื้ อนมีความสอดคล้องกันระหว่างค่าดัชนีดา้ นธรณี
เคมี (Geochemical index) ได้แก่ ค่าดัชนีการสะสม
เชิงธรณี (Igeo) ค่าปั จจัยการสะสมตัวของโลหะหนัก
ในดิน (EF) ค่าดัช นีค วามเสี่ย งเชิงนิ เวศ (RI) กับ ค่ า
ความเสีย่ งด้านสุขภาพจากการบริโภคข้าว การศึกษา
แปลงนาทีม่ รี ะดับการปนเปื้ อนต่าถึงสูง 11 แปลง พบ
ผลผลิตข้าวปนเปื้ อน จากแปลงนา 6 แปลง คิดเป็ น
ร้อยละ 55 การจาแนกพืน้ ทีด่ ว้ ยค่าดัชนีความเสีย่ งเชิง
นิ เ วศเป็ น 4 กลุ่ ม ตามระดั บ ความเสี่ ย งจากการ
ปนเปื้ อนมลพิษ มีความสอดคล้องกับระดับความเสีย่ ง
ต่อสุขภาพของการบริโภคข้าวโดยพบว่าแปลงนาที่มี
ระดับการปนเปื้ อนปานกลางถึงสูงมากให้ผลผลิตข้าว
ทีม่ คี ่าความเสีย่ งต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค (Total HQ > 1)
ดัง นั น้ วิธีก ารประเมิน พื้น ที่ เกษตรกรรมที่ป นเปื้ อน
โลหะหนักด้วยค่าดัชนีด้านธรณี เ คมีส ามารถใช้ ใ น
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