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5. บทคัดย่อ    

การปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน และผลิตผลทางการเกษตร เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ที่บริโภค

ผลิตผล เนื่องจากธาตุเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายจากดินไปสะสมที่ผลิตผลได้ จึงส้ารวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก

ในพ้ืนที่ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประเมินการปนเปื้อนของสาร

แคดเมียมและตะกั่วในพ้ืนที่การเกษตร พบว่า ดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีค่าความ

เข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินตลอดล้าห้วยสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะพบมากในดินตะกอนล้าห้วย 

และดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ส่วนค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินตลอดล้าห้วยมีค่าต่้ากว่า

ระดับเกณฑ์มาตรฐาน  ดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนช่วงกลางล้าห้วยมีค่า

ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะพบมากในดินตะกอนล้าห้วย และค่า

ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินตลอดล้าห้วย มีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะพบมากสุดในดิน

ตะกอนล้าห้วย และดินตลอดความลึก 0-70 เซนติเมตร  นอกจากนี้ ในช่วงฤดูร้อนมีแนวโน้มการสะสมของธาตุ

โลหะหนักทั้งแคดเมียม และตะกั่วอยุ่ในระดับสูงกว่าช่วงฤดูฝน 

 



Abstract 

Contamination of heavy metals in soil and agricultural products is harmful to humans 

and animals consuming the produce. Because these elements can be moved from the ground 

to accumulated at produce. The survey of heavy metal contamination in Mae Sot, Tak and 

Thong Pha Phum, Kanchanaburi to assess contamination of cadmium and lead in farmland. The 

results showed that Mae Tao creek soils in Mae Sot, Tak has concentration of cadmium in the 

soil throughout of creek is above standards. It is more common in creek sediments and soil to 

depth of 0-30 cm. The concentration of lead in the soil throughout of creek is lower than the 

standards. Klity creek soils in Thong Pha Phum, Kanchanaburi has concentration of cadmium in 

the soil in the middle of creek has concentration of cadmium in the soil is above standards. The 

concentration of lead in the soil throughout of creek is above standards. It is more common in 

creek sediments and soil to depth of 0-70 cm. In addition, in summer tend of accumulation of 

heavy metals cadmium and lead is higher level than rainy. 

 

6. ค าน า                                 
การปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน และผลิตผลทางการเกษตรนอกจากจะมีผลท้าให้คุณภาพของดินและน้้า

ลดลงแล้ว ยังมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตพืชที่เป็นอาหาร เนื่องจากธาตุเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายจากดินไปสะสม
ที่ผลิตผลได้ ท้าให้คุณภาพของผลผลิตพืชที่ปลูกในบริเวณนั้นๆ ไม่ได้มาตรฐานเพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ที่บริโภคผลิตผลหรือน้้าที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก จ้าเป็นที่จะต้อง
มีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างธาตุโลหะหนักกับคุณภาพดิน และพืชมีพ้ืนฐานจากความต้องการที่ จะรักษา
สุขภาพของมนุษย์ ธาตุโลหะหนักหลายธาตุเช่น สังกะสี ทองแดง และเหล็กเป็นธาตุที่จ้าเป็นต่อกระบวนการทาง
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต ในขณะที่โลหะหนักบางชนิด เช่น แคดเมียมและตะกั่ว กลับเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  ถ้ามี
โลหะหนักชนิดหนึ่งเข้าแทนที่โลหะหนักอีกชนิดหนึ่ง อาจมีผลท้าให้การท้างานของเอ็นไซม์ในร่างกายผิดปกติได้   
ในการส้ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักและธาตุกึ่งโลหะในประเทศไทย พบว่า ธาตุ
แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี เป็นโลหะหนักที่สะสมอยู่ในดินและผลผลิตของพืชค่อนข้างสูงอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของดิน (พิชิต และสุรสิทธิ์, 2542) และคุณภาพของผลผลิตพืชที่เป็นอาหาร (Pongsakul et al., 1999) 
แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายจากดินไปสะสมที่ผลิตผล
พืชที่เป็นอาหารได้มากกว่าโลหะหนักอ่ืนๆ จากผลการวิจัยพบว่า  ถั่วลิสง  ที่ปลูกในแหล่งต่างๆทั่วโลกมักจะสะสม
แคดเมียมในผลิตผลมากกว่าระดับความเข้มข้นมาตรฐานที่ยอมรับได้ จึงเป็นพืชที่อาจมีปัญหาเรื่องการส่งออก
เนื่องจากสาเหตุที่มีปริมาณแคดเมียมในผลิตผลมากเกินไป (Zarcinas et al., 1999)  การปนเปื้อนของแคดเมียม



ในผลิตผลของพืช มีผลจากการปนเปื้อนของแคดเมียมในบรรยากาศ จากปุ๋ยประเภทต่างๆ จากการท้าเหมืองแร่ 
และจากกากตะกอนน้้าเสียและวัสดุเหลือใช้ต่างๆ  

จากการศึกษาการกระจายของแคดเมียมในดินบริเวณอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 154 ตัวอย่าง 
พบว่า ตัวอย่างดินบริเวณบ้านพะเด๊ะมีปริมาณแคดเมียมอยู่ในช่วง 3.4-284 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับ 1.13-
94 เท่าของระดับที่ยอมรับได้ของ European Economic Community (EEC) ที่ก้าหนดไว้ 3.0 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ส้าหรับตัวอย่างดิน 334 ตัวอย่างที่เก็บจากบ้านแม่ตาวใหม่มีปริมาณแคดเมียมอยู่ในช่วง 0.46 -218 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณแคดเมียมที่สูงเช่นนี้มีผลต่อเนื่องถึงพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในบริเวณนี้ (พิชิต และคณะ, 
2546) การวิเคราะห์เมล็ดข้าวกล้องจ้านวน 90 ตัวอย่างที่เก็บจากพ้ืนที่บ้านพะเด๊ะพบว่า เมล็ดข้าวกล้องมีความ
เข้มข้นของแคดเมียมระหว่าง 0.1-4.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง 95% ของตัวอย่างที่วิเคราะห์ทั้งหมดมีความเข้มข้น
ของแคดเมียมมากกว่าระดับที่ยอมรับได้ของ Codex Committee on Food Additive and Contaminant 
(CCFAC) ซึ่งก้าหนดไว้เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การวิเคราะห์เมล็ดข้าวกล้องจ้านวน 434 ตัวอย่าง ที่เก็บ
จากพ้ืนที่บ้านแม่ตาวใหม่  พบว่า เมล็ดข้าวกล้องมีความเข้มข้นของแคดเมียมเท่ากับ <0.01-7.7 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่สูงกว่าระดับของแคดเมียมท่ียอมรับได้ของ CCFAC เช่นเดียวกัน (พิชิต และคณะ, 2546) 

การปนเปื้อนของแคดเมียมในดินท้าการเกษตรเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผลให้
เกิดการสะสมของโลหะหนักดังกล่าวในผลิตผลของพืชที่เป็นอาหาร (Hochi et al., 1995; Nogawa and Kido, 
1993) การบริโภคข้าวที่มีแคดเมียมปนเปื้อนอยู่ อาจท้าให้เป็นโรคเรื้อรังหรือเฉียบพลัน เช่นโรคอิไต -อิไต ซึ่งเป็น
โรคกระดูกพรุนรูปแบบหนึ่ง และ/หรือการท้าหน้าที่ของไตผิดปกติ การท้างานที่ผิดปกติของไตเนื่องจากความเป็น
พิษของแคดเมียมจะรุนแรงขึ้นเมื่อสมรรถภาพการท้างานของไตต่้าลงตามอายุที่มากข้ึน 

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพดิน จะเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของโลหะหนักและความผันแปรของ
สมบัติดินทางเคมี ชีวภาพและกายภาพ (Jordan et al., 1995; Milton et al., 2002) ซึ่งหลายประเทศได้
ด้าเนินการค้นคว้าและพัฒนาหาแนวทางที่จะประเมินคุณภาพดิน ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของการ
เกษตรกรรม  ดังนั้น เพ่ือการผลิตพืชที่เป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนา
หาข้อมูลในด้านการประเมินและการจัดการดินที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักในประเทศไทย เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่สามารถน้าไปใช้ก้าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1) ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก 
2) ถุงตาข่ายขนาด 50x75 เซนติเมตร ใช้ส้าหรับเก็บตัวอย่างพืช 
3) อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน เช่น จอบ พลั่วมือ กระบอกเก็บดิน  



4) สารเคมีและวัสดุ วิทยาศาสตร์  เช่น  กรดไนตริก  กรดซัล ฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก 
แอมโมเนียมอะซีเทต เฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไดโครเมต สารละลาย
มาตรฐานแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง สังกะสีและเหล็ก เป็นต้น 

5) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น หลอดแก้วส้าหรับย่อยตัวอย่างดินและพืช บีก
เกอร์แก้วและพลาสติก หลอดพลาสติกส้าหรับเครื่องเหวี่ยง (centrifuge tube) เครื่องเหวี่ยง 
(centrifuge) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) 

6) แก๊สอาร์กอนและไนโตรเจน ที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) 
7) เครื่องย่อยตัวอย่างดินและพืช 
8) เครื่องจับพิกัด (GPS) 

- วิธีการ 

ส้ารวจการปนเปื้อนของโลหะหนักในพ้ืนที่ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ อ้าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประเมินการปนเปื้อนของสารแคดเมียมและตะกั่วในพ้ืนที่การเกษตร ดังนี้ 

1) ส้ารวจและเก็บตัวอย่างดิน น้้า พืชและตะกอนดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือดูการกระจายตัวของ
โลหะหนักทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน โดยเก็บตัวอย่างแบบ grid sampling ในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ขนานแนวล้า
ห้วยทั้งสองฝั่ง ท้าการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร 15-30 เซนติเมตร 30-50 เซนติเมตร และ 
50-70 เซนติเมตร พร้อมเก็บตัวอย่างพืชในพื้นที่เดียวกันกับท่ีเก็บตัวอย่างดิน บันทึกพิกัดทุกต้าแหน่งที่เก็บตัวอย่าง
โดยใช้ Global Positioning System (GPS) และ เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง คือ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง
ของปี  

2) วิเคราะห์ปริมาณของโลหะหนักในดินและพืชทั้ง  (Toxic heavy metal) ตะกั่ว (Pb) และ 
แคดเมียม (Cd) 

3) รวบรวมและวิเคราะห์ ประเมินระดับการปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน พืช น้้าและตะกอนดิน  
4) สรุปและเขียนรายงาน 
5) จัดท้าแผนที่แสดงปริมาณของโลหะหนักในพื้นที่เพ่ือการเฝ้าระวัง 
6) น้าข้อมูลผลวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนที่ได้ มาท้าแบบจ้าลองเพ่ือช่วยในการคาดการณ์

ปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอนาคต และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับการฟ้ืนฟูและมาตรการฟ้ืนฟู
การปนเปื้อนต่อไป 

- การบันทึกข้อมูล 
1) ข้อมูลภาคสนาม: บันทึกพิกัดทุกต้าแหน่งที่เก็บตัวอย่างโดยใช้ Global Positioning System (GPS)  

2) ข้อมูลห้องปฏิบัติการ: ผลวิเคราะห์ดินทางเคมี เช่น ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดและปริมาณ
โลหะหนักในรูปที่พืชสามารถดูดดึงได้ (extractable form) ปริมาณอินทรียวัตถุ ความเป็นกรดเป็นด่างและ



ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ผลวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น เนื้อดินและความหน่าแน่นรวมของดิน  ผลวิเคราะห์พืช 
(ปริมาณของโลหะหนักที่สะสมในผลผลิต) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล : น้าเข้าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ (regression และ 
correlation) ของปริมาณโลหะหนักในดินกับปริมาณในพืช วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของโลหะหนัก
ทั้งหมดในดิน ปริมาณโลหะหนักที่สกัดได้กับเนื้อดินและปริมาณอินทรียวัตถุ รวบรวมและวิเคราะห์ผลประเมิน
ระดับการปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน พืช น้้า และ ตะกอนดิน จัดท้าแผนที่แสดงปริมาณของโลหะหนักในพ้ืนที่ 
และน้าข้อมูลผลวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนที่ได้ มาท้าแบบจ้าลองเพ่ือช่วยในการคาดการณ์ปริมาณการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักในอนาคต และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับการฟ้ืนฟูและมาตรการฟ้ืนฟูการปนเปื้อน
ต่อไป  

 

- เวลาและสถานที่ : เริ่มต้น ปี 2554 สิ้นสุด ปี 2558 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

พื้นที่ : อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

 

รูปที่ 1 ต้าแหน่งการเก็บส้ารวจดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2554-2556 
 

ปี 2554 
ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว วันที่ 14 มิถุนายน 2554 จ้านวน 26 จุด เพ่ือเป็นตัวแทน

ของฤดูฝน และช่วงวันที่ 23-24 มีนาคม 2554 จ้านวน 31 จุด เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูร้อน (ตารางผนวกที่ 1 และ
รูปที่ 1) พบว่า ค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยทั้ งในฤดูฝน และฤดูร้อนมีค่าเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 7.31-7.81)  
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินทั้งในช่วงฤดูฝน และฤดูร้อนไม่ค่อยมีความแตกต่างกันตลอดล้าห้วย โดยในช่วงฤดูฝนจะ
พบมากในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง           มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.35 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงฤดูร้อนจะมีการสะสม
มากสุดบริเวณปลายล้าห้วย มีค่าเท่ากับ 2.77 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 2a) พบอินทรียวัตถุสะสมมากในดินตะกอนล้า
ห้วยในทั้ง 2 ฤดูและในดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น 
(รูปที่ 3a)   

 
ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมใกล้เคียงกัน พบมากในบริเวณ

ต้นน้้ า (64.06 และ 71.22 mg/kg ตามล้าดับ ) และต่้ าสุดในบริเวณปลายน้้ า (37.27 และ 23.77 mg/kg 
ตามล้าดับ) (รูปที่ 2b) ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมมากในดินที่
ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (75.29 และ 84.54 mg/kg ตามล้าดับ) และมีการสะสมลดลงตามความสึกของ



ดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 3b) และพบว่าค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 50.9-53.65 mg/kg 
ซ่ึงมีค่าต่้ากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 mg/kg  

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมที่ไม่ค่อยแตกต่างกันทั้งใน

บริเวณต้นน้้าและในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง และพบต่้าสุดบริเวณปลายน้้า (รูปที่ 2c) พบการสะสมสูงสุดในดินทั้ง
ในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (27.07 และ 30.65 mg/kg ตามล้าดับ) ทั้งนี้ในฤดูฝนมี
การสะสมต่้ากว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 3c) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 3c) และ
พบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 18.2-18.83 mg/kg ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน คือ 3.0 mg/kg 

 

 

 

รปูท่ี 2 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a), ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในดินบริเวณล้าห้วยแม่ตาว  
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2554 

 

 



 

 

รูปที่ 3 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a), ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในตะกอนดินและในดินทีร่ะดับความ
ลึกต่างๆ บริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2554 

 
 ปี 2555 

ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เนื่องจากเกิดน้้าท่วมหลากพ้ืนที่ 
จึงเก็บตัวอย่างได้เพียงบริเวณต้นล้าห้วย จ้านวน 14 จุด เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูฝน และวันที่ 14 ธันวาคม 2555 
จ้านวน 32 จุด เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูร้อน (ตารางผนวกที่ 1 และรูปที่ 1) พบว่า ค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยทั้งในฤดูฝน
และฤดูร้อนมีค่าเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 7.24-7.9) ค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินในช่วงฤดูร้อนจะมี
การสะสมมากที่สุดในบริเวณปลายน้้า (69.0 mg/kg) (รูปที่ 4a) พบค่าความเข้มข้นของตะกั่วในดินสูงสุดทั้งในช่วง
ฤดูฝนและฤดูร้อนที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (94.9 และ 56.8 mg/kg ตามล้าดับ) และมีการสะสมลดลง
ตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น โดยในฤดูฝนมีการสะสมสูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 5a) และพบว่าค่าความเข้มข้น
ของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 52.3-74.8 mg/kg ซึ่งมีค่าต่้ากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 
mg/kg 

 



ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินบริเวณต้นล้าห้วยในช่วงฤดูฝนจะมีการสะสมมากกว่าฤดูร้อน 
(30.15 และ 11.12 mg/kg ตามล้าดับ) และในช่วงฤดูร้อนจะมีการสะสมมากที่สุดในบริเวณปลายน้้า (26.29 
mg/kg) (รูปที่ 4b) พบค่าความเข้มข้นแคดเมียมในดินสะสมสูงสุดทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนที่ระดับความลึก 0-
15 เซนติเมตร (38.96 และ 19.31 mg/kg ตามล้าดับ) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น โดยใน
ฤดูฝนมีการสะสมสูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 5b) และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 18.6-30.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึงมีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 

 

รูปที่ 4 ปริมาณการสะสมของตะกั่ว (a) และแคดเมียม (b) ในดินบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัด

 ตาก  ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2555 

 

94.9 mg/kg) และดินที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร (35.6-63.6 mg/kg) (รูปที่ 5a) 
 

รูปที่ 5 ปริมาณการสะสมของตะกั่ว (a) และแคดเมียม (b) ในตะกอนดินและในดินที่ระดับความลึกต่างๆ บริเวณ
ล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2555 

 



ปี 2556 
 ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว จ้านวน 32 จุด (รูปที่ 1 และตารางผนวกที่ 1) 

ในช่วงวันที่ 18-19 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูร้อน ส่วนตัวแทนในช่วงฤดูฝนไม่สามารถท้าการเก็บ
ตัวอย่างได้เนื่องจากมีฝนตกหนักและเกิดน้้าหลาก จากการวิเคราะห์ตัวอย่างพบว่าค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยในช่วงฤดู
ร้อนมีค่าเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 7.24-7.56) ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินในช่วงฤดูร้อนมีการสะสม
สูงในบริเวณปลายล้าห้วย (64.6 mg/kg) และต่้าสุดในบริเวณต้นล้าห้วย (37.2 mg/kg) (รูปที่ 6a)  ความเข้มข้น
ของตะกั่วทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (56.8 mg/kg) และมีการสะสมลดลง
ตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 7a) และพบว่าค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.1 
mg/kg ซ่ึงมีค่าต่้ากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 mg/kg 

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินในช่วงฤดูร้อนมีการสะสมสูงสุดในบริเวณปลายล้าห้วย 

(24.48 mg/kg) และต่้าสุดในบริเวณต้นล้าห้วย (11.12 mg/kg) (รูปที่ 6b) และพบการสะสมแคดเมียมในดินสูงสุด
ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (19.31 mg/kg) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 7b) 
และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.5 mg/kg ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์
มาตรฐาน คือ 3 mg/kg 

 
 

รูปที่ 6 ปริมาณการสะสมของตะกั่ว (a) และแคดเมียม (b) ในดินบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัด
 ตาก ปี 2556 
 
 



 
รูปที่ 7 ปริมาณการสะสมของตะกั่ว (a) และแคดเมียม (b) ในตะกอนดินและในดินที่ระดับความลึกต่างๆ บริเวณ
ล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากปี 2556 
 
 
 

  
รูปที่ 8 ต้าแหน่งการเก็บส้ารวจดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2557-2558 

 
ปี 2557 

ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว จ้านวน 42 จุด (รูปที่ 8 และตารางผนวกที่ 2) 
ในช่วงวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูฝน และช่วงวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 
2557 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูร้อน พบว่าค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยทั้งในฤดูฝน และฤดูร้อนมีค่าเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย 
(pH 7.36-7.89) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินทั้งในช่วงฤดูฝน และฤดูร้อนมีการสะสมสูงสุดในบริเวณปลายน้้า (2.13 
และ 1.82 % ตามล้าดับ) และต่้าสุดในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง (1.31 และ 1.23 % ตามล้าดับ) โดยในฤดูฝนมี
การสะสมสูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 9a) พบการสะสมของอินทรียวัตถุในดินสูงสุดที่ระดับความลึก 0-30 
เซนติเมตร ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน(2.04 และ 1.61 % ตามล้าดับ) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดิน
ที่เพ่ิมข้ึน (รูปที่ 10a)   

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน พบว่ามีการสะสมมากใน

บริเวณต้นน้้า (18 และ 16 mg/kg ตามล้าดับ) และต่้าสุดในบริเวณปลายน้้า (7.0 และ 6.2 mg/kg ตามล้าดับ) 
โดยในฤดูฝนมีการสะสมสูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 9b) พบความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินตะกอนล้าน้้า



ในระดับสูง ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน (20 และ 22.1 mg/kg ตามล้าดับ) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของ
ดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 10b) และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.2-18 mg/kg 
ซ่ึงมีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 3 mg/kg   

 
เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน พบว่ามีการสะสมที่

ไม่ค่อยแตกต่างกันตลอดล้าห้วย โดยในฤดูฝนพบการสะสมต่้ากว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 9c) แต่พบการสะสมของ
ตะกั่วทั้งหมดในดินตะกอนล้าน้้าในระดับสูง ทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน (40 และ 46 mg/kg ตามล้าดับ) และมีการ
สะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 10c) และพบว่าค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 35-46 mg/kg ซ่ึงมีค่าต่้ากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 mg/kg  

 

 

 
รูปที่ 9 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) แคดเมียม (b) และตะกั่ว (c) ในดินบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอ      
 แม่สอด จังหวัดตาก  ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2557 
 

 



 
รูปที่ 10 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) แคดเมียม (b) และตะกั่ว (c) ในตะกอนดินและในดินที่ระดับ
 ความลึกต่างๆ บริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 
 2557 



ปี 2558 
 

ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว จ้านวน 42 จุดเช่นเดียวกับในปี 2557 (รูปที่ 8 
และตารางผนวกที่ 2) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูฝน พบว่าค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยมีค่าเป็น
กลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 7.3-7.97)  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีการสะสมมากในบริเวณปลายน้้า(2.46 %) และ
ต่้าสุดในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง (1.96 %) (รูปที่ 11a) พบปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีการสะสมสูงสุดในดินที่
ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (3.04 %) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมข้ึน (รูปที่ 12a)    

ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดในบริเวณต้นน้้า (44.29 mg/kg) และต่้าสุด
ในบริเวณกลางน้้า (31.55 mg/kg) (รูปที่ 11c) พบความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดที่ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร (45.4 mg/kg ) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 12b) และ
พบว่าค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.1 mg/kg ซึ่งมีค่าต่้ากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน 
คือ 100 mg/kg   

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดในบริเวณต้นน้้า (14.88 mg/kg) และ

ต่้าสุดในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง (5.9 mg/kg) (รูปที่ 11b) พบความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีการ
สะสมสูงสุดที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (11.98 mg/kg) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น 
(รูปที่ 12c) และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.26 mg/kg ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 3 mg/kg  

 

   



รูปที่ 11 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) แคดเมียม (b) และตะกั่ว (c) ในดินบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอ      
 แม่สอด จังหวัดตาก ปี 2558 
 

 
รูปที่ 12 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) แคดเมียม (b) และตะกั่ว (c) ในตะกอนดินและในดินที่ระดับ

 ความลึกต่างๆ อ้าเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ปี 2558 

ปริมาณแคดเมียมในตัวอย่างพืช  
 

 ท้าการเก็บตัวอย่างพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักใน อ.แม่สอด      จ.
ตาก โดยในปี 2554 เก็บตัวอย่างถั่วเหลืองและมันส้าปะหลัง รวม 7 ตัวอย่าง ในปี 2555 เก็บตัวอย่างมันส้าปะหลัง 
5 ตัวอย่าง ในปี 2557 เก็บตัวอย่างข้าว 22 ตัวอย่าง และในปี 2558 เก็บตัวอย่างข้าว 22 ตัวอย่าง พบว่า ในปี 
2554 มีปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในผลผลิตพืชเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.453 mg/kg (สูงสุดเท่ากับ 0.97 mg/kg และ
ค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.19 mg/kg) ในปี 2555 มีปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในผลผลิตพืชเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.601 
mg/kg (สูงสุด เท่ากับ 0.79 mg/kg และค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.31 mg/kg) ในปี 2557 มีปริมาณแคดเมียมทั้งหมดใน
เมล็ดข้าวเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.627 mg/kg (สูงสุด เท่ากับ 2.475 mg/kg และค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.118 mg/kg) และ
ในปี 2558 มีปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในเมล็ดข้าวเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.453 mg/kg (สูงสุด เท่ากับ 1.963 mg/kg 
และค่าต่้าสุด เท่ากับ 0.11 mg/kg) (รูปที่ 13) ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน CODEX ของปริมาณ



แคดเมียมในอาหาร พบว่าปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในผลผลิตพืชเฉลี่ยทั้ง 4 ปี มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน CODEX ที่ 
0.2 mg/kg (Codex Alimentarius Commission, 2006) 

 

 
รูปที่ 13 ปริมาณการสะสมของแคดเมียมในผลผลิตพืช บริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในดินกับปริมาณแคดเมียมท่ีสะสมใน
ผลผลิตพืช ทั้ง 4 ปี พบว่า ปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในดินและปริมาณแคดเมียมที่สะสมในตัวอย่างพืช ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั (รูปที่ 14 a, b, c และ d) แต่ทั้งนี้ปริมาณแคดเมียมท้ังหมดในดินที่เกินค่ามาตรฐาน (3.0 mg/kg) 
จะส่งผลให้มีการสะสมแคดเมียมในตัวอย่างเมล็ดข้าวเพ่ิมขึ้น โดย ธนภัทร์ และคณะ (2557) รายงานว่า ปริมาณ
แคดเมียมในดินที่สูงกว่า 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีผลท้าให้ผลผลิตข้าวลดลง และมีการสะสมแคดเมียมในส่วน
ข้าวสารและแกลบสูง 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคดเมียมในดิน และปริมาณแคดเมียมในผลผลิตพืช บริเวณล้าห้วย     แม่

ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2554 (a), 2555 (b), 2557 (c) และ 2558 (d) 

 

พื้นที่ : อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
รูปที่ 15 ต้าแหน่งการเก็บส้ารวจดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ปี 2554 
 

 ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 11 จุด 
(รูปที่ 15 และ ตารางผนวกที่ 3) ในวันที่ 6 กันยายน 2554 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูฝน และวันที่ 17 มกราคม 
2555 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูร้อน พบว่าค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อนมีค่าเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย 
(pH 6.27-7.63)  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในช่วงต้นล้าห้วย
และล้าห้วยตอนกลาง แต่ในบริเวณปลายล้าห้วยช่วงฤดูร้อนจะมีการสะสมอินทรียวัตถุสูงกว่าฤดูฝน (3.25 และ 
2.35 % ตามล้าดับ) (รูปที่ 16a)  พบการสะสมอินทรียวัตถุในตะกอนดินในระดับสูงปานกลางถึงสูงทั้งในช่วงฤดูฝน



และฤดูร้อน และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น และในฤดูฝนมีการสะสมต่้ากว่าในช่วงฤดูร้อน (รูป
ที่ 17a) 

 
ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้าห้วย

ตอนกลาง (518 และ 815 mg/kg ตามล้าดับ) และต่้าสุดในบริเวณต้นล้าห้วย (104 และ 88 mg/kg ตามล้าดับ) 
(รูปที่ 16b) พบการสะสมของของตะกั่วทั้งหมดในตะกอนดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนในระดับสูง (573 และ 
503 mg/kg ตามล้าดับ) การสะสมของตะกั่วทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนที่ระดับความลึกต่างๆ ไม่
ค่อยมีความแตกต่างกัน ยกเว้นที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร (รูปที่ 17b) และค่าความเข้มข้นของตะกั่ว
ทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 326-398 mg/kg ซ่ึงมีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 mg/kg  

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้า

ห้วยตอนกลาง (4.09 และ 3.49 mg/kg ตามล้าดับ) และต่้าสุดในบริเวณต้นล้าห้วย (0.25 และ 0.15 mg/kg 
ตามล้าดับ) โดยไม่ค่อยพบความแตกต่างระหว่าง 2 ฤดู (รูปที่ 16c) การสะสมของแคดเมียมทั้งหมดในดินที่ระดับ
ความลึกต่างๆ ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน โดยในฤดูฝนมีการสะสมต่้ากว่าในช่วงฤดูร้อน และพบการสะสมของ
แคดเมียมทั้งหมดในตะกอนดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนในระดับสูง (5.48 และ 2.98 mg/kg ตามล้าดับ) ซึ่งสูง
เกินกว่าค่ามาตรฐาน (3 mg/kg) (รูปที่ 17c) และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 1.17-2.02 mg/kg ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นบริเวณล้าห้วยตอนกลางซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 3.49-4.09 
mg/kg จะมีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน (รูปที่ 16c) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 16 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในดินบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอ        
 ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 17 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในตะกอนดินและดินที่ระดับความลึก

ต่างๆ บริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน (    ) และฤดูร้อน (     )  ปี 

2554 

ปี 2555 
 

ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากเกิดน้้าท่วม
หลากพ้ืนที่ จึงเก็บตัวอย่างได้เพียงบริเวณต้นล้าห้วยและล้าห้วยตอนกลาง จ้านวน 4 จุด เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดู
ฝน และวันที่ 23 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูร้อน พบว่า ค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อนมี
ค่าเป็นกรดถึงด่างเล็กน้อย (pH 3.79-7.89)  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันตลอดแนวล้าห้วย (3.26-3.98 %) (รูปที่ 18a)  พบปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินทั้งในช่วงฤดูฝน
และฤดูร้อนในระดับสูง (4.29 และ 4.08 % ตามล้าดับ) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมข้ึน โดยใน
ฤดูฝนมแีนวโน้มการสะสมสูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 19a)   

 
ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง ทั้งในช่วงฤดูฝน

และฤดูร้อน (869 และ 696 mg/kg ตามล้าดับ) (รูปที่ 18b) พบความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในตะกอนดินทั้ง
ในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน มีการสะสมในระดับสูงมาก (2,307 และ 935 mg/kg ตามล้าดับ) และเกินเกณฑ์
มาตรฐาน คือ 100 mg/kg การสะสมของตะกั่วทั้งหมดในดินในทั้ง 2 ฤดู ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน และดินที่
ระดับความลึกต่างๆ มีค่าของตะกั่วทั้งหมดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน (รูปที่ 19b) และพบว่าค่าความเข้มข้นของ
ตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 388-484 mg/kg ซ่ึงมีค่าสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน  

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนในบริเวณล้า

ห้วยตอนกลาง (3.34 และ 3.02 mg/kg ตามล้าดับ) (รูปที่ 18c) พบความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในตะกอน
ดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน มีการสะสมในระดับสูง (9.02 และ 4.35 mg/kg ตามล้าดับ) และเกินเกณฑ์
มาตรฐาน คือ 3 mg/kg ส่วนการสะสมของแคดเมียมในดินไม่แตกต่างกันในแต่ละระดับความลึกดินทั้งในช่วงฤดู
ฝนและฤดูร้อน (รูปที่ 19c) และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.73-1.75 



mg/kg ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 3.02-3.34 mg/kg ที่มีค่าสูง
กว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน (รูปที่ 19c)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในดินบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอ        
 ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในตะกอนดินและดินที่ระดับความ 

ลึกต่างๆ บริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 
2555 

 
ปี 2556 

ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ จ้านวน 9 จุด เพ่ือเป็นตัวแทนของช่วงฤดูร้อน ส่วนตัว
แทนในช่วงฤดูฝนไม่สามารถท้าการเก็บตัวอย่างได้เนื่องจากมีฝนตกหนักและเกิดน้้าหลากในพ้ืนที่ พบว่า ค่า
ปฏิกิริยาดินเฉลี่ยมีค่าเป็นกลาง (pH 6.75) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีการสะสมมากในบริเวณต้นล้าห้วย (3.74 
%) และต่้าสุดในบริเวณกลางล้าห้วย (3.26 %) (รูปที่ 20a) พบปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินมีการสะสมใน
ระดับสูง (4.08 %) และมีการสะสมลดลงตามความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 21a)   

 
ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง (696 mg/kg) 

และต่้าสุดในบริเวณต้นล้าห้วย (91 mg/kg) (รูปที่ 20b) ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในตะกอนดินมีการสะสมใน
ระดับสูง (935 mg/kg) และเกินค่ามาตรฐาน คือ 100 mg/kg และการสะสมของตะกั่วทั้งหมดในดินที่ระดับความ
ลึกต่างๆ ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน (รูปที่ 21b) และค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 388 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน  

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้าห้วยตอนกลาง ( 3.02 

mg/kg) และต่้าสุดในบริเวณต้นล้าห้วย (0.11 mg/kg) (รูปที่ 20c) ความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในตะกอน
ดินมีการสะสมในระดับค่อนข้างสูง (4.35 mg/kg) และเกินค่ามาตรฐาน คือ 3 mg/kg แต่การสะสมไม่ค่อย
แตกต่างกันในแต่ละระดับความลึกของดิน (รูปที่ 21c) และค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.73 mg/kg ซ่ึงต้่ากวา่ค่ามาตรฐาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) ตะกัว่ (b) และแคดเมียม (c) ในดินบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอ        
 ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 21 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) ตะกั่ว (b) และแคดเมียม (c) ในตะกอนดินและดินที่ระดับความลึก

ต่างๆ บริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556 
 

ปี 2557 
 ท้าการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 14 จุด 

(รูปที่ 15 และ ตารางผนวกที่ 3) ในช่วงวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 เพ่ือเป็นตัวแทนของฤดูฝน และช่วงวันที่ 17-
20 เมษายน 2557 เพื่อเป็นตัวแทนของฤดูร้อน พบว่า ค่าปฏิกิริยาดินเฉลี่ยทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อนมีค่าเป็นกลางถึง
ด่างเล็กน้อย (pH 6.37-6.66)  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักตลอดล้าน้้า โดยในฤดูฝนมีการ
สะสมต่้ากว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 22a) พบปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินมีการสะสมในระดับสูงปานกลางทั้ง



ในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน (2.59 และ 3.18 % ตามล้าดับ) และมีการสะสมของอินทรียวัตถุลดลงตามความลึกของ
ดินที่เพ่ิมข้ึน (รูปที่ 23a)   

 
ความเข้มข้นของแคดเมียมท้ังหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้า

น้้าตอนกลาง (4.07 และ 4.01 mg/kg ตามล้าดับ) และต่้าสุดในบริเวณต้นน้้า (0.27 และ 0.3 mg/kg ตามล้าดับ) 
โดยไม่พบความแตกต่างในระหว่าง 2 ฤดู (รูปที่ 22b) พบความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในตะกอนดินทั้งในช่วง
ฤดูฝนและฤดูร้อนในระดับสูง (3.77 และ 4.52 mg/kg ตามล้าดับ) และเกินค่ามาตรฐาน แต่มีการสะสมลดลงตาม
ความลึกของดินที่เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 23b) และพบว่าค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
0.27-4.07 mg/kg โดยเฉพาะล้าห้วยตอนกลาง มีค่าอยู่ในช่วง 4.01-4.07 mg/kg ซึ่งสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน 
คือ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (รูปที่ 22b) 

 
ความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนมีการสะสมสูงสุดในบริเวณล้าน้้า

ตอนกลาง (670 และ 1,030 mg/kg ตามล้าดับ) และต่้าสุดในบริเวณต้นน้้า (96 และ 132 mg/kg ตามล้าดับ) โดย
ในฤดูฝนมีการสะสมต่้ากว่าในช่วงฤดูร้อน (รูปที่ 22c) พบความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในตะกอนดินทั้งในช่วงฤดู
ฝนและฤดูร้อนในระดับสูง (520 และ 1,219 mg/kg ตามล้าดับ) และเกินค่ามาตรฐาน แต่การสะสมไม่ค่อย
แตกต่างกันในแต่ละระดับความลึกของดิน (รูปที่ 23c) และพบว่าค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินมีค่าอยู่
ในช่วง 96-1,030 mg/kg (รูปที่ 22c) ซ่ึงสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 mg/kg  

 
 

 

 
 



รูปที่ 22 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) แคดเมียม (b) และตะกั่ว (c) ในดินบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอ        
 ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 23 ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุ (a) แคดเมียม (b) และตะกั่ว (c) ในตะกอนดินและดินที่ระดับความลึก

ต่างๆ บริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในฤดูฝน (     ) และฤดูร้อน (     ) ปี 

2557 

 

ปริมาณแคดเมียม และตะกั่วในตัวอย่างพืช 
 



  ท้าการเก็บตัวอย่างพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนัก โดยในปี 2554 เก็บ
ตัวอย่างถั่วเขียว ข้าวโพด และมันส้าปะหลัง รวม 6 ตัวอย่าง พบว่า มีปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในผลผลิตพืชเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 0.18 mg/kg พบว่า เกินค่ามาตรฐาน Codex (0.2 mg/kg) (Codex Alimentarius Commission, 
2006)  โดยมีค่าการสะสมของแคดเมียมสูงสุด เท่ากับ 0.43 mg/kg และมีปริมาณตะกั่วทั้งหมดในผลผลิตพืชเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 3.09 mg/kg โดยมีค่าการสะสมของตะกั่วสูงสุด เท่ากับ 7.45 mg/kg ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานของตะกั่วในเมล็ดธัญพืชส้าหรับใช้บริโภคเป็นอาหารมนุษย์ พบว่า เกินค่ามาตรฐาน เท่ากับ 0.2 mg/kg 
(Chen et al., 2011) (รูปที่ 24) 

 
  เมื่อน้าค่าวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วทั้งหมดในดินมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณแคดเมียมและ

ตะกั่วที่สะสมในผลผลิตพืช พบว่า ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วทั้งหมดในดินและปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่
สะสมในตัวอย่างพืชไม่มีความสัมพันธ์กัน (รูปที่ 25a และ 25b)  

 
 

 
รูปที่ 24 ปริมาณการสะสมของแคดเมียม และตะกั่วในผลผลิตพืช บริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

 กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รูปที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักในดิน และปริมาณโลหะหนักในผลผลิตพืช แคดเมียม (a) และ 

 ตะกั่ว (b) บริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. พ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
1.1 ค่าความเข้มข้นของแคดเมียมทั้งหมดในดินตลอดสองฝั่งของล้าห้วยสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ 3 mg/kg และพบการปนเปื้อนในระดับสูงบริเวณต้นล้าห้วยมากกว่าล้าห้วยตอนกลางและตอนปลาย ตามล้าดับ 
ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้้าในแต่ละปี 

1.2 ในดินบนที่ระดับความลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีค่าความเข้มข้นของแคดเมียมสูงกว่าดินล่าง
เสมอ จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่มีระบบรากสั้นหรือพืชหัว เช่น มันส้าปะหลัง เพ่ือลดการดูดซึมของแคดเมียม
เข้าสู่ต้นพืช 

1.3 การปนเปื้อนของแคดเมียมในดินบริเวณนี้ มีแนวโน้มลดลงในแต่ละปี โดยในปีแรกๆ พบค่าการ
ปนเปื้อนสูงสุดที่ 30.65 mg/kg และในปีสุดท้ายลดลงเหลือ 14.88 mg/kg เช่นเดียวกันกับค่าความเข้มข้นของ
แคดเมียมในดินตะกอนล้าห้วย อยู่ก็ในระดับสูงและเกินค่ามาตรฐาน แต่ก็มีแนวโน้มลดลงในแต่ละปีเช่นกัน 

1.4 ค่าความเข้มข้นของแคดเมียมในตัวอย่างพืชยังค่อนข้างสูง เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
CODEX ของปริมาณแคดเมียมในอาหาร พบว่าปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในผลผลิตพืชเฉลี่ยทั้ง 4 ปี มีค่าสูงกว่าค่า
มาตรฐาน CODEX ที่ 0.2 mg/kg นับว่าผลผลิตพืชจากพ้ืนที่นี้ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส้าหรับการบริโภค 

 
2. พ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณล้าห้วย คลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

2.1 ค่าความเข้มข้นของตะกั่วทั้งหมดในดินตลอดสองฝั่งของล้าห้วยอยู่ในระดับสูงมาก และเกินค่า
ระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ 100 mg/kg และมักพบการปนเปื้อนในระดับสูงบริเวณล้าห้วยตอนกลางมากท่ีสุด 

2.2 ความเข้มข้นของตะกั่วในแต่ละระดับความลึกของชั้นดินมีค่าคงท่ี 
2.3 ยังไม่พบแนวโน้มว่าการปนเปื้อนตะกั่วจะลดลง โดยเฉพาะในปีที่มีน้้าท่วมหลาก จะพบว่ามีการ

ปนเปื้อนตะกั่วในดินที่ระดับสูงมากกว่าปกติ เช่นเดียวกับค่าความเข้มข้นของตะกั่วในตะกอนดินล้าห้วยที่
พบว่ามีการปนเปื้อนในระดับสูงมากในปี 2555 2556 และ 2557 ซึ่งเป็นปีที่มีน้้าหลาก 

2.4 ค่าความเข้มข้นของตะกั่วในตัวอย่างพืชยังค่อนข้างสูง เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ
ตะกั่วในเมล็ดธัญพืชส้าหรับใช้บริโภคเป็นอาหารมนุษย์ พบว่า เกินค่ามาตรฐานที่ 0.2 mg/kg จึงควรเลี่ยงการ
ปลูกพืชที่ใช้ส้าหรับการบริโภค 



 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
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9. ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1 จุดและพิกัดเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ปี 2554-2556 

จุดที่ พิกัด GPS 
1 47 Q 0460638  1843267 
2 47 Q 0460600  1843251 
3 47 Q 0460589  1843324 



4 47 Q 0460536  1843326 
5 47 Q 0460548  1843411 
6 47 Q 0460512  1843395 
7 47 Q 0460517  1843482 
8 47 Q 0460470  1843460 
9 47 Q 0460403  1843488 
10 47 Q 0460627  1843369 
11 47 Q 0460589  1843348 
12 47 Q 0460557  1843415 
13 47 Q 0460601  1843432 
14 47 Q 0460574  1843504 
15 47 Q 0460524  1843504 
16 47 Q 0460469  1843533 
17 47 Q 0460440  1843509 
18 47 Q 0460366  1843529 
19 47 Q 0460377  1843580 
20 47 Q 0460399  1843637 
21 47 Q 0460477  1843567 
22 47 Q 0460239  1843774 
23 47 Q 0460193  1843767 
24 47 Q 0460164  1843833 
25 47 Q 0460166  1843895 
26 47 Q 0460263  1843885 
27 47 Q 0460252  1843832 
28 47 Q 0460182  1843602 
29 47 Q 0460138  1843629 
30 47 Q 0460275  1843566 
31 47 Q 0460222  1843612 
32 47 Q 0460638  1843267 

 

 

 



ตารางผนวกท่ี 2 จุดและพิกัดเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ปี 2557-2558 

จุดที่ พิกัด GPS 
1 47 Q 0460587 UTM 1843187 
2 47 Q 0460583 UTM 1843259 
3 47 Q 0460499 UTM 1843311 
4 47 Q 0460465 UTM 1843326 
5 47 Q 0460514 UTM 1843338 
6 47 Q 0460539 UTM 1843357 
7 47 Q 0460552 UTM 1843374 
8 47 Q 0460485 UTM 1843569 
9 47 Q 0460441 UTM 1843571 
10 47 Q 0460386 UTM 1843545 
11 47 Q 0460315 UTM 1843542 
12 47 Q 0460250 UTM 1843532 
13 47 Q 0460089 UTM 1843399 
14 47 Q 0460185 UTM 1843292 
15 47 Q 0460399 UTM 1843209 
16 47 Q 0460135 UTM 1843534 
17 47 Q 0460085 UTM 1843622 
18 47 Q 0459988 UTM 1843590 
19 47 Q 0459907 UTM 1843585 
20 47 Q 0459941 UTM 1843473 
21 47 Q 0460045 UTM 1843516 
22 47 Q 0459828 UTM 1843624 
23 47 Q 0459785 UTM 1843629 
24 47 Q 0459732 UTM 1843637 
25 47 Q 0459636 UTM 1843623 
26 47 Q 0459554 UTM 1843583 
27 47 Q 0459513 UTM 1843517 
28 47 Q 0459637 UTM 1843524 
29 47 Q 0459745 UTM 1843559 
30 47 Q 0459292 UTM 1843291 



31 47 Q 0459173 UTM 1843159 
32 47 Q 0459174 UTM 1843224 
33 47 Q 0459131 UTM 1843284 
34 47 Q 0459081 UTM 1843293 



ตารางผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

จุดที่ พิกัด GPS 
35 47 Q 0459053 UTM 1843293 
36 47 Q 0458947 UTM 1843184 
37 47 Q 0458953 UTM 1843152 
38 47 Q 0458961 UTM 1843074 
39 47 Q 0459001 UTM 1842977 
40 47 Q 0458781 UTM 1843020 
41 47 Q 0458815 UTM 1843126 
42 47 Q 0458867 UTM 1843199 

 
 
ตารางผนวกท่ี 3 จุดและพิกัดเก็บตัวอย่างดินในบริเวณล้าห้วยคลิตี้ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

จุดที่ พิกัด GPS 
1 47 P 0479118 UTM 1628124 
2 47 P 0477665 UTM 1627926 
3 47 P 0477669 UTM 1627941 
4 47 P 0477657 UTM 1627984 
5 47 P 0477651 UTM 1628020 
6 47 P 0477452 UTM 1628144 
7 47 P 0476127 UTM 1627639 
8 47 P 0476120 UTM 1627641 
9 47 P 0476113 UTM 1627667 
10 47 P 0476120 UTM 1627721 
11 47 P 0476083 UTM 1627774 
12 47 P 0475789 UTM 1627632 
13 47 P 0475733 UTM 1627625 
14 47 P 0475738 UTM 1627658 
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