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แผนงานวิจัยท่ี 3   มันส าปะหลัง 
โครงการวิจัยท่ี 3    วิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันส าปะหลัง 
 กิจกรรมย่อยท่ี 3   วิจัยและพัฒนาการลดการปนเปื้อนโลหะหนักในมันส าปะหลัง 
 กิจกรรมย่อยท่ี 3.1  การศึกษาปัจจัยพืชต่อการดูดซับโลหะหนัก 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อการปนเปื้อนโลหะหนักใน
     ส่วนของผลผลิตหัวสด และมันเส้น 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     Effect of harvesting dates on heavy metal 
contamination in fresh root and chip of cassava 
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บทคัดย่อ 
   

เพ่ือศึกษำอำยุกำรเก็บเกี่ยวมันส ำปะหลังที่เหมำะสมที่สำมำรถลดกำรปนเปื้อนโลหะหนักในหัวมันสดใน

แต่ละแหล่งปลูกที่ส ำคัญของประเทศ วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ ำนวน 

4 ซ  ำ มี 6 กรรมวิธี คือ อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน ท ำกำรทดลอง 4 จังหวัดน ำร่องที่มีปัญหำ

กำรปนเปื้อนของโลหะหนักในมันส ำปะหลังคือ จังหวัดกำญจนบุรี ขอนแก่น พิษณุโลก และก ำแพงเพชร ใช้

พันธุ์มันส ำปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกในแต่ละพื นที่  ท ำกำรทดลองตั งแต่ปี 2555-2557 ผลกำรทดลอง พบว่ำ 

ปริมำณโลหะหนักมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตำมอำยุกำรเก็บเกี่ยวที่เพ่ิมขึ น และปริมำณโลหะหนักที่พบในมันเส้นมีค่ำ

มำกกว่ำหัวมันสด โดยในจังหวัดกำญจนบุรี พบปริมำณตะกั่วในหัวมันสดทุกช่วงอำยุเก็บเกี่ยว ต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำน 

พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.03-0.15 มก./กก. ในขณะที่มันเส้น ที่อำยุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 12 เดือน พบต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำน 

จังหวัดก ำแพงเพชร พบปริมำณตะกั่วในหัวมันสด ทุกช่วงอำยุเก็บเกี่ยว ต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำน พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.04-

0.16 มก./กก. ในขณะที่มันเส้น ที่อำยุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 12 เดือน พบต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำน จังหวัดขอนแก่น พบ

ปริมำณตะกั่วในหัวมันสด และมันเส้น เกินค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.22-0.62 และ 

0.42-2.56 มก./กก. ตำมล ำดับ จังหวัดพิษณุโลก พบปริมำณตะกั่วในหัวมันสด ที่อำยุ 8 14 และ 16 เดือน เกินค่ำ

มำตรฐำน มีค่ำ 0.21 0.33 และ 0.39 มก./กก. ตำมล ำดับ ในมันเส้นเกินค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว พบค่ำอยู่

ระหว่ำง 0.26-1.65 มก./กก. ส ำหรับปริมำณสำรหนู และแคดเมียม ในหัวมันสด และมันเส้น ทั ง 4 จังหวัด พบต่ ำ

กว่ำค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บเก่ียว กำรที่มันส ำปะหลังดูดดึงปริมำณโลหะหนักแตกต่ำงกันขึ นอยู่กับชนิดดิน ค่ำ 
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pH และอินทรียวัตถุในดิน เมื่อค่ำ pH ของดินเพ่ิมขึ น ท ำให้ปริมำณโลหะหนักละลำยออกมำสู่สำรละลำยดิน

น้อยลง ท ำให้พืชดูดดึงตะกั่วลดลง ดังนั นปริมำณโลหะหนักที่สะสมในพืชจึงมีแนวโน้มสูงขึ น หำกดินนั นมี pH เป็น

กรด และมีปริมำณอินทรียวัตถุในดินต่ ำ 

ค าส าคัญ :  มันส ำปะหลัง โลหะหนัก   
18ค าน ำ 

 

ปัจจุบันพบปัญหำกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังเป็นปัญหำที่ส ำคัญ โดยโลหะหนัก
เหล่ำนั นสำมำรถปนเปื้อนเข้ำไปในตัวพืชได้จำกกำรดูดซึมของตัวพืชเองและจำกกระบวนกำรผลิต โลหะหนักเป็น
ธำตุที่ เกิดขึ นตำมธรรมชำติ ซึ่งถ้ำมีควำมเข้มข้นสูงก็อำจจะเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ พืช หรือสิ่ งมีชีวิตในดิน  
โลหะหนักพบทั่วไปในดินทุกชนิด แต่ควำมเข้มข้นต่ำงกันไปตำมวัตถุต้นก ำเนิดดิน นอกจำกนั นโลหะหนักในดินอำจ
ได้มำจำกวัสดุเหลือใช้ที่ใส่เพ่ือปรับปรุงดิน รวมทั งสำรที่ปะปนอยู่ในบรรยำกำศ  นอกจำกเป็นอันตรำยต่อมนุษย์ 
และสัตว์ที่บริโภคผลิตผลที่ปนเปื้อนโลหะหนักแล้ว ยังกลำยเป็นประเด็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  สำร
โลหะหนักโดยเฉพำะสำรตะกั่วพบกำรปนเปื้อนในผลิตผลของพืชซึ่งเป็นผลจำกกำรปนเปื้อนในบรรยำกำศ จำกปุ๋ย
ประเภทต่ำงๆ จำกวัสดุหรือสำรต่ำงๆ ที่ใส่ลงไปในดิน เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สำรก ำจัดศัตรูพืช วัสดุปรับปรุง
ดิน และ จำกกำรท ำเหมืองแร่ หรือจำกกำรใช้กำกตะกอนน  ำเสียและวัสดุเหลือใช้ต่ำงๆ ที่ปนเปื้อนโลหะพิษ
ดังกล่ำว สำรตะกั่วสำมำรถตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมได้นำน อีกทั งยังสำมำรถเคลื่อนย้ำยเข้ำไปสะสมในส่วนต่ำงๆ ของ
พืชได้ โดยเฉพำะบริเวณรำก ซึ่งมักมีกำรสะสมสูงที่สุด (Panich-pat and Srinives, 2009) กำรละลำยของโลหะ
หนักออกมำสู่สำรละลำยดินมำกหรือน้อย และพืชดูดขึ นไปสะสมได้มำกน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับสมบัติของดิน เช่น 
ปฏิกิริยำดิน (pH) ปริมำณอินทรียวัตถุ ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวก เนื อดิน และ ควำมเข้มข้นหรือ
รูปของโลหะหนักในดิน (Chen et al. 2000) ซึ่งสมบัติดินที่มีอิทธิพลต่อกำรละลำยของโลหะหนักในดินออกมำใน
รูปที่พืชสำมำรถดูดดึงได้ คือ ปฏิกิริยำดิน (pH) และปริมำณอินทรียวัตถุในดิน จำกผลกำรวิจัยของ Villegas et 
al. (2004) พบว่ำ เมื่อ pH ของดินเพ่ิมขึ นจะท ำให้ตะกั่วละลำยออกมำสู่สำรละลำยดินน้อยลง ท ำให้พืชดูดดึง
ตะกั่วลดลงเช่นกัน ดังนั นปริมำณตะกั่วที่สะสมในพืชจึงมีแนวโน้มสูงขึ น หำกดินนั นมี pH เป็นกรด และ มีปริมำณ
อินทรียวัตถุในดินต่ ำ (Smolders et al. 1997) วิธีลดกำรสะสมของตะกั่วในพืชสำมำรถท ำได้หลำยวิธี แต่วิธีที่

                                                           

รหัสกำรทดลอง 01-07-54-02-03-01-01-55 
1 สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2 ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 2 ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรขอนแก่น ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น. 40260 

4 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรกำญจนบุร ีต.หนองหญ้ำ อ.เมืองกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000  
5 ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำพืช 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
6 ส ำจักวิจัยพัฒนำปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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สะดวกและง่ำยต่อกำรปฏิบัติคือลดกำรละลำยของตะกั่วออกสู่สำรละลำยดินหรือดูดยึดไว้ในดินโดยใช้วัสดุ
ปรับปรุงดินชนิดต่ำงๆ จำกงำนวิจัยของ Chen et al. (2000) และ Liu et al. (1998) พบว่ำ กำรใช้แคลเซียม
คำร์บอเนต แมงกำนีสออกไซด์ หรือ ซีโอไลท์ สำมำรถลดกำรละลำยของตะกั่วออกสู่สำรละลำยดิน ท ำให้ข้ำวสำลี
ดูดดึงตะกั่วและแคดเมียมลดลง เช่นเดียวกับกำรใช้โดโลไมท์ ฟอสเฟต หรือ พวกสำรอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ก็มี
ประสิทธิภำพในกำรยับยั งกำรละลำยของตะกั่วได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเช่นเดียวกันกับกำรใช้แคลเซียมคำร์บอเนต 
(Liu et al. 1998) ส่วน Andriano et al. (2004) ทดลองใช้ Fe-rich lime และหินปูน เพ่ือยกระดับ pH ดินให้
เป็น 7 ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรยกระดับ pH ท ำให้ปริมำณตะกั่วในหญ้ำ Festuca ลดลง เนื่องกำรยกระดับ pH 
ให้เป็นกลำงหรือด่ำงจะท ำให้ปริมำณกำรละลำยของตะกั่วออกสู่สำรละลำยดินน้อยลง  

จำกกำรที่ส ำนักงำนควบคุมคุณภำพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนได้ตรวจ 
มันส ำปะหลังของไทยที่ส่งไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีนเมื่อปี 2546  พบว่ำ มีปริมำณตะกั่วและสำรหนูเกิน
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ จำกรำยงำนผลกำรตรวจกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในหัวมันส ำปะหลังสดและมันส ำปะหลัง
เส้นในไร่นำเกษตรกรและลำนของ กุลวิไล และคณะ (2553) พบว่ำ มันส ำปะหลังสดมีกำรปนเปื้อนโลหะหนัก 
โดยเฉพำะตะกั่ว ในปริมำณที่เกินมำตรฐำนที่สำธำรณรัฐประชำชนจีนก ำหนดคือ 0.2  มิลลิกรัม/กิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 29 ของตัวอย่ำงที่ตรวจสอบ นอกจำกนี ยังพบว่ำมันส ำปะหลังเส้นมีกำรปนเปื้อนตะกั่ว คิดเป็นร้อยละ 70  
และกำรปนเปื้อนสำรหนู คิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งเกินมำตรฐำนเช่นกัน ขณะที่แป้งมันส ำปะหลังมีกำรปนเปื้อนโลหะ
หนักไม่เกินมำตรฐำนสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ส ำหรับสำเหตุกำรปนเปื้อนโลหะหนักในมันส ำปะหลังเกิดจำก  
มันส ำปะหลังดูดโลหะหนักจำกดิน เมื่อน ำมำผลิตเป็นมันเส้น พบว่ำ มีปริมำณกำรปนเปื้อนโลหะหนักเพ่ิมขึ น  
ซึ่งเป็นผลมำจำกกระบวนกำรผลิตมันเส้นที่ไม่ถูกต้อง และสภำพแวดล้อมของลำนมันไม่เหมำะสม รวมทั งมีดินและ
ทรำยติดมำกับผลผลิตมันส ำปะหลัง กำรปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตผลทำงกำรเกษตร นับว่ำมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ ำวันของมนุษย์และเศรษฐกิจอย่ำงมำก ทั งนี เนื่องจำกโลหะหนักเป็นธำตุซึ่งไม่สลำยตัวและโลหะหนักบำง
ชนิด โดยเฉพำะ ตะก่ัว จัดเป็นโลหะหนักท่ีก่อให้เกิดอันตรำยต่อระบบและอวัยวะต่ำงๆ ของร่ำงกำยอย่ำงรุนแรง  
(ไมตรี, 2534)  
 พืชแต่ละชนิดมีควำมสำมำรถในกำรดูดดึงตะกั่วแตกต่ำงกัน แม้แต่สำยพันธุ์เดียวกันหรือ มีช่วงอำยุต่ำงกัน
ก็ดูดดึงตะกั่วได้แตกต่ำงกัน มีรำยงำนว่ำพืชกินใบ พืชหัวหรือที่เป็นเหง้ำ เช่น เผือก ขมิ น มันส ำปะหลัง มี
ควำมสำมำรถสูงในกำรดูดดึงโลหะหนักจำกดิน เนื่องจำกโลหะหนักเป็นธำตุที่ไม่เคลื่อนย้ำย ดังนั นจึงสะสมอยู่ใน
ส่วนของหัวหรือเหง้ำ(Zhuang et al. 2009 and Liu et al. 2005)  นอกจำกนี  Okoronkwo และ คณะ (2005) 
พบว่ำ มันส ำปะหลังที่ปลูกในพื นที่ที่เคยเป็นแหล่งทิ งขยะมีกำรสะสมสำรตะกั่วในรำก 76.6  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ส่วนในใบมีปริมำณตะกั่วสูงถึง 111.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรดูดซับและลดกำรดูดซับโลหะหนักในดิน  

โดยทั่วไป กำรผลิตมันส ำปะหลังของเกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรใช้มันส ำปะหลังและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อำยุ
แตกต่ ำงกัน  กำรเก็บ เกี่ ยวมี ตั งแต่อำยุ  6 เดื อน เป็ นต้ น ไป   กรมวิช ำกำรเกษตร (2545) รำยงำนว่ ำ  
มันส ำปะหลังสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ตั งแต่ 8 เดือน แต่อำยุเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม คือ 12 เดือน ในขณะที่เกษตรกรใน
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หลำยพื นที่นิยมปลูกมันส ำปะหลังข้ำมปี คือ ตั งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวใช้เวลำถึง 18 เดือน สอดคล้องกับ 
วีรวัฒน์และโอภำษ (2550) ได้ศึกษำผลของอำยุเก็บเกี่ยวมันส ำปะหลังต่อผลผลิตและปริมำณแป้งในดินเหนียวสีด ำ
ชุดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ำ ผลผลิตมันส ำปะหลังเพ่ิมขึ นตำมอำยุเก็บเกี่ยว และกำรเก็บเกี่ยวมันส ำปะหลัง
ที่อำยุ 18 เดือนทั งในฤดูปลูกต้นฝนและปลำยฝน ให้ผลผลิตหัวมันสดสูงกว่ำเก็บเกี่ยวที่อำยุ 10 เดือน ร้อยละ 123 
และ 105 ตำมล ำดับ ในขณะที่ปริมำณแป้งเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกรำคม จำกนั นปริมำณแป้งลดลงจนกระทั่งต่ ำสุด
ในเดือนพฤษภำคมและเพ่ิมขึ นตำมล ำดับจนกระทั่งสูงสุดในเดือนมกรำคมอีกครั งหนึ่ง ซึ่งอำยุเก็บเกี่ยวที่แตกต่ำง
กันน่ำจะมีผลต่อกำรสะสมของโลหะหนัก โดยเฉพำะตะกั่ว ในหัวมันส ำปะหลังสดที่แตกต่ำงกัน รวมทั งปัญหำเรื่อง
ปัจจัยดินที่มีผลต่อกำรดูดซับและกำรละลำยของโลหะหนักท่ีแตกต่ำงกันด้วย 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 
- ไม้วัดควำมสูง 
- จอบขุดดิน 
- ถุงพลำสติกเก็บตัวอย่ำงดิน 
- ถุงตำข่ำยเก็บหัวมันสด 
- เครื่องวัดปริมำณแป้ง Reinmann scale 
- เครื่องชั่งผลผลิต 
- มีดหั่นหัวมัน 
- อุปกรณ์ส ำหรับขุดมันส ำปะหลัง 
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ 
 

วิธีการ 
ท ำกำรศึกษำ 4 จังหวัดน ำร่องที ่มีปัญหำกำรปนเปื ้อนของโลหะหนักในมันส ำปะหลังคือ จังหวัด

กำญจนบุรี ก ำแพงเพชร ขอนแก่น และพิษณุโลก โดย  
1. คัดเลือกพื นที่และเกษตรกรที่มีปัญหำกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในมันส ำปะหลังสูง โดยใช้ข้อมูลจำก

ผลกำรส ำรวจและวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนักของกุลวิไล และคณะ (2553)   
2. วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 4 ซ  ำ ขนำดแปลง 5 x 8 ตำรำงเมตร ขนำดแปลงย่อย 3 x 6 

ตำรำงเมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตมันส ำปะหลังที่มันส ำปะหลังอำยุ 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน รวม 6 อำยุเก็บ
เกี่ยว โดยใช้พันธุ์มันส ำปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกในแต่ละพื นที่ 

3. เก็บตัวอย่ำงดินที่ระดับควำมลึก 0-30 ซม. มำวิเครำะห์สมบัติของดิน และปฏิกิริยำของสำรที่อยู่ในดิน
ขณะนั นที่มีผลต่อกำรส่งเสริมให้ดินปลดปล่อยสำรโลหะหนักออกมำ และเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ 
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4. เก็บข้อมูลลักษณะทั่วไปของแปลงทดลอง กำรใช้พื นที่ก่อนท ำกำรทดลอง เพ่ือศึกษำควำมน่ำจะเป็น
ของแหล่งที่มำของโลหะหนักในดิน  

5.  เก็บเกี่ยวหัวมันส ำปะหลังสด ที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณโลหะ
หนัก ซึ่งมีขั นตอนกำรเก็บตัวอย่ำงดังนี     

    - สุ่มเก็บตัวอย่ำงหัวมันส ำปะหลังสด จ ำนวน 7-10 หัวต่อตัวอย่ำง โดยเลือกหัวมันส ำปะหลังที่ไม่มี
แผล หัวไม่เน่ำ และมันเส้นที่ได้จำกกำรน ำตัวอย่ำงหัวมันสดมำแปรสภำพ ประมำณ 500 กรัมตอ่ตัวอย่ำง 

   -  เก็บบรรจุในถุงกระดำษสะอำดปิดสนิท  มีช่องระบำยอำกำศ ปิดฉลำก ระบุหมำยเลขตัวอย่ำง  ลง
นำมผู้เก็บตัวอย่ำง  และวันที่เก็บตัวอย่ำง   
           - ส่งตัวอย่ำงเพ่ือกำรทดสอบโลหะหนักมำยังห้องรับตัวอย่ำง ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำน
สินค้ำพืช 
          - กำรตรวจสอบหำปริมำณตะกั่ว  สำรหนู  และแคดเมียม  ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรปนเปื้อนโลหะ
หนัก  โดยเครื่องมือ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS)  
 6. สรุปรำยงำนผลกำรศึกษำที่ได้จำกทุกขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
เวลาและสถานที่ 

- เริ่มต้น ตุลำคม 2555 – กันยำยน 2557 
- แปลงเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี ก ำแพงเพชร ขอนแก่น และพิษณุโลก 

 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จังหวัดกำญจนบุรี  แปลงของคุณแฉล้ม รงค์ฤทธิไกร ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี  พบปริมำณตะกั่ว

ในดินทั งหมดก่อนปลูกมันส ำปะหลัง เท่ำกับ 54.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกท่ีอำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 

และ 18 เดือน มีค่ำ 52.82 51.19 53.62 49.49 53.87 และ 54.54 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ  ส่วน

ปริมำณตะกั่วที่ละลำยได้ ก่อนปลูกมันส ำปะหลัง มีค่ำ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 

14 16 และ 18 เดอืน มีค่ำ 3.60 3.48 3.27 3.43 3.06 และ 3.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ  ปริมำณตะกั่ว

ในหัวมันสดที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 0.03 0.04 0.05 0.15  0.07 และ 0.10 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ในมันเส้น ค่ำ 0.08 0.08 0.18 0.29  0.17 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตำมล ำดับ  ปริมำณสำรหนูพบต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว ในหัวมันสด มีค่ำ <0.02-0.03 ในมันเส้น 

<0.04-0.083 ส่วนแคดเมียมในหัวมันสดทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว มีค่ำ <0.002-0.006 ในมันเส้น <0.01-0.017 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 1)   

จังหวัดก ำแพงเพชร  แปลงของคุณเสนำะ สะริทัย ต ำบลบ่อถ  ำ อ ำเภอขำณุวรลักษณ์บุรี จังหวัด

ก ำแพงเพชร พบปริมำณตะกั่วในดินทั งหมดก่อนปลูกมันส ำปะหลัง มีค่ำ 4.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกท่ีอำยุ
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เก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 5.23 4.71 3.65 5.35 6.64 และ 0.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตำมล ำดับ  ส่วนปริมำณตะกั่วที่ละลำยได้ ก่อนปลูกมันส ำปะหลัง มีค่ำ 0.23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกที่อำยุ

เก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 0.45 0.38 0.43 0.48 0.56 และ 0.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตำมล ำดับ  ปริมำณตะกั่วในหัวมันสดที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 0.08 0.04 0.05 0.16 

0.15 และ 0.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ในมันเส้น 0.19 0.08 0.12 0.36 0.21 และ 0.45 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม ตำมล ำดับ  ปริมำณสำรหนูในหัวมันสด และมันเส้น ไม่พบสำรหนูทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว ส่วนแคดเมียมใน

หัวมันสดทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว มีค่ำ <0.006-0.008 ในมันเส้น <0.01-0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ   

จังหวัดขอนแก่น  แปลงของ คุณสุวิทย์ ปัจฉำ ต.หัวนำค ำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พบปริมำณตะกั่วในดิน

ทั งหมดก่อนปลูกมันส ำปะหลัง มีค่ำ 4.73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 

เดือน มีค่ำ 3.00 2.23 1.98 1.94 2.42 และ 2.46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณตะกั่วที่ละลำยได้ 

ก่อนปลูกมันส ำปะหลัง มีค่ำ 1.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกท่ีอำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มี

ค่ำ 0.46 0.48 0.53 0.39 0.37 และ 0.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณตะกั่วในหัวมันสดที่อำยุ

เก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 0.22 0.29 0.37 0.83 0.97 และ 0.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตำมล ำดับ ในมันเส้น 0.42 0.99 1.70 2.03 2.56 และ 1.07 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ  ปริมำณสำรหนูใน

หัวมันสด และมันเส้น ไม่พบสำรหนูทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว ส่วนแคดเมียมในหัวมันสดทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว มีค่ำ 

<0.006-0.009 ในมันเส้น 0.013-0.029 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ 

จังหวัดพิษณุโลก  แปลงของ คุณอำรำม ปั้นกลัด ต.บ้ำนกลำง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบปริมำณตะกั่วใน

ดินทั งหมด ก่อนปลูกมันส ำปะหลัง 9.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 

เดือน มีค่ำ 9.08 8.16 9.45 8.23 9.01 และ 8.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณตะกั่วที่ละลำยได้ 

ก่อนปลูกมันส ำปะหลัง เท่ำกับ 1.68 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังปลูกที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 

เดือน มีค่ำ 1.20 1.25 1.55 1.28 1.22 และ 1.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณตะกั่วในหัวมันสด

ที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 0.21 0.17 0.17 0.33 0.39 และ 0.61 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตำมล ำดับ  ในมันเส้นที่อำยุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือน มีค่ำ 0.26 0.31 0.95 1.32 1.65 และ 1.56 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ไม่พบสำรหนูทั งในหัวมันสด และมันเส้น ทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว ส่วนแคดเมียมใน

หัวมันสดทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว มีค่ำ <0.006 ในมันเส้น <0.01-0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ   

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ ปริมำณโลหะหนักมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตำมอำยุกำรเก็บเกี่ยวที่เพ่ิมขึ น และปริมำณ

โลหะหนักที่พบในมันเส้นมีค่ำมำกกว่ำหัวมันสด โดยในจังหวัดกำญจนบุรี มีปริมำณตะกั่วในหัวมันสดทุกช่วงอำยุเก็บ

เกี่ยว ต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำน พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.03-0.15 มก./กก. ในมันเส้น ที่อำยุเก็บเกี่ยว 14 และ 18 เดือน เกิน

ค่ำมำตรฐำน 0.29 และ 0.25 มก./กก. ตำมล ำดับ จังหวัดก ำแพงเพชร พบปริมำณตะกั่วในหัวมันสด ทุกช่วงอำยุเก็บ

เกี่ยว ต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำน พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.04-0.16 มก./กก. ในมันเส้น ที่อำยุเก็บเกี่ยว 14 16 และ 18 เดือน 

เกินค่ำมำตรฐำน 0.36 0.21 และ 0.45 มก./กก. ตำมล ำดับ จังหวัดขอนแก่น พบปริมำณตะกั่วในหัวมันสด และมัน

เส้น เกินค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.22-0.62  และ  0.42-2.56 มก./กก. ตำมล ำดับ 

จังหวัดพิษณุโลก พบปริมำณตะกั่วในหัวมันสด ที่อำยุ 8 14 และ 16 เดือน เกินค่ำมำตรฐำน มีค่ำ 0.21 0.33 และ 

0.39 มก./กก. ตำมล ำดับ ในมันเส้นเกินค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บเกี่ยว พบค่ำอยู่ระหว่ำง 0.26-1.65 มก./กก. 

ส ำหรับปริมำณสำรหนู และแคดเมียม ในหัวมันสด และมันเส้น ทั ง 4 จังหวัด พบต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนทุกอำยุกำรเก็บ

เกี่ยว กำรที่มันส ำปะหลังดูดดึงปริมำณโลหะหนักแตกต่ำงกันขึ นอยู่กับชนิดดิน ค่ำ pH และอินทรียวัตถุในดิน  เมื่อ

ค่ำ pH ของดินเพ่ิมขึ น ท ำให้ปริมำณโลหะหนักละลำยออกมำสู่สำรละลำยดินน้อยลง ท ำให้พืชดูดดึงตะกั่วลดลง 

(Villegas et al.2004) ดังนั นปริมำณโลหะหนักที่สะสมในพืชจึงมีแนวโน้มสูงขึ น หำกดินนั นมี pH เป็นกรด และมี

ปริมำณอินทรียวัตถุในดินต่ ำ (Smolders et al. 1997) 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรท ำวิจัยต่อไป และเป็นข้อมูลเบื องต้นเพื่อให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูกพืชใน
พื นที่นี  เพรำะเป็นพื นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนโลหะหนัก 

 
ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณ  คุณแฉล้ม  รงค์ฤทธิไกร  เกษตรกรต ำบลสิงห์  อ ำเภอไทรโยค  จังหวัดกำญจนบุรี   
คุณเสนำะ  สะริทัย  เกษตรกรต ำบลบ่อถ  ำ  อ ำเภอขำณุวรลักษณ์บุรี  จังหวัดก ำแพงเพชร  คุณสุวิทย์  ปัจฉำ  
เกษตรกรต ำบลหัวนำค ำ  อ ำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และคุณอำรำม  ปั้นกลัด  เกษตรกรต ำบลบ้ำนกลำง  
อ ำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  ที่อนุเครำะห์แปลงทดลอง 
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ตารางท่ี 1 ค่ำpH OM ปริมำณตะกั่วทั งหมด ปริมำณตะกั่วที่พืชดูดดึงได้ ปริมำณตะกั่วในหัวมันสด และปริมำณ

ตะกั่วในมันเส้น แปลงเกษตรกร ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี ปี 2555-2556 

อำยุ 
เก็บเก่ียว 

pH 
(1:1) 

OM. 
(%) 

ปริมำณตะกั่ว
ทั งหมดในดิน 

(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว
ที่พืชดูดดึงได้ 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในหัวมันสด 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในมันเส้น 
(มก./กก.) 

ก่อนปลูก 5.28 2.50 54.11 3.00 - - 
  8  เดือน 5.16 c 2.54 a 52.82 bc 3.60 a 0.03  a 0.08 b 
10  เดือน 4.95 d 2.78 a 51.19 ab 3.48 a 0.04 ab 0.08 b 
12  เดือน 5.36 b 2.57 a 53.62  c 3.27ab 0.05 ab 0.18 b 
14  เดือน 5.46 b 2.28 b 49.49  a 3.43 a 0.15  d 0.29 a 
16  เดือน 5.65 a 2.80 a 53.87  c 3.06 a 0.07 bc 0.17 b 
18  เดือน 5.65 a 2.80 a 54.54  c 3.38ab 0.10  c 0.25 a 
F-test ** ** ** * ** ** 
CV (%) 2.2 6.4 2.3 6.5 33 31.9 

หมำยเหตุ ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่อยู่หลังตัวเลข ถ้ำเหมือนกันแสดงว้ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ถ้ำต่ำงกันแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับ
ควำมเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

ตารางท่ี 2 ค่ำpH OM ปริมำณตะกั่วทั งหมด ปริมำณตะกั่วที่พืชดูดดึงได้ ปริมำณตะกั่วในหัวมันสด และปริมำณ
ตะกั่วในมันเส้น แปลงเกษตรกร ต.บ่อถ  ำ อ.ขำณุวรลักษณ์บุรี จ.ก ำแพงเพชร ปี 2555-2556 

อำยุ 
เก็บเก่ียว 

pH 
(1:1) 

OM. 
(%) 

ปริมำณตะกั่ว
ทั งหมด 

(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว
ที่พืชดูดดึงได้ 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในหัวมันสด 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในมันเส้น 
(มก./กก.) 

ก่อนปลูก 5.43 0.42 4.82 0.23 - - 
  8  เดือน 5.10 ab 2.54 a 5.23 ab 0.45 0.08 0.19 
10  เดือน 4.65  b 2.78 a 4.71  ab 0.38 0.04 0.08 
12  เดือน 4.95 ab 2.57 a 3.65  b 0.43 0.05 0.12 
14  เดือน 5.30  a 2.28 b 5.35 ab 0.48 0.16 0.36 
16  เดือน 5.25 ab 2.80 a 6.64  a 0.56 0.15 0.21 
18  เดือน 5.25 ab 2.80 a 0.85  b 0.00 0.13 0.45 
F-test ns ** ns ns <1 ns 
CV (%) 7.4 6.4 25 24 102 113.8 

หมำยเหตุ ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่อยู่หลังตัวเลข ถ้ำเหมือนกันแสดงว้ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ถ้ำต่ำงกันแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติ ท่ีระดับควำมเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 3 ค่ำpH OM ปริมำณตะกั่วทั งหมด ปริมำณตะกั่วที่พืชดูดดึงได้ ปริมำณตะกั่วในหัวมันสด และปริมำณ

ตะกั่วในมันเส้น แปลงเกษตรกร ต.หัวนำค ำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ปี 2555-2556 
อำยุ 

เก็บเก่ียว 
pH 
(1:1) 

OM. 
(%) 

ปริมำณตะกั่ว
ทั งหมด 

(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว
ที่พืชดูดดึงได้ 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในหัวมันสด 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในมันเส้น 
(มก./กก.) 

ก่อนปลูก 4.35 0.33 4.73 1.11 - - 
8  เดือน 4.30 bc 0.49 bc 3.00  a 0.46 ab 0.22 0.42 a 
10  เดือน 4.01  c 0.74  a 2.23 ab 0.48 ab 0.29 0.99ab 

12  เดือน 4.83 ab 0.48 bc 1.98  b 0.53  a 0.37 1.70ab 
14  เดือน 4.91 ab 0.30  c 1.94  b 0.39  b 0.83 2.03ab 
16  เดือน 5.10  a 0.47 bc 2.42 ab 0.37  b 0.97 2.56 b 
18  เดือน 5.25  a 0.62 ab 2.46 ab 0.40 b 0.62 1.07ab 
F-test ** ** ns ns ns ns 
CV (%) 9.2 24.3 22.3 19 89.9 77.5 

หมำยเหตุ ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่อยู่หลังตัวเลข ถ้ำเหมือนกันแสดงว้ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ถ้ำต่ำงกันแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติ ท่ีระดับควำมเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

ตารางท่ี 4 ค่ำpH OM ปริมำณตะกั่วทั งหมด ปริมำณตะกั่วที่พืชดูดดึงได้ ปริมำณตะกั่วในหัวมันสด และปริมำณ
ตะกั่วในมันเส้น แปลงเกษตรกร ต.บ้ำนกลำง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปี 2555-2556 

อำยุ 
เก็บเก่ียว 

pH 
(1:1) 

OM. 
(%) 

ปริมำณตะกั่ว
ทั งหมด 

(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว
ที่พืชดูดดึงได้ 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในหัวมันสด 
(มก./กก.) 

ปริมำณตะกั่ว 
ในมนัเส้น 
(มก./กก.) 

ก่อนปลูก 4.49 1.58 9.497 1.682 - - 
  8  เดือน 4.19cd 1.57ab 9.08 1.20 0.21 a 0.26 a 
10  เดือน 4.42bc 1.62ab 8.16 1.25 0.17 a 0.31 a 
12  เดือน 4.01 d 1.74 a 9.45 1.55 0.17 a 0.95ab 
14  เดือน 4.49 b 1.61ab 8.23 1.28 0.33ab 1.32 b 
16  เดอืน 4.42bc 1.46 b 9.01 1.22 0.39ab 1.65 b 
18  เดือน 4.74 a 1.45 b 8.84 1.29 0.61 b 1.56 b 
F-test ** * <1 ns * ** 
CV (%) 3.5 79 11.6 19.2 60.4 31.9 

หมำยเหตุ ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่อยู่หลังตัวเลข ถ้ำเหมือนกันแสดงว้ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ถ้ำต่ำงกันแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติ ท่ีระดับควำมเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 


