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บทคัดย่ อ
การปนเปื้ อนแคดเมียมและสารหนูในดินนาข้าวเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ เมื่อมีการปนเปื้ อนในดินอาจก่อให้เกิด
การปนเปื้ อนของแคดเมียมและสารหนู ในผลผลิตทางการเกษตรได้ ดังนั้น การศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของดิ นที่ มีผลต่อความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมี ยมและสารหนู ในดิ นนาข้าว ผลการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอย่างดินนาข้าว จานวน 36 ตัวอย่าง พบค่าเฉลี่ยความเป็ นกรด-ด่าง, ความต่างศักย์
ออกซิเดชัน-รี ดกั ชัน และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินนาข้าว เท่ากับ 6.8, 228.3 มิลลิโวลต์ และ 12.8 เซนติโมล
ต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.83 ส่ วนความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนู
ในดินนาข้าว พบว่ามีค่าสู งกว่ามาตรฐานคุณภาพดิ นเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย (ต้องไม่เกิน 37 และ 3.9 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลาดับ) คิดเป็ น 2.78 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติแสดง
ให้เห็นว่าความเข้มข้นของแคดเมียมในตัวอย่างดินนาข้าวไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั คุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของดิน ในขณะที่ความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูในดินนาข้าว พบว่ามีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนของอนุภาคดินเหนี ยวใน
ตัวอย่างดิ นนาข้าวกลุ่ม 2 (R2= -0.822) กลุ่ม 3A (R2=0.822) และกลุ่ม 3B (R2=0.757) อีกทั้งยังมีสัมพันธ์กบั ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 3A (R2=0.637) และกลุ่ม 3B (R2=0.540) ที่ระดับนัยสาคัญ (p<0.05)
ABSTRACT
Contamination of cadmium (Cd) and arsenic (As) in agricultural soil especially, paddy soil is one of the
important environmental problems. This is due to the fact that both elements can be transferred to the agricultural
products and cause negative human health impacts. The objective of this study was to study the relationships between
physical and chemical properties of soil and total concentrations of Cd and As in the soils. The results of physical and
chemical analyses of 36 soil samples showed the average pH, oxidation-reduction potential and cation exchange capacity
of 6.8, 228.3 mV, and 12.8 c mol kg-1, respectively. The average level of organic matter was 1.83%. When total Cd and
As in the paddy soil samples were compared to the soil quality standard for agricultural purposes for Cd (37 mg kg-1) and
As (3.9 mg kg-1), approximately 2.78% and 100% of all soil samples contained Cd and As higher than the standard. The
results of statistical analyses showed no significant relationship between physical and chemical properties of soils and
total Cd concentrations in the soil, while significant relationships between the proportion of clay particle and total As
were found for the soil samples in Group 2 (R2=-0.822), Group 3B (R2=0.822), and Group 3B (R2=0.757). Furthermore,
total As concentrations in soils were well correlated to the cation exchange capacity in soil from Group 3A (R2=0.637)
and Group 3B (R2=0.540).
คาสาคัญ: แคดเมียม สารหนู ดินนาข้าว
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บทนา
ปั ญหาการปนเปื้ อนแคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) ในพื้นที่เกษตรกรรมนับเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่นกั วิจยั
ทัว่ โลกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง (Liu et al., 2017) ระดับความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูในดินที่ปนเปื้ อนอาจ
มีค่าสู งถึ ง 2-10 เท่ า จากระดับที่ สามารถพบได้ทวั่ ไปในดิ น (0.01-2.0 และ 0.1-55 มิ ลลิ กรั มต่อกิ โลกรัม สาหรั บ
แคดเมียมและสารหนู ตามลาดับ) (Bowen, 1979) การปนเปื้ อนแคดเมียมและสารหนูในสิ่ งแวดล้อมอาจมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การผุพงั ของวัตถุตน้ กาเนิ ดดิ น การระเบิ ดของภูเขาไฟ และกิ จกรรมของมนุษย์ เช่น
อุตสาหกรรมการท าเหมื อ งแร่ แ ละหลอมโลหะ รวมไปถึ งการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่ าแมลงเพื่อ การเกษตรกรรม เป็ นต้น
(Chibuike and Obiora, 2014; Nordstrom, 2002; Liu et al., 2005) ดังเช่น ผลการศึกษาการปนเปื้ อนแคดเมียมและสาร
หนูในดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยรอบเหมืองแร่ ในประเทศเทศจีน ที่พบความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูในดินมี
ค่าสูงถึง 11.7 และ 35.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ (Xue et al., 2017) นอกจากนั้น Adriano (2001) ยังได้รายงาน
ความเป็ นไปได้ว่าดิ นในพื้นที่ รอบเหมืองแร่ อาจมีการปนเปื้ อนแคดเมียมและสารหนู ได้ถึง 1,000 เท่า ของระดับที่
สามารถพบได้ทวั่ ไปในดิ น การปนเปื้ อนของแคดเมียมและสารหนูในดินนั้นไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยงั อาจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนของโลหะหนักอันตรายดังกล่าวลงสู่
น้ าใต้ดิน แหล่งน้ าผิวดิน และห่วงโซ่อาหารอีกด้วย (Simmons et al., 2005; Wuana and Okieimen, 2011; Sriprachote et
al., 2012) เช่น การสะสมแคดเมียมในพืชอาหาร และการรับสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริ โภคข้าวที่ปนเปื้ อนในประเทศ
ญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 20 จนส่งผลให้เกิดโรคอิไต-อิไต (Itai-itai) และการรับสัมผัสสารหนูผ่านการบริ โภคน้ าบาดาล
และข้าว ในประเทศกัมพูชา และบังคลาเทศ จนส่ งผลให้เกิดโรคมะเร็ งผิวหนัง และเกิดจุดสี ดาบนฝ่ ามือฝ่ าเท้า เหล่านี้
เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็ นพิษของแคดเมียมและสารหนูต่อสุ ขภาพมนุษย์ (Chen et al., 2005;
Raghunath et al., 1999)
ประเทศไทยมีภาคเกษตรกรรมเป็ นหนึ่งในภาคส่ วนการผลิตที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และยังมีความสาคัญ
ต่อการผลิตอาหารเพื่อรองรับประชากรทั้งประเทศ (Sriprachote et al., 2012; Swaddiwudhipong et al., 2010; Zarcinas
et al., 2004) โดยพบว่าร้อยละ 46.9 ของพื้นที่ เกษตรกรรมในประเทศไทยนั้นเป็ นพื้นที่ นาข้าว (สานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2556) ผลการศึ กษาระดับความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนู ในดิ นนาข้าวของพื้นที่ เพาะปลูกข้าวที่
สาคัญแหล่งหนึ่ งของประเทศไทย คือ พื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการศึกษาและรายงานการปนเปื้ อนแคดเมียม
และสารหนูในดินนาข้าวสู งถึง 284 และ 14.3 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่ามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการ
เกษตรกรรมของประเทศไทย (ต้องไม่เกิน 37 และ 3.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ถึง 7.3 และ 3.7 เท่า ตามลาดับ ด้วยเหตุน้ ี
จึงมีรายงานพบการปนเปื้ อนแคดเมียมในเมล็ดข้าวสูงถึง 7.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานอาหารของ
FAO/WHO (0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) (Simmons et al., 2005; สานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน , 2552) ทั้งนี้ ยงั มี
รายงานการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการสะสมแคดเมียมและสารหนูในข้าวที่พบว่าการสะสมของแคดเมียมและสารหนู
นั้นจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็ นสาคัญ เช่น ระดับความเข้มข้นทั้งหมดและรู ปฟอร์ มทาง
เคมี ของธาตุที่ปนเปื้ อน เนื้ อดิ น (Soil Type) ความต่างศักย์ออกซิ เดชัน-รี ดักชัน (Eh) ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH)
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิ น (CEC) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิ น (OM) เป็ นต้น (Sebastian and
Prasad, 2014; Azam et al., 2016)

318

PMP1-3
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การศึ กษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คุณสมบัติของดิ นนาข้าวทาง
กายภาพ (เนื้ อ ดิ น (Soil Type)) และทางเคมี (ความเป็ นกรด-ด่ า ง (pH) ความต่ า งศัก ย์ออกซิ เ ดชัน-รี ดักชัน (Eh)
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิ น (OM) ความเข้มข้นทั้งหมดของ
แคดเมียม (Total Cd) และความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนู (Total As)) 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินนาข้าวที่มีผลต่อความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในดินนาข้าว
วิธีการวิจยั
1) การเก็บและเตรี ยมตัวอย่างดิน
การศึกษานี้ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินนาข้าวแบบสุ่ ม (Random Sampling) จากแปลงนาข้าวในพื้นที่ตาบล
แม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (รู ปที่ 1) เป็ นจานวน 36 พื้นที่ โดยได้ทาการคัดเลือกจุดเก็บตัวอย่างแบบสุ่ มทั้งสิ้ น 5
จุดต่อ 1 พื้นที่ศึกษา (10×10 ตารางเมตร) ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างได้ดาเนินการเอาสิ่ งปกคลุมหน้าดินออก แล้วจึงใช้จอบ
พลัว่ และเสี ยม ขุดเจาะดินให้เป็ นหลุมรู ปตัว V ที่ระดับความลึกประมาณ 0-15 เซนติเมตร เพื่อเก็บตัวอย่างดินจุดเก็บ
ตัว อย่า งละประมาณ 2 กิ โลกรั ม แล้วจึ ง น าตัว อย่างดิ น ทั้ง หมดมาคลุ ก เคล้าและผสมรวมให้เ ป็ นตัว อย่า งเดี ย วกัน
(Composite Sample) หลังจากนั้นแบ่งตัวอย่างดินออกเป็ น 4 ส่ วน เท่า ๆ กัน แล้วจึงสุ่ มเก็บตัวอย่างดิน 1 ส่ วนใส่ ใน
ถุงพลาสติกสาหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในลาดับต่อไป ตัวอย่างดินทั้งหมดได้ถูกนาไป
ผึ่งในที่ร่มจนแห้งแล้วจึงถูกนามาบดให้ละเอียดและร่ อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจึง
ถูกนาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง (Tokalioglu et al., 2003) แล้วเก็บไว้ในถุงพลาสติก
และเก็บในตูป้ ราศจากความชื้นเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในลาดับต่อไป (DOA, 2010)

รู ปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างดินนาข้าวในตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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2) การวิเคราะห์ตวั อย่างดิน
การศึกษานี้ได้ดาเนินการคัดเลือกคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
และยังมีรายงานก่อนหน้าที่ พบว่าความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนู ในดินขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ
ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็ นสาคัญ เช่น เนื้ อดิน (Soil Type) ความต่างศักย์ออกซิ เดชัน-รี ดกั ชัน (Eh) ความเป็ นกรด-ด่าง
(pH) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน (OM) เป็ นต้น (สารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชน, 2539; Sebastian and Prasad, 2014; Azam et al., 2016) และได้ดาเนิ นการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี ของดิ นสรุ ปได้ดังตารางที่ 1 โดยสารเคมีที่ใช้ในการศึ กษานี้ ท้ งั หมดเป็ นสารเคมีประเภทเกรดงาน
วิเคราะห์ (Analytical grade) โดยได้ดาเนิ นการทดลองด้วยอุปกรณ์และสารเคมีดงั ที่แสดงรายละเอียดไว้ในงานวิจยั ที่
ผ่านมา (Walkley and Allan, 1947; Husain et al., 1995; Makino et al., 2006; DOA, 2010)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
คุณสมบัตขิ องดิน
วิธีวเิ คราะห์

เอกสารอ้ างอิง

เนื้อดิน (Soil Type)

Hydrometer Method

DOA (2010)

ความต่างศักย์ออกซิเดชันรี ดกั ชัน (Eh)

Glass-electrode Method โดยผสมดินและน้ า
อัตราส่วน 1:2.5 แล้ววัดด้วยเครื่ อง OxidationReduction Potential (ORP)

Makino et al. (2006)

อินทรี ยวัตถุ (OM)

Walkley and Black Method

Walkley and Allan (1947)

ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

Glass-electrode Method โดยผสมดินและน้ า
อัตราส่วน 1:2.5 แล้ววัดด้วยเครื่ อง pH meter

Makino et al. (2006)

ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC)

สกัดด้วยสารละลาย 1 N Ammonium Acetate
(pH 7.0)

DOA (2010)

ความเข้มข้นทั้งหมดของ
แคดเมียมและสารหนูในดิน
(Total cadmium and arsenic
concentrations)

ย่อยตัวอย่างดินด้วย conc. HCl และ conc. HNO3 Husain et al. (1995)
ในอัตราส่ วน 3:1 แล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซี ยส ด้วยเครื่ องควบคุ มอุณหภูมิหลอด
ทดลอง (Heating Block) เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง แล้วจึง
นาตัวอย่างไปวิเคราะห์ ความเข้มข้นทั้งหมดของ
แคดเมี ย มและสารหนู ใ นดิ น นาข้า ว ด้ว ยเครื่ อ ง
Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometry (ICP-OES)
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3) การควบคุมคุณภาพของการย่อยและตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูในดิน
การควบคุมคุณภาพในการย่อยตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูได้
ดาเนิ นการย่อยสารมาตรฐานดิน ซึ่ งได้แก่ Standard Reference Material 1944 (New York/New Jersey Waterway
Sediment) ด้วยกระบวนการเดียวกันกับการย่อยตัวอย่างดินเป็ นจานวน 2 ซ้ า เพื่อตรวจสอบปริ มาณร้อยละคืนกลับ (%
Recovery) ของวิธียอ่ ยตัวอย่าง โดยยอมรับค่าร้อยละคืนกลับของการย่อยตัวอย่างที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±15%
ของค่าความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูที่มีอยูใ่ นสารละลายมาตรฐาน
ส่วนการควบคุมความแม่นยาและความเที่ยงตรงของเครื่ องมือวิเคราะห์ ICP-OES ได้ใช้สารละลายมาตรฐาน
Standard Reference Material 1643e (Trace Elements in water) ที่ทราบค่าความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสาร
หนูในการทดสอบ โดยได้ดาเนิ นการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานด้วยกระบวนการเดียวกันกับการวิเคราะห์ตวั อย่าง
และยอมรับค่าความแม่นยาและความเที่ยงตรงของเครื่ องมือที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±15% ของค่าความเข้มข้นของ
แคดเมียมและสารหนูที่มีอยูใ่ นสารละลายมาตรฐานดังกล่าว
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การศึกษานี้ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ Statistical Package for the Social Science (SPSS) Version 22 ใน
การ 1) วิเคราะห์ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 2) ทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน และ 3) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูกบั ปั จจัยต่าง ๆ ของตัวอย่างดินนาข้าว ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้
Pearson’s correlation
ผลการวิจยั
1) คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินนาข้าว
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินนาข้าวทั้ง 36 พื้นที่ พบว่ามีสดั ส่วนของอนุภาคดินทราย
(Sand) อยู่ในช่ วงร้อยละ 18.20 ถึ ง 58.40 อนุ ภาคดิ นทรายแป้ ง (Silt) อยู่ในช่วงร้อยละ 25.0 ถึง 46.0 และอนุ ภาคดิ น
เหนียว (Clay) อยูใ่ นช่วงร้อยละ 8.60 ถึง 45.60 ค่าความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รี ดกั ชัน (Eh) มีค่าอยูใ่ นช่วง 171.4 ถึง 278.8
มิลลิโวลต์ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอย่างดินนาข้าวมีค่าอยูใ่ นช่วง 5.13 ถึง 7.81 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (OM) ในดิน
อยู่ในระดับปานกลางถึงสู งปานกลาง (ร้อยละ 0.68 ถึง 3.41) และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิ น
(CEC) มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.32 ถึง 21.42 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ในขณะที่ความเข้มข้นของแคดเมียมในตัวอย่างดินนาข้าวมี
ค่าอยูใ่ นช่วง 0.20 ถึง 89.87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความเข้มข้นเฉลี่ยของแคดเมียมมีค่าเท่ากับ 9.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ในส่วนความเข้มข้นของสารหนูท้ งั หมดในดินนาข้าวมีค่าอยูใ่ นช่วง 5.39 ถึง 41.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความเข้มข้น
เฉลี่ยของสารหนูท้ งั หมดมีค่าเท่ากับ 17.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเมื่อนาผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของตัวอย่างดิ นนาข้าวทั้ง 36 ตัวอย่าง มาจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันโดยเทคนิ ค Hierarchical Cluster
Analysis แล้วพบว่า ตัวอย่างดินนาข้าวในการศึกษานี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3A และ
กลุ่ม 3B (รู ปที่ 2)
ผลการศึกษาความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินนาข้าวในแต่ละ
กลุ่ม พบว่าสัดส่วนของอนุภาคดินเหนียว ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน และปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ในตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 1 มีค่าสูงกว่ากลุ่ม 2 กลุ่ม 3A และกลุ่ม 3B อย่างมีนยั สาคัญ โดยมีค่าประมาณ 1.3 ถึง 1.5 เท่า
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1.3 ถึง 1.4 เท่า และ 1.7 ถึง 2 เท่า ตามลาดับ สาหรับค่าความต่างศักย์ออกซิ เดชัน-รี ดกั ชันของตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 1
และกลุ่ม 2 นั้นพบว่ามีค่าต่ากว่ากลุ่ม 3B และพบค่าความต่างศักย์ออกซิ เดชัน-รี ดกั ชันของตัวอย่างดินนาข้าวสู งสุ ดใน
กลุ่ม 3A ในขณะที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในตัวอย่างดินนาข้าวในกลุ่ม 3A
และกลุ่ม 3B มีค่าต่ากว่ากลุ่ม 2 นอกจากนั้นแล้วยังพบค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสาร
หนูที่สูงสุ ดในกลุ่ม 1 ซึ่ งมีค่าสู งกว่ากลุ่ม 2 กลุ่ม 3A และกลุ่ม 3B อย่างมีนยั สาคัญ โดยพบว่าความเข้มข้นทั้งหมดของ
แคดเมียมและสารหนูในกลุ่มที่ 1 มีค่าสูงกว่ากลุ่ม 2 กลุ่ม 3A และกลุ่ม 3B ประมาณ 6.9 ถึง 22.4 เท่า และ 1.8 ถึง 2.2 เท่า
ตามลาดับ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูของตัวอย่างดินในกลุ่มที่ 1 มีค่าสู ง
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทยถึง 2.4 และ 8.2 เท่า ตามลาดับ ในส่ วนของ
ความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูของตัวอย่างดินในกลุ่ม 2 กลุ่ม 3A และกลุ่ม 3B เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย (ต้องไม่เกิน 37 และ 3.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่ งกาหนด
โดยคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (2547) พบว่าความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมมีค่าต่ากว่ามาตรฐานคุณภาพ
ดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย ส่วนความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูมีค่าสู งกว่ามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการ
เกษตรกรรมของประเทศไทย ถึง 4.6 เท่า 3.8 เท่า และ 4.1 เท่า ตามลาดับ

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3B

กลุ่ม 3A

รู ปที่ 2 แผนภาพแสดงการจัดกลุ่มตัวอย่างดินนาข้าวตามลักษณะทางกายภาพและเคมีของดินที่มีความคล้ายคลึงกัน
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินนาข้าวในพื้นที่ตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ค่าเฉลี่ย ± ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน]
คุณสมบัตดิ นิ
หน่ วย
กลุ่มตัวอย่ าง
1 (n=1)
2 (n=9)
3A (n=12)
3B (n=14)
อนุภาคดินทราย (Sand)
%
19.40
36.60±1.9
37.25±3.1
35.70±2.6
(29.20-47.20) (19.40-58.40) (18.20-58.40)
อนุภาคดินทรายแป้ ง (Silt)
%
40.0
33.24±1.2
33.73±1.4
37.14±1.3
(28.20-40.20) (25.00-40.20) (29.20-46.00)
อนุภาคดินเหนียว (Clay)
%
40.60
30.16±1.5
29.02±2.8
27.16±2.4
(24.60-37.60) (8.60-40.60) (14.60-45.60)
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
7.23
6.97±0.09
6.59±0.18
6.83±0.10
(6.60-7.32)
(5.13-7.81)
(6.12-7.25)
ความต่างศักย์ออกซิเดชันmV
208.5
181.2±2.2
266.4±3.3
227.5±3.2
รี ดกั ชัน (Eh)
(171.4-188.9) (248.7-278.8) (206.6-245.5)
-1
ความสามารถในการ
c mol kg
17.62
13.22±0.84
12.81±1.3
12.11±1.0
แลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC)
(10.11-16.46) (3.32-21.42) (6.30-21.35)
อินทรี ยวัตถุ (OM)
%
3.41
2.02±0.17
1.76±0.17
1.67±0.10
(1.34-2.80)
(0.68-3.20)
(1.06-2.37)
-1
ความเข้มข้นทั้งหมดของ
mg kg
89.87
12.85±3.6
4.01±1.1
4.99±1.9
แคดเมียม (Total Cd)
(3.97-33.56)
(0.20-10.72) (0.40-27.53)
-1
ความเข้มข้นทั้งหมดของสาร
mg kg
32.08
17.90±1.1
14.83±1.4
16.20±2.2
หนู (Total As)
(10.91-22.81) (5.39-22.25) (7.92-41.08)
2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินกับความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสาร
หนูในดินนาข้าว
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินกับความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมในดิน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมในดินและ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน พบว่าความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมในตัวอย่างดินนาข้าวไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีใด ๆ ของดินนาข้าว (p>0.05)
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินกับความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูในดิน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูในดินและคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดิน (ตารางที่ 3) พบว่าความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูในตัวอย่างดินนาข้าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติสูงกับสัดส่วนของอนุภาคดินเหนียวในตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 2 (R2=-0.822, p<0.05) กลุ่ม 3A (R2=0.822, p<0.05)
และกลุ่ม 3B (R2=0.757, p<0.05) (รู ปที่ 3 (ก)) เช่นเดียวกับความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูในตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม
3A และกลุ่ม 3B พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเชิ งบวกสู งกับความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวกในดิ น (R2=0.637, p<0.05) และ (R2=0.540, p<0.05) ตามลาดับ (รู ปที่ 3 (ข)) ทั้งนี้ ยงั พบว่าความสามารถในการ
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แลกเปลี่ยนประจุบวกในดิ นมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเชิ งบวกสู งกับสัดส่ วนของอนุภาคดิ นเหนี ยวใน
ตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 2 (R2=0.843, p<0.05) กลุ่ม 3A (R2=0.897, p<0.05) และกลุ่ม 3B (R2=0.872, p<0.05) ใน
ขณะเดียวกันความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกยังมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเชิงบวกกับปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 2 (R2=0.680, p<0.05) กลุ่ม 3A (R2=0.941, p<0.05) และกลุ่ม 3B (R2=0.849,
p<0.05) อีกด้วย

(ข)

(ก)
Group 3A (R2=0.822, p<0.05)

Group 3A (R2=0.637, p<0.05)

Group 2 (R2=0.822, p<0.05)
Group 3B (R2=0.757, p<0.05)
Group 3B (R2=0.540, p<0.05)

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง (ก) สัดส่วนของอนุภาคดินเหนียวและความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนู และ
(ข) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนู
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0.764**

-0.086

0.387

0.843*

0.680*

0.132

-0.167

CEC

OM

Total Cd

Total As
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0.497

0.489

0.676**

0.872**

-0.220

-0.143

-0.639

0.576

-0.663

-0.476

0.042

-0.256

0.176

-0.600

1

-0.028

1

Group
2

pH
Group
3A

-0.282

-0.503

0.019

0.056

-0.456

1

Group
3B

-0.372

-0.430

-0.025

-0.331

1

Group
2

หมายเหตุ : * ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
** ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.01

0.897**

-0.353

-0.163

Eh

0.129

0.191

-0.169

pH

Clay

Clay (%)
Group Group Group
2
3A
3B
1
1
1

Soil
Property

0.637*

0.116

-0.229

0.042

1

Eh
Group
3A

0.540*

-0.160

-0.389

-0.154

1

Group
3B

0.540

0.057

0.680*

1

0.540

0.085

0.941**

1

0.297

-0.085

0.849**

1

CEC (c mol kg-1)
Group Group Group
2
3A
3B

0.822*

0.334

1

-0.822**

0.334

1

0.757**

-0.239

1

OM (%)
Group Group Group
2
3A
3B

0.469

1

0.544

1

0.11

1

Total Cd (mg kg-1)
Group Group Group
2
3A
3B

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ (R2) ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีกบั ความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในดินนาข้าว

1

1

1

Total As (mg kg-1)
Group Group Group
2
3A
3B
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PMP1-10
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินนาข้าวในการศึกษานี้กบั การศึกษาก่อน
หน้า ในพื้ น ที่ ต าบลแม่ ต าว พบว่า ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น มี ค่ า อยู่ใ นช่ ว งใกล้เ คี ย งกับ การศึ ก ษาก่ อ นหน้า ของ
Kosolsaksakul et al. (2014) ซึ่ งมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยูใ่ นช่วง 6.5 ถึง 7.5 ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยร้อยละของปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดิ นนาข้าวในการศึ กษานี้ ซ่ ึ งมีค่าเท่ากับ 1.8 มีค่าต่ ากว่าผลการศึ กษาก่อนหน้าของ Sriprachote et al.
(2012) ถึง 3.5 เท่า การลดลงของปริ มาณอินทรี ยวัตถุในการศึกษานี้ อาจเกิดจากการสู ญหายไปจากการชะล้างของน้ า
เนื่องจากระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างนั้นเป็ นช่วงที่ไม่มีการเพาะปลูกข้าวและพืชทดแทนชนิ ดอื่น ๆ ซึ่ งส่ งผลให้ไม่มี
พืชปกคลุมหน้าดินเพื่อลดอัตราการชะละลายของหน้าดินและอินทรี ยวัตถุในดิน นอกจากนั้นยังพบว่าตัวอย่างดินนาข้าว
ในการศึกษานี้มีค่าอินทรี ยวัตุและความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Akkajt
(2015) ที่พบว่าดินที่มีอินทรี ยวัตถุและสัดส่วนของอนุภาคดินเหนียวสูงมีผลทาให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวกในดินสูงด้วย
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมในดินนาข้าวในการศึกษานี้กบั มาตรฐานคุณภาพดินเพื่อ
การเกษตรกรรมและค่าภูมิหลังของแคดเมียมในดินทัว่ ไปในธรรมชาติของประเทศไทย พบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ
แคดเมียมมีค่าต่ากว่ามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย (ต้องไม่เกิน 37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ที่
กาหนดโดย คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (2547) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวอย่างดินนาข้าวในกลุ่ม 1 (รู ปที่ 2
และตารางที่ 2) พบว่าดิ นนาข้าวมี ความเข้มข้นของแคดเมี ยมสู งเกิ นมาตรฐานคุ ณภาพดิ นเพื่อการเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย ถึง 2.42 เท่า และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับค่าภูมิหลังของแคดเมียมในดินทัว่ ไปในธรรมชาติของประเทศไทย
(1.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่ งรายงานโดยสานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน (2555) พบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ
แคดเมียมมีค่าสู งกว่าภูมิหลังในดิ นทัว่ ไปในธรรมชาติของประเทศไทย ถึง 5.3 เท่า นอกจากนั้นยังพบว่าระดับความ
เข้มข้นของแคดเมียมสู งสุ ดในการศึกษานี้ (89.87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) มีความสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าของ
Akkajt (2015) ที่พบว่าความเข้มข้นของแคดเมียมอยูใ่ นระดับเดียวกัน ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 81.89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การ
ตรวจพบความเข้มข้นของแคดเมียมในดินนาข้าวสู งนั้น เมื่อพิจารณาจากการจาแนกตามระดับพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมียม
ในระดับต่า (< 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมียมในระดับปานกลาง (3 ถึง 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ
พื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมียมในระดับสู ง (>30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ในพื้นที่ที่กาหนดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ (2558) พบว่าตัวอย่างดินที่มีความเข้มข้นของแคดเมียมในดินนาข้าวสูงในตัวอย่างดินนาข้าวกลุ่ม 1 (89.87
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน) นั้นเป็ นตัวอย่างดินที่เก็บจากพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมียมในระดับสู ง (>30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ในส่วนของสารหนูน้ นั พบว่าระดับความเข้มข้นสูงสุดในการศึกษานี้ (32.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพดิ นเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย (ต้องไม่เกิ น 3.9 มิ ลลิกรัมต่อกิ โลกรั ม) ซึ่ งกาหนดโดย
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (2547) พบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย
ถึง 8.2 เท่า และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าภูมิหลังของสารหนูในดินทัว่ ไปในธรรมชาติของประเทศไทย (26 มิลลิกรัมต่อ
กิ โลกรัม) ซึ่ งรายงานโดยสานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ ดิน (2552) พบว่ามีค่าสู งกว่าภูมิหลังของสารหนู ในดิ น
ทัว่ ไปในธรรมชาติของประเทศไทย ถึง 1.2 เท่า
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิ นและ
ความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในดินนาข้าว พบว่าความเข้มทั้งหมดของแคดเมียมในตัวอย่างดินนาข้าว
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีใด ๆ ของดิน (p>0.05) ซึ่ งในทางทฤษฎี
แล้วนั้นความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมในดินมักขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน เช่น ความเป็ นกรด-
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ด่าง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน และปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากจานวนตัวอย่างใน
แต่ละกลุ่มย่อยมี ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอในการอธิ บายถึ งความสัมพันธ์ดังกล่าว และเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผล
การศึกษาก่อนหน้า พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Dragovic et al. (2008) ที่รายงานว่าความเข้มข้นทั้งหมด
ของแคดเมียมในตัวอย่างดินไม่มีความสัมอย่างมีนยั สัมพันธ์ทางสถิติกบั คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ในส่ วน
ของความเข้มข้นทั้งหมดของสารหนูในดิน พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสูงกับสัดส่วนของอนุภาคดิน
เหนียวและความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (p<0.05) ซึ่ งผลที่ได้เป็ นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ อนุภาค
ดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็ นลบที่ผิวอนุภาคจะสามารถจับกับประจุบวกได้สูง ดังนั้นจึงส่งผลทาให้ความเข้นข้นทั้งหมดของ
สารหนูในตัวอย่างดินนาข้าวมีความเข้มข้นสูงตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ Brady (2010) พบว่า เมื่อดินมีประจุเป็ นลบ
ในปริ มาณมากจะสามารถดูดซับและแลกเปลี่ยนไอออนบวกไว้ได้สูง นอกจากนั้นแล้วผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางสถิติ ยังพบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและอินทรี ยวัตถุ
รวมไปถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและสัดส่ วนอนุภาคดินเหนี ยวอีกด้วย ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็น
ว่า เมื่อดินมีอินทรี ยวัตถุสูงขึ้นค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินก็จะสู งด้วย ซึ่ งอาจจะทาให้สามารถ
ดูดซับและแลกเปลี่ยนไอออนบวกไว้ได้สูงตามไปด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สบว.) สาหรับทุนอุดหนุ นโปรแกรมวิจยั และขอขอบคุณสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อมและศูนย์ความ
เป็ นเลิ สด้านการจัด การสารและของเสี ย อันตราย (ศสอ.) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ที่ ไ ด้อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนในด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์อนั เป็ นประโยชน์ต่อความสาเร็ จของการดาเนินงานวิจยั ในครั้งนี้
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