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บทคัดยอ 

การศึกษาการเคลื่อนยายของธาตุโลหะหนักไดแกแคดเมียม สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว และ โครเมียม เปนการทดลองหาผลของ

ระดับการเติมโลหะหนักในดินตอการเปลี่ยนแปลงของโลหะหนักที่สกัดโดยวิธกีารสกัดตามลําดับ (sequential extraction) ออกเปน 5 

รูป ไดแก 1) รูปที่ละลายในสารละลายดิน 2) รูปแลกเปลี่ยนได 3) รูปคารบอเนต 4) รูปออกไซด 5) รูปอินทรีย และ 6) รูปที่ถูกตรึงใน 

หลืบ และความสัมพันธของรูปตางๆกับปริมาณการดูดซึมของผักกาดเขียวปล ีทําการทดลองกับดินในกระถางที่เปนดินรวนปนทรายที่มี

อินทรียวตัถุสูงและเปนกรดเล็กนอย โดยเติมโลหะหนักเปนธาตุเดี่ยว 3 ระดับการเติม คือ 1) ดินที่ไมเติมโลหะ 2) ความเขมขนระดับต่ํา

ตามปริมาณท่ียอมรับใหมีไดในดนิ และ 3) ความเขมขนระดับสูงอางอิงจากพื้นทีป่นเปอนรุนแรง ผลการวิจัย พบวา ธาตุโลหะหนักทั้งหา

ชนิดตอบสนองตอการเพ่ิมระดับการเติมโลหะในดินตามพฤติกรรมความชอบดูดซับกับองคประกอบตางๆ ของดิน ไดแก แคดเมียมและ

สังกะสีในรูปออกไซด ทองแดงในรูปอินทรีย ธาตุตะกั่วและโครเมียมในผลึกแรและรูปอินทรีย การเพ่ิมแคดเมียม สังกะสีและทองแดงลง

ในดินทําใหธาตุในรูปแลกเปลี่ยนไดและรูปคารบอเนตในดินเพ่ิมขึ้นโดยมีความสัมพันธกับระดับการเติมแบบ L-curve ในแคดเมียมและ

สังกะสี และแบบ S-curve ในทองแดง แตไมพบในการเพ่ิมในธาตุตะกั่วและโครเมียม การเพ่ิมขึ้นของรูปแลกเปลี่ยนไดและรูป

คารบอเนตมีความสัมพันธกับความเขมขนของแคดเมียม สังกะสีและทองแดงในพืช แตคาสหสัมพันธระหวางคาความเขมขนของโลหะ

หนักในพืชกับปริมาณในรูปแลกเปลี่ยนไดมีสูงอยางมีนัยสําคัญกับทุกธาต ุสวนรูปคารบอเนตพบสหสัมพันธในธาตุแคดเมียมและสังกะสี 

สรุปไดวา ปริมาณธาตุในรูปแลกเปลี่ยนไดใชเปนตัวประเมินความเสี่ยงตอการเคลื่อนยายและความพรอมตอการเขาสูสิ่งมีชีวิต

ครอบคลุมกับธาตุโลหะหนักทั้งหาชนิด และอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนยายของโลหะหนักไดดีกวาปริมาณทั้งหมดในดิน 
 

ABSTRACT 

 Mobility of metal as Cd, Zn, Cu, Pb and Cr were studied to determine effect of spiked concentration on 

metals fractions using sequential extraction procudure to identify metal in five forms, i.e.,water soluble, 

exchangeable fraction, carbonate bound, oxide bound, organic bound and crystal lattice or interlayer and their 

relationship to metal uptake of Chinese mustard. Experiment had performed with sandy loam texture, high OM 

and slightly acid soil. Pot soils were spiked with single element metals at 3 concentrations; 1) no spiked 2) low 

level with regard to allowable level and 3) high level with regard to the severe contaminated land. The result 
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showed that the response of metals on spiked concentration related to their affinity to soil components such as 

cadmium and zinc in oxide fraction, copper in organic fraction, lead and chromium in crystal lattice and organic 

fraction. Effect of spiked concentration of cadmium, zinc and copper clearly explicited on exchangeable and 

carbonate fraction but not significant in lead and chromium. Concentration releationship of cadmium and zince 

exhibited L-curve, while, copper exhibited S-curve. The releationships between the exchangeable fraction in soil 

and concentration in plant was significant correlated in cadmium, zinc and copper case, but carbonate fraction 

was significant correlated in cadmium and zinc case. The study provide the evident supported the applicable of 

exchangeable fraction on mobility and bioavailability of five metals in soil and conclude that metal fraction 

provide a better indicator for metal mobility and bioavailability than total metal content. 
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บทนํา 

โลหะหนัก (heavy metal) ในดินเปนกลุมของธาตุที่มี

ปริมาณเล็กนอยตามธรรมชาติ (trace element) บางชนิดเปน

ธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในรูปธาตุอาหาร

เสริมของพืช (micronutrient) บางชนิดจัดวาเปนธาตุพิษ (toxic 

element) ที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่ดูดซึมและรับสัมผัส ดิน

ทั่วไปอาจมธีาตโุลหะหนักตามธรรมชาติในระดับที่ไมเปนอันตราย

ตอพืช สัตวและสิ่งมีชีวิตการปนเปอนโลหะหนักในดินจากการ

แพรกระจายของเสียจากเหมืองแร แหลงอุตสาหกรรมและพื้นที่

ฝงกลบขยะรวมท้ัง การใชสารปรับปรุงบํารุงดินที่มีธาตุโลหะหนัก

เจือปน ทําใหเกิดการปนเปอนในระดับที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

เกิดเปนดินที่มีปญหาปนเปอนมีผลตอสมดุลทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพในดินและเกิดการแพรกระจายไปสูพืชและหวงโซ

อาหาร สงผลเสียตอบทบาทของทรัพยากรดินในดานการเปน

แหลงเพาะปลูกและดานการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม 

ระดับความเสี่ยงของการปนเปอนโลหะหนักในดินตอ

สิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปประเมินจากตัวบงชี้ไดแก ปริมาณทั้งหมดใน

ดิน (total content) ปริมาณที่เปนประโยชนหรือที่เคลื่อนยายสู

สิ่งแวดลอมไดงาย (available content) และปริมาณที่ดูดซึมไป

ในสวนตางๆของพืช (plant uptake) ปริมาณทั้งหมดของโลหะ

ในดินเปนวิธีที่วิเคราะหไดงายและมีขั้นตอนไมซับซอน แตมี

ความสัมพันธของคาวิเคราะหกับความพรอมเขาสูสิ่งมีชีวิต 

(bioavailability) ความเปนพิษของโลหะหนักและปริมาณการ

ดึงดูดเขาสูพืชคอนขางต่ํา การแปรผลคาดังกลาวจําเปนตองใช

สมบัติดินอ่ืน เชน ขนาดอนุภาคดิน ความเปนกรดเปนดางและคา

ความจุแลกเปลี่ยนแคทไอออนของดินเปนตัวแปรรวมในสมการ

ถดถอย (Novotná et al., 2015) ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดใน

ดินไมสะทอนถึงความแข็งแรงของการดูดยึดกับองคประกอบที่

แตกตางกันเชน คารบอเนต เหล็กและแมงกานีสออกไซดและแร

ดินเหนียว (Tack and Verloo, 1995; Baize, 2006) ที่มี

ความสําคัญเน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีสงผลใหดินแสดง

พฤติกรรมการดูดซับโลหะหนักในแงความมากนอย (intensity) 

และความชอบ (affinity) ของการดูดซับที่อธิบายไดโดย 4 iso-

therm ไดแก แบบ S-curve มีลักษณะความชอบนอยความ

เขมขนต่ําและเพ่ิมข้ึนตามความเขมขน การดูดซับลดลงจนกระทั่ง

หยุดเมื่อพื้นผิวดูดซับเต็มแบบ L-curve แสดงความชอบสูงเมื่อ

ความเขมขนต่ําและลดลงเมื่อความเขมขนมากขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่

ผิวที่วางเหลือนอยลง แบบ H-curve แสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวถูกดูดซับกับพ้ืนผิวดูดซับที่สูงมากเนื่องจากมีการตรึง

เขาสูชองวางภายในอนุภาคและ แบบ C-curve แสดงการดูดซับ

บนพื้นผิวโดยพันธะระหวางตัวถูกดูดซับกับพ้ืนผิวดูดซับที่ไม

จําเพาะเจาะจง (Sparks, 1995) พฤติกรรมเหลานี้สะทอนถึงการ

ดูดซับและปลดปลอยออกจากอนุภาคดินปริมาณโลหะหนักในพืช

เปนวิธีประเมินท่ีบงถึงความเปนประโยชนของธาตุโลหะหนักใน

ดินตอพืชไดโดยตรง แตการใชตัวบงชี้นี้ในการทดลองตองใช

ระยะเวลารับสัมผัสที่เพียงพอ ประกอบกับ การดูดซึมโลหะหนกัมี

ความเฉพาะเจาะจงกับชนิดและสวนของพืชและมีปจจัยที่

เกี่ยวของหลายดาน เชน ชนิด พันธุและอายุ รวมทั้งตัวแปรของ

สภาพอากาศ 
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พฤติ กรรมของธาตุ ต า งๆ ในดินถู กควบคุ ม โดย

องคประกอบตางๆของดิน รูปของธาตุ (fractions) ที่วิเคราะหได

โดยวิธีการสกัดตามลําดับ (sequential extraction: SQE) เปน

การหาปริมาณธาตุที่สัมพันธ กับองคประกอบตางๆของดิน

(Tessier et al., 1979) วิธีการวิเคราะหถูกพัฒนาข้ึนหลาย

กระบวนการ โดยท่ัวไป คาที่วิเคราะหไดแสดงถึงเปนปริมาณใน

รูปตางๆ ไดแก 1) รูปที่ละลายในสารละลายดิน (water soluble 

form) เปนธาตุท่ีแตกตัวเปนไอออนอิสระในสารละลายดิน 2) รูป

แลกเปลี่ยนได (exchangeable form) ที่ดูดยึดดวยกลไกที่ไม

จํา เพาะ (non-specific) บนพื้นผิวแลกเปลี่ยนไอออนของ

คอลลอยดดิน 3) รูปคารบอเนต (carbonate form) ที่ตก 

ตะกอนกับคารบอเนตในดิน 4) รูปออกไซด (oxide form) ที่เกิด

เปนสารประกอบเชิงซอนกับแรออกไซดในดิน 5) รูปอินทรีย 

(organic form) เกิดสารประกอบเชิงซอนหรือคีเลตกับอินทรีย-

วัตถุในดิน และ 6) รูปท่ีถูกตรึงในหลืบ (crystal lattice or 

interlayer) ของแรดินเหนียวอลูมิโนซิลิเกตในดินซึ่งจัดเปนรูปท่ี

ตกคาง (residue form) อยูอยางยาวนานในดิน (Tessier et al., 

1979; McBride, 1980) ขอมูลที่ไดสามารถบงช้ีไดถึง

ความสามารถในการเคลื่อนยาย (mobility) ซึ่งเปนความพรอม

ของธาตุในการเคลื่อนยายออกจากดินไปสูตัวกลางอ่ืน เชน น้ํา

และพืช รวมท้ังสิ่งมีชีวิตตางๆแบงไดเปน 3 สวน ไดแก 1) สวนที่

พรอมเคลื่อนที่ (readily mobile fraction) ประกอบดวยรูป

ละลายไดและรูปแลกเปลี่ ยนได  2) สวนที่ เคลื่อนย ายได 

(mobilized fraction) ประกอบดวย รูปคารบอเนต รูปออกไซด

และรูปอินทรีย และ 3) สวนที่ไมเคลื่อนยาย (immobile 

fraction) คือ รูปที่ถูกตรึงในหลืบของแรดินเหนียวหรือรูปที่เหลือ

ตกคางในดิน (Tessier et al., 1979; McBride, 1980) ขอมูลที่

ไดสัมพันธกับองคประกอบและสมบัติของดิน และนําไปใชแปรผล

ในดานความสามารถในการเคลื่อนยายและความพรอมเขาสู

สิ่งมีชีวิตของธาตุตางๆ รวมทั้งโลหะหนักไดโดยตรงโดยไมขึ้นกับ

ปจจัยดานพืชและสิ่งแวดลอม 

รูปของโลหะหนักในดินมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

องคประกอบดิน ระดับพีเอชและศักยรีดอกซของดิน และอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดตามระดับความเขมขนของการปนเปอนโลหะ

หนักในดินที่เพ่ิมข้ึนทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ การปนเปอนรวมโดย

สารประกอบอื่นท่ีมีปฏิสัมพันธกับโลหะหนักอาจสงผลตอรูปของ

โลหะหนักตางๆ แตกตางกัน การเปลี่ยนแปลงรูปของโลหะหนัก

สามารถสงผลตอการตอบสนองของปริมาณการเคลื่อนยายเขาสู

พืชแตกตางกัน การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปของ

โลหะหนั กที่ เ ปลี่ ยนแปลงตามระดับการปน เป อนและ

ความสัมพันธกับปริมาณการดูดซึมเขาสูพืชตามอายุพืช ขอมูลที่

ไดสามารถใชเปนตัวบงชี้ท่ีอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนยายโลหะ

หนักที่เปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการปนเปอน

ของดินไดตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ตัวอยางดินที่ใชทําการศึกษา 

การศึกษาการเคลื่อนยายของโลหะหนักในดินใช

ตัวอยางดินเนื้อหยาบที่มีวัตถุตนกําเนิดเปนตะกอนลําน้ําเกาของ

หินตะกอนเนื้อหยาบที่เก็บในขอบเขตหนวยแผนที่ชุดดินโคราช 

(Kt) (สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2554) จากพื้นที่เกษตร

บานหนองกวางลี้ ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร นําไปผึ่งและ

รอนเพ่ือใชทําการทดลองและทําการวิเคราะหสมบัติของดิน 

ประกอบดวย ความเปนกรด-ดางของดิน (ดิน : น้ํา 1 : 1) สัดสวน

ขนาดอนุภาค (Hydrometer Method) ปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดิน (Walkley Black modified method) และความจุแลก

ไอออนบวกของดิน (Ammonium saturation method) 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนยายโลหะหนัก 

การศึกษาการเคลื่อนยายของโลหะหนักในดินเปนการ

ทดลองเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปของโลหะในดินและ

ปริมาณการดูดซึมโดยพืช ศึกษาโลหะหนัก 5 ชนิด ไดแก 

แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) และ 

โครเมียม (Cr) ทําการทดลองโดยเติมโลหะหนักในดินใหปนเปอน

โลหะหนักเปนธาตุเดี่ยว 3 ระดับ คือ 1) None: ดินท่ีไมเติมโลหะ 

(มีโลหะหนักในดินเดิม) 2) Low: การเติมระดับต่ําที่อางอิงกับ

ปริมาณท่ียอมรับใหมีไดในดินเพ่ือการเกษตรในหลายประเทศ 

ประกอบดวย Cd, Zn, Cu, Pb และ Cr เขมขน 0.25, 2.0, 2.0, 

0.5 และ 0.5 มิลลิโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และ 3) High: การ

เติมระดับสูงท่ีอางอิงจากขอมูลความเขมขนในดินปนเปอนรุนแรง

ในหลายพื้นที่ ประกอบดวย  Cd, Zn, Cu, Pb และ Cr เขมขน

2.0, 6.1, 3.2, 2.0 และ 2.0 มิลลิโมลตอกรัม ตามลําดับและ

ศึกษาพฤติกรรมโลหะหนักที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความเขมขน 
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การเตรียมตัวอยางดินที่ปนเปอนใชดินเนื้อหยาบที่ผึ่ง

แหงและรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผสมกับสารละลาย

โล หะหนั กที่ เ ต รี ยมจ ากส าร ประกอบ โล หะหนั ก เ ก รด

หองปฏิบัติการ (laboratory grade) คาความบริสุทธิต์างๆ ไดแก 

CdNO3.4H2O (99%), Zn(NO3)2.6H2O (98%), Cu(NO3)2. 

2.5H2O (98%), Pb(NO3)2(99.5%) และ Cr(NO3)3 .9H2O(98%) 

โดยผสมดินกับสารละลายโลหะหนักแตละชนิดตามความเขมขน

ที่กําหนด คลุกเคลาใหสม่ําเสมอแลวผึ่งดินใหแหง ตัวอยางดินที่

ไมเติมโลหะหนักใชการคลุกเคลากับน้ํากลั่นในปริมาตรเทากับ

สารละลายโลหะหนัก 

การทดลองเพ่ือศึกษาการดูดซึมโลหะหนักของพืชใชดิน

500 กรัมตอกระถางและปลูกผักกาดเขียวปลี หรือ Chinese 

mustard (Brassica juncea (L.) czern) เปนพืชทดสอบ

เ นื่ อ ง จ า ก เ ป น พื ช ที่ ส า ม า ร ถ ดู ด ซึ ม โ ล ห ะ ห นั ก ไ ด สู ง

(hyperaccumulation plant) (Gupta and Sinha, 2007 และ 

Kumari and Singh, 2011) วางกระถางในโรงเรือนแบบสุม

ตลอด (Completely Random Design) จํานวน 3 ซ้ํา หลังจาก

ดินในกระถางผานการปรับตัวเปนเวลา 30 วันแลวจึงทําการยาย

กลาผักกาดเขียวปลีที่มีอายุ 20 วันลงปลูกกระถางละ 1 ตน ทํา

การใหน้ํารักษาระดับความชื้นดินที่ 89% ของความจุอุมน้ําของ

ดินที่หาโดยวิธี Harding and Ross (1964) ตลอดการทดลอง

และเก็บตัวอยางท่ีระยะ 0 วัน 45 วัน และ 70 วันหลังการยาย

กลานําตัวอยางดินและพืชไปวิเคราะหปริมาณโลหะหนักท้ังหมด

ในดินปริมาณโลหะหนักรูปตางๆในดินและปริมาณโลหะหนัก

ทั้งหมดในพืช 

การเปรียบเทียบอิทธิพลของความเขมขนของโลหะ

หนักท่ีเพ่ิมลงในดินตอรูปของโลหะหนักและการดูดซึมโดยวิธี

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ เปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s Multiple range test ท่ี 

α = 0.05 และใชคาสหสัมพันธ Pearson Correlation ท่ี α  

= 0.01 หาความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักรูปตางๆ กับ

ปริมาณในตนพืช 

การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในดินและพืช 

ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในดินและปริมาณโลหะในพืช

ใชวิธียอยดวยกรดผสม HClO4/HNO3 (2:1) และวัดความเขมขน

ของโลหะหนักดวยวิธี Atomic Absorption Spectropho-

tometer (AAS) 

การวิเคราะหโลหะหนักโดยวิธี sequential extraction 

ความสามารถในการเคลื่อนยาย (mobility) ของโลหะ

หนักประเมินจากปริมาณโลหะหนักรูปตางๆ (forms) ที่วิเคราะห

จากวิธีสกัดตามลําดับ (sequential extraction) (Tessier, 

1979) ประกอบดวยการสกัดโดยสารสกัดตางชนิดตอเนื่องกัน 5 

ขั้นตอนและวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในสารสกัดที่มีการ

ปลดปลอยออกจากรูปตางๆในแตละขั้นตอน ดังนี ้ขั้นแรก F1: ใช

ตัวอยางดินแหง 2 กรัมใน centrifuge tube สกัดดวยน้ํากลั่น 

(deionized water) 20 มิลลิลิตร เขยาที่อุณหภูมิ 25°C เปน

เวลา 1 ชั่วโมงแลวนําไปปนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว

10,000 รอบตอนาที 30 นาที กรองสารละลายใสไววิเคราะห

ปริมาณโลหะหนักในรูปที่ละลายได (WTS: water soluble 

form) ขั้นที่สอง F2: สกัดตะกอนที่เหลือจาก F1 ดวยสารละลาย 

1 M NH4OAc pH7 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เขยาที่อุณหภูมิ 25°C 

เปนเวลา 2 ชั่วโมงแลวปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที

30 นาทีกรองสารละลายใสไววิเคราะหปริมาณธาตุโลหะรูปท่ี

แลกเปลี่ยนได (EXC: Exchangeable Fraction) ขั้นท่ีสาม F3: 

สกัดตะกอนที่เหลือจาก F2 ดวยสารละลาย1 M NH4OAc pH5 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตรมิลลิลิตร เขยาที่อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 2 

ชั่วโมง แลวปนเหวี่ยง 10,000 รอบตอนาที 30 นาที กรอง

สารละลายใส ไปวิเคราะหธาตุโลหะรูปท่ียึดในรูปคารบอเนต

(CBN: Carbonate Bound Fraction) ขั้นท่ีสี ่F4: สกัดตะกอนท่ี

เหลือจาก F3 ดวย 0.04 M NH2OH•HCl in 25% (v/v) HOAc 

20 มิลลิลิตร ใน water bath ที่ 85°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง เขยาท่ี

อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวปนเหวี่ยง 10,000 รอบ

ตอนาที 30 นาที กรองสารละลายใสไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะ

รูปที่ยึดกับออกไซดในดิน (OXD: Oxide Bound Fraction) ขั้นที่

หา F5: สกัดตะกอนท่ีเหลือจาก F4 ดวย 0.02 M HNO3 3 

มิลลิลิตร และ 30% H2O2 ที่ pH 2 (ปรับ pH ดวย HNO3) 5 

มิลลิลิตร ใน water bath ท่ี 85°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเย็น

เติม 3.2 M NH4OAc in 20% HNO3 ปริมาตร 5 มิลลิลิตรและ

ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่น 20 มิลลิลิตรเขยาที่อุณหภูมิ 25°C เปน

เวลา 1 ชั่วโมงแลวปนเหวี่ยง 10,000 รอบตอนาที นาน 30 นาที 

กรองสารละลายใสไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะรูปที่ยึดกับ

อินทรียสารในดิน (ORG: Organic Bound Fraction) และขั้น

สุดทาย F6: ช่ังตะกอนท่ีเหลือจาก F5 อบแหงแลว 1 กรัม สกัด

ดวย 7 M HNO3 10 มิลลิลิตร ท่ี 85°C 6 ชั่วโมงบนhot plate 
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หลังจากน้ําระเหย เติม 2 M HNO3 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร

สวนที่ละลายแลวดวยนํ้ากลั่น 10 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะห

ปริมาณโลหะรูปที่ตกคางหรือถูกตรึงในผลึกแร LTC: Crystal 

Lattice Fraction) ในทุกข้ันตอนลางตะกอนดินที่เหลือดวยน้ํา

กลั่น 10 มิลลิลิตร กอนนําไปสกัดขั้นตอนตอไปวิเคราะหปริมาณ

โลหะหนักในสารสกัดแตละขั้นตอนดวยวิธี Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS) คํานวนคาสัดสวนของโลหะหนัก

รูปตางๆ (%Fraction) จากคารอยละของรูปใดๆ (F(i)) ตอผลรวม

ของ F1 F2 F3 F4 และ F5 ในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดัง

สมการ 

%Fraction(i) =  
100 x F(i)

(F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6)
 

 

ผลการวิจัย 

สมบัตดิินที่ทําการศึกษา 

 ดินที่ใชในการทดลองเปนดินรวนปนทราย มีคาความจุ

แลกเปลี่ยนไอออนบวกสูง มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปาน

กลางและมีความเปนกรดเล็กนอยดังขอมูลในตารางที่ 1 ดินที่

นํามาใชทําการทดลองมีปริมาณ Cu Pb Cd Zn และ Cr ใน

ระดับท่ีไมเกินคามาตรฐานของดินท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 
 

ตารางที่ 1 สมบัติดินที่ทําการศึกษา 

 

การเปลี่ยนแปลงรูปของโลหะหนักตามระดับความเขมขน 

 ปริมาณโลหะหนักรูปตางๆ ตามวิธีสกัดตามลําดับ 

(SQE) ไดแก รูปที่ละลายได (WTS) รูปท่ีแลกเปลี่ยนได (EXC) รูป

คารบอเนต (CBN) รูปออกไซด (OXD) รูปที่ยึดกับอินทรียสาร 

(ORG) และโลหะในหลืบแรดินเหนียว (LTC) ของดินที่ระดับการ

เติมธาตุโลหะหนักต่ําและสงูเปรยีบเทียบกันดนิท่ีไมเติมโลหะหนัก 

แสดงในตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางคาสัดสวนของรูปตางๆ 

(%Fraction) กับระดับการเติมธาตุ Cd Zn Cu Pb และ Cr 

แสดงในรูปที่ 1 

 

ดินที่นํามาใชทําการทดลองมีปริมาณ Cd ทั้งหมด 0.3 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเปนปริมาณต่ําจึงไมสามารถตรวจพบการ

กระจายของธาตุในรูปตางๆ ได การเพิ่มธาตุในดินท่ีระดับต่ํา 

(0.25 มิลลิโมลตอกิโลกรัม) ทําใหมีรูปตางๆ เพิ่มข้ึนเรียงลําดับได

เปน OXD>CBN>ORG>EXC และการเติมท่ีระดับสูง (2.0 มิลลิ-

โ ม ล ต อ กิ โ ล ก รั ม )  ทํ า ใ ห รู ป ต า ง ๆ  มี ลํ า ดั บ เ ป น

OXD>CBN>EXC>ORG ระดับการเติมธาตุ Cd ลงในดินทั้งระดับ

ต่ําและระดับสูงมีผลทําใหปริมาณธาตุทุกรูปในดินมีคาเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ (p0.05) ยกเวนรูป WTS และ LTC  

 

 

 

 

 

 

 

สมบัตดิิน คา 

Clay, % 10.7 

Soil Texture Sandy Loam 

pH (H2O) 6.5 

OM, % 2.03 

Total Cadmium, mg.kg-1 0.3 

Total Zinc, mg.kg-1 27.4 

Total Copper, mg.kg-1 2.7 

Total Lead, mg.kg-1 24.6 

Total Chromium, mg.kg-1 3.8 
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ตารางที่ 2 ปรมิาณธาตุโลหะหนักรูปตางๆในดินทีว่ิเคราะหโดยการสกัดตามลําดับ 

Spiked  Conc., Cd in each fraction, mg.kg-1 

Level  mmole/kg WTS EXC CBN OXD ORG LTC 

None  0 0.00 0.00a 0.08a 0.00a 0.00a 0.00 

Low  0.25 0.00 1.92b 5.44a 9.62b 2.51ab 0.00 

High  2.0 0.00 28.21c 32.48b 38.35c 12.47b 0.00 

Spiked  Conc., Zn in each fraction, mg.kg-1 

Level  mmole/kg WTS EXC CBN OXD ORG LTC 

None  0 0.71a 1.46a 3.93a 7.88a 5.51a 7.88 

Low  2.0 1.14ab 11.81b 18.06b 29.93b 16.94b 7.64 

High  6.1 1.68b 29.42c 36.91c 38.44c 25.30b 7.81 

Spiked  Conc., Cu in each fraction, mg.kg-1 

Level  mmole/kg WTS EXC CBN OXD ORG LTC 

None  0 0.00a 0.00a 0.00a 0.89a 2.59a 3.18a 

Low  2.0 0.09a 1.51a 9.04a 23.83a 82.79b 8.37b 

High  3.2 0.39b 16.79b 51.77b 85.74b 156.41c 10.35b 

Spiked  Conc., Pb in each fraction, mg.kg-1 

Level  mmole/kg WTS EXC CBN OXD ORG LTC 

None  0 4.93 2.86a 4.36a 4.61a 7.25a 7.96 

Low  0.5 4.77 2.86a 9.060a 29.09a 52.52a 23.88 

High  2.0 4.84 11.83b 67.21b 203.92b 279.18b 98.55 

Spiked  Conc., Cr in each fraction, mg.kg-1 

Level  mmole/kg WTS EXC CBN OXD ORG LTC 

None  0 0.36 0.81 0.39 1.26 0.75a 4.60 

Low  0.5 0.05 0.30 0.54 4.30 16.26b 4.33 

High  2.0 0.27 0.73 1.28 9.92 59.91c 4.79 
 

การเติม Cd ลงในดินมีผลตอสัดสวนของรูปตางๆ 

(%fraction) ดังรูปที่ 1a แสดงใหเห็นวารูป EXC, CBN และ 

OXD มีสัดสวนเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) ตามระดับ

การเติมในดิน โดยรูป ORG และ WTS ไมพบการเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ แสดงถึงความชอบตอการดูดยึด (affinity) สูงกับรูปที่

แลกเปลี่ยนได คารบอเนตและออกไซด โดยเสนกราฟของ EXC 

มีลักษณะเปน L-curve สวน CBN และ OXD เปน H-curve 

ธาต ุZn ในดินเมื่อเริ่มตนการทดลองมีปริมาณธาตุของ

รูปตางๆ เปน LTCOXD>ORG>CRB>EXC>WTS และเมื่อเติม

ธ า ตุ ล ง ไ ป ใ น ดิ น ทํ า ใ ห มี ป ริ ม า ณ ธ า ตุ รู ป ต า ง ๆ  เ ป น 

OXD>CBN>ORG>EXC>LTC>WTS ที่ ร ะ ดั บ ต่ํ า แ ล ะ 

OXD>CBN>EXC>ORG>LTC>WTS ท่ีระดับสูง การเติมธาตุ

ชนิดนี้ลงไปในดินมีผลตอปริมาณของธาตุทุกรูปยกเวนรูป LTC 

การเติมธาตุชนิดนี้ลงในดินมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการเพ่ิมข้ึน

ของปริมาณในรูป EXC, CBN, OXD และ ORG ที่ระดับ 2.0 มิลลิ

โมลตอกิโลกรัมและมีผลตอ WTS,EXC, CBN, OXD และ ORG ที่

ระดับ 6.1 มิลลิโมลตอกิโลกรัม การเติม Zn ลงในดินมีผลตอ

สัดสวน (%fraction) ของธาตุในรูป EXC และ CBN อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) สัดสวนของทั้งสองรูปสัมพันธกับ

ระดับการเติมแบบ L-curve ดังรปูที่ 1b 

ดินมีปริมาณ Cu ทั้งหมดกอนการทดลองเปน 2.7 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณธาตุในรูปตางๆ เรียงลําดับเปน 

LTC>ORG>OXD เมื่อเติมธาตุลงไปในดินทําใหมีปริมาณธาตุรูป

ตางๆ เปน ORG>OXD>CBN>LTC>EXC>WTS ที่ระดับต่ํา และ 

ORG>OXD>CBN>EXC>LTC>WTS ท่ีระดับสูง การเพ่ิมเติมธาตุ

ชนิดนี้ลงในดินท่ีระดับต่ําทําใหปริมาณในรูป ORG และ LTC 
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เพ่ิมขึ้นและการเติมทีร่ะดับสูงทําใหปริมาณในดินในทุกรูปเพ่ิมขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ (p0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ไมมีการเติม 

การเติม Cu ลงในดินมีผลตอสัดสวนของรูปตางๆ 

(%fraction) ดังรูปท่ี 1c โดยรูป EXC CBN และ ORG มีสัดสวน

เพิ่มสูงขึ้นสวนรูป LTC มีสัดสวนลดลงตามระดับการเติมอยางมี

นัยสําคัญ แสดงถึงความชอบตอรูป EXC CBN และ ORG โดย 

รูป ORG เพ่ิมขึ้นแบบ L-Curve ในชวงแรกและลดลงท่ีระดับ 2.0 

มิลลิโมลตอกิโลกรัม สวนรูป EXC และ CBN มีการเพิ่มใน

ลักษณะ S-CURVE โดยเสนกราฟของ EXC มีความชันสูงขึ้นที่

ระดับการเติม 2.0 มิลลิโมลตอกิโลกรัม สวนคาสัดสวนของรูป 

OXD และ WTS ไมมีความสัมพันธกับระดับการเติมอยางมี

นัยสําคัญ 
 

(a)       (b)  

 

 

 

 

 

 
 

(c)        (d) 

 

 

 

 

 
 

    (e) 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางคาสัดสวนของรูปตางๆกับความเขมขนของโลหะหนักท่ีเติมลงในดินของธาตุ (a) Cd (b) Zn (c) Cu (d) 

Pb และ (e) Cr (เสนทึบและเสนประแสดงการเปลี่ยนแปลงอยางมแีละไมมีนัยสําคัญที่ α= 0.05 และ ขีดบนเสนกราฟแสดง

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
 

ธาต ุPb ในดินเมื่อเริ่มตนการทดลองมีปริมาณรูปตางๆ

เปน LTC>ORG>WTS>OXC>CBN>EXC เมื่อเติมธาตุลงไปใน

ดินมีผลตอการเปลี่ยนแปลง โดยทําใหมีปริมาณธาตุรูปตางๆเปน 

ORG>OXD>LTC>CBN>WTS>EXC ที่การเติมระดับต่ํา และ

ORG>OXD>LTC>CBN>EXC>WTS ที่ระดับสูง การเติมธาตุลง

ในดินท่ีระดับต่ําปริมาณ 0.5 มิลลิโมลตอกิโลกรัม ไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณของทุกรูป การเติมที่ระดับสูงในปริมาณ 2.0 

มิลลิโมลตอกิโลกรัม มีผลทําใหรูป EXC CBN OXC และ ORG 

เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) เมื่อเทียบกับดินที่ไมเติมและที่

เติมในระดับต่ํา สัดสวน (%fraction) ของธาตุในรูป WTS และ 

EXC มีคาลดลงตามระดับการเติมลงดนิ สวนรูป OXD และ ORG 

มีเสนกราฟเพ่ิมข้ึนในลักษณะ L-Curve และ H-Curve ดังรูปท่ี 
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1d อยางไรก็ตามธาตุ Pb ที่เติมลงในดินสามารถถูกตรึงเขาสูหลืบ

ของแรได โดยรูปผลึกแรมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 7.96 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมในดินที่ไมเติม เปน 23.88 และ 98.55 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ในดินที่เติมระดับต่ําและสูงตามลําดับ 

ธาตุ Cr ในดินเริ่มตนการทดลองมีปรมิาณของธาตุในรปู

ตางๆเปน LTC>OXD>EXC>ORG>CBNWTS เมื่อเติมธาตุ

ช นิ ด นี้ ล ง ไ ป ใ น ดิ น ทํ า ใ ห มี ป ริ ม า ณ ธ า ตุ รู ป ต า ง ๆ  เ ป น

ORG>LTCOXD>CBN>EXC>WTS ท่ีการเติมระดับต่ํา และ 

ORG>OXD>LTC>CBN>EXC>WTS ท่ีระดับสูง การเพ่ิมเติมธาตุ 

Cr ลงในดินมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของรูป ORG เพียง

รูปเดียว โดยมีคาเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งสองระดับ

การเติม (p0.05) คาสัดสวน (%fraction) ของรูป ORG มีการ

เพิ่มขึ้นลักษณะ L-Curve ดังรูปที่ 1e ดินมีการดูดซับCr ในรูป

อินทรยี 63.7% และ 48.2% ท่ีระดับการเติมต่ําและสูงตามลําดับ 

การดูดซึมโลหะหลักในผักกาดเขียวปล ี

คาความเขมขนของธาตุโลหะหนักในพืชแสดงในรูปที่ 2 

และปริมาณการดูดซึมโลหะหนักทั้งหมดในพืชคํานวณจากคา

ความเขมขนในพืชและปริมาณน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน 

แสดงในตารางที่ 3 พบวา การเพิ่มปริมาณ Cd Zn และ Cu ใน

ดินมีผลตอความเขมขนของธาตุดังกลาวในพืช แตไมพบอิทธิพล

ตอปริมาณการดูดซึมเขาสูตนพืช การเติมโลหะหนักลงในดินทํา

ใหความเขมขนของโลหะหนักในตนพืชสูงข้ึนจนมีผลกระทบตอ

พืชที่มีการเจริญเติบโตลดลงเมื่อความเขมขนสูงขึ้น (ไมแสดง

ขอมูล) ปริมาณการดูดซึมโลหะหนักจึงไมแสดงความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม การทดลองมีขอจํากัดดานความ

รมเงาของสภาพโรงเรือนทดลองทําใหตนผักกาดเขียวปลีมีการ

เจริญเติบโตไดไมดีนัก 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณการดูดซึมธาตุโลหะหนักโดยพืช 

Spiked Level 
ปริมาณดดูซึมโดยพืช, mg pot-1 

Cd Zn Cu Pb Cr 

None 1.25 84.52 9.20 9.58 11.21 

Low 44.58 58.94 50.39 5.07 20.65 

High 30.85 61.71 13.15 21.37 18.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 ปริมาณโลหะหนักในผักกาดเขียวปลีที ่3 ระดับความเขมขน สองระยะการเจริญเติบโต (abc แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ย

ที่ α= 0.05 และขีดบนเสนกราฟแสดงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
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การเปรียบเทียบความเขมขนของธาตุโลหะหนักในพืช

ตามระดับการเติมที่ระยะการเจริญเติบโต 45 และ 70 วัน พบวา 

การเติมธาตุ Cu Zn และ Cd ลงในดินมีผลตอการเพ่ิมขึ้นของ

ความเขมขนธาตุในตนผักกาดเขียวปลี โดยความเขมขนของ Cu 

ในตนพืชเพิ่มขึ้นที่ระยะ 45 และ 70 วัน ความเขมขนของธาตุ 

Cd ในพืชเพ่ิมขึ้นที่ระยะ 70 วัน และธาตุ Zn ในพืชเพ่ิมขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญ (p0.05) ท่ีระยะ 45 วัน สําหรับความเขมขนของ

ธาตุ Pb และ Cr ในพืชมีแนวโนมลดลงที่ระยะ 45 วัน แตไม

แสดงความแตกตางทางสถิติทั้งสองระยะการเจริญเติบโต 

ความสัมพันธระหวางปริมาณในพืชกับรูปตางๆในดิน 

คาสหสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในพืชกับ

ปริมาณรูปตางๆ ในดินดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 แสดงใหเห็น

วา ความสัมพันธดังกลาวสอดคลองกับการตอบสนองของการ

เปลี่ยนแปลงรูปตอการเพ่ิมเติมธาตุโลหะหนักลงในดิน ปริมาณ 

Cd ในพืชที่ระยะ 70 วันมีคาสหสัมพันธ 0.815, 0.899 และ 

0.835 กับปริมาณรูป EXE CRB และ OXC ตามลําดับ ปริมาณ 

Zn ในพืชที่ระยะ 45 วันมีคาสหสัมพันธ 0.989 และ 0.946 กับ

ปริมาณรูป EXE และ CRB ตามลําดับ และปริมาณ Cu ในพืชท่ี

ระยะ 70 วันมีคาสหสัมพันธ 0.916, 0.965 และ 0.928 กับธาตุ

ในดินรูป EXE OXD และ ORG โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 99% สวนคาสหสัมพันธของปริมาณ Zn ในพืชไมมี

นัยสําคัญที่ระยะ 70 วัน สําหรับธาตุในกลุมหลัง พบวา คา

สหสัมพันธระหวางปริมาณ Pb และ Cr ในพืชไมมีนัยสําคัญกับ

ปริมาณของรูปตางๆ ในดิน 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ดินท่ีใชทําการศึกษาทดลองเปนดินเนื้อหยาบเกิดจาก

ตะกอนน้ําพาเกา (old alluvium) ขอมูลการจําแนกจัดอยูในวงศ

ดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic (กรมพัฒนา

ที่ดิน, 2541) แรหลักในกลุมอนุภาคดินเหนียวเปนออกไซดหรือ

แรเฉื่อยซึ่งเปนแรที่มีคา point of zero charge ในชวง 6.5 – 

9.1 (Spark, 1995)  ประกอบกับดินท่ีศึกษามีความเปนกรด

เล็กนอย ผิวแรออกไซดของเหล็กและอะลูมินัมเกิดการเติม

โปรตอน (protonation) เกิดเปนประจุบวกที่พื้นผิว ทําใหดินมี

ปริมาณประจุลบต่าํ อยางไรก็ตามปริมาณอินทรียวตัถุของดินมีคา

สูงถึง 2.03% ทําใหกระบวนการเก็บกักธาตุโลหะหนักเกิดไดจาก

กระบวนการอ่ืนๆที่นอกเหนือไปจากการแลกเปลี่ยนไอออน ไดแก 

การเกิดสารประกอบเชิงซอนหรือคีเลตกับอนุภาคอินทรียสารใน

ดินท่ีสงผลตอพฤติกรรมการดูดซับและการเคลื่อนยายของธาตุ

โลหะหนักของดิน 

การตอบสนองของคาสัดสวนของโลหะหนักรูปตางๆ 

(%fraction) ใหขอมูลพฤติกรรมดานการเคลื่อนยายของธาตุ

โลหะหนักที่เพ่ิมเติมลงไปในดินไดอยางชัดเจน และสัมพันธกับคา

ความเขมขนในพืชที่สูงข้ึนตามระดับการเติม แตปริมาณการดูด

ซึมทั้ งหมดของโลหะหนักเขาสูตนผักกาดเขียวปลี  (total 

uptake) ไมแตกตางกันทางสถิติตามระดับการเติมลงในดิน 

เน่ืองจากการเจริญเติบโตของตนผักกาดเขียวปลีไดรับผลกระทบ

จากระดับความเขมขนสูงของโลหะหนักในพืช อยางไรก็ตาม 

พฤติกรรมของโลหะหนักสามารถอธิบายไดเปนสองกลุม คือ กลุม

ของธาตุ Cd Zn และ Cu และกลุมของธาตุ Pb และ Cr 

พฤติกรรมของธาตุในแตละกลุมมีความสัมพันธกับปริมาณความ

เขมขนของธาตุในตนพืชโดยกลุมแรกปริมาณความเขมขนของ

ธาตุในพืชมีคาเพิ่มขึ้น สวนกลุมหลังไมมีคาเพ่ิมขึ้นตามความ

เขมขนตามระดับการเติม 

ความสามารถในการเคลื่อนยายของธาตุโลหะหนักใน

ดินที่ประเมินโดยวิธีการสกัดตามลําดับ พบวา ธาตุ Zn Cu Pb 

และ Cr ในดินที่เริ่มทดลองท่ียังไมเติมโลหะหนักมีรูปหลักอยูใน

รูปผลึกแรดินเหนียวซึ่งจัดเปนสวนที่ไมเคลื่อนยาย สอดคลองกับ

การศึกษาในดินหลายชนิด (Hickey and Kittriack, 1984; Xing 

et al., 1995; Lee et al., 2011) สําหรับสวนท่ีพรอมเคลื่อนที่

และเคลื่อนยายได พบวา Cu และ Pb สวนใหญในรูปอินทรีย 

สวน Zn และ Cr สวนใหญในรูปออกไซด โดยลําดับรองลงมาเปน 

Zn ในรูปอินทรีย และ Cr ในรูปแลกเปลี่ยนไดและอินทรีย 

(Chlopecka, 1996; Favas et al., 2011) ธาตุ Pb พบในรูป

ละลายได ออกไซด คารบอเนตและแลกเปลี่ยนไดในปริมาณ

ใกลเคียงกัน สําหรับธาตุ Cd ไมสามารถจําแนกรูปของ Cd ได

เนื่องจากปริมาณ Cd ท่ีมีอยูมีความเขมขนต่ํา ขอมูลจาก

การศึกษาในดินตางๆ พบวา Cd ในดินเขตรอนสวนใหญอยูในรูป

ออกไซด และดินท่ัวไปมีแคดมียมสวนใหญอยูในรูปละลายได รูป

แลกเปลี่ยนไดและรูปคารบอเนต (Anju and Banerjee, 2011)

เชน ดินจากพื้นที่ปนเปอน Cd อ.แมสอด จ.ตาก พบรูปหลักของ 

Cd เปนรูปออกไซด (Akkajit and Tongcumpou, 2010) และ 

ดินในบังคลาเทศ 12 ชนิดมีรูป Cd ตามลําดับจากมากไปนอย

เปนรูปออกไซด รูปคารบอเนต รูปหลืบของแร รูปแลกเปลี่ยนได 
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รูปอินทรียและรูปละลายได ตามลําดับ (Kashemand Singh, 

2001) ความชอบตอรูปออกไซดของ Cd และ Zn อธิบายไดวา 

อนุภาคอสัณฐานของเหล็กออกไซดเปนองคประกอบหลักในการ

เก็บกักธาตุ Zn ในดิน (Xing et al., 1995) และอนุมูล citrate 

ซึ่งมีอยูในดินตามธรรมชาติทําหนาที่เปน ligand ของการยึดของ

โลหะบนแร α-Al2O3 ที่ชวงพีเอชต่ํากวาคา point of zero 

charge ของดิน (Chairidchai and Ritche, 1990; 1992) ซึ่ง

เปนลักษณะดินในเขตรอนที่สงเสริมการเกิด ligand complex 

ของโลหะกับออกไซดในดิน การดูดซับในรูปคารบอเนตเกิดจาก

ธรรมชาติของ Cd ที่เปน soft lewis acid จึงเกิดสารประกอบที่

คงทนกับ hard lewis base เชน HPO4
2- และ CO3

2- ไดดี 

นอกจากนั้น Cd ยังสามารถแทนที่แคลเซียมบนพื้นผิวเฉพาะของ

แรหรือตกตะกอนเปนรูปฟอสเฟตและคารบอเนตไดดี เนื่องจากมี

รัศมีของอะตอม (Prauling radius) ใกลเคียงกันกับธาตุ Ca 

ความชอบตอการดูดซับบนพื้นผิวแลกเปลี่ยนไดเกิดจากธรรมชาติ

ของ divalent cationทําใหเกิดแรงไฟฟาสถิตย (electrostatic 

force) บนอนุภาคดิน ธาตุ Cu เปนธาตุท่ีเคลื่อนยายในดินได

คอนขางจํากัด มีความชอบดูดซับกับอินทรียวัตถุ แรดินเหนียว

และออกไซดในดิน องคประกอบดินที่เปนตัวการสําคัญในการ 

ดูดซับ Cu ไดแก แรออกไซด คารบอเนตและฟอสเฟต โดย

กระบวนการที่สําคัญคือ ปฏิกิริยาคีเลตและสารเชิงซอนกับ

อินทรียสาร และการตกตะกอนที่ไมเฉพาะเจาะจง (Hough, 

2010) Cu เปนธาตุท่ีตกตะกอนเปนรูปออกซิไดซได (oxidisable 

fraction) กับซัลเฟอรไดดี แตในดินที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ํา Cu 

จะเขายึดกับอินทรียวัตถุในดิน (Tessier et al., 1979; Hickey 

and Kittrick, 1984; Singh, et al., 1998) ธาตุ Pb เปนธาตุที่

เคลื่อนยายไดจํากัด (McLean et al., 1992) โดย Pb และ Cr มี

ความชอบตอการดูดยึดในหลืบของผลึกแรและรูปอินทรีย 

(Chlopecka, 1996; Favas, Pratas et al., 2011) การศึกษาใน

ดินดั้งเดิมของประเทศจีน 25 ชนิดที่พบวาธาตุ Cr ที่มีอยูเดิมใน

ดินสวนใหญจะอยูในหลืบของผลึกแรดินเหนียวและมีบางสวนอยู

ยึดอยูกับแรออกไซด โดยพบ Cr ในหลืบ 85.1% และ ผลึกแร

ออกไซด 9.8% (Ma and Hooda, 2010) 

 
 

ตารางที ่4 คาสหสัมพันธที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (***) ระหวางปริมาณโลหะหนักในพืชที่ระยะ 45 วันกับปริมาณโลหะหนัก

ทั้งหมดและปริมาณโลหะหนักรูปตางๆในดิน 

Metal Total concentration in plant, mg.kg-1, 

at 45 days Fraction, 

mg.kg-1 Cd Zn Cu Pb Cr 

Total -0.103 -0.094 0.027 -0.309 -0.608 

WTS - - 0.707 -0.517 0.602 

EXC 0.809 0.989*** 0.722 -0.422 0.172 

CRB 0.850 0.946*** 0.605 -0.368 -0.295 

OXD 0.761 0.811 0.874 -0.424 -0.744 

ORG 0.445 0.662 0.934*** -0.436 -0.801 

LTC - 0.055 0.779 -0.278 -0.193 
 

ธาตุ Cd Zn และ Cu มีการตอบสนองตอการระดับการ

เติมลงไปในดินแตกตางกันไปตามความชอบตอองคประกอบ

ตางๆของดินโดยมีผลตอการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของ Cd ในรูป

ออกไซด และ Cu รูปอินทรียอยางมีนัยสําคัญในลําดับแรก การ

เพิ่มขึ้นของ Cd รูปออกไซดเกิดจากปฏิกิริยา dehydrate และ

การสรางสารเชิงซอนที่พื้นผิวภายใน (inner-sphere) (Ma and 

Uren, 1998) ของแรออกไซดท่ีมีพื้นผิวจํากัด จึงมีความอ่ิมตัวท่ี

ระดับการเติมสูงดังแสดงความสัมพันธแบบ H-Curve สวน Zn 

ซึ่งมีคาการละลายสูงจึงตกตะกอนเปนสารประกอบเชิงซอนได

คอนขางยาก รวมท้ังการเขาถึงพ้ืนผิวออกไซดอาจเกิดขึ้นไดจํากัด

และมีความอิ่มตัว ธาตุ Cu มีความชอบตอรูปอินทรียสูงมากโดยมี

ความสัมพันธเปนแบบ L-Curve แสดงถึงอัตราการดูดซับเพ่ิมขึ้น

อยางรวดเร็วแตมีจุดอ่ิมตัวโดยมีจุดสูงสุดท่ีระดับการเติม 3.2 

มิลลิโมลตอกิโลกรัม สําหรับรูปผลึกแรดินเหนียวไมพบการเพ่ิม

สัดสวนอยางมีนัยสําคัญ แต Cu เปนเพียงธาตุเดียวในกลุมนี้ที่มี

ปริมาณ (ในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ของรูปหลืบแรดินเหนียว
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เพิ่มขึ้นตามระดับการเติม แสดงถึงความชอบดูดซับบนแรดิน

เหนียวของ Cu มีไดมากกวา Cd และ Zn เน่ืองจากมีคาคงท่ีการ

แตกตัว (pk) ไดเร็วกวาจึงมีการเลือกดูดซับ (selectivity) บนแร

ดีกวาตามลําดับดังน้ี Pb (6.2) > Cu (8.0) > Zn (9.0) > Cd 

(10.1) (Yong et al., 2012) การเพิ่มปริมาณ Cu ในรูปหลืบแร

เกิดข้ึนอยางจํากัดจึงไมทําใหสัดสวนรูปในหลืบเพิ่มอยางมี

นัยสําคัญตามความเขมขนในดิน 

 

ตารางที่ 5 คาสหสัมพันธท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% (***) ปริมาณโลหะหนักในพืชที่ระยะ 70 วันกับปริมาณโลหะหนักท้ังหมดและ

ปริมาณโลหะหนักรูปตางๆ ในดิน 

Metal Total concentration in plant, mg.kg-1, 

at 70 days Fraction, 

mg.kg-1 Cd Zn Cu Pb Cr 

Total 0.360 0.149 0.659 0.151 0.799 

WTS - 0.155 0.785 -0.132 -0.129 

EXC 0.815*** 0.117 0.916*** 0.742 -0.103 

CRB 0.899*** 0.007 0.779 0.860*** 0.762 

OXD 0.835*** 0.234 0.965*** 0.596 0.078 

ORG 0.373 0.105 0.928*** 0.729 0.457 

LTC - 0.151 0.837 0.603 -0.008 
 

การตอบสนองของธาตุ Cd Zn และ Cu ลําดับ

รองลงมาพบวารูปคารบอเนตและรูปแลกเปลี่ยนไดของทั้งสาม

ธาตุมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญความสัมพันธเปนแบบ 

exponential โดยการเพ่ิมขึ้นของรูปแลกเปลี่ยนไดมีลักษณะ

แบบ L-Curve ใน Cd และ Zn และ แบบ S-Curve ใน Cu 

แสดงถึงการเขาถึงพ้ืนผิวดูดซับอยางรวดเรว็และไมอ่ิมตัว โดยการ

เพ่ิมของรูปแลกเปลี่ยนไดมีเริ่มมีความชันสูงขึ้นที่ระดับอ่ิมตัวของ

รูปอินทรียสวนการเพ่ิมของรูปคารบอเนตมีลักษณะกราฟเปน H 

L และ S ใน Cd Zn และ Cu ตามลําดับ การดูดซับเกิดขึ้นบนผิว

แรแคลไซตเกิดขึ้นโดยตรงท่ีความเขมขนต่ําและเกิดโดยการ

ตกตะกอนคารบอเนตของโลหะเคลือบบนผวิแรแคลไซตเมือ่ความ

เขมขนสูงข้ึน (McBride, 1980; McLean, 1992) แมวา แร 

แคลไซตในมีปริมาณจํากัด แตการดูดซับ Zn และ Cu ไมถึงระดับ

อ่ิมตัวท่ีความเขมขน 6.1 และ 3.2 มิลลิโมลตอกิโลกรัม ในขณะที ่

Cd ถึงจุดอิ่มตัวท่ีระดับความเขมขน 2.0 มิลลิโมลตอกิโลกรัม ซึ่ง

เปนการเติมระดับสูงในการทดลอง 

เมื่อพิจารณาคาความเขมขนของธาตุ Cd Zn และ Cu 

ในสวนเหนือดินของผักกาดเขียวปลี พบวา มีการเพ่ิมขึ้นตาม

ระดับการเติม สอดคลองกับการเพ่ิมสัดสวนของรูปแลกเปลี่ยนได

และคารบอเนต แตการตอบสนองแตกตางกันในแตละระยะการ

เจริญเติบโต โดย Cd เพิ่มขึ้นที่ระยะ 45 วัน Cu เพิ่มขึ้นที่ระยะ 

45 และ 70 วัน และ Zn เพ่ิมข้ึนที่ระยะ 45 วัน อยางไรก็ตาม 

คาสหสัมพันธระหวางปริมาณรูปแลกเปลี่ยนไดกับความเขมขน

ของธาตุในพืชคาสูงอยางมีนัยสําคัญกับทั้งสามธาตุ แตปริมาณรูป

คารบอเนตมีคาสหสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญเฉพาะกับธาตุ Cd 

และ Zn เทานั้น แสดงใหเห็นวารูปที่แลกเปลี่ยนไดเปนตัวแปรท่ี

สามารถบงบอกความพรอมของธาตุโลหะหนักตอการเคลื่อนยาย

สูพืชไดเหมาะสมกับท้ังสามธาตุ สวนรูปคารบอเนตใชเพ่ิมเติมได

กับธาตุ Cd และ Zn ปริมาณธาตุ Zn ในพืชที่ไมตอบสนองตอ

ระดับการเติมที่ระยะ 70 วัน อาจเกิดจากการเคลื่อนยายสูญหาย

ของธาตุ Zn ออกไปจากดิน เนื่องจาก ธาตุรูปออกไซตและ

อินทรียมีสัดสวนลดลงตามระดับการเติมจึงไมแสดงบทบาทใน

การเก็บกักธาตุไวในดิน ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ (Cao et al., 

2013) ที่พบวา Zn ถูกชะละลายลงสูช้ันดินลาง ระดับ 15-20 

ซม.ไดเร็วมากเมื่อเทียบกับ Pb และ Cu  

การเติม Pb และ Cr ลงไปในดินจะไมมีผลตอการ

เพิ่มข้ึนของธาตุทั้งสองในรูปพรอมเคลื่อนท่ี แตจะมีผลตอรูป

อินทรียที่เพิ่มแบบ H-Curve และ L-Curve ใน Pb และ Cr 

ตามลําดับ และมีผลตอรูปออกไซตที่เพ่ิม ในลักษณะ L-Curve 

ธาตุ Pb จัดเปนธาตุท่ีเคลื่อนยายไดจํากัด เมื่อมีการเพ่ิมระดับการ

ปนเปอนในดินจะถูกดูดซับในรูปอินทรียและออกไซด แมวาทั้ง

สองรูปจัดเปนสวนที่เคลื่อนยายได (mobilized fraction) 
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โดยเฉพาะรูปอินทรียเปนรูปที่ถูกออกซิไดซได (oxidizable 

form) แตการปลดปลอยเมื่ออินทรียวัตถุถูกยอยออกซิไดซหรือ

ยอยสลายเกิดข้ึนไดคอนขางยาก เน่ืองจากโลหะหนักถูกยึดดวย

สารประกอบฮิวมิคโมเลกุลใหญท่ีมีความคงทนตอการสลายตัว 

(Miragaya and Sosa, 1994; Chlopecka, 1996; Singh et  

al., 1998) ปริมาณธาตุ Pb และ Cr ในพืชคาลดลงในวันที่ 45 

และมีปริมาณไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญในวันที่  70 ซึ่ ง

สอดคลองกับพฤติกรรมการตอบสนองตอการเพ่ิมระดับความ

เขมขนในดิน ธาตุทั้งสองถูกดูดยึดเขาสูรูปอินทรีย รวมถึง Pb ใน

ผลึกแรซึ่งไมเปนประโยชนตอพืชโดยตรง จึงไมเคลื่อนที่เขาสูพืช

ไดในระยะสั้น แตรูปเหลานี้จะทําหนาที่เปนแหลงสํารองและ

สามารถปลดปลอยออกมาไดในระยะเวลาท่ีนานข้ึน นอกจากนั้น 

การเคลื่อนยายของ Pb จากรากสูตนเกิดขึ้นไดจํากัด โดยมีกลไก

การตกตะกอน Pb บริเวณเนื้อเยื่อรากแกวของ Brassica juncia

ธาตุ Pb มีการตกตะกอนบนพื้นผิวนอกของผนังเซลท่ีมีพื้นผิว

ประจุลบ และตะกอนแบบผลึกหรือจุดที่เกิดข้ึนบริเวณ middle 

lamella ทําใหสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนยายเขาสู 

cytoplasm จึงเคลื่อนที่เขาสูสวนยอดไดจํากัด (Meyers et al., 

2008) ปริมาณ Pb ในผักกาดเขียวปลีมีจึงคาลดลงในระยะ  

45 วัน 

 การศึกษาในบทความนี้ทําใหไดขอมูลผลของระดับการ

ปนเปอนที่มีตอพฤติกรรมการดูดยึดและแนวโนมการเคลื่อนยาย

ของโลหะหนักรวมทั้งความสัมพันธระหวางรูปของโลหะหนักกับ

ปริมาณการดูดซึมเขาสูพืชตามระยะการเจริญเติบโตที่เกิดในดิน 

Typic (Oxyaquic) Kandiustults อยางไรก็ตาม ความสัมพันธที่

ไดสามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการอธิบายพฤติกรรมของ

โลหะหนักในดินชนิดอ่ืนๆ ที่มีองคประกอบแตกตางกันได ซึ่งจะ

เปนประโยชนในดานการประเมินความเสี่ยงของการเคลื่อนยาย

และแพรกระจายของโลหะหนักจากดินปนเปอนไปสูส่ิงแวดลอมที่

เกิดข้ึนในดินชนิดตางๆ การปนเปอนในดินที่มีอินทรียวัตถุสูงมี

แนวโนมเกิดความเสี่ยงแพรกระจายนอยกวาดินชนิดอ่ืนๆ 

เน่ืองจากอินทรียวตัถุมีการดูดยึดสรางเปนสารประกอบเชิงซอนที่

ปลดปลอยไดยาก การปนเปอนในดินที่มีคารบอเนตสูง เชน ดิน

เน้ือปูนมีแนวโนมเกิดความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากการดูดยึดในรูป

คารบอเนตท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณที่ดูดซึมในพืชและการดูด

ซับจะลดลงในสภาพดาง สวนการปนเปอนโลหะหนักในดินใน

อันดับออกซิซอลส แรออกไซดในดินจะยึดโลหะหนักไวทําใหลด

โอกาสการเคลื่อนยายลง แตสามารถปลดปลอยออกมาสู

สิ่งแวดลอมไดเมื่อมีระยะเวลาเพ่ิมขึ้นได 
 

สรุปผลการวิจัย 

พฤติกรรมของโลหะหนักมีการตอบสนองตอการเพ่ิมข้ึน

ของระดับการเติมธาตุลงในดินแตกตางกันไปตามลักษณะการ

ชอบดู ดยึ ด  ( affinity)  ร ะหว า ง โลหะหนักแต ล ะชนิ ดกั บ

องคประกอบตางๆ ของดิน เมื่อมีการเติมธาตุโลหะหนักลงในดิน

ธาตุจะตอบสนองโดยการดูดซับในสวนที่มีความชอบของแตละ

ธาตุเปนลําดับแรก คือแคดเมียมและสังกะสีในรูปออกไซด 

ทองแดงในรูปอินทรีย ธาตุตะก่ัวและโครเมียมในผลึกแรและรูป

อินทรีย ธาตุในรูปเหลานี้จะไมเคลื่อนยายทันที แตมีบทบาทใน

การเปนแหลงสํารองท่ีปลดปลอยออกมาไดในระยะตอมา การ

เพ่ิมข้ึนของรูปแลกเปลี่ยนไดและคารบอเนตพบไดกับธาตุ

แคดเมียม สังกะสีและทองแดง แตไมพบในธาตุตะกั่วและ

โครเมียม พฤติกรรมเหลานี้มีความสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณธาตุแคดเมียม สังกะสีและทองแดงในพืช สวนธาตุตะก่ัว

และโครเมียมมีการดูดยึดในรูปอินทรียและไมทําใหปริมาณในพืช

เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การวิเคราะหโลหะหนักในรูปแลกเปลี่ยนได

สามารถบงบอกความพรอมตอการเคลื่อนยายและความพรอมตอ

การเขาสูสิ่งมีชีวิตไดครอบคลุมทั้งธาตุแคดเมียม สังกะสี ทองแดง 

ตะก่ัวและโครเมียม สวนรูปและเปลี่ยนไดรวมกับรูปคารบอเนต

สามารถบงบอกไดกับธาตุแคดเมียมและสังกะส ี

พ้ืนที่เกษตรที่มีการปนเปอนโลหะหนักในดินจัดเปน

พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการใชประโยชน ระดับความเสี่ยงของการ

ปนเปอนธาตุโลหะหนักในดินตอการแพรกระจายสูหวงโซอาหาร

มีความแตกตางกันไปตามพฤติกรรมการเคลื่อนยายของธาตุโลหะ

หนักแตละชนิด การวิเคราะหความเสี่ยงของดินปนเปอนโดยใช

คาปริมาณโลหะทั้งหมดในดินไมสามารถใหขอมูลไดครบถวน การ

วิเคราะหรูปของโลหะหนักที่สอดคลองกับองคประกอบตางๆใน

ดิน รวมกับปจจัยตางๆ เชน ชนิดพืชที่ปลูก ระยะเวลาการ

เพาะปลูก องคประกอบดินและระดับความเขมขนของการ

ปนเปอน จะชวยใหประเมินความเสี่ยงไดของการเคลื่อนยาย

โลหะหนักสูหวงโซอาหารไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามพฤติกรรม

ของโลหะหนักยังมีความเฉพาะกับชนิดดินและชนิดพืช จึง

จําเปนตองมีการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งในแงชนิดดินและ

ชนิดพืช 
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