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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการฟนฟูและบําบัดพ้ืนที่ที่มีการปนเปอนสารหนู (As) และแมงกานีส (Mn) ดวยพืชใบเลี้ยง

คู 3 ชนิด ไดแก กระถินเทพา (Acacia mangium) กระถินยักษ (Leucaena leucocephala) และกระถินณรงค (Acacia 

auriculiformis) ทําการปลูกพืชทดลองท้ัง 3 ชนิดในบริเวณพื้นท่ีบอเก็บกากโลหกรรมจากการทําเหมืองแรทองคํา ทําการศึกษาการ

เจริญเติบโต การแสดงความเปนพิษ การดูดดึง และการสะสมของ As และ Mn ในสวนราก ลําตน และใบของพืชทดลองในระยะเวลา 6 

เดือนผลการวิเคราะหกากโลหกรรมในบอกักเก็บกอนทําการทดลอง พบวา มีปริมาณ As และ Mn เฉลี่ยเทากับ 51.03+0.74 และ 

1,670+0.18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ และภายหลังทําการปลูกพืชทดลองพบวา กระถินเทพามีปริมาณการสะสม As และ Mn

เทากับ 7.03±0.80 และ 166.00±22.16 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแหงของพืชท้ังตน ตามลําดับ สําหรับกระถินณรงคมีความสามารถในการ

สะสม As และ Mn เทากับ 6.56±1.14 และ 172.75±29.37 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักแหงของพืชทั้งตน ตามลําดับสําหรับกระถินยักษมี

ความสามารถในการสะสม As และ Mn ไดเทากับ 0.60±0.08 และ 16.10±2.29 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแหงของพืชทั้งตน ตามลําดับ 

ทั้งน้ีใบและลําตนของพืชทดลองมีการสะสม As และ Mn ในปริมาณท่ีมากใกลเคียงกัน และมีคาการสะสมนอยในสวนของรากซึ่งการดูด

ดึง As ดวยกระถินเทพามีคาใกลเคียงกับกระถินณรงคและมากกวากระถินยักษ สวน Mn กระถินณรงคมีการดูดดึงไดดีกวากระถินยักษ

และกระถินเทพา สําหรับอัตราการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเทียบดวยนํ้าหนักแหง พบวา กระถินเทพามีน้ําหนักแหงสูงสุด รองลงมา คือ 

กระถินณรงค และกระถินยักษ มีคาเทากับ 1,365.24, 1,267.88 และ 122.16 กรัมตอตนพืชตามลําดับ และมีการแสดงความเปนพิษ

เฉลี่ย เทากับ 4.81, 5.27 และ 34.25 เปอรเซ็นต ตามลําดับอยางไรก็ตามจากผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวา กระถินเทพาและกระถิน

ณรงคเปนพืชท่ีมีความสามารถ และมีความเหมาะสมในการนํามาใชในการกําจัดพ้ืนที่ปนเปอน As และ Mn ได 
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ABSTRACT 

 The phytoremediation and removal efficiency of dicotyledon cultivated in Arsenic (As) and Manganese 

(Mn) contaminated area were focused in this study. Three kinds of dicotyledon, Acacia mangium, Leucaena 

leucocephala and Acacia auriculiformis, were selected and used as remediated species. All plants were 

cultivated in the Tailing Storage Facility area (TSF) at the Gold Mine for 6 months. Their toxicity symptoms, uptake 

and accumulations of As and Mn in root, stem and leaves were also observed. In addition, contaminated soil was 

analyzed for background As and Mn. The result showed that TSF soil have been contaminated with As and Mn at 

51.03+0.74 and 1,670+0.18 mg/kg of dried soil, respectively. At the 6th month of cultivation, both soil and plant 

samples were collected then analyzed for As and Mn accumulation. Results showed that As and Mn had been 

accumulated in the whole parts of A. mangium at7.03±0.80 and 166.00±22.16 mg/kg, respectively. A. 

auriculiformis accumulations were 6.56±1.14 and 172.75±29.37 mg/kg for As and Mn, respectively. Meanwhile,  

L. leucocephala was the lowest accumulated specie (As =0.60±0.08 and Mn =16.10±2.29 mg/kg). Moreover, the 

highest accumulation of As and Mn were found in both leaves and stem rather than in root. For As accumulation 

in dicotyledon species, A. mangium had become the highest As accumulated specie followed by A. auriculiformis 

and L. leucocephala, respectively. For Mn accumulation, A. auriculiformis was the highest Mn accumulated 

specie followed by L. leucocephala and A. mangium, respectively. As considered growth rate of dicotyledon, 

biomass of A. mangium dried was greater than A. auriculiformis and L. leucocephala (1,365.24, 1,267.88 and 

122.16 g/plant, respectively) and toxic sign showed at 4.81, 5.27 and 34.25% respectively. Overall, it was obvious 

that both, A. mangium and A. auriculiformis had showed their tolerance on As and Mn accumulation and also 

suitable to be used for TSF site remediation. 
 

คําสําคัญ: การบําบัดดวยพืช  สารหนู  แมงกานีส  ความเปนพิษของพืช  เหมืองทอง  บอเก็บกากโลหกรรม 
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บทนํา 

 กระบวนการทําเหมืองแรทองคํามักมีของเสียเกิดขึ้นทั้ง

ในรูปของกากแรหรือหางแร น้ําเสียจากกระบวนการผลิต และยังมี

โลหะหนักชนิดอื่นๆซึ่งเปนสินแรที่มีอยูตามธรรมชาติ เมื่อมีการขุด

สินแรออกมาจึงเปนสาเหตุหนึ่งในการกระตุนใหสารโลหะหนัก

ดังกลาวออกสูสิ่งแวดลอมเมื่อการชะลางจากน้ําฝนและ/หรือการ

รั่วซึมจากบอกักเก็บกากแร จึงสงผลใหเกิดการปนเปอนโลหะหนัก

ในพื้นท่ีบริเวณรอบเหมืองแรทองคํามากยิ่งขึ้นซึ่งโลหะหนักท่ี

ปนเปอนมีหลายชนิด อาทิ สารหนู แมงกานีส ตะก่ัว และแคดเมียม 

(ธัญญาภรณ, 2553) สารโลหะหนักดังกลาวกอใหเกิดความเปนพิษ

ตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมนุษยสามารถไดรับสารโลหะหนักเขาสู

รางกายผานทางการหายใจ การรับประทาน และการสัมผัสทาง

ผิวหนัง (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) โดยสารหนูหากไดรับการสัมผัส

ติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง รวมทั้งมีผลตอ

ทารกในครรภและมีฤทธิ์ตอการกลายพันธุ (เกศ, 2555) สวน

แมงกานีส หากไดรับเขาสูรางกายติดตอกันเปนเวลานานจะมีผลตอ

ระบบประสาทเปนสวนมาก ระบบประสาทถูกทําลายพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลง ไมสามารถพูดไดชัดเจนอยางปกติและเมื่ออยูในระยะ

รุนแรงจะมีอาการคลายคนเปนโรคพารกินสัน (วิวัฒน, 2555) 

ปจจุบันเทคโนโลยีในการบําบัดโลหะหนักที่ปนเปอนในดินมีวิธีการ

บําบัดอยูหลากหลายวิธี โดยแนวคิดในการใชพืชบําบัดบริเวณพื้นที่

บอกักเก็บกากโลหกรรมของการทําเหมืองแรทองคําที่ปนเปอนสาร

หนูและแมงกานีสนั้นสามารถชวยลดการกระจายสารปนเปอนออก

สูสิ่งแวดลอม ลดความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและมนุษยได เปนวิธี

ที่มีขั้นตอนไมซับซอนยุงยาก และคาดวามีคาใชจายที่ไมแพง ซึ่ง

อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติของพืชที่สามารถดูดดึงธาตุอาหาร

ตางๆ รวมถึงสารโลหะหนักและสารมลพิษท่ีอยูในดิน โดยพืชแตละ

ชนิดจะมีกลไกในการกําจัดสารพิษที่แตกตางกันซึ่งจําเปนตองใช
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ระยะเวลาในการบําบัด นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อาทิ 

ศักยภาพของการดูดดึง และความทนทานตอสารโลหะหนักของพืช

แตละชนิด (มาลิน,ี 2544; Brown et al., 1995) 

 การศึกษาการบําบัดสารปนเปอนดวยพืชในครั้งนี้ พืชท่ี

เลือกใชเปนพืชใบเลี้ยงคู 3 ชนิด ไดแก กระถินเทพา (Acacia 

mangium Willd.) กระถินยักษ (Leucaena leucocephala 

(Lam.) de wit.) และกระถินณรงค (Acacia auriculiformis A. 

Cunn. ex Benth.) ซึ่งเปนพืชทองถ่ินที่พบในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

มีความคงทนตอสภาวะแวดลอมเจริญเติบโตเร็ว และสามารถ

ปลูกไดทั่วไป นอกจากนี้ พืชทดลองท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว 

(Rapid Growth) มีศักยภาพในการใหเยื่อไมสูงสามารถนําไป

ผลิตเปนกระดาษ รวมถึงการแปรรูปเพ่ือใชทําเฟอรนิเจอรได 

(สาวิตรี, 2548; กรมปาไม, 2556) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและการแสดงความเปนพิษของ

พืชทดลองในพ้ืนท่ีปนเปอนสารหนูและแมงกานีส และเพ่ือ

เปรียบเทียบปริมาณการสะสมสารหนูและแมงกานีสในสวนราก 

ลําตนและใบของพืชทดลอง 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมการทดลอง 

 การ เตรียมแปลงทดลองใน พ้ืน ท่ีบอ กักเก็บกาก 

โลหกรรมทีม่ีการปนเปอนจริง จํานวน 3 แปลงสําหรับพืชทดลอง 

3 ชนิด โดยแตละแปลงขุดหลุมสําหรับใชในการปลูกพืช 18 หลุม 

แตละหลุมมีขนาด 30×30×30 เซนติเมตร ระยะหางระหวางหลุม 

1 เมตรทําการคัดเลือกพืชทดลองท่ีไดจากการขยายพันธุดวยวิธี

เพาะเมล็ดในโรงเรือน ใหมีขนาดใกลเคียงกัน ปลูกลงในแตละ

แปลงท่ีเตรียมไว พรอมทั้งใสพอลิเมอร (สารอุมน้ํา) ปริมาณ 

1,000 กรัม ข้ีเถาแกลบ 100 กรัม และปุยเคมีสูตร 15-15-15 

จํานวน 30 กรัม ในชวงเริ่มปลูก และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 

จํานวน 30 กรัม อีกครั้งเมื่อครบ 2 เดือน พรอมทั้งดูแลรักษาดวย

การรดน้ําในชวงเชาทุกวัน ประมาณ 1 ลิตรตอตนท้ังนี้ไดทําการ

เก็บตัวอยางกากโลหกรรม พืช และน้ําที่ใชรด มาทําการวิเคราะห

หาปริมาณสารหนูและแมงกานีสกอนทําการปลูกพืชทดลอง(จาก

การวิเคราะหน้ําที่ใชรดไมพบการปนเปอนสารดังกลาว) สําหรับ

การเก็บตัวอยางกากโลหกรรมเปนแบบ Composite samples 

โดยเก็บกระจาย 5 จุด ตอ 1 แปลงสําหรับน้ําที่ใชรดทําการเก็บมา

ทําการวิเคราะหคุณสมบัติกอนใชและเดือนแรกและเดือนที่สาม

ของการทดลอง 

1.1 การเก็บตัวอยางพืชและกากโลหกรรม 

 1.1.1 ตัวอยางพืช  เก็บตัวอยางพืชทดลองภายหลังทํา

การปลูก ที่ระยะเวลา 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 วัน เปน

จํานวน 3 ตน ในแตละครั้งจากน้ันนํามาลางดวยน้ําประปา 3-4 

ครั้ง แลวลางดวยน้ํากลั่นอีก 1 ครั้ง ผึ่งใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง 

จากนั้นแบงตัวอยางพืชแตละตนออกเปน 3 สวน ไดแก ราก ลํา

ตน และใบ ชั่งน้ําหนักสดแลวนํามาอบที่อุณหภูมิ 105 องศา

เซลเซียส นาน 24-48 ช่ัวโมง ชั่งนํ้าหนักแหงแลวทําการบดแบบ

แยกสวนราก ลําตน และใบใหละเอียด 

 1.1.2 ตัวอยางกากโลหกรรม เก็บตัวอยางกากโลห-

กรรมหลังทําการปลูกพืช โดยเก็บในหลุมเดียวกันกับที่เก็บพืช

ทดลอง ที่ระยะเวลา 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 วัน 

จากนั้นนํามาอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24-48 

ชั่วโมง แลวทําการบดแลวรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 

1.2 การวิเคราะหตัวอยางพืชและกากโลหกรรม 

 วิเคราะหหาปริมาณสารหนูและแมงกานีสในสวน ราก 

ลําตน และใบ ของตัวอยางพืชและตัวอยางกากโลหกรรมตาม

วิธีการของUSEPA method 3052 (USEPA., 1996) ยอยดวย

ระบบไมโครเวฟ (Microwave digestion)แลวตรวจวัดปริมาณ

สารหนูและแมงกานีสทั้ งหมดดวยเครื่องอะตอมมิกแอป

ซอรปช่ันสเปกโตรมิเตอร (Atomic Absorption Spectro-

meter; AAS) 

2. การศึกษาการเจริญเติบโตของพืช 

 ทําการศึกษาการเจริญเติบโตของพืชดานความสูง 

น้ําหนักแหง และอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธซึ่งพิจารณาไดจาก

น้ําหนักแหงของพืชคํานวณไดดังสมการที่ 1 (Hoffmann and 

Poorter., 2002) 

RGR =
[ ( ) – ( )]

( )
 ….. (1) 

เมื่อ RGR = อัตราการเจริญเติบโต (กรัมตอวัน) 

W1 = น้ําหนักแหงของพืชที่เวลาเริ่มทดลอง (กรัม) 

W2 = น้ําหนักแหงของพืชที่เวลาหลังทดลอง (กรัม) 

t1 = เวลาเริ่มทดลอง (วัน) 

t2 = เวลาหลังทดลอง (วัน) 

Ln = Natural logarithm 
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3. การศึกษาความเปนพิษของพืช 

 การแสดงความเปนพิษท่ีพืชไดรับท่ี 30, 60, 90, 120, 

150 และ180 วัน ไดคํานวณเปนเปอรเซ็นตของการแสดงความ

เปนพิษบริเวณใบ โดยทําการประเมินจากการสังเกตดวยสายตา 

บันทึกขอมูลและทําการใหคะแนนซึ่งแสดงรายละเอียดการ

ประเมิน (ตารางที่ 1) และแทนคาในสมการที่ 2 (Brown et al., 

1991) 

 

(𝐀𝟎𝐱𝐁𝟎) (𝐀𝟏𝐱𝐁𝟏) (𝐀𝟐𝐱𝐁𝟐) (𝐀𝟑𝐱𝐁𝟑) (𝐀𝟒𝐱𝐁𝟒) (𝐀𝟓𝐱𝐁𝟓)𝐱𝟏𝟎𝟎

(𝐀𝒓𝐱𝐁𝒓)
.....(2) 

เมื่อ A = จํานวนใบพืชที่แสดงความเปนพิษในระดับตางๆ (ระดับใบพืช ตั้งแตไมแสดงความเปนพิษจนถึงใบท่ีแสดงความเปนพิษ

ทั้งใบ คือ A0ถึง A5 ) 

 B = คะแนนที่แสดงความเปนพิษ (คะแนนตั้งแต 0 ถึง 5 คือ B0 ถึง B5) 

 Ar = จํานวนใบทั้งหมด 

 Br = คะแนนความเปนพิษสูงสุด 5 คะแนน 
 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 ผลการทดลองที่ไดนํามาวิเคราะหความแปรปรวนดวย

วิธี Analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(p≤0.05) และทําการเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลดวย

วิธีการของ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) 

 

ตารางที่ 1 เกณฑแสดงอาการความเปนพิษของพืชทดลอง 

ท่ีมา: การฟนฟูพื้นที่ปนเปอนโลหะหนักดวยพืช (พันธวัศ, 2558) 
 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. สมบัตเิบื้องตนของกากโลหกรรม 

 จากผลการวิเคราะหกากโลหกรรม พบวา ในแปลง

ทดลองปลูกกระถินเทพา กระถินยักษ  และกระถินณรงค  

มีปริมาณการสะสมสารหนูเฉลี่ยเทากับ 51.03 + 0.74 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม และมีการสะสมแมงกานีสเฉลี่ย เทากับ 1,670.71+ 

0.18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาความเปนกรด-ดาง (pH) อยู

ระหวาง 6.3-6.8 ซึ่งถือวามีความเปนกรดออน และมีคาการนํา

ไฟฟา (Electrical Conductivity) เฉลี่ย 1,858.67 ไมโครซีเมน

ตอเซนติเมตร แสดงใหเห็นวากากโลหกรรมมีปริมาณไอออนที่

ละลายน้ําออกมาไมมากนัก ที่กอใหเกิดความเสียหายตอพืช 

หากแตมีแนวโนมของการสะสมโลหะหนักรวมในพื้นที ่

2. ผลการวิเคราะหปริมาณสารหนูในสวนตางๆ ของพืชดวย

น้ําหนักแหง 1 กิโลกรัม 

 การวิเคราะหปริมาณการสะสมสารหนูในพืชทดลองทั้ง 

3 ชนิดกอนทําการปลูกพืชในแปลงทดลอง เมื่อนํามาวิเคราะหทั้ง

ตนโดยไมแยกสวน พบวา กระถินเทพา กระถินยักษ และกระถิน

ณรงค มีปริมาณสารหนูเฉลี่ยเทากับ 0.46±0.13, 0.44±0.06 

และ 0.41±0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับผลการ

วิเคราะหปริมาณสารหนูในตัวอยางพืชในชวงระยะเวลาของการ

ทดลองสามารถแสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 2.1 การสะสมสารหนูในสวนรากพบวา กระถินยักษ

และกระถินณรงคมีแนวโนมของการสะสมสารหนูที่เพิ่มขึ้นตลอด

ระดบัความเปนพิษ  (คะแนน) การแสดงความเปนพิษของพชืทดลอง 

0 พืชปกติไมมีการเปลี่ยนสีของใบ 

1 ความเปนพิษตอพืชเล็กนอย แผนใบเริ่มมีสีเหลืองหรือเหลืองซดี 

2 ความเปนพิษตอพืชเพิ่มขึ้นเล็กนอย แผนใบเหลืองหรือเหลืองซดี 

3 ความเปนพิษตอพืชเพิ่มมากขึ้น แผนใบเหลอืงหรือไหม 50 เปอรเซ็นต 

4 ความเปนพิษตอพืชรุนแรง ใบเหลืองหรือไหมเกือบทั้งแผนใบ 

5 ความเปนพิษตอพืชรุนแรงมาก ใบพืชเหลืองหรือแหงไหมทั้งใบ 
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ระยะเวลาของการทดลอง สําหรับกระถินเทพา ในชวงระยะเวลา

ของการทดลองที่ 60 วัน มีคาปริมาณการสะสมสารหนูท่ีสูงขึ้น

อยางชัดเจนอาจเนื่องมาจากรากของกระถินเทพามีศักยภาพใน

ดูดดึงสารหนูไดดีอีกทั้งในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงฤดูฝนทํา

ใหสารหนูมีการชะละลายไดดีรากพืชจึงดูดดึงไดและปริมาณสาร

หนูลดลงเล็กนอยเมื่อการทดลองถึงชวง 120 วัน ซึ่งเปนชวงหมด

ฤดูฝนอยางไรก็ตามคาปริมาณสารหนูยังคงมีคาท่ีสูงในชวง

ระยะเวลาดังกลาวจากนั้นที่ระยะ 150 – 180 วันของการทดลอง

พบวา กระถินเทพามีความสามารถในการสะสมสารหนูที่เพิ่มข้ึน

ตามระยะเวลาเปนไปอยางปกติ (รูปท่ี 1ก) และเมื่อทําการ

วิเคราะหพืชทดลองทั้ง 3 ชนิดท่ี 180 วันของการทดลองพบวา 

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง

กระถินณรงคมคีวามสามารถในการสะสมสารหนูในสวนรากมาก

ที่สุดรองลงมา ไดแก กระถินเทพาและกระถินยักษ มีคาเทากับ 

5.35±0.15, 5.12±0.17 และ 4.99±0.17 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

ตามลําดับ 

 2.2 การสะสมสารหนูในสวนลําตน พบวากระถินเทพา

และกระถินณรงคมีแนวโนมของการสะสมสารหนูเพ่ิมขึ้นตลอด

ระยะเวลาของการทดลอง สําหรับกระถินยักษมีการสะสมสารหนู

ลดลงที่ 90 วัน (รูปท่ี 1ข) อาจเนื่องมาจากกระถินยักษมีการ

ตอบสนองตอความเปนพิษของสารหนู ซึ่งสารหนูเมื่อสะสมในพืช

จะเขาไปสูกระบวนการเมทาบอลิซึม ซึ่งสงผลใหพืชมีการ

สังเคราะหแสงและดูดดึงแรธาตุที่มีอยูในดินไดนอยลง (Singh et 

al., 2006) ทั้งน้ีมีตัวอยางงานวิจัยที่แสดงประสิทธิภาพการสะสม

โลหะหนักที่ต่ําในพืชบริเวณพ้ืนท่ีที่มีความเขมขนของโลหะหนัก

สูง อาจมีสาเหตุมาจากความเปนพิษของโลหะหนัก (Garcia et 

al.,1998) การศึกษาครั้งนี้ยังพบการสะสมโลหะหนักทีเ่พ่ิมขึ้นเมือ่

ครบ 180 วันของการทดลองโดยการสะสมสารหนูในสวนลําตน

ของพืชทดลองทั้ง 3 ชนิดมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งกระถิน

ณรงคมีความสามารถในการสะสมสารหนูในสวนลําตนมากที่สุด

รองลงมา ไดแก กระถินเทพา และกระถินยักษ มีคาเทากับ 

5.39±0.05, 5.17±0.09 และ 4.92±0.22 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

ตามลําดับ (รูปที่ 1ข) 

 2.3 การสะสมสารหนูในสวนใบ พบวาพืชทดลองท้ัง 3 

ชนิดมีแนวโนมของการสะสมสารหนูที่เพิ่มขึ้น ตั้งแตระยะเวลา 0 

วัน จนถึง 180 วัน โดยกระถินเทพามีความสามารถในการสะสม

สารหนูในสวนใบเพ่ิมขึ้นในชวง 30 – 60 วัน มีความสอดคลองกับ

ผลการดูดดึงของกระถินเทพาที่รากมีประสิทธิภาพในการดูดดึง

สารหนูสูงในชวงฤดูฝนท่ีระยะเวลาของการทดลอง 60 วัน สําหรับ

กระถินยักษมีการสะสมสารหนูลดลงที่ 90 – 120 วันของการ

ทดลอง (รูปที่ 1ค) และเมื่อทําการทดลองครบ 180 วัน พบวา 

การสะสมสารหนูในสวนใบของพืชทดลองทั้ง 3 ชนิดมีคาไม

แตกตางกันทางสถิติ โดยกระถินเทพามีการสะสมสารหนูในสวนใบ

มากที่สุดรองลงมา ไดแก กระถินณรงค และกระถินยักษ มีคา

เทากับ 5.14±0.06, 4.91±0.19 และ 4.90±0.23 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหปริมาณแมงกานีสในสวนตางๆ 

ของพชื 

ผลการวิเคราะหปริมาณการสะสมแมงกานีสในพืชท้ัง 3 

ชนิดกอนทําการปลูกพืชทดลอง พบวา กระถินเทพา กระถินยักษ 

และกระถินณรงค มีปริมาณการสะสมแมงกานีสท้ังตนโดยไมแยก

สวนเฉลี่ยเทากับ 37.48±2.34, 37.18±3.36 และ 28.37±1.28 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับสําหรับผลการวิเคราะหปริมาณ

แมงกานีสในตัวอยางพืชในชวงระยะเวลาของการทดลองสามารถ

แสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 3.1 การสะสมแมงกานีสในสวนราก พบวาตลอด

ระยะเวลาของการทดลอง พืชท้ัง 3 ชนิดมีการสะสมแมงกานีส

เพ่ิมขึ้น (รูปที่ 2ก) และมีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) โดยพบวา กระถินเทพามีความสามารถในการ

สะสมแมงกานีสในสวนรากไดมากกวาพืชทดลองชนิดอ่ืนมีคา

เทากับ 131.87±0.95 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงมา ไดแก 

กระถินยักษ และกระถินณรงคเทากับ 126.64±0.78 และ 

122.14±1.55 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับ ท่ีระยะเวลาของ

การทดลอง 180 วัน 

3.2 การสะสมแมงกานีสในสวนลําตนพบวา พืชทั้ง 3 

ชนิดมีการสะสมแมงกานีสมากขึ้นตามระยะเวลา (รูปที่ 2ข) และ

มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ท่ี

ระยะเวลาของการทดลอง 180 วัน โดยกระถินณรงคมี

ความสามารถในการสะสมแมงกานีสไวในสวนลําตนไดมากที่สุด 

รองลงมาได แก  กระ ถินยักษ  และกระถิน เทพา เท า กับ 

139.24±1.14, 124.38±0.84 และ 111.25±1.93 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมตามลําดับ 
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รูปที ่1 ปริมาณสารหนูในสวนตางๆ ของพืชทดลอง ก) ราก 

ข) ลําตน และ ค) ใบ (คิดจากน้ําหนักแหงของพืช  

1 กิโลกรัม) 
 

 3.3 การสะสมแมงกานีสในสวนใบ พบวา พืชทั้ง 3 

ชนิดมีการสะสมแมงกานีสมากขึ้นตามระยะเวลาของการทดลอง 

(รูปที่ 2ค) และมีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ที่ 180 วัน โดยกระถินยักษสามารถสะสมแมงกานีสใน

สวนใบไดมากที่สุด เทากับ 147.32±0.68 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

รองลงมา ไดแก  กระถินณรงค  และกระถินเทพา เทากับ 

135.46±0.91 และ 129.96±1.86 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

ตามลําดับ 

 

 
รูปที ่2 ปริมาณแมงกานีสในสวนตางๆของพืชทดลอง ก) ราก 

ข) ลําตน และ ค) ใบ (คิดจากน้ําหนักแหงของพืช  

1 กิโลกรัม) 
 

4. ผลการวิเคราะหปริมาณสารหนูและแมงกานีสในพืชทดลองทั้ง

ตน 

 4.1 การเจริญเติบโตของพืช พบวา พืชมีนํ้าหนักแหง

เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาของการเก็บเก่ียวท่ี 30 วัน ถึง 180 วัน 

โดยในระยะที่ 180 วัน กระถินเทพามีการเจริญเติบโตดาน

น้ําหนักแหงทั้งตนมากที่สุด เทากับ 1,365.24 กรัม รองลงมาคือ

กระถินณรงค และกระถินยักษ มีคาเทากับ 1,267.88 และ 

122.16 กรัม ตามลําดับ ซึ่ งคามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<0.05) โดย

กระถินเทพาและกระถินยักษ มีน้ําหนักแหงในสวนลําตนมาก

ที่สุด สวนกระถินณรงคมีน้ําหนักแหงในสวนใบมากที่สุด ทั้งนี้พืช

ทดลองท้ัง 3 ชนิดมีน้ําหนักแหงในสวนรากนอยท่ีสุด 

 

ก) 

ข) 

ค) 

ก) 

ข) 

ค) 
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 4.2 ปริมาณการสะสมสารหนูและแมงกานีสในพืช

ทดลองทั้ง 3 ชนิด ที่ระยะเวลา 180 วันของการทดลอง พบวา 

กระถินเทพามีความสามารถในการสะสมสารหนูและแมงกานีสสูง

ที่สุด เทากับ 7.03±0.80 (ราก ลําตน และใบ เทากับ 0.63, 3.31 

และ 3.09 มิลลิกรัม ตามลําดับ) และ 166.00±22.16 (ราก ลํา

ตน และใบ เทากับ 16.02, 71.69และ 78.29 มิลลิกรัม 

ตามลําดับ) มิลลิกรัมตอน้ําหนักแหงของพืชทั้งตน ตามลําดับ 

รองลงมาคือกระถินณรงค มีการสะสมสารหนูและแมงกานีสได

เทากับ 6.55±1.14 (ราก ลําตน และใบ เทากับ 0.54, 2.95 และ 

3.06 มิลลิกรัม ตามลําดับ) และ 172.75±29.37 (ราก ลําตน 

และใบ เทากับ 12.06, 76.42 และ 84.27 มิลลิกรัม ตามลําดับ) 

มิลลิกรัมตอน้ําหนักแหงของพืชทั้งตน ตามลําดับสําหรับกระถิน

ยักษมีความสามารถในการสะสมสารหนูและแมงกานีสไดเทากับ 

0.60±0.08 (ราก ลําตน และใบ เทากับ 0.10,0.31และ 0.19 

มิลลิกรัม ตามลําดับ) และ 16.10±2.29 (ราก ลําตน และใบ 

เทากับ 2.48, 7.97 และ 5.66 มิลลิกรัม ตามลําดับ) มิลลิกรัมตอ

น้ําหนักแหงของพืชทั้งตน ตามลําดับ (รูปที่ 3ก และรูปที ่3ข) 
 

 

 
 

รูปที ่3 ปริมาณการสะสมโลหะหนักในพืชทดลองที่สวน ราก 

ลําตน และใบ (คิดจากน้ําหนักแหงของพืช)  

ก) การสะสมสารหนู และ ข) การสะสมแมงกานีส 

5. การสะสมสารหนูและแมงกานีสในกากโลหกรรม 

 ผลการวิเคราะหปริมาณสารหนูและแมงกานีสในกาก 

โลหกรรมที่ระยะเวลาการทดลอง 180 วัน พบวา สารหนูและ

แมงกานีสมีปริมาณลดลงจากชวงเริ่มตนของการทดลอง มีความ

สอดคลองกับผลการวิเคราะหตัวอยางพืชทดลองทั้ง 3 ชนิด ท่ีมี

ความสามารถในการสะสมสารหนูและแมงกานีสเพิ่มข้ึนตามอายุ

ของพืชที่เพ่ิมข้ึนหรือเมื่อระยะเวลาของการทดลองเพ่ิมขึ้นทั้งนี้

เนื่องจากพืชมีกลไกในการดูดดึงแรธาตุ โลหะหนักตางๆ รวมถึง

สารปนเปอนอื่นที่อยูในดินและนํ้าผานทางรากไปสะสมไวยังสวน

ตางๆ ของพืชได อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ยังมีความสอดคลองกับ

งานวิจัยการใชสับปะรดเปนตัวช้ีวัดความเปนพิษของโครเมียมท่ี

ปนเปอนในดิน พบวา เมื่ออายุของสับปะรดเพ่ิมขึ้นสงผลใหพืชมี

การดูดดึงโครเมียมสูสวนเหนือดินเพ่ิมข้ึนทําใหปริมาณโครเมียม

ในดินมีคาลดลง (สุภาพร,2552) ทั้งนี้ผลการสะสมสารหนูและ

แมงกานีสในพืชศึกษาทั้ง 3 ชนิดมีความแตกตางกัน เน่ืองจากพืช

มีกลไกในการดูดดึงแรธาตุตางๆ ไปใชในการเจริญเติบโตไดดีไม

เทากันซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของโลหะในกากโลหกรรม 

ความสามารถในการละลายของโลหะ ความทนทานตอโลหะหนัก

ของพืชและชนิดของพืช (Kufka and Kurus, 1997) จึงทําให

ปริมาณสารหนูและแมงกานีสในกากโลหกรรมลดลงไดในปริมาณ

ทีไ่มเทากันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (รูปที่ 4) 

 
รูปที ่4 เปอรเซ็นตของสารหนูและแมงกานีสที่เหลืออยูใน

กากโลหกรรม 
 

 จากรูปท่ี 4 ยังแสดงใหเห็นไดวาสารหนูและแมงกานีส

ที่เหลืออยูในกากโลหกรรมที่ระยะเวลาการทดลอง 180 วัน มี

คาประมาณ 60-75 เปอรเซ็นต ซึ่งปริมาณของสารหนูและ

แมงกานีสในกากโลหกรรมที่ลดลงหรือสูญหายน้ัน มีสาเหตุมา

จากพืชทดลองมีการดูดดึงและสะสมไวในสวนตางๆ อีกท้ังอาจมี

ผลมาจากปจจัยทางดานสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่ง

ข) 

ก)  
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สถานที่ทดลองมีสภาพพื้นทีแ่จงเปดโลง ประกอบกับชวงเวลาของ

การทดลองมีฝนตกในชวง 2-3 เดือนแรกเปนบางครั้ง (เปนชวง

ปลายฤดูฝน)ซึ่งอาจทําใหปริมาณสารหนูและแมงกานีสในกาก 

โลหกรรมถูกชะลาง หรือไหลลงสูดานลางของบอกักเก็บกาก 

โลหกรรมซึ่งเปนบอขุดได 

6. การแสดงความเปนพิษของพืช (Phytotoxicity) 

 ปริมาณสารหนูและแมงกานีสตอการแสดงความเปน

พิษของพืชไดพิจารณาจากเกณฑการใหคะแนนโดยการประเมิน

จากการสังเกตดวยสายตา บันทึกขอมูล และนําไปหาเปอรเซ็นต

ความเปนพิษท่ีไดรับจากจํานวนใบของพืช พบวา ที่ระยะเวลา

ของการทดลอง 180 วัน กระถินยักษมีเปอรเซ็นตความเปนพิษที่

ไดรับมากที่สุด 34.25 เปอรเซ็นตรองลงมาคือกระถินณรงคและ

กระถินเทพามีเปอรเซ็นตความเปนพิษที่ไดรับเทากับ 5.27 และ 

4.81 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (รูปที่ 5) 

 ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา กระถินยักษมีการแสดงความ

เปนพิษทางใบมากท่ีสุด โดยในชวงเริ่มตนของการทดลอง พบ

เปอรเซ็นการแสดงความเปนพิษของกระถินยักษมีอัตราสูงขึ้น

อยางรวดเร็วแลวเพิ่มขึ้นทีละนอยในชวงหลัง สังเกตไดจากความ

ชันของกราฟ (รูปที่ 5) ทั้งน้ีผลการศึกษามีความสอดคลองกับการ

เพ่ิมขึ้นของมวลชีวภาพ โดยพบวา กระถินยักษมีการเพ่ิมของมวล

ชีวภาพต่ํากวากระถินเทพาและกระถินณรงคในชวงเริ่มการ

ทดลอง ประกอบกับเมื่อทําการวิเคราะหดวยการทดสอบคลินิก

สุขภาพพืช ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พบวา ความผิดปกติของใบพืชที่เกิดขึ้นไมไดมี

สาเหตุมาจากโรคพืชจึงคาดวาผลของการแสดงความเปนพิษของ

พืชเกิดจากสารพิษในกากโลหกรรมน่ันเอง 
 

 
รูปที่ 5 เปอรเซ็นตความเปนพิษของพืชทดลอง 

7. ความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (RGR) 

และความเปนพษิของพืช 

 จากการทดลอง พบวา อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ

ของกระถินเทพาและกระถินณรงคมีคาลดลงเมื่อเวลาเพ่ิมขึ้น อาจ

เน่ืองมาจากปริมาณการสะสมสารหนูและแมงกานีสในพืชเพ่ิมมาก

ขึ้น โดยสารหนูไมใชธาตุที่มีความจําเปนตอพืช และอาจทําให

อวัยวะของพืชไมสามารถทําหนาที่ตามกระบวนการเมทาบอลิซึม

ได อีกท้ังสารหนูจะเขาทําลายเซลลและเน้ือเยื่อคลอโรพลาสตของ

พืช ทําใหพืชลดอัตราการสังเคราะหดวยแสง เกิดการลดลงของ

มวลชีวภาพ เชน ราก ความสูงของลําตน การงอก การแตกก่ิงกาน

และผลผลิต สงผลใหพืชตายไดในท่ีสุด ซึ่งมีความสอดคลองกับ

งานวิจัยที่ทดสอบการสะสมสารหนูในพืชหลายชนิด เชน ธูปฤาษี 

บอน พุทธรักษา และกกอียิปต ซึ่งผลการทดลอง พบวา สารหนูทํา

ใหมวลชีวภาพลดลงอยางเห็นไดชัด ใบมีจํานวนลดลง ลําตนเตี้ย 

และแคระแกรน มีจํานวนรากและหนอลดลง (Jomjun, 2009) 

เชนเดียวกับการศึกษาของ Shri et al. (2009) พบวา สารหนูทํา

ใหตนขาว (Oryza sativa) มีเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดลดลง 

รวมทั้งความยาวราก ลําตน และมวลชีวภาพลดลง  

 สําหรับแมงกานีสจัดเปนธาตุอาหารเสริมของพืช ท่ีพืช

ตองการในปริมาณทีน่อย หากพืชไดรับในปริมาณมากเกินไป พืช

อาจแสดงความเปนพิษไดเชน ใบมีสีเหลืองหรือสีขาวซีดบริเวณ

ระหวางเสนใบ ใบแกมีรอยดางเปนจุด ขอบใบและเสนใบมีสีขาว

ซีด เริ่มมีสีน้ําตาลและรวงหลนในที่สุด (Sayed et al., 2011)

อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสังเกตวาอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของ

กระถินยักษมีแนวโนมลดลงเชนเดยีวกัน แตที่ระยะ 90 วัน พบวา 

อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของกระถินยักษมีคาเพ่ิมขึ้นอาจ

เน่ืองมาจากที่ระยะ 90 วัน กระถินยักษสามารถดูดดึงและสะสม

สารหนไูวในสวนลําตนลดลงทําใหมกีารเจริญเติบโตไดดีขึ้น ดังน้ัน

จึงสามารถกลาวไดวาปริมาณสารหนูและแมงกานีสที่เพิ่มข้ึนอาจ

สงผลทําใหคาการเจริญเติบโตสัมพัทธลดลง 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะหปริมาณการสะสมสารหนูและ

แมงกานีสในพืชทดลองท้ัง 3 ชนิด สามารถสรุปไดวา เม่ือสิ้นสุดการ

ทดลองที่ 180 วัน พืชทดลองท่ีมีลักษณะของการเจริญเติบโต

เปนไปตามปกติและมีปริมาณมวลชีวภาพสูง ไดแก กระถินเทพา 

และกระถินณรงคโดยมีปริมาณการสะสมของแมงกานีสสูงสุดอยูที่
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บริเวณ ใบ>ลําตน>ราก คิดเปนอัตราสวนโดยประมาณ เทากับ

6:5:1 และสารหนูมีปริมาณการสะสมสูงสุดอยูท่ีบริเวณ ใบ=ลําตน>

ราก คิดเปนอัตราสวนโดยประมาณ เทากับ 6:6:1 (คํานวณโดย

เทียบจากปริมาณมวลรวมของพืชแหงในแตละสวน) นอกจากนี้พืช

ทดลองท้ัง 3 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการดูดดึงสารหนูไดดีที่สุด 

คือ กระถินเทพา เนื่องจากพืชดังกลาวมีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อนํา

ปริมาณมวลแหงของพืชท้ังตนมาคํานวณจึงทําใหมีปริมาณการ

สะสมสารหนูมากที่สุด อยางไรก็ตามยังสามารถกลาวไดวากระถิน

ณรงคมีประสิทธิภาพในการดูดดึงสารหนูไดดีเชนเดียวกับกระถิน

เทพา สําหรับพืชท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดดึงแมงกานีสไดดีที่สุด 

คือ กระถินณรงค เน่ืองจากมีปริมาณแมงกานีสสะสมในตนพืชมาก

ที่สุดถึงแมวามีปริมาณมวลรวมของพืชแหงนอยกวากระถินเทพา 

นอกจากนี้กระถินเทพาก็มีความสามารถในการดูดดึงแมงกานีสไดดี

เชนเดียวกันกับกระถินณรงค 

 ดังนั้นกระถินเทพาและกระถินณรงคจึงเปนพืชที่มี

ความสามารถในการนําไปใชบําบัดพื้นที่ที่มีการปนเปอนสารหนู

และแมงกานีสไดดีท้ัง 2 ชนิด โดยเฉพาะพื้นที่หลังเสร็จสิ้นจาก

การประกอบการทําเหมืองแรแลว หากมีการปดบอกักเก็บกาก 

โลหกรรมที่มีการปดคลุมหนาดินท่ีมีความหนามาก การใชพืชที่มี

ระบบรากแกวซึ่งมีความสามารถในการหยั่งรากลงไปไดลึก

เชนเดียวกับพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ ก็อาจเปนตัวเลือกที่มีความเหมาะสม

มากที่สุดในการใชบําบัดและฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอนได 
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ประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ที่ช วยเหลือในการเก็บและวิ เคราะหตัวอยาง ขอขอบคุณ  

เอกชา ตนานนทชัย และจตุวิทย คุปตะสิน ท่ีชวยเหลือในการ
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ปฏิบัติการวิจัยฯ และขอขอบคุณสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม และ

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย 

(ศสอ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดอํานวยความสะดวกและ

สนับสนุนในดานเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรอันเปน

ประโยชนตอความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี ้
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