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ปีท่ี 5 ฉบับที่ 6  เดือนพฤษภาคม 2557 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
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          พบกับจดหมายข่าว KM ฉบับท่ี 6 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2557 ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจดหมายข่าวฉบับนีมี้สาระดีๆ จากการจัดการความรู้ในเวทีเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจยั เร่ือง ”การศึกษารูปและปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนรูปของ
ตะกั่ วในดิน” ซึ่งประเด็นหลกัท่ีมีการแลกเปล่ียนในเวทีดงักล่าว คือ “องค์ความรู้จากการวิจัย
เร่ืองการศึกษารูปและปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนรูปของตะก่ัวในดนิ” 

         

บทคดัย่อ 
การส ารวจปรมิาณตะกัว่ในดนิรอบนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ปรมิาณตะกัว่รวม (Total lead) ใน

ดนิทีพ่บมากทีสุ่ด คอื 3.11 mg/kg dry weight  และปรมิาณตะกัว่ในรปู (Fraction) ต่างๆ โดยวธิกีาร
สกดัตามล าดบั (Sequential Extraction) จ านวน 5 รปู พบว่า ปรมิาณตะกัว่ทีป่นเป้ือนในดนิตวัอย่างที่
พบมากทีสุ่ดส่วนใหญ่อยู่ในรปูทีจ่บัอยู่กบัสารอนิทรยี ์(Bound to Organic matter; F4) ในขณะที่
ปรมิาณตะกัว่ทีป่นเป้ือนในดนิตวัอย่างทีพ่บน้อยทีสุ่ด คอื รปูทีแ่ลกเปลีย่นได ้ (Exchangeble; F1) และ 
รปูทีจ่บัอยู่กบัคารบ์อเนต (Bound to Carboate; F2) ซึง่เป็นรปูทีส่ามารถเปลีย่นรปูไดง้่ายและสามารถ
ถูกดูดซมึได้ทางชวีภาพ ส าหรบัปจัจยัที่มผีลต่อการเปลี่ยนรูปของตะกัว่คอืสภาพความเป็นกรด-ด่าง 
โดยเมื่อดนิมคี่าความเป็นกรด-ด่างต ่าลงจะส่งผลใหม้ปีรมิาณตะกัว่รปูทีแ่ลกเปลีย่นไดม้ปีรมิาณเพิม่ขึน้ 
ทัง้นี้จะพบว่าดนิที่มสีภาพเป็นกรดแก่จะมปีรมิาณตะกัว่รูปที่แลกเปลี่ยนได้สูงสุด รองลงมาเป็นดนิที่มี
สภาพเป็นกรดอ่อน และกลาง ตามล าดบั  ทัง้น้ีแมใ้นดนิจะมปีรมิาณตะกัว่เพิม่ขึน้ ปจัจยัทีส่่งผลต่อรปู
ของตะกัว่ในดนิมากทีสุ่ดคอืยงัคงเป็นสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดนิ  
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ผลการศึกษา ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อรูปตะก่ัวในดนิ 
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(1) ปัจจัยเร่ืองความเป็นกรด-ด่าง 
            เม่ือมีการน าดินตวัอย่างมาท าการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างออกเป็น 5 ช่วงดงันี ้กรดแก่ กรดอ่อน 
กลาง ดา่งอ่อน และดา่งแก่ โดยดินดงักล่าวทิง้ไว้เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ร้อยละของรูปตา่งๆของตะกัว่แสดงผล
ในรูปท่ี  3.3 -1 โดยจากผลการวิ เคราะห์ปริมาณตะกั่วทัง้  5 รูป พบว่า ตะกั่วใน รูปท่ีแลกเปล่ียนได้ 
(Exchangeable; F1)  ตะกัว่รูปท่ีจบัอยู่กบัคาร์บอเนต (Bound to Carbonate; F2) ตะกัว่รูปท่ีจบักบัเหล็กและ
แมงกานีสออกไซด์ (Bound to Fe/Mn oxide; F3) ตะกัว่รูปท่ีจบัอยู่กบัสารอินทรีย์ (Bound to Organic matter; 
F4) พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัสภาพความเป็นกรด-ดา่งของดิน กล่าวคือ เม่ือดินมีคา่ความ
เป็นกรด-ดา่งต ่าลงจะส่งให้มีปริมาณตะกัว่รูปท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exchangeable; F1) ซึ่งเป็นรูปท่ีสามารถเปล่ียน
รูปได้ง่ายและสามารถถูกดูดซึมได้ทางชีวภาพจะมีปริมาณเพิ่มขึน้ โดยจะพบว่าดินท่ีมีสภาพเป็นกรดแก่จะมี
ปริมาณตะกัว่รูปท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exchangeable; F1) สงูสดุ รองลงมาเป็นดินท่ีมีสภาพเป็นกรดอ่อน และกลาง 
ตามล าดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากตะกัว่เป็นธาตท่ีุละลายน า้ได้ดีในสภาวะท่ีเป็นกรด และละลายน า้ได้น้อยในสภาวะท่ีเป็น
ดา่ง ดงันัน้เม่ือคา่ความเป็นกรด-ดา่งของดนิเพิ่มขึน้ ตะกัว่จงึมีแนวโน้มท่ีจะเกิดเป็นตะกอนไฮดรอกไซด์ได้ง่าย ซึ่ง
ตะกั่วจะตกตะกอนได้ดีท่ีค่าความเป็นกรด-ด่างมากกว่า 6.5 [11] อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตะกั่วในรูปท่ี
แลกเปล่ียนได้ (Exchangeable; F1) ซึ่งเป็นรูปท่ีง่ายตอ่การดดูดซึมของพืช และเป็นอนัตรายตอ่สิ่งมีชีวิต พบว่า 
ในสภาพความเป็นกรดแก่ ถึงด่างอ่อน หรือค่า pH อยู่ในช่วงต ่ากว่า 9  ร้อยละของตะกั่วในรูปนีอ้ยู่ในระดบัท่ี
ใกล้เคียงกนั  แตจ่ะมีปริมาณท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชดัเจนในสภาพความเป็นดา่งแก่ คือ pH มากกว่า 9 ดงันัน้หาก
จะมีการใช้ดนิท่ีมีการปนเปือ้นตะกัว่ในการปลกูพืชควรมีการปรับสภาพดินให้มีความเป็นดา่งแก่ ซึ่งอาจจะท าให้
มีข้อจ ากัดเร่ืองชนิดของพืชท่ีจะน ามาปลกู โดยพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินดงักล่าว เช่น ข้าวโพด 
ข้าวฟ่าง ฝ้าย  

 
(2) ปัจจัยเร่ืองปริมาณตะก่ัวในดนิ 
เม่ือมีการน าดินตวัอย่างมาท าการเติมปริมาณตะกัว่ปริมาณ 100 และ 1,000 mg/kg แล้วท าการปรับ

สภาพความเป็นกรด-ด่างออกเป็น 5 ช่วง คือ กรดแก่ กรดอ่อน กลาง ดา่งอ่อน ดา่งแก่ โดยดินดงักล่าวทิง้ไว้เป็น
เวลา 1 เดือน พบว่า ร้อยละของรูปตา่งๆของตะกัว่แสดงผลในรูปท่ี 3.3-2 และ รูปท่ี 3.3.3 ซึ่งพบว่า ร้อยละของ
ตะกัว่รูปท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exchangeable; F1) เป็นรูปของตะกัว่ท่ีมีปริมาณสงูสดุ ในสภาวะดินท่ีเป็นกรดแก่ เม่ือ
เปรียบเทียบกับรูปอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเม่ือในดินมีปริมาณตะกั่วเพิ่มขึน้ ความเป็นอันตรายของตะกั่วหาก
พิจารณาในประเด็นเร่ืองความง่ายของการดดูซึมจะเกิดขึน้ในดินท่ีมีสภาพเป็นกรดแก่ ดงันัน้ไม่ว่าปริมาณของ
ตะกัว่ในดนิจะเพิ่มขึน้อยา่งไร อาจจะไมมี่ผลตอ่การสะสมในสิ่งมีชีวิต หากการปนเปือ้นของตะกัว่นัน้อยู่ในสภาพ
ดินท่ีมีความเป็นกลาง หรือเป็นด่าง ซึ่งจะยืนยนัความส าคญัตอ่การเปล่ียนรูปของตะกั่วในรูปท่ี 3.3.3 ซึ่งพบว่า 
แม้มีการเพิ่มปริมาณตะกั่วในดินถึง 10 เท่า แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรูปตะกัว่ในดินยงัคงเดิม ทัง้นีเ้ป็นการ
ยืนยนัผลวา่สภาพความเป็นกรด-ดา่งเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่รูปของตะกัว่ในดนิมากกวา่ปริมาณตะกัว่ในดนิ  
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สรุปผลการทดลอง 
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                   ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วรวม (Total lead) ในดิน และปริมาณตะกั่วในรูป (Fraction) 
ตา่งๆ โดยวิธีการสกดัตามล าดบั (Sequential Extraction) จ านวน 5 รูป พบว่า ปริมาณตะกัว่ท่ีปนเปือ้น
ในดินตวัอย่างท่ีพบมากท่ีสดุส่วนใหญ่อยู่ในรูปท่ีจบัอยู่กบัสารอินทรีย์ (Bound to Organic matter; 
F4) ซึง่เป็นรูปท่ีจบักบัสารอินทรีย์วตัถท่ีุอยูใ่นดนิ ทัง้นีเ้ม่ือน าดนิตวัอยา่งมาปรับสภาพความเป็นกรดดา่ง และเพิ่ม
ปริมาณตะกั่วในดิน พบว่า สภาพความเป็นกรดด่างยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนรูปของตะกั่วในดิน 
โดยตะกัว่จะอยูใ่นรูปท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exchangeable; F1) ซึง่เป็นรูปท่ีพืชสามารถดดูซมึได้ง่ายในสภาพดิน
ท่ีเป็นกรดแก่มากท่ีสดุ 
 


