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ปริมาณโลหะหนักในปลาช่อนที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย
ในสภาพการเพาะเลี้ยง
Heavy Metal Concentration in Snakehead Fish (Channa striata)
Affected by Landfill Leachate in Aquaculture
เมทินี อินทุยศ1 ลาใย ณีรัตนพันธุ์1 บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล2 และมานพ ศรีอุทธา3

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้า ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการละลาย
ของออกซิเจนในน้า ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ค่าการนาไฟฟ้า และการปนเปื้อนของโลหะหนัก 9 ชนิด
ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล และสังกะสีในน้า ตะกอนดิน และปลาช่อน
บริเวณแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น เก็บตัวอย่างน้าและตะกอนดิน จานวน 6
ตัวอย่าง และปลาช่อนที่เพาะเลี้ยงในกระชัง ระยะเวลา 3 เดือน จานวน 5 ตัวอย่าง นามาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) ผลการศึกษาคุณภาพน้า
พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ปริมาณแคดเมียม โครเมียม ทองแดง
เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะสี ในน้าและตะกอนดินมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ส่วนสารหนูมีค่าเกินมาตรฐานทั้ง
ในน้า และตะกอนดิน ปริมาณโลหะหนักในปลาช่อนมีค่าไม่เกินมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
คาสาคัญ : โลหะหนัก น้าชะมูลฝอย ปลาช่อน

ABSTRACT
In this study, the researchers analyze the water quality i.e. temperature, potential of hydroyenion (pH),
dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical conductivity (EC), and concentrations
of nine heavy metals i.e. arsenic (As), lead (Pb), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), steel (Fe),
manganese (Mn), nickel (M), and zinc (Zn) in water, sediments, and Channa striata in the reservoir affected
by landfill leachate from Khon Kaen City Municipality. Six samples of water and sediments were collected as
well as five samples of C. striata bred in floating baskets for three months. The heavy metal concentrations
were analyzed using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). The study of the
water quality showed that all the parameters were at the standard level of surface water source type 3. The
quantities of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn in the water as well as in the sediments did not exceed the
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)
2
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standards. However, As exceeded the standards in the water and in the sediments. The heavy metal
concentrations in C. striata did not exceed the standards for food with contaminants.
Keywords: heavy metal, leachate, snakehead fish

บทนา

ยาวนาน (Asaolu and Olaofe, 2005; Olowu et al.,
2010) ทาให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศทางน้า (Ashraj,
2005; Blaber, 2000; Brewer, 2010; Farombi et al.,
2007) ดังการศึกษาการสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตที่
ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย บริเวณพื้นที่ฝังกลบ
มู ล ฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ น พบว่ า ปลาช่ อ นมี
ปริ ม าณปรอทและตะกั่ วเกิ น มาตรฐานอาหารที่ มี ส าร
ปนเปื้อน และในกบหนอง พบว่าตะกั่วมีค่าเกิน มาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปื้อน (พิมลพร, 2557; อุไรวรรณ, 2559)
ปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมจะมีการปนเปื้อนทั้งใน
น้ า ตะกอนดิ น และสะสมในสิ่ ง มี ชี วิ ต สามารถส่ ง ผล
กระทบต่ อ มนุ ษ ย์ เ มื่ อ น าสั ต ว์ ที่ ส ะสมโลหะหนั ก อยู่ ม า
บริโภคอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเรื้อรัง
(chronic) เช่น เกิดโรคมะเร็ง และการกลายพันธุ์ของ
เซลล์ หรือแบบเฉียบพลัน (acute) หากได้รับในปริมาณ
มาก ในระยะเวลาสั้น แต่ไม่ทราบระยะเวลาการสัมผัส
ของโลหะหนัก แบบเรื้อรัง เนื่ องจากการเกิดพิษเรื้อรัง
(chronic toxicity) จะต้องใช้เวลานานในการศึกษา ระยะเวลา
ตั้งแต่ 3 เดือนที่รับสัมผัสสารพิษขึ้นไป (OECD, 2009)
จึงทาให้เกิดสมมติฐานงานวิจัยหากนาปลาช่อนมาเลี้ยง
ในกระชังในแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย
เพื่อให้ได้รับสัมผัสโลหะหนักในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
จะเกิดการสะสมโลหะหนักในปลาช่อนเกินค่ามาตรฐาน
หรือไม่
ปลาช่อนจาศีลเป็นปลาน้าจืดเศรษฐกิจที่สาคัญ
และจัดเป็นประเภทสัตว์กินเนื้อ (carnivorus) ตลอดช่วง
ชีวิตมีการเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้า เมื่อมีสารพิษเจือ
ปนลงสู่แหล่งน้า ปลาช่อนจะดูดซึมสารพิษเข้าไปในตัว
โดยผ่ า นทางเหงื อ กและทางผิ ว หนั ง และเกิ ด การ
ตอบสนองต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรม
พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ป ลาช่ อ นอาจได้ รั บ
ผลกระทบจากการปนเปื้อนของน้าชะมูลฝอยในแหล่ง

การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนประชากรท าให้ เ กิ ด
การใช้ ท รั พ ยากร (กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม,
2554) ส่งผลให้เกิดปัญหามูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น และไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ไม่มีการนามูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ (รุ่งกิจ, 2554) จนกลายเป็นปัญหา
ส าคั ญ แต่ ล ะชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ (กรมควบคุ ม มลพิ ษ ,
2553)
ข อ น แ ก่ น เ ป็ น จั ง ห วั ด ส า คั ญ ข อ ง ภ า ค
ตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ของไทยเป็ น เมื อ งที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ทั้งคนท้องถิ่นและนักศึกษาทาให้ป ริม าณมูลฝอยเพิ่ม
มากขึ้นด้วย พื้นที่กาจัดมูลฝอยในความรับผิดชอบของ
เทศบาลนครขอนแก่น บ้านคาบอน มีพื้นที่รวม 98 ไร่
กาจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2511
โดยมีการออกแบบอายุการใช้งานพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย
ไว้ 20 ปี ปัจจุบันใช้งานมาแล้ว 50 ปี ได้มีการฝังกลบ
มู ล ฝอยเต็ ม พื้ น ที่ ฝั ง กลบแล้ ว และมี ป ริ ม าณมู ล ฝอย
ตกค้าง ประมาณ 800,000 ตัน (เทศบาลนครขอนแก่น,
2560) จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ พื้ น ที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอย
ดังกล่าวจะเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษและแพร่กระจายออก
สู่พื้นที่บริเวณใกล้เคี ยงโดยปะปนมากับ น้าชะมูลฝอย
ปัญหาที่เกิดจากน้าชะมูลฝอย มักเป็นการปนเปื้อนออก
สู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปนเปื้อนลงสู่ตะกอน
ดิน แหล่งน้าผิวดิน และน้าใต้ดิน น้าชะมูลฝอยเป็นน้า
เสี ย ที่ มี ค วามสกปรกสู ง เนื่ อ งจากประกอบด้ ว ย
สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โลหะหนัก เช่น สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว โครเมียม และ
ทองแดง ซึ่ ง โลหะหนั ก เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น สารก่ อ ให้ เ กิ ด
มะเร็ ง ทั้ ง สิ้ น โลหะหนั ก ดั ง กล่ า วยั ง สามารถสะสมใน
สิ่งมีชีวิตผ่านทางระบบห่วงโซ่อาหาร และก่อให้เกิดการ
เพิ่มขยายทางชีวภาพ เมื่อมีการสัมผัสในระยะเวลาที่
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

ซึ่ง ในปั จ จุ บั น การเพาะเลี้ ยงปลาช่ อ นในกระชั ง เป็ น ที่
นิ ย มและแพร่ ห ลายกั น อย่ า งมากในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ดังนั้นปลาจึงถูกนามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการ
ประเมินสุขภาพของระบบนิเวศทางน้าได้ (Farkas et
al., 2002; Ameur et al., 2015) จากสภาพปั ญ หา
ดั ง กล่ า ว ท าให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษา
คุณภาพน้าเบื้องต้น ปริมาณโลหะหนักในน้า ตะกอนดิน
และปลาช่ อ น (Channa striata) ที่ เ ลี้ ย งในกระชั ง
ระยะเวลา 3 เดือนที่ได้รับสัมผัสโลหะหนัก ในแหล่งน้า
ห่ า งจากแหล่ ง ฝั ง กลบมู ล ฝอย 100 เมตร และได้ รั บ
ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย

1. พืน้ ที่ศึกษาและจุดเก็บตัวอย่าง
ดาเนินการศึกษาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแหล่งฝัง
กลบมู ล ฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ น ดั ง ภาพที่ 1
ตั้ งอยู่ ที่ หมู่ บ้ านค าบอน ต าบลโนนท่ อ น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น จากแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้า
ชะมู ล ฝอย มี ร ะยะห่ า งจากแหล่ ง ฝั ง กลบมู ล ฝอย
100 เมตร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างน้าและตะกอนดินจานวน
6 ตัวอย่าง และปลาช่อนที่เพาะเลี้ยงในกระชังเป็นระยะเวลา
3 เดือน จานวน 5 ตัวอย่าง

หลุมฝังกลบขยะ

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาและแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอยบริเวณแหล่งฝังกลบขยะชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

2. การวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพน้า
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้าของบริเวณ
พื้ น ที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ น โดย
การศึ ก ษาพารามิ เ ตอร์ คุ ณ ภาพน้ าทั้ ง 5พารามิ เ ตอร์
ได้แก่ อุณหภูมิ ค่ าความเป็นกรด-ด่าง ค่า การละลาย
ของออกซิ เ จนในน้ า ค่ า การน าไฟฟ้ า และค่ า ความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Lumb et al., 2006)
3. ปริ มาณโลหะหนักในน้า ตะกอนดิ น และปลาช่อน
3.1 ปริมาณโลหะหนักในน้า
ปิเปตน้าตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์
และเติมกรดไนตริก 1.25 มิลลิลิตร จากนั้นนาไปย่อยบน
เครื่องกวนสารให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90±5 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลานาออกมาทิ้งให้เย็น และ
ปรับปริมาตรให้เป็ น 25 มิลลิลิตร ด้วยน้ากลั่นปราศจาก

ไอออน แล้วกรองด้วยกระดากรองเบอร์ 1 (United States
Environmental Protection Agency, 1996; Chand and
Prasad, 2013) นาตัวอย่างที่ได้ไปตรวจวัดปริมาณโลหะ
หนักด้วยเครื่อง ICP-OES (Roehrich, 2016)
3.2 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน
นาตัวอย่างตะกอนดินมาตากให้แห้ง บดและ
ร่ อ นในตะแกรงขนาด 500 ไมโครเมตร จากนั้ น ชั่ ง
ตัวอย่างตะกอนดิน 1 กรัม ใส่ในขวดย่อยก้นกลม เติม
กรดไฮโดรคลอริก 15 มิลลิลิตร กรดไนตริกเข้มข้น 5
มิ ล ลิ ลิ ต ร และไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร
น าไปย่ อ ยโดยใช้ ชุ ด ย่ อ ยดิ น เป็ น เวลา 2 ชั่ ว โมง
เมื่อครบเวลาทิ้ง ให้เ ย็น และปรับ ปริม าตรให้เ ป็น 25
มิล ลิลิต ร ด้ว ยน้ากลั่น ปราศจากไอออน จากนั้นกรอง
ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 (Abbrazzini et al., 2014)
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นาตัวอย่างที่ได้ไปตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง
ICP-OES (Roehrich, 2016)
3.3 ปริมาณโลหะหนักในปลาช่อน
ชั่ ง ตั ว อย่ า งเนื้ อ เยื่ อ แห้ ง ของปลาช่ อ น
1 กรัม ใส่ในบีกเกอร์เติมกรดไนตริก 5 มิลลิลิตร และ
เติ ม กรดซั ล ฟิ ว ริ ก 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร รอจนเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
สมบูรณ์ จากนั้นนาไปย่อยบนเครื่องกวนสารให้ความร้อน
เป็ นเวลา 30 นาที ครบเวลาน าออกมาทิ้ง ให้ เ ย็ น แล้ ว
น าไปเติ ม ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ทีละ 2-3 หยด (รอจนเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์) นาไปย่อย
บนเครื่องกวนสารให้ความร้อน ต่อเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง
ในระหว่างการย่อยเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2 รอบ
รอบละ 10 มิ ลลิลิตร และย่อยต่ออีก 45-60 นาที และ
ปรับปริมาตรเป็น 25 มิลลิลิตร ด้วยน้ากลั่นปราศจาก
ไอออน แล้วกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 (Yang et
al., 2013; Hashim et al., 2014) นาตัวอย่างไปตรวจวัด
ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง ICP-OES (Roehrich,2016)
การศึ กษาโลหะหนั กทั้ ง 9 ชนิ ด ได้ แก่ สารหนู
(As) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง
(Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) และสังกะสี
(Zn) ค่าต่าสุดที่เครื่องจะสามารถตรวจวัดได้ (limit of
detection: LOD) ที่ 0.006, 0.005, 0.001, 0.001, 0.002,
0.002, 0.002, 0.001, 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณภาพน้า ได้แก่
อุ ณ หภู มิ ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง ค่ า การละลายของ
ออกซิเจนในน้า ค่าการนาไฟฟ้า และค่าความต้องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี ปริมาณโลหะหนักในน้า ตะกอนดิน
และปลาช่อนเปรียบเทียบกับค่ ามาตรฐาน มาตรฐาน
คุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิน ประเภทที่ 3 มาตรฐาน
คุ ณ ภาพดิ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย และ
เกษตรกรรม และมาตรฐานอาหารปนเปื้ อ น โดยใช้
โปรแกรม Excel 2016

ผลการวิ จยั
1. คุณภาพน้ า บริ เวณแหล่ ง น้ า ที่ ไ ด้ รบั ผลกระทบ
จากน้าชะมูลฝอย
คุณภาพน้า บริเวณแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบ
จากน้าชะมูลฝอย พบว่าค่าความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมีมีค่าเท่ากับ 3.88±0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเกิน
มาตรฐานเนื่องจากค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ส่วนค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการ
นาไฟฟ้า และค่าการละลายของออกซิเจนในน้า อยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น ประเภทที่ 3 ซึ่ ง
อุณหภูมิมีค่า 29.5±0.75 องศาเซลเซียส ค่าความเป็น
กรดด่ า งมี ค่ า 7.36±0.25 ค่ า การน าไฟฟ้ า อยู่ ใ นช่ ว ง
2,930±12.65 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และค่าการ
ละลายของออกซิเจนในน้า 5.94±0.97 มิลลิกรัมต่อลิตร
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณภาพน้าเบื้องต้นบริเวณแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย (n=6)
แหล่งน้าที่ได้รบั
พารามิ เตอร์คณ
ุ ภาพน้า
ผลกระทบ
จากน้าชะมูลฝอย
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
29.50±0.75
ค่าความเป็นกรดด่าง
7.36±0.25

ค่ามาตรฐาน(1)
5.0-9.0

ค่าการละลายของออกซิเจนในน้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)

5.94±0.97

≥4

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)
ค่าการนาไฟฟ้า (ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)

3.88±0.33

<2

2,930±12.65

-

(1)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 การ
ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนแคดเมียม โครเมียม ทองแดง
เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ตะกั่ว และ สังกะสี พบว่า
ปริ ม าณโลหะหนั ก ทั้ ง 8 ชนิ ด มี ค่ า ไม่ เ กิ น มาตรฐาน
คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3 การใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ดังตารางที่ 2

2. ปริ มาณโลหะหนักในน้า ดิ น และปลาช่อน
2.1 ปริมาณโลหะหนักในน้า
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้าที่
ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น พบว่ า สารหนู มี ค่ า
เท่ากับ 0.027±0.007 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าเกิน
มาตรฐานเนื่ อ งจากค่ า มาตรฐานต้ อ งไม่ เ กิ น 0.01

ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย (n=6)
ปริ มาณโลหะหนัก (มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร)
โลหะหนัก
แหล่งน้าที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย
ค่ามาตรฐาน(2)
สารหนู
0.027±0.007
0.01
ตะกั่ว
0.018±0.004
0.05
แคดเมียม
0.001±0.001
0.05
โครเมียม
ทองแดง

0.017±0.001
0.015±0.005

0.05
0.1

เหล็ก
แมงกานีส

0.980±0.140
0.408±0.032

1.0

นิกเกิล
สังกะสี

0.078±0.045
0.467±0.254

0.1
1.0

(2)

มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่องกาหนดคุณภาพน้าผิวดิน
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2.2 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน
ปริ ม าณโลหะหนั ก ในตะกอนดิ น บริ เ วณ
แหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย แคดเมียม
โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ตะกั่ว และ
สังกะสีมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์

เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2535
ยกเว้นสารหนู มีค่าเท่ากับ 8.616±3.755 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ซึ่งมี ค่าเกินมาตรฐานเนื่องจากค่ ามาตรฐาน
ต้ อ งไม่ เ กิ น 3.9 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ดั ง ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน ในแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย (n=6)
ปริ มาณโลหะหนัก (มิ ลลิ กรัมต่อกิ โลกรัม)
โลหะหนัก
แหล่งน้าที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย
ค่ามาตรฐาน(3)
สารหนู
8.616±3.755
≤ 3.9
ตะกั่ว
60.948±16.965
≤ 400
แคดเมียม
โครเมียม

3.009±1.627
120.151±23.565

≤ 37
≤ 300

ทองแดง
เหล็ก

ND
28,353.443±8,486.938

-

แมงกานีส
นิกเกิล

449.101±123.071
36.912±8.144

≤ 1800
≤ 1600

สังกะสี

369.648±142.714

-

(3)

มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่องกาหนดคุณภาพดิน, ND = Not detected (<LOD)

2.3 ปริมาณโลหะหนักในปลาช่อน ปริมาณโลหะ
หนักในปลาช่อนบริเวณแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจาก
น้าชะมู ลฝอย พบว่าปริม าณโลหะหนักที่ป นเปื้ อนใน

ปลาช่อนทั้ง 9 ชนิด มีค่าเฉลี่ยไม่เกินมาตรฐานอาหารที่
มีสารปนเปื้อน ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปริมาณโลหะหนักในปลาช่อน บริเวณแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย (n=5)
ปริ มาณโลหะหนัก (มิ ลลิ กรัมต่อกิ โลกรัม)
โลหะหนัก
แหล่งน้าที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอย
ค่ามาตรฐาน(4)
สารหนู
1.113±0.207
2
ตะกั่ว
0.284±0.062
1
แคดเมียม
0.028±0.009
0.05
โครเมียม
ทองแดง

0.713±0.011
0.760±0.147

2
20

เหล็ก
แมงกานีส

32.842±14.938
1.809±0.338

-

นิกเกิล

0.282±0.075

-

สังกะสี

24.060±1.241

100

(4)

มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529

มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ถ้าหากได้รับสารหนูโดยตรง
หรือทางอ้อม เนื่องจากเป็นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกษตร
ของชุมชน ท าให้ปั ญหาเหล่านี้เป็ นสิ่งที่ คนในชุมชนมี
ความกังวลมากว่าจะมีสารพิษจากแหล่งฝังกลบปนเปื้อน
มาสู่ สิ่ งแวดล้ อ มที่ เ ป็ น แหล่ ง หาอาหารในท้ อ งถิ่ นของ
ชุมชนได้
ปริมาณโลหะหนักที่พบในน้าบริเวณแหล่งน้าที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากน้ าชะมู ล ฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ น พบว่ า Fe>Zn>Mn>Ni>As>Pb>Cr>Cu>Cd
พบมากที่สุดคือ เหล็ก สังกะสี และแมงกานีส เพราะ
เป็ น ธาตุ ที่ พ บได้ ทั่ ว ไปในธรรมชาติ แต่ เ มื่ อ มี ก าร
ปนเปื้ อ นของสารพิ ษ อาจท าให้ ธ าตุ เ หล่ า นี้ มี ป ริ ม าณ
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ค วามต้ อ งการธาตุ เ หล่ า นี้ ใ น
ปริ ม าณน้ อ ย แต่ ถ้ า ขาดในระยะเวลานานหรื อ มี ม าก
เกิ น ไปก็ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อพั ฒ นาการของร่ า งกายได้
ส่วนนิกเกิล สารหนู ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม เป็น
กลุ่มโลหะหนักที่ทาให้เกิดภาวะเป็นพิษได้ แม้จะได้รับ
ในปริมาณน้อยก็ทาให้เกิดพิษที่ รุนแรงได้ปริมาณโลหะ
หนักในตะกอนดินพบว่า Fe>Mn>Zn>Cr>Pb>Ni>As>Cd>Cu
และปริมาณโลหะหนักในปลาช่อนพบว่า Fe>Zn>Mn>
As>Cu>Cr>Pb>Ni>Cd เมื่อเปรียบเทียบปริมาณโลหะ
หนักในน้า ตะกอนดิน และปลาช่อนพบว่าปริมาณโลหะ
หนักในตะกอนดิน>ปลาช่อน>น้า

สรุปและวิ จารณ์ผล
คุณภาพน้า บริเวณแหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ าชะมู ล ฝอยของเทศบาลนครขอนแก่ น พบว่ า
อุ ณ หภู มิ ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง ค่ า การละลายของ
ออ ก ซิ เ จ นใ น น้ า และ ค่ า ก าร น าไ ฟ ฟ้ า มี ค่ า อ ยู่
ในเกณฑ์ ม าตรฐานแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ประเภทที่ 3 ส่ ว น
ค่ า ความต้ อ งการออกซิ เ จนทางชี ว เคมี มี ค่ า เกิ น
มาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากแหล่งน้า
ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาช่อนอยู่ห่างจากแหล่งฝังกลบ
มูลฝอยประมาณ 50 เมตร จึงทาให้ได้รับการปนเปื้อน
จากน้าชะมูลฝอยที่ มีสารอินทรีย์มากจนทาให้ ค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีมีค่าสูงตามไปด้วย
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนโลหะ
หนั ก ในน้ าและตะกอนดิ น บริ เ วณแหล่ ง น้ าที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น
แคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล
ตะกั่ว และสังกะสี มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้าผิว
ดินและมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่
อาศัยและเกษตรกรรม ส่วนสารหนู มีค่าเกินมาตรฐาน
ทั้งในน้า และตะกอนดิน ซึ่งสารหนูเป็นสารที่พบได้จาก
กิจกรรมของสถานที่กาจัดมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น
ส่งผลทาให้สารหนูป นเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
แบตเตอร์รี่ นาฬิกาดิจิตอล การปนเปื้อนดังกล่าวอาจจะ
23

วารสารวิจัยรามคาแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ซึ่ ง ปริ ม าณโลหะหนั ก ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ กิ น ค่ า มาตรฐาน
อย่างไรก็ตามแม้ปริมาณโลหะหนักไม่เกินค่ามาตรฐาน
แต่ก็มีความจาเป็นต้องเฝ้าระวังให้มีการจัดการมูลฝอย
อย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล เพื่ อ ป้ อ งกั น น้ าชะมู ล ฝอยที่
ปนเปื้ อ นโลหะหนั ก ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากใน
อนาคตการสะสมอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการน้าชะ
มู ล ฝอยที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐาน และอาจจะส่ ง ผลกระทบที่
รุนแรงมากขึ้นทั้งต่อคุณภาพน้า ดิน พืช สิ่งมีชีวิตอื่น
รวมถึ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณ
โดยรอบแหล่งฝังกลบมูลฝอยที่ยังมีการใช้ประโยชน์จาก
น้าผิวดิน น้าใต้ดินในการอุปโภค บริโภค รวมถึงการจับ
สัตว์น้ามาบริโภค
แม้ ว่ า การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ริ ม าณโลหะหนั ก ใน
ปลาช่ อ นจะมี ค่ า ไม่ เ กิ น เกณฑ์ ม าตรฐานอาหารที่ มี
สารปนเปื้อน แต่จากแนวโน้ม ปริมาณโลหะหนักจะมีค่า
เพิ่มมากขึ้นหากปลาช่อนได้รับการสัมผัสในระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้น (OECD, 2009) นอกจากโลหะหนักแล้วใน
น้ าชะมู ล ฝอยยั ง มี ส ารพิ ษ กลุ่ ม อื่ น เช่ น ซั ล ไฟด์
แอมโมเนีย เฟอร์รัสอิออน กรดไขมันที่ระเหยได้ และ
สารประกอบฮิวมิค (Humic Substance) (Chain and
DeWalle, 1976) ที่อาจจะก่อเกิดมลพิษให้กับทั้งแหล่ง
น้ าผิ ว ดิ น และน้ าใต้ ดิ น การสะสมใ นพื ช และสั ต ว์
(Nannoni et al., 2015) และความเสี่ยงที่อาจจะได้รับ
สารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร
ของมนุษย์และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ (Wang et al.,
2012) โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมจับ
สิ่งมีชีวิ ตกลุ่มปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่มี การปนเปื้อนมา
บริโภคเป็นอาหาร ซึ่งโลหะหนักบางชนิดสามารถให้ทั้ง
คุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นกับชนิดของสิ่งมีชีวิตและ
ปริมาณที่ได้รับเข้าไป อย่างไรก็ตามปริมาณโลหะหนัก
ที่ ม ากเกิ น ไปจะสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น พิ ษ ทั้ ง ต่ อ พื ช
สัตว์ และมนุษย์ด้วย พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล
นครขอนแก่นจึงเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่แหล่งฝังกลบ น้า
ชะมู ลฝอยจาเป็ นต้องได้รับการบาบัดก่อนที่จะปล่อ ย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม (He et al., 2006) การจัดการน้า
ชะมูลฝอยจึงเป็นประเด็นสาคัญที่สุดในการจัดการขยะ
(Vrhovac et al., 2013) ระดับและการกระจายของสาร
ปนเปื้อนจึงควรมีการตรวจสอบ ศึกษา และประเมินผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการมูลฝอยในหลุมฝังกลบ (Biswa et al.,2010)
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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