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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาการใช้ประโยชน์วสั ดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อลดการชะ
ละลายโลหะหนักออกจากดินพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ โดยวิเคราะห์โลหะหนักตามวิธี US. EPA 3051 สาหรับตัวอย่าง
ดินและเถ้าลอยลิกไนต์ และ US. EPA 3015a สาหรับตัวอย่างน้า และวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง AAS ศึกษาการชะ
ละลายด้ว ยวิธี SPLP และวิธีแ บบต่ อ เนื่ อ ง ผลวิเ คราะห์พ บว่ า Fe, Pb, Ni, Zn, Cr, Cd และ Cu เท่ า กับ
1,353.50, 525.00, 223.00, 192.99, 65.00, 14.35 และ 12.25 mg/kg ตามลาดับ เถ้าลอยลิกไนต์ทงั ้ 3 ชนิด
และเถ้าลอยลิกไนต์ทผ่ี ่านการล้าง พบว่ามีปริมาณโลหะหนักสูงกว่าวัสดุชนิดอื่น ทีศ่ กึ ษา ผลการชะละลายด้วย
วิธี SPLP ที่ pH 2.0, 4.2 และ 6.0 พบว่า pH 2.0 Cd, Zn, Fe และ Cu ถูกชะละลายปริมาณสูง นอกจากนัน้
เปลือกไข่ ถ่านไม้ไผ่ และปูนขาว สามารถลดการชะละลาย Cd, Zn, Fe และ Cu อย่างไรก็ตาม ถ่านไม้ไผ่มี
ประสิทธิภาพลดการชะลาย Cd ได้สงู สุด (55.96 %) ดังนัน้ การทดสอบการชะละลายแบบต่อเนื่องโดยใช้ถ่าน
ไม้ไผ่ และศึกษาการชะละลายด้วยน้ าทีม่ ี pH 6.0 พบว่าน้ าชะผิวดินมี Fe (0.7781 mg/L) Cu (0.0771 mg/L)
Cd (0.0354 mg/L) และ Zn (0.0216 mg/L) ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน น้ าซึมผ่านชัน้ ดิน ความ
เข้มข้นของ Fe (0.2595 mg/L) Cu (0.1539 mg/L) และ Zn (0.0232 mg/L) ไม่เกินคุณภาพน้ าใต้ดนิ ยกเว้น
Cd (0.0342 mg/L)
คาสาคัญ : การชะละลาย; โลหะหนัก; ดินปนเปื้ อน

Abstract
In this research, study was carried out on the utilization of residues from industry and agriculture
for reducing heavy metals leaching from soil in mining. The studies comprised of heavy metals
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determination by acid digestion of US. EPA method 3051 for soil and lignite fly ash samples and US.
EPA method 3015a for water samples and analysis by AAS. The standard leaching test with SPLP
and continuous leaching test were investigated. The results revealed that Fe, Pb, Ni, Zn, Cr, Cd and
Cu were detected at concentration of 1,353.50, 525.00, 223.00, 192.99, 65.00, 14.35 and 12.25 mg/kg
respectively. Three kinds of lignite fly ash and washed fly ash were contained higher amount of heavy
metals than the other studied residues. The leaching results from SPLP at pH 2.0, 4.2 and 6.0 were
found that at pH 2. 0 Cd Zn Fe and Cu were leached at high level. Moreover, egg shell, bamboo
chacoal and lime were able to reduce the leaching of Cd Zn Fe and Cu. However bamboo chacoal
gave a highest reducing efficiency of Cd leaching ( 55. 96 % leaching) . Therefore, the continuous
leaching test by using bamboo chacoal and leaching by water pH 6.0. It was found that in run-off the
concentration of Fe (0.7881 mg/L), Cu (0.0771 mg/L), Cd (0.0354 mg/L) and Zn (0.0216 mg/L) were
not more than surface water quality standards. In permeate, the concentration of Fe (0.2595 mg/L),
Cu (0.1539 mg/L) and Zn (0.0232 mg/L) were in agreement of the ground-water quality standards
except Cd (0.0342 mg/L).
Keywords: leaching; heavy metal; contaminated soil

1. คานา

กองโดยรอบเหมือง เมื่อเกิดฝนตกน้ าฝนจะไหลชะ
ผ่านชัน้ ดินของกองดินในบ่อเหมือง เกิดการชะพา
โลหะหนัก ชะความเป็ นกรดมีผลต่อธาตุอาหารและ
สารประกอบในดิน นอกจากนี้แล้วน้ าชะที่ไหลผ่าน
ชัน้ ดินและไหลบ่าผิวดินยังสามารถไหลซึมสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าใต้ดนิ ได้ เนื่องจากโลหะ
หนักมีสมบัติแตกต่างกันไป บางชนิดสลายตัวยาก
สามารถสะสมอยู่ในสิง่ มีชวี ติ และถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่
อาหารได้ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่ างกายมนุ ษ ย์มี ก ารสะสม
ปริมาณมากและยาวนาน โลหะหนักจะแสดงความ
เป็ นพิษต่อร่างกาย ส่งผลต่อระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มุ่ ง เน้ น ศึก ษาการลดการชะ
ละลายโลหะหนักออกจากดินที่ปนเปื้ อนจากพื้นที่
เหมืองแร่ โดยการใช้ประโยชน์ของจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ได้แก่ เถ้าลอยลิกไนต์
ถ่านไม้ไผ่ ปูนขาว และเปลือกไข่ ที่มีสมบัตเิ ป็ นตัว
ดูด ซับ เนื่ อ งจากมีรูพ รุ น มาก พื้น ที่ผิว จ าเพาะสูง

ปั ญหาความเสื่อมโทรมของดินที่ไม่ได้ตาม
มาตรฐานการใช้ ป ระโยชน์ ท่ี อ ยู่ อ าศัย และ การ
เกษตรกรรมในประเทศไทย ส่ ว นหนึ่ ง มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการทาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหมือง
แร่ ใ นอดี ต มั ก ก่ อ ปั ญหาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สุนทรีย ภาพ ซึ่งพบเห็นได้ทงั ้ ในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ บริเ วณที่มีก ารท าเหมือ งแร่ ม ัก เป็ น
ภูเขาที่มีการสะสมและผุพงั อยู่กบั ที่ตามธรรมชาติ
เมื่อมีการทาเหมืองแร่จะก่อให้เกิดการปนเปื้ อนและ
แพร่กระจายโลหะหนักเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ อพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ ท่อี ยู่บริเวณโดยรอบ
เช่น การปนเปื้ อนของสารหนูในพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ดบี ุก
ที่อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การ
ปนเปื้ อนของตะกัว่ ในเหมือ งแร่ ต ะกัว่ ที่ห้ว ยคลิต้ี
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการทา
เหมืองแร่ปกติแล้วจาเป็ นต้องมีการเปิ ดหน้าดินโดย
การขุด และตัก ดิน ที่ป กคลุม ชัน้ แร่อ อก แล้ว น าไป
61

ปี ที ่ 6  ฉบับที ่ 1 • มกราคม - เมษายน 2560

Thai Journal of Science and Technology

2.2 การเตรี ย มเถ้ า ลอยลิ กไนต์ แ ละ
วิ เคราะห์โลหะหนัก
ใช้เถ้าลอยลิกไนต์ท่ไี ด้จากการเผาไหม้
ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ผ สมกั บ ชี ว มวลในอั ต ราส่ ว นที่
แตกต่างกัน 3 แบบ คือ 70 : 30 (FA I), 90 : 10 (FA
II) และ 100 : 0 (FA III) ศึกษา 2 ลักษณะ คือ
(1) FA เถ้ า ลอยลิ ก ไนต์ ท่ี ไ ม่ ผ่ า น
ขัน้ ตอนการล้างทาความสะอาด
(2) WFA เถ้ า ลอยลิ ก ไนต์ ท่ี ผ่ า น
ขัน้ ตอนการล้างด้วยน้ าสะอาด และสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก 3 % V/V จนระดับ pH ของน้ า ล้า ง
เท่ากับ 8 อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 2 มม. โดยเถ้าลอยชนิด FA III
ผ่านกระบวนการล้าง 3 ครัง้ (WFA I, WFA II และ
WFA III ตามลาดับ) วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักเถ้า
ลอยลิกไนต์ FA และ WFA ตามวิธีมาตรฐาน US.
EPA method 3051 และเครื่อง AAS
2.3 การชะละลายของโลหะหนักจากดิ น
และวัสดุที่ใช้ลดการชะละลายโลหะหนักด้วยวิ ธี
SPLP
ทดสอบการชะละลายโดยใช้วิธี SPLP
(synthetic precipitation leaching procedure) ตาม
วิธกี าร US. EPA method1312
2.3.1 เตรียมสารละลายสกัด
โดยนาน้ากลันมา
่ ปรับ pH ให้เท่ากับ
4.2 ด้วยสารละลาย H2SO4 : HNO3 (60 : 40) ตามวิธี
SPLP และเตรียมสารสกัด pH เท่ากับ 2.0 และ 6.0
2.3.2 การชะละลายของโลหะหนัก
ปริมาณตัวอย่างดิน ถ่านไม้ไผ่ และ
ปู น ขาวที่ ศึ ก ษา คื อ 5.0, 1.0 และ 0.5 กรัม ต่ อ
ปริมาณสารสกัดหรือน้ากลัน่ 20 มล. หมุนเหวีย่ ง 18
ชัวโมง
่ ด้วยความเร็ว 30 รอบต่อนาที กรองตัวอย่าง
นาสารละลายไปย่อยตามวิธกี าร US. EPA method
3015a กรองและปรับ ปริม าตรเป็ น 50 มล. ด้ว ย
น้ากลันในขวดปรั
่
บปริมาตร ก่อนทีจ่ ะนาไปวิเคราะห์

และสามารถดูดจับกับวัตถุอ่นื ที่มปี ระจุตรงกันข้าม
จากการวิจยั นี้การใช้ประโยชน์วสั ดุเหลือทิ้งในการ
ลดการชะโลหะหนักออกจากดินที่ปนเปื้ อน เพื่อให้
สามารถใช้ดนิ ในด้านการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การวิ เคราะห์ ส มบัติ ทางเคมี แ ละ
ปริมาณโลหะหนักในดิ น
2.1.1 การวิเ คราะห์สมบัติท างเคมีข อง
ดินทีม่ กี ารปนเปื้ อนโลหะหนัก
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น จากพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
เหมืองแร่สงั กะสี ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก นาไปตากให้แห้ง บดและร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 มม. แบ่งตัว อย่างดินออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดินทีเ่ ก็บในแต่ละดับความลึก คือ
0-10, 10-15 และ 15-30 ซม. และกลุ่มที่ 2 ตัวอย่าง
ดินแต่ละระดับความลึกผสมเข้าด้วยกัน วิเคราะห์
สมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ความเป็ น กรด-ด่า ง
(pH) ค่ า การน าไฟฟ้ า (EC) ปริม าณอิน ทรีย วัต ถุ
(OM)โดยวิธีก ารของ Walkley Black และปริม าณ
ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจนทัง้ หมด (total nitrogen)
โดยวิธี Kjeldahl method ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อพืช (available phosphorus) โพแทสเซียมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ พืช (available potassium) โซเดีย ม
แคลเซียม และแมกนีเ ซียมในรูป ที่แ ลกเปลี่ยนได้
(exchangeable Na, Ca และ Mg) โดยวิธีการสกัด
ทาตามวิธกี ารวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมีกรม
พัฒนาทีด่ นิ (2553)
2.1.2 การวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
ย่อยตัวอย่างดิน 0.5 กรัม ด้วยเครื่อง
Microwave Digestor ตามวิธีม าตรฐาน US. EPA
method 3051 และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโลหะหนั ก
ไ ด้ แ ก่ Cd (II), Zn (II), Fe (II), Pb (II), Cu (II), Ni
(II) และ Cr (VI) ด้ ว ยเครื่ อ ง Atomic Absorption
Spectrophotometer (AAS)
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ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง AAS
2.4 ศึกษาความสามารถของการลดการชะ
ละลายของโลหะหนักจากดิน
2.4.1 การทดสอบแบบแบตช์ (batch
method)
(1) ศึก ษาการชะละลายเมื่อ ใช้น้ า
เป็ นสารสกัด โดยชังตั
่ วอย่างดิน 10.00 กรัม ต่อน้ า
กลัน่ 50 มล. นาไปหมุนเหวี่ยงความเร็ว 180 รอบ
ต่ อ นาที ในระยะเวลาต่ า ง ๆ กัน คือ 30 นาที 1
ชัวโมง
่
และ 2 ชัวโมง
่
และวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนัก
(2) ศึก ษาการชะละลายโลหะหนัก
เมื่อใช้วสั ดุเหลือทิง้ ลดการชะละลายโลหะหนักผสม
กับดิน โดยในแต่ ละการทดลองใช้ดิน 10.00 กรัม
และวัสดุเหลือทิ้งแต่ละชนิด ได้แก่ ถ่านไม้ไผ่ (1.0,
3.0 และ 5.0 กรัม ตามลาดับ) ปูนขาว (0.1, 0.3 และ
0.5 กรัม ตามลาดับ) และเปลือกไข่ (1.0, 3.0, 5.0,
7.0, 9.0, 11.0, 13.0 และ 15.0 กรัม ตามล าดับ )
เติ ม น้ า กลัน่ หรื อ สารสกั ด pH 2.0, 4.2 และ 6.0
ทดลองเช่ น เดีย วกับ ข้อ 1 และวิเ คราะห์ป ริม าณ
โลหะหนัก
2.4.2 ศึกษาการชะละลายแบบต่ อเนื่อง
(continuous leaching test)
การทดลองเลียนแบบการชะละลาย
ของกองดินโดยน้าฝนตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ มี
ขัน้ ตอนดั ง นี้ คื อ ทดสอบการชะละลายด้ ว ยวิ ธี

มาตรฐาน การทดลองท าโดยใช้แ บบจ าลองที่มี
ความสู ง 24 ซม. ยาว 50 ซม. กว้ า ง 34 ซม.
ด้า นล่ า งของแบบจ าลองเจาะรู เ พื่อ เก็บ รวบรวม
น้ าซึมผ่านชัน้ ดิน เจาะรูท่ปี ลายด้านกว้างหนึ่งด้าน
เพื่อปล่อยน้ าและเก็บรวบรวมน้ าชะผิวหน้าดิน เติม
ดินปริมาณ 10.00 กก. ผสมกับถ่านไม้ไผ่ 1.00 กก.
เกลี่ยดิน ให้มีค วามลาดเอีย งเท่า กับ 20 องศา ดัง
แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งใกล้เคียงกับความลาดเอียงของ
กองดินที่เกิดจากการทาเหมือง เติมน้ าฝนจาลอง
pH 6.0 ทีเ่ ตรียมจากการนาน้ากลันมาปรั
่
บ pH ด้วย
H2SO4 ปริม าณและรู ป แบบการเติม น้ า เข้า ระบบ
โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากปริมาณฝนที่ตกรายเดือน
เฉลี่ยในคาบ 30 ปี ย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2524-2553)
ของจังหวัดตาก นามาคานวณทางสถิติเติมน้ าฝน
เข้าระบบวันละ 1 ครัง้ ซึ่งเรียงลาดับตามเดือนที่มี
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุดจนกระทังถึ
่ งเดือนที่มากที่สุด
โดยใช้ฝักบัวรด และเติมน้ าฝนเข้าระบบในปริมาณ
ที่สูง ที่สุ ด ต่ อ เนื่ อ งจนครบ 20 วัน สาหรับ น้ า ออก
ระบบซึง่ มี 2 ส่วนคือ น้าชะผิวหน้าดิน (run off) และ
น้ าซึมผ่านชัน้ ดิน (permeate) ได้เก็บรวบรวม เพื่อ
วัดปริมาณในแต่ละวัน วิเคราะห์แยกส่วนกันโดยวัด
pH และค่ า สภาพการน าไฟฟ้ าทุ ก วัน ที่มีน้ า ออก
ระบบ และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโลหะหนั ก ตามวิ ธี
มาตรฐาน US. EPA method 3015a สัป ดาห์ละ 1
ครัง้

รูปที่ 1 ภาพตัดขวางแบบจาลองที่ใช้ใน
การทดลองการชะละลายด้วยวิธี
แบบต่อเนื่อง
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3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

วิธี US. EPA method 3051 ในเถ้า ลอยลิก ไนต์ 3
ชนิด ที่ศกึ ษาใน 2 ลักษณะ พบว่าการเพิม่ จานวน
ครัง้ ในการล้างเถ้าลอย ทาให้ปริมาณโลหะหนักใน
เถ้าลอยลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเถ้าลอยลิกไนต์
WFA III มีปริมาณโลหะหนักแต่ละธาตุน้อยทีส่ ดุ แต่
อย่างไรก็ตามเถ้าลอยลิกไนต์ FA และ WFA ทัง้ 3
ชนิด ยังคงมีปริมาณโลหะหนัก สูงโดยเฉพาะธาตุ
เหล็ก โดยเถ้าลอยชนิด WFA III มีปริมาณแคดเมียม
เหล็ก สังกะสี ทองแดง ตะกัว่ นิเกิล และโครเมียม
เท่ า กับ 4.80, 6,754, 56.76, 24.40, 48.00, 54.35
และ 22.35 มก./กก. ตามลาดับ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
พืชที่ปลูกเมื่อเกิดการชะละลายออกมามากอาจทา
ให้พชื ไม่เจริญเติบโตและเกิดความเป็ นพิษต่อพืชได้
ทัง้ นี้เถ้าลอยลิกไนต์ถูกนามาใช้เป็ นวัสดุเพาะปลูก
ทางการเกษตรอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณธาตุ
อาหารสู ง และช่ ว ยลดความเป็ นกรดของดิ น
(อรวรรณ, 2543) แต่ ค วรวิเ คราะห์ป ริม าณโลหะ
หนักในเถ้าลอยลิกไนต์ ก่อนและถ้า มีโลหะหนักใน
ปริมาณสูง หากใส่ผสมกับดินโลหะหนักอาจถูกชะ
ละลายปนเปื้ อนในดินมากขึน้ หรืออาจต้องมาผ่าน

3.1 ผลการวิ เคราะห์สมบัติทางเคมี และ
ปริมาณโลหะหนักในดิ น
ผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมีข องดินของ
ตัว อย่ า งดินกลุ่ ม ที่ 1 และ 2 ไม่ แ ตกต่ า งกัน ดิน มี
ความเป็ น ด่ า งเล็ก น้ อ ย (7.0) มีค่ า ความเค็ม น้ อ ย
(471.00 µs/cm) pH มีผลต่อปริมาณธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรองในดินที่มคี วามจาเป็ นต่อพืช ได้แก่
ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด (ร้อยละ 0.27 โดยมวล)
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช (11.97 มก./กก.)
โพแทสเซียมไอออนทีแ่ ลกเปลี่ยนได้ (114.45 มก./
กก.) และอิน ทรีย วัต ถุ ใ นดิน มีป ริม าณปานกลาง
(1.98 % โดยมวล) (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2537) มีความ
จุ ใ นการแลกเปลี่ย นแคตไอออน (exchangeable
cations) สูง เนื่องจากตัวอย่างดินเป็ นดินเหนียว ทา
ให้ มีค วามสามารถแลกเปลี่ ย นประจุ แ ละดู ด ซับ
แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมในปริมาณ
มากกว่าธาตุอ่นื ๆ (นันทรัตน์, 2558) ทัง้ นี้ปริมาณ
แคทไอออนทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ในดินมีปริมาณสูงส่งผล
ต่ อ การเปลี่ย นแปลง pH ของดิน เช่ น กัน และ pH
ของดินยังมีผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กิจกรรมของจุลนิ ทรียใ์ นดิน และการเติบโตของพืช
ทีป่ ลูกอีกด้วย ในส่วนของผลการวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนักในดินแสดงดังตารางที่ 1 พบว่าโลหะหนัก
ในดินส่วนใหญ่มปี ริมาณสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพดิน ปริมาณโลหะหนักในดินไม่
เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง นิเกิล
และโครเมียม ยกเว้นเหล็ก สังกะสี และตะกัว่ ที่มี
การปนเปื้ อนในดินสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนดถึง
6.76, 0.92 และ 0.31 เท่า ตามลาดับ
3.2 การวิ เ คราะห์ป ริ ม าณโลหะหนั ก ใน
เถ้าลอยลิ กไนต์
ผลการศึ ก ษารู ป แบบการใช้ เ ถ้ า ลอย
ลิกไนต์ทเ่ี หมาะสม จากการวิเคราะห์โลหะหนักตาม

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน
ผลวิเคราะห์
ค่ามาตรฐาน
(มก./กก.)
(มก./กก.)
แคดเมียม
12.25
*37.00
เหล็ก
1,353.50
**200.00
สังกะสี
192.99
**100.00
ทองแดง
14.35
**45.00
ตะกัว่
525.00
*400.00
นิเกิล
223.00
*1,600.00
โครเมียม
65.00
*300.00
*ค่ามาตรฐานคุณภาพดินเพื่ออยู่อาศัยและเกษตร
กรรมของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ; **ค่ า มาตรฐาน
คุณภาพดินของกรมพัฒนาทีด่ นิ
โลหะหนัก
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ขัน้ ตอนการล้างจนมีปริมาณน้อย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงไม่
เลือกใช้เถ้าลอยลิกไนต์ เนื่องจากไม่สะดวกต่อการ
นามาใช้จริงเพราะต้องผ่านขัน้ ตอนการล้างเพื่อลด
ปริมาณโลหะหนัก
3.3 ผลการชะละลายของโลหะหนักออก
จากถ่านไม้ไผ่และปูนขาวด้วยวิ ธี SPLP
ศึกษาการชะละลายโลหะหนักออกจาก
ถ่านไม้ไผ่และปูนขาวด้วยวิธี SPLP ยกเว้นเปลือก
ไข่ซ่ึง ไม่ ไ ด้วิเ คราะห์ เนื่ อ งจากเป็ น วัสดุ ท่ีไ ด้จ าก
ธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการอันเป็ นสาเหตุให้เกิด
การปนเปื้ อนโลหะหนักในวัสดุ
3.3.1 การชะละลายโลหะหนักของถ่ าน
ไม้ไผ่ตามวิธกี ารชะละลาย SPLP
ผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จาก
ถ่านไม้ไผ่ โดยใช้สารสกัด pH ต่างๆ พบว่า pH มี
ผลต่อการชะละลายโลหะในถ่านไม้ไผ่ ยกเว้นตะกัว่
และโครเมียม โลหะหนักถูกชะละลายจากถ่านไม้ไผ่
สูงทีส่ ดุ ที่ pH 2.0 โลหะหนักถูกชะละลายปริมาณสูง
ทีส่ ดุ คือ สังกะสี (0.1568 มก./ล.) โลหะหนักปริมาณ
รองลงมา คือ เหล็ก นิเกิล แคดเมียม และทองแดง
เท่ากับ 0.0378, 0.0312, 0.0102 และ 0.0052 มก./ล.
ตามลาดับ ในส่วนของน้ ากลันและสารสกั
่
ด pH 4.2
และ 6.0 โลหะหนักมีแนวโน้มถูกชะละลายออกมา
ในปริมาณต่ามากไม่แตกต่างกันทัง้ ที่ pH 2 ประกอบ
กับคุณลักษณะของถ่ านไม้ไผ่มีความเหมาะสมใน
การน ามาใช้ เ ป็ นวัส ดุ ล ดการชะละลายและวัส ดุ
ปรับปรุงดิน เนื่องจากมีพน้ื ทีผ่ วิ และรูพรุนขนาดเล็ก
กระจายอยู่ทวั ่ (ชาคริยา, 2558) มีความสามารถใน
การตรึง ไนโตรเจนและคาร์บ อนได้สูง (ปริน ทร,
2551)
3.3.2 การชะละลายโลหะหนัก ของปู น
ขาวตามวิธกี ารชะละลาย SPLP
ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักใน
ปูนขาว โดยใช้สารสกัด pH ต่างๆ พบว่า pH มีผล
ต่อการชะละลายโลหะหนักจากปูนขาว ยกเว้นโลหะ

ตะกัว่ และโครเมียม การชะละลายโลหะหนักด้วยน้า
กลันและสารสกั
่
ด pH 4.2 และ 6.0 มีค่าไม่แตกต่าง
กัน โลหะหนักถูกชะละลายออกมาสูงที่สุดที่ pH 2
ปริมาณโลหะหนักถูกชะละลายสูงที่สุด คือ สังกะสี
เท่ากับ 0.1029 มก./ล. โลหะปริมาณหนักรองลงมา
คือ เหล็ก แคดเมีย ม นิ เ กิล และทองแดง เท่ า กับ
0.0257, 0.0113, 0.0105 และ 0.0050 มก./ล. ตาม
ล าดับ ซึ่ง ผลวิเ คราะห์โ ลหะหนั ก ที่ไ ด้ มีแ นวโน้ ม
เช่นเดียวกันกับถ่านไม้ไผ่ โลหะหนักที่พบอาจมา
จากองค์ประกอบทางเคมีของปูนขาว ซึง่ ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการทางเคมีทาให้ปูนขาวบริสุทธิ ์ (วรวุฒิ
และคณะ, 2553) ทัง้ นี้การใช้ปนู จะช่วยปรับ pH ของ
ดินให้เหมาะสม ทาให้ดนิ มีความสามารถในการดูด
ยึดธาตุอาหารพืชได้ดขี น้ึ ลดความเป็ นพิษของโลหะ
หนักในดินได้ (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2537)
3.4 การศึกษาการชะละลายโลหะในดิ น
3.4.1 การศึก ษาปริม าณโลหะที่ถู ก ชะ
ละลายออกมาจากดิน
เมื่อ ใช้น้ า เป็ น สารสกัด ด้ว ยวิธีก าร
แบบแบตช์ พบว่าโลหะหนักถูกชะละลายจากดินได้
ปริมาณน้อยเมื่อใช้น้ าในสารสกัด น้ าไม่สามารถชะ
ละลายตะกัวและโครเมี
่
ยมออกจากดินได้ โลหะหนัก
ส่วนใหญ่มแี นวโน้มถูกชะละลายออกมาจากดินคงที่
หากดินไม่ถูกรบกวนจนเสียสมดุลทางกายภาพและ
เคมีโลหะหนักจะถูกชะละลายออกมาปริมาณน้อย
ไม่สง่ ผลต่อกิจกรรมของจุลนิ ทรียใ์ นดินและพืช
3.4.2 การศึกษาการชะละลายของโลหะ
หนักในดินตามวิธกี ารชะละลาย SPLP
โดยเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักที่
ถูกชะละลายออกจากดินด้วยสารสกัดหรือน้ ากลัน่
กับปริมาณโลหะในดิน โดยคานวณร้อยละการชะ
ละลาย (% leaching) โลหะหนักในดิน พบว่า pH มี
ผลต่อการชะละลายโลหะจากดินอย่างชัดเจน (รูปที่
2) เมื่อ pH ต่ าลงโลหะหนักจะถูกชะละลายออกมา
มาก โลหะหนักที่ชะละลายออกมาปริมาณสูงที่สุด
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คือ สังกะสี เท่ากับ 93.48 % รองลงมา คือ แคดเมียม
ทองแดง และเหล็ก เท่ากับ 58.05, 18.97 และ 0.61
% ตามลาดับ ยกเว้นตะกัว่ โครเมียม และนิเกิล ไม่
สามารถชะละลายจากดิน ได้ แต่ พ บว่า ในน้ า กลัน่
นิเกิลสามารถชะละลายออกจากดินได้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของปิ ย าภรณ์ (2544) รายงานว่า เมื่อ

pH สูงขึน้ นิเกิลถูกชะละลายออกมาได้มาก ขณะที่
pH 4.2, 6.0 และน้ากลัน่ พบว่าร้อยละการชะละลาย
แคดเมี ย มมี ค่ า สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ ทองแดง
ขณะที่เ หล็ก และสัง กะสีถู ก ชะละลายออกจากดิน
ปริมาณใกล้เคียงกัน

รูปที่ 2 ร้อยละการชะละลายโลหะหนักในดินด้วยสารสกัด pH 2.0-6.0 และน้ ากลัน่ ตามวิธกี ารชะละลาย
SPLP
3.5 การศึกษาการชะละลายเมื่อใช้ วสั ดุ
เหลื อ ทิ้ ง เพื่ อ ลดการชะละลายโลหะหนั ก ผสม
กับดิ น
3.5.1 ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักที่
ชะละลายจากดินผสมกับถ่านไม้ไผ่
การผสมตัวอย่างดินกับถ่านไม้ไผ่ใน
อัตราส่วนต่ างๆ คือ 10 : 1, 10 : 3 และ 10 : 5 กรัม
ตามลาดับ พบว่า pH มีผ ลต่ อการชะละลายโลหะ
หนักออกจากดิน ยกเว้นตะกัวและโครเมี
่
ยมไม่พบ
การชะละลายออกจากดิน เมื่อเปรียบเทียบร้อยละ
การชะละลายโลหะหนักในดินกับดินที่ผสมถ่านไม้
ไผ่ พบว่าถ่านไม้ไผ่มปี ระสิทธิภาพในการลดการชะ
ละลายโลหะหนัก การเติมถ่ า นไม้ไผ่ ใ นปริมาณที่
สูง ขึ้น มีแ นวโน้ ม ท าให้ ร้ อ ยละการชะละลายมีค่ า
ลดลง เนื่องจากถ่ านไม้ไผ่มีลกั ษณะเป็ นรูพรุน แผ่
กระจายเป็ นพื้ น ที่ไ ด้ ม ากถึ ง 300-700 ตร.ม./ก.

(Jiangtao et al., 2014) จึง มีค วามสามารถในการ
ดูดซับได้สงู และมีผลต่อการชะละลายของนิเกิลช่วย
ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ เพิม่ ความร่วนซุย
ในดิน (วรวัฒน์ , 2550) ทัง้ นี้การใช้ถ่านไม้ไผ่ 1.00
กรั ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดการชะละลาย
แคดเมียมได้สงู ทีส่ ดุ เท่ากับ 55.69 %
3.5.2 ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักที่
ชะละลายจากดินผสมกับปูนขาว
การผสมตัว อย่ า งดิน กับ ปู น ขาวใน
อัตราส่วนต่างๆ คือ 10 : 0.1, 10 : 0.3 และ 10 : 0.5
กรัม ตามลาดับ พบว่า pH มีผ ลต่ อการชะละลาย
โลหะหนัก ยกเว้นตะกัว่ นิเกิล และโครเมียม ไม่พบ
การชะละลายออกจากดิน เมื่อเปรียบเทียบร้อยละ
การชะละลายโลหะหนักในดินกับดินที่ผสมปูนขาว
พบว่ า ปู น ขาวมีค วามสามารถในการลดการชะ
ละลายโลหะหนัก ปริมาณปูนขาวที่มากขึน้ ไม่มผี ล
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ต่อการชะละลายโลหะหนัก การเติมปูนขาวในดิน
สามารถช่วยเพิม่ pH ปรับปรุงคุณสมบัตทิ างเคมีดนิ
ลดความเป็ นพิษของโลหะอะลูมนิ ัม แมงกานีส และ
เหล็กได้ (สุวพันธ์, 2526)
3.5.3 ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักที่
ชะละลายจากดินผสมกับเปลือกไข่
การผสมตัวอย่างดินกับเปลือกไข่ใน
อัตราส่วนต่าง ๆ คือ 10 : 1, 10 : 3 และ 10 : 5 กรัม
ตามลาดับ เมื่อ เปรียบเทีย บร้อ ยละการชะละลาย
โลหะหนักในดินกับดินที่ผสมเปลือกไข่ด้วยน้ ากลัน่
และสารสกัด pH 2.0, 4.2 และ 6.0 พบว่าเปลือกไข่
มีประสิทธิภาพในการลดการชะละลายโลหะหนัก
การเพิม่ ปริมาณเปลือกไข่ในอัตราที่สูงขึน้ ส่งผลให้
การชะละลายโลหะหนักมีแนวโน้มลดลง ช่วยเพิ่ม
ปริม าณธาตุ อ าหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมให้แก่ดนิ (ธินัฐดา, 2545) ทัง้ นี้ pH มี
ผลต่อการชะละลายโลหะหนักให้เพิม่ สูงขึน้ เช่นเดียว
กัน ยกเว้นตะกัวและโครเมี
่
ยม ไม่พบการชะละลาย
ออกจากดิน เมื่อทดสอบกับเปลือกไข่ผสมกับดินใน
อัตราทีส่ งู ขึน้ คือ 10 : 7, 10 : 9, 10 : 11, 10 : 13 และ
10 : 15 กรัม ตามลาดับ ชะด้วยสารสกัด pH 6.0 ซึง่
มีค่า pH ใกล้เคียงกับน้ าฝน พบว่าการใช้เปลือกไข่
ปริมาณ 7.00 กรัม ขึน้ ไป ร้อยละการชะละลายโลหะ

รูปที่ 3

หนักมีแนวโน้มสูงขึน้ หรือประสิทธิภาพของเปลือก
ไข่ในการชะละลายโลหะหนักลดลง
เมื่อ พิจ ารณาร้อ ยละการชะละลาย
โลหะหนักในดินภายหลังผสมวัสดุลดการชะละลาย
พบว่าแคดเมียม เหล็ก สังกะสี และทองแดง ได้รบั
อิท ธิพ ลของ pH สามารถถู ก ชะละลายตามการ
เปลี่ย นแปลงของ pH ในดินและเมื่อ เปรีย บเทีย บ
ความสามารถของวัสดุเหลือทิง้ (ถ่านไม้ไผ่ ปูนขาว
และเปลือกไข่) ในการใช้ประโยชน์เป็ นวัสดุลดการ
ชะละลายโลหะหนักในดิน ดัง รูปที่ 3-6 พบว่าการ
ผสมดิน กับ ถ่ า นไม้ ไ ผ่ อ ัต รา 10 : 1 กรัม มีค วาม
สามารถในการลดการชะละลายโลหะหนักได้ดแี ละ
ลดการปนเปื้ อนแคดเมีย มในดิ น ได้ สู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง
ปั ญหาสาคัญของพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คือ การปนเปื้ อนแคดเมียมในดินทีถ่ ูกชะละลายจาก
การทาเหมืองแร่ เกิดการปนเปื้ อนแหล่งน้า คุณภาพ
ดินไม่เหมาะสมสาหรับอยู่อาศัยและทาการเกษตร
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ถ่านไม้ไผ่เป็ นวัสดุผสมกับดิน
เพื่อลดการชะละลายโลหะหนักออกจากดิน
3.6 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ช ะ ล ะ ล า ย
แบบต่อเนื่ อง
3.6.1 ปริมาณน้าชะออกจากแบบจาลอง
การทดลองการชะละลายวิธตี ่อเนื่อง

รูปที่ 4 ร้อยละการชะละลายของสังกะสีในดินที่
ผสมกับถ่านไม้ไผ่ ปูนขาว และเปลือก
ไข่ดว้ ยน้าชะ pH 6.0

ร้อยละการชะละลายของแคดเมียมใน
ดินที่ผสมกับถ่านไม้ไผ่ ปูนขาว และ
เปลือกไข่ดว้ ยน้าชะ pH 6.0
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รูปที่ 5

ร้อยละการชะละลายของเหล็กในดิน
ที่ ผ สมกับ ถ่ า นไม้ ไ ผ่ ปู น ขาว และ
เปลือกไข่ดว้ ยน้าชะ pH 6.0

รูปที่ 6 ร้อยละการชะละลายของทองแดงในดิน
ทีผ่ สมกับถ่านไม้ไผ่ ปูนขาว และเปลือก
ไข่ดว้ ยน้าชะ pH 6.0

รูปที่ 7

ปริมาณน้ าที่เติม น้ าชะผิวดิน และ
น้าซึมผ่านชัน้ ดิน

รูปที่ 8 ปริม าณน้ า ที่เ ติม น้ า ชะผิว ดิน น้ า ซึม
ผ่านชัน้ ดิน และน้าสะสมในกองดิน

รูปที่ 9 การเปลี่ย นแปลงค่ า pH น้ า ชะผิว ดิน
และน้าซึมผ่านชัน้ ดิน

รูปที่ 10 การเปลี่ ย นแปลงค่ า สภาพการน า
ไฟฟ้ าน้ าชะผิวดินและน้ าซึมผ่านชัน้
ดิน
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ทดลองโดยรดน้ าฝนจาลองลงบนกองดินวันละครัง้
ซึง่ ปริมาณน้ าฝนจาลองทีเ่ ติม ปริมาณน้ าชะผิวหน้า
ดิน และปริมาณน้าซึมผ่านชัน้ ดินดัง รูปที่ 7 ปริมาณ
น้าออก และน้าสะสมในแบบจาลองสะสมต่อปริมาณ
น้ า เติ ม สะสม ดัง รู ป ที่ 8 พบว่ า น้ า ชะผิว หน้ า ดิน
ทัง้ หมดทีไ่ ด้คดิ เป็ นร้อยละ 91.00 ของปริมาณน้ าที่
เติมทัง้ หมด ส่วนน้ าซึมผ่านชัน้ ดินทัง้ หมดที่ได้คิด
เป็ นร้อยละ 3.00 ของน้ าที่เติมทัง้ หมด บางส่วนถูก
สะสมในกองดินและระเหยสูอ่ ากาศ
3.6.2 ศักยภาพการชะละลายความเป็ น
กรดและการนาไฟฟ้ า
ผลการชะละลายกรดด้ ว ยการชะ
ละลายวิธีแ บบต่ อ เนื่ อ งดัง รู ป ที่ 9 และค่ า การน า
ไฟฟ้ าดังรูปที่ 10 พบว่า pH ของน้ าทีซ่ มึ ผ่านชัน้ ดิน
มีค่าต่ากว่า pH ของน้ าชะผิวดิน เนื่องมาจากน้ าซึม
ผ่านชัน้ ดินถูกกักเก็บอยู่ในดินเป็ นเวลานานกว่าน้ า
ชะที่ไ หลผ่ า นผิว ดิน ระยะเวลาจึง มีผ ลต่ อ การชะ
ละลายความเป็ นกรดทีม่ อี ยู่ในดิน และทาให้อนุภาค
ของสารปนเปื้ อ นที่มีป ระจุ อ ยู่ใ นดิน ถู ก ชะละลาย
ออกมามาก ส่ ง ผลต่ อ ค่ า สภาพการน าไฟฟ้ า ของ
น้าซึมผ่านชัน้ ดินทีม่ คี ่าสูง
3.6.3 ศักยภาพการชะละลายโลหะหนัก
การทดลองการชะละลายโลหะด้ว ย
วิธแี บบต่อเนื่อง มีปริมาณโลหะหนักในน้ าชะผิวดิน
ดังรูปที่ 11 และน้ าซึมผ่านชัน้ ดินดังรูปที่ 12 น้ าชะ
ผิวดินมีปริมาณแคดเมียมและเหล็กถูกชะละลายใน
ปริมาณคงที่ ขณะที่ปริมาณสังกะสีและทองแดงถูก
ชะละลายออกมามีปริมาณลดลง ในส่วนของน้ าซึม
ผ่านชัน้ ดิน พบว่าปริมาณสังกะสีและเหล็กที่ถูกชะ
ละลายมีแ นวโน้ ม ลดลง ปริ ม าณแคดเมีย มและ
ทองแดงถูกชะละลายออกมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อรด
น้ าต่ อเนื่องจนกระทังถึ
่ ง 36,635 มล. พบว่าไม่พบ
ปริม าณสัง กะสีถู ก ชะละลายในน้ า ชะผิว ดิน และ
น้าซึมผ่านชัน้ ดิน ปริมาณทองแดงทีถ่ ูกชะละลายใน
น้าชะผิวดินมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในน้าชะ

ผิวดินและน้ าซึมผ่านชัน้ ดินมีปริมาณเหล็กสูงที่สุด
เท่ากับ 0.7881 และ 0.2595 มก./ล. ตามลาดับ โดย
น้ า ชะผิ ว ดิ น มี ป ริ ม าณโลหะหนั ก รองลงมา คื อ
ทองแดง แคดเมีย ม และสัง กะสี เท่ า กับ 0.0771,
0.0354 และ 0.0216 มก./ล. ซึ่งมีค่า ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน ขณะทีน่ ้าซึมผ่านชัน้ ดิน
มีป ริม าณโลหะหนัก รองลงมา คือ ทองแดง และ
สัง กะสี 0.0232 และ 0.1539 มก./ล. ซึ่ ง ไม่ เ กิ น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดนิ ทีก่ าหนด ยกเว้น
ปริมาณแคดเมียม 0.0342 มก./ล. ซึง่ มีปริมาณเกิน
มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดนิ (0.0030 มก./ล.)

รูปที่ 11 ปริมาณโลหะในน้าชะผิวดิน

รูปที่ 12 ปริมาณโลหะในน้าซึมผ่านชัน้ ดิน

4. สรุป
4.1 ดิน ที่ศึก ษามีค วามเป็ น ด่า งเล็กน้ อย มี
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหาร
รองและปริม าณอิน ทรีย วัต ถุ ท่ีเ หมาะสมกับ การ
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เจริ ญ เติ บ โตของพืช และใช้ ป ระโยชน์ เ พื่อ การ
เพาะปลูก
4.2 ในดิ น มี ป ริ ม าณแคดเมี ย ม ทองแดง
นิเกิล และโครเมียม เท่ากับ 12.25, 14.35, 223.00
และ 65.00 มก./กก.ตามล าดั บ ซึ่ ง ไม่ เ กิ น ค่ า
มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้นปริม าณเหล็ก สัง กะสี
และตะกัวในดิ
่ นมีปริมาณเท่ากับ 192.99, 1,353.50
และ 525.00 มก./กก. ตามลาดับ
4.3 เถ้าลอยลิกไนต์ทงั ้ 3 ชนิด ไม่เหมาะสม
กับ การน าไปใช้ป ระโยชน์ เ พื่อ เป็ น วัสดุ ลดการชะ
ละลายโลหะหนักในดิน เนื่ อ งจากมีป ริมาณโลหะ
หนักสูงและมีปริมาณสูงมากกว่าปริมาณโลหะหนัก
ในดิน
4.4 ระยะเวลาสัมผัสและ pH มีผลต่อการชะ
ละลายโลหะหนัก เมื่อระยะเวลาสัมผัสเพิม่ มากขึน้
และ pH มีค่าต่ าลง โลหะหนักจะมีความสามารถใน
การชะละลายออกมาปริมาณสูง
4.5 ในงานวิจยั นี้เลือกใช้ถ่านไม้ไผ่เป็ นวัสดุ
ลดการชะละลายโลหะหนั ก เนื่ อ งจากมี ค วาม
สามารถในการลดการปนเปื้ อนแคดเมียม ซึง่ ถูกชะ
ละลายออกจากดินจากพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ได้ดที ส่ี ุด การ
ใช้ถ่ านไม้ไ ผ่ เ ป็ น วัสดุ ลดการชะละลาย ท าให้ก าร
ปนเปื้ อนของโลหะหนักที่ถูกชะละลายในน้ าชะผิว
ดินและน้าซึมผ่านชัน้ ดินมีการปนเปื้ อนลดลง

ลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
ธินฐั ดา พิมพ์พวง, 2545, คุณสมบัตขิ องเปลือกไข่ท่ี
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