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บทคัดยอ 
จากเหตุการณน้ําทวมใหญในพื้นที่ภาคกลางป 2554 แมน้ําทาจีนถูกใชเปนเสนทางระบายน้ําสวนเกินจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อระบายออก 

สูอาวไทย น้ําสวนเกินที่ถูกระบายผานคลองสาขามานี้มีการพัดพาโลหะหนักจากแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ ลงมายังแมน้ําทาจีน หากแหลงน้ํา 
ไดรับน้ําทิ้งที่มีการปนเปอนโลหะหนักติดตอกันเปนเวลานานจะสงผลตอคุณภาพน้ํา รวมถึงทําใหเกิดการสะสมของโลหะหนักในหวงโซ 
อาหาร เปนอันตรายตอสัตวน้ําและมนุษยได ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงทําการศึกษาปริมาณความเขมขนของโลหะหนัก 5 ชนิด ไดแก ตะกั่ว 
แคดเมียม สารหนู ปรอท และนิกเกิล ที่ตรวจพบในตัวอยางตะกอนดินและน้ําที่เก็บจากแมน้ําทาจีนตั้งแตนครชัยศรีถึงปากแมน้ําทาจีน 
เพื่อศึกษาปริมาณและการสะสมตัวของโลหะหนักที่ไหลลงสูแมน้ําทาจีน เก็บตัวอยางตะกอนดินและน้ําจากจุดเก็บตัวอยาง 21  จุด 
ในแมน้ําทาจีนและคลองสาขา (คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ และคลองมหาชัย) คลองละ 5 จุดเพ่ือนํามาวิเคราะหตามลําดับ โดยแบงเปน 
2 ฤดู คือ ฤดูน้ําแลง (เมษายน) และฤดูน้ําหลาก (พฤศจิกายน) ในปเดียวกัน (พ.ศ.2555) ผลการศึกษาพบวา ตะกั่ว แคดเมียมสารหนู ปรอท 
และนิกเกิล ในตะกอนดินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตะกอนดินของ NOAA ขณะที่มีเพียงสารหนูที่มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
ประเภทที่ 2,  3  และ 4  ของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย ซึ่งเปนโลหะหนักที่สําคัญที่พบในแมน้ําทาจีน สําหรับแคดเมียมนั้น 
ไมพบปนเปอนในน้ําแตพบในตะกอนดินของแมน้ําทาจีน 

คําสําคัญ: แมน้ําทาจีน  โลหะหนัก  เกณฑมาตรฐานตะกอนดิน  เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

Abstract 
Since 2011, Thailand had a big flood especially central region of country have been affected. Then Tha-chin river was used to a main 

drainage route for drains a water surplus into Gulf of Thailand. Water surplus that came from minor rivers has many heavy metals from 
many polluted sources and flow into Tha-chin river. If major river received waste water which contaminate heavy metals for a long time 
that must be effected to quality of water, accumulation of heavy metals in food chains and may be harmful to aquatic animals and humans. 
Therefore, this research was studied in concentration of 5 heavy metals for example lead, cadmium, arsenic, mercury and nickel that was 
examined in sediment soil and water which collected from Tha-chin river from Nakhon Chai Si to estuary of Tha-chin river for studies 
quantity and accumulation of heavy metals that flow into Tha-chin river. Twenty one and 5 each samples of sediments and surface water 
were collected from Tha-chin and its 3 inflow canals (Maha Sawat, Pasi Charoen and Maha Chai) analyzed, respectively. Two periods 
were designed, one in the dry (April) and the rest in the wet (November) of the same year (2012). The results found that Pb, Cd, As, Hg 
and Ni  in  the  sediment were Lower  than  sediment  standard criteria NOAA while only As was  higher  than  of not  sea  surface water
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standard criteria category2, 3 and 4 given by the Pollution Control Department, Thailand. This is an important source of heavy metals 
found in Tha-chin River. While Cd, was not found in surface water determined but found in Tha-chin’s sediment. 

Keywords: Tha-chin River, Heavy Metals, Sediment Quality Standards, Surface Water Quality Standards 

บทนํา 

แมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสายหลักในเขตที่ราบลุมภาคกลาง 
มีความยาวทั้ งสิ้ นจากจั งหวัดชัยนาทถึ งปากแมน้ํ าที่ 
จังหวัดสมุทรสาคร  325 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.89 
ของพื้นที่ลุมน้ํ าภาคกลาง ทั้งนี้  กรมชลประทาน (2541) 
สํารวจการใชประโยชนที่ดินของลุมน้ําพบวามีการใช 
ประโยชนที่ ดินในบริ เวณลุ มน้ํ าค อนขางหลากหลาย 

โดยแบงเปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 76  ของพื้นที่ลุมน้ํา 
พื้นที่ชุมชนรอยละ 13ของพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่อุตสาหกรรม 
รอยละ 0.1 ของพื้นที่ลุมน้ําซึ่งสวนใหญจะตั้งอยูบริ เวณ 
แมน้ําทาจีนตอนลางอันเปนพื้นที่ศึกษา นอกจากมลพิษทางน้ํา 
ที่เกิดจากการใชที่ดินริมฝงน้ําแลว แมน้ําทาจีนในสวนพื้นที่ 
ศึกษายังรับมลพิษโดยตรงจากคลองสาขาหลัก 3 คลอง 
อันไดแก คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ และคลองมหาชัย 
ดังรูปที่ 1 

รูปท่ี 1 พื้นที่ศึกษาและสถานีเก็บตัวอยางในแมน้ําทาจีนและคลองสาขา
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การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอน 
ในแมน้ําทาจีน 5 ชนิด ไดแก  ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู 
ปรอท และนิกเกิล ซึ่งเปนโลหะหนักที่มักพบปนเปอนได 
ทั่วไป ยอยสลายยากสามารถสะสมไดนานในสิ่งแวดลอม 
และเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตแมมีปริมาณเพียงเล็กนอย 
(สุ ดชาย,  2540)  ซึ่ งการศึ กษาครั้ งนี้ จะเปนการศึกษา 
การปนเปอนของโลหะหนักดังกลาวในตะกอนดินและน้ํา 
แมน้ําทาจีน มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ผิวดินตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  (2537) 
ไดกําหนดไว แตในสวนของเกณฑมาตรฐานตะกอนดินนั้น 
ยังไม มีการจัดทําเกณฑมาตรฐานสําหรับประเทศไทย 
มี เพี ยงแนวทางการกํ าหนดเกณฑ มาตรฐานคุณภาพ 
ตะกอนดินในแหลงน้ํ าผิวดิน (สวนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
และฟนฟู  สํ านักจั ดการกากของเสี ยและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) เทานั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ 
จึงใชคามาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน NOAA (Long & Morgan, 
1990) โดยแบงการศึกษาเปนฤดูน้ําแลงและฤดูน้ําหลาก 
เพื่อเปนแนวทางในการหาทางรักษาคุณภาพแมน้ําทาจีนให 
ยั่งยืนสืบไป 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการสะสมของโลหะหนัก(ตะกั่ว แคดเมียม 
สารหนู ปรอท และนิกเกิล) ที่ไหลลงสูแมน้ําทาจีนตั้งแต 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ถึง ปากแมน้ําทาจีน 
ที่ อํ า เ ภอ เ มือง   จั งหวัดส มุทรสาครและคลองสาขา 
(คลองมหาสวัสดิ์  คลองภาษี เจริญ และคลองมหาชัย) 
ในชวงฤดูน้ําแลงและฤดูน้ําหลาก 

วัสดุอุปกรณ และวิธีการ 

วัสดุอุปกรณ 
1.  วัสดุและอุปกรณในภาคสนาม 

1.1  แผนที่และเครื่องมือในการหาพิกัด GPS  (Global 
Position System) 

1.2 อุปกรณเก็บน้ํา ไดแก กระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 
(Water Sampler) ขนาด1ลิตร ถังน้ําพลาสติก ขวดเก็บตัวอยาง 
น้ําชนิดโพลีเอทีลีน 

1.3 อุปกรณ เก็บตะกอนดิน ไดแก Gravity  Grab 
ถุงพลาสติก polyethyleneขนาด10 x 12นิ้ว 

1.4 กลองบรรจุน้ําแข็งรักษาตัวอยาง 
1.5 เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม ไดแก เครื่องวัด 

ออกซิเจนละลายน้ํา (DO  meter)  เครื่องวัดคาการนําไฟฟา 
(Conductivity  meter)  เครื่องวัดความเปนกรด – เบสของน้ํา 
(pH meter) 

2.  วัสดุและอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
เครื่องมือสําคัญ ไดแก เครื่องวิเคราะหโลหะหนัก (ICP) 

เครื่องยอยดินดวยไมโครเวฟ เครื่องเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 
(Centrifuge) เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  (Freeze  dryer) 
เครื่องดูดอากาศ (Vacuum Pump) เครื่องช่ังน้ําหนัก (Weighing 
apparatus) เตาเผา (Furnace) ถวยกระเบื้อง และโกรงบดดิน 
เปนตน 

วิธีการศึกษา 

1.  พื้นที่ศึกษา 
ศึกษาน้ําและตะกอนดินในแมน้ํ าทาจีน 21  จุด 

คลองมหาสวัสดิ์ 5 จุด คลองภาษีเจริญ 5 จุด และคลองมหาชัย 
5 จุด รวม36 จุด โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางตามลักษณะการใช 
ประโยชนของชุมชนเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลง 
เกษตรกรรมดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 สถานที่เก็บตัวอยางและลักษณะพื้นที่ศึกษา 
สถานี  สถานที่  ลักษณะพื้นที่  สถานี  สถานที่  ลักษณะพื้นที่ 
TC1 

TC2 

TC3 
TC4 

TC5 

TC6 

TC7 

TC8 

TC9 

TC10 

TC11 

หนาวัดบางพระ ต.บางแกวฟา 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
หนาอบต.ดอนแฝก ต.ดอนแฝก 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
เหนือคลองมหาสวัสดิ์ 500 เมตร 
หนาวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
หนาวัดปนจันทราราม ต.วัดแค 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
สะพานรวมเมฆ หนาที่วา 
การอําเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม 
หนาวัดทรงคะนอง 
ต.ทรงคะนอง จ.นครปฐม 
หนาวัดไรขิง ต.ไรขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 
หนาวัดทาขาม ต.ไรขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 
หนาวัดบางชางเหนือ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 
หนาวัดออมใหญ ต.ออมใหญ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ชุมชน 

ชุมชน, เกษตรกรรม 

ชุมชน 
ชุมชน, เกษตรกรรม 

ชุมชน, เกษตรกรรม 

ชุมชน, เกษตรกรรม 

ชุมชน, โรงงาน 

ชุมชน, เกษตรกรรม, 
โรงงาน 
ชุมชน, เกษตรกรรม, 
โรงงาน 
ชุมชน, เกษตรกรรม, 
โรงงาน 
ชุมชน, เกษตรกรรม, 
โรงงาน 

TC12 

TC13 

TC14 

TC15 
TC16 

TC17 

TC18 

TC19 

TC20 

TC21 

หนาวัดดอนไกดี ต.กระทุมแบน 
อ.กระทุมแบน จ.นครปฐม 
สะพานบางยางรุงสินพัฒนา 
อ.กระทุมแบน จ.นครปฐม 
หนาวัดอางทอง ต.บางยาง 
อ.กระทุมแบน จ.นครปฐม 
ลางคลองภาษีเจริญ 
หนาวัดพันธุวงศ ต.บานเกาะ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
หนาวัดกลางอางแกว 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
หนาวัดแหลมสุวรรณาราม 
ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
หนาวัดชองลม อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 
หนาวัดบางหญาแพรก 
ต.บางหญาแพรก อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร ปากแมน้ําทาจีน 

ชุมชน, โรงพยาบาล, 
อุตสาหกรรม 
ชุมชน, เกษตรกรรม 

ชุมชน, เกษตรกรรม, 
อุตสาหกรรม 
ชุมชน, อุตสาหกรรม 
ชุมชน, อุตสาหกรรม 

ชุมชน, อุตสาหกรรม 

ชุมชน, อุตสาหกรรม 

ชุมชน, อุตสาหกรรม 

ชุมชน, อุตสาหกรรม 

ปาชายเลน 

2.  ชวงเวลาเก็บตัวอยาง 
เก็บตัวอยางในเดือนเมษายน 2555 เปนตัวแทน 

ฤดูน้ําแลง และเดือนพฤศจิกายน 2555 เปนตัวแทนของ 
ฤดูน้ําหลาก 

3.  การเก็บตัวอยาง 
3.1 การเก็บตัวอยางตะกอนดิน 

เก็บตัวอยางตะกอนดินเฉพาะในแมน้ําทาจีน 
ในบริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอยางน้ํา โดยเลือกที่สวนโคง 
ดานในของแมน้ํา ซึ่งเปนแหลงสะสมของตะกอนดิน 
หางจากฝงประมาณ 2 – 3 เมตร ใชที่ตักดิน (Gravity Grab) 
เก็บดินเปยก บรรจุดินลงถุงพลาสติกโพลีเอทีลีนขนาด 
10  x  12  นิ้ว ใหไดน้ําหนักรวมประมาณ 2  กิโลกรัม 
จากนั้นนําสงไปยังหองปฏิบัติการ เพื่อทําการตรวจ 
วิ เคราะหหาปริมาณโลหะหนัก  ไดแก  ตะกั่ ว  (Pb), 
แคดเมียม (Cd), สารหนู (As), ปรอท (Hg) และนิกเกิล(Ni) 

3.2 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก 
เก็บตัวอยางน้ําที่ ร ะดับความลึก  0.3 เมตร 

จากผิวน้ําดวยกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา (Water Sampler) 
จากนั้นบรรจุตัวอยางน้ําในขวดพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีน 
ติดฉลากระบุจุดเก็บ วันที่ และพารามิเตอรอยางชัดเจน 
เก็บรักษาตัวอยางน้ําโดยการแชในน้ําแข็งใหมีอุณหภูมิตํ่า 
กวา 4 องศาเซลเซียส กอนนําสงไปยังหองปฏิบัติการ 
เพื่อทําการตรวจวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก ไดแก 
ตะกั่ว  (Pb), แคดเมียม  (Cd), สารหนู (As), ปรอท (Hg) 
และนิกเกิล (Ni) 

3.3 การเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําทั่วไป 
เก็บตัวอย า งน้ําที่ ร ะดับความลึก 0.3 เมตร 

จากผิวน้ํา ดวยกระบอกเก็บตัวอยางน้ํา (Water Sampler) 
จากนั้นบรรจุตัวอยางน้ําในขวดพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีน 
เพื่อนํามาตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการที่ตองตรวจวัด
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ในภาคสนามทันที  ได แก  ค าออกซิ เจนละลายน้ํ า 
(Dissolved  Oxygen),  ค  า ค ว า ม เ ปน กรด–เบส  (pH), 
อุณหภูมิ  (Temperature),  คาความเค็ม (Salinity)  และคา 
การนําไฟฟา (Electric Conductivity) 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหคุณภาพน้ําและตะกอนดินของแมน้ําทาจีน 

โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําและตะกอนดินที่ทําการตรวจวัด 

ในภาคสนามและหองปฏิบัติการ ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ 
และการแพรกระจายของโลหะหนักดังกลาวนํามาเปรียบเทียบ 
กับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินและมาตรฐาน 
คุณภาพตะกอนดิน (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 
2537; Long & Morgan, 1990) ดังตารางที่ 2 และนําเสนอขอมูล 
ในเชิงสถิติ (คาพิสัย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย) 

ตารางท่ี 2 คามาตรฐานโลหะหนักตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินซึ่งมิใชทะเล และมาตรฐานคุณภาพดินตะกอน NOAA 

โลหะ 
หนัก 

มาตรฐานคุณภาพน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)  มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน 

ประเภทที่ 1  ประเภทที่ 2  ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4  ประเภทที่ 5 
ตะกั่ว  ธ  สูงสุดไมเกิน  0.05  -  110 

แคดเมียม  ธ  สูงสุดไมเกิน  0.005*, 0.05**  -  9 
สารหนู  ธ  สูงสุดไมเกิน  0.01  -  85 
ปรอท  ธ  สูงสุดไมเกิน  0.002  -  1.3 
นิกเกิล  ธ  สูงสุดไมเกิน  0.1  -  50 

หมายเหต:ุ  ธ  = เปนไปตามธรรมชาติ 
-  = ยังไมไดกําหนด 
*   = น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO 3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
** = น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO 3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

ท่ีมา: คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2537) และ Long & Morgan (1990) 

ผลการศึกษา 

คุณภาพน้ําทั่วไปในแมน้ําทาจีน 
จากการศึกษา พบวา คุณภาพน้ําทั่วไป ไดแก ปริมาณ 

ออกซิ เ จนละลายน้ํ า   ค าพี เอช  อุณหภู มิ   คว าม เค็ม 

และคาการนําไฟฟาในแมน้ําทาจีนตั้งแตอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ถึงปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร 
มีปริ มาณอยู ใ น เกณฑม า ตรฐ าน( คณะกรรมก า ร 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2537) ดังตารางท่ี 3 และรูปที่ 2
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ตารางท่ี 3 คุณภาพน้ําทั่วไปในแมน้ําทาจีนชวงฤดูน้ําแลง (เมษายน 2555) และฤดูน้ําหลาก (พฤศจิกายน 2555) 

คุณภาพน้ํา 
ฤดูน้ําแลง  ฤดูน้ําหลาก 

คามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน* 
พิสัย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย  พิสัย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

ปริมาณออกซิเจน 
ละลายน้ํา (mg/l) 

0.70-5.90  ±1.23  2.27  0.49-2.00  ±0.40  1.34  แหลงน้ําประเภทที่ 2: 4-6mg/l 
แหลงน้ําประเภทที่ 3: 2-4mg/l 
แหลงน้ําประเภทที่ 4: <2mg/l 

ความเปนกรด-เบส  7.01-7.86  ±0.23  7.22  6.99-7.20  ±0.06  7.10  pH 5-9 
อุณหภูมิ (°c)  32.1-34.1  ±0.6  32.86  29.1-30.7  ±0.5  29.9  ตามธรรมชาติ 
ความเค็ม (ppt)  0.1-13.1  ±4.2  2.1  0.1-6.0  ±1.29  0.52  น้ําจืด <0.5 ppt, 

น้ํากรอย 0.5-30 ppt 
คาการนําไฟฟา 
(μs/cm) 

379-21,600  ±6916  3647  413-1857  ±378  631  ไมไดกําหนด 

หมายเหต:ุ  * =  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2537) 

รูปท่ี 2  คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (ก) ความเปนกรด-เบส (ข) อุณหภูมิ 
(ค) ความเค็ม (ง) และการนําไฟฟา (จ) 

(ก) 

(ข) 

(จ) 

(ค) 

(ง)
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โลหะหนักในแมน้ําทาจีน 
1.  ฤดูน้ําแลง 

ผลการวิ เคราะหปริมาณโลหะหนักในแมน้ําทาจีน 
ชวงฤดูน้ําแลง พบวา ปริมาณตะกั่วในน้ําอยูในชวงตรวจไมพบจนถึง 
0.0020  มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในดินตะกอนในชวง 
14.298-34.678มิลลิกรัมตอกิโลกรัมปริมาณสารหนูในน้ําอยูในชวง 
0.0027 – 0.0130 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในดินตะกอน 
ในชวง1.704–15.004มิลลิกรัมตอกิโลกรัมปริมาณปรอทในน้ํา 
อยูในชวงตรวจไมพบจนถึงนอยกวา 0.0005 มิลลิกรัมตอลิตร 
สวนใหญอยูในดินตะกอนพบปริมาณนอยกวา 0.010 – 0.0463 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยูในชวงตรวจไมพบ 
จนถึง0.0024มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในดินตะกอนในชวง 
5.536 – 30.305 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยในน้ําปริมาณตะกั่ว 
และปรอทมีแนวโนมลดลง ขณะที่สารหนูและนิกเกิลมีปริมาณ 
เพิ่มขึ้นเม่ือเขาใกลปากแมน้ํา สวนในดินตะกอนปริมาณตะกั่ว 
สารหนู และปรอทมีแนวโนมลดลงเม่ือเขาใกลปากแมน้ํา 
ขณะที่นิกเกิลมีปริมาณคอนขางคงที่ สําหรับแคดเมียม ไมพบ 
ในน้ําแตพบในดินตะกอนอยูในชวงนอยกวา 0.020  ถึง 0.176 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเขาใกลปาก 
แมน้ําดังตารางที่ 4และรูปที่ 3-8 

2.  ฤดูน้ําหลาก 
ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในแมน้ําทาจีน 

ชวงฤดูน้ําหลาก พบวา ปริมาณตะกั่วในน้ําอยูในชวงตรวจ 
ไมพบจนถึง 0.0017 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในดิน 
ตะกอนในชวง 24.714  –  41.409  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ถึงสถานีสุดทายที่ใกลปากแมน้ําในดินตะกอน ปริมาณสารหนู 
ในน้ําอยูในชวง 0.0030 – 0.0050 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญ 
อยูในดินตะกอนในชวง 1.498 – 13.553 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ปริมาณปรอทในน้ําอยูในชวงอยูในชวงตรวจไมพบถึง 
0.0020  มิลลิกรัมตอลิตร สวนในดินตะกอนตรวจไมพบ 
ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยูในชวงนอยกวา 0.0015 ถึง 0.0047 
มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยู ในดินตะกอนในชวง 
16.451 – 39.521 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยในน้ําปริมาณ 
ตะกั่วมีแนวโนมลดลง ขณะที่สารหนู ปรอทและนิกเกิล 
มีปริมาณเพิ่มข้ึนเมื่อเขาใกลปากแมน้ํา สวนในดินตะกอน 
ปริมาณตะกั่วและสารหนูมีแนวโนมลดลงเม่ือเขาใกลปากแมน้ํา 
ขณะที่นิกเกิลมีปริมาณคอนขางคงที่ สําหรับแคดเมียม 
ไมพบในน้ําแตพบในดินตะกอนอยูในชวง 0.035 – 0.548 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเมื่อเขาใกล 
ปากแมน้ํา ดังตารางท่ี 4 และรูปที่ 3-7 

ตารางท่ี 4 ปริมาณโลหะหนักในแมน้ําทาจีนชวงฤดูน้ําแลง (เมษายน 2555) และฤดูน้ําหลาก (พฤศจิกายน 2555) 

โลหะหนัก 
ฤดูน้ําแลง  ฤดูน้ําหลาก 

คามาตรฐาน 
พิสัย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  คาเฉลี่ย  พิสัย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  คาเฉลี่ย 

ดินตะกอน 
ตะกั่ว 
แคดเมียม 
สารหนู 
ปรอท 
นิกเกิล 

14.298-34.678 
0.0200-0.1760 
1.7040-15.0040 
0.0100-0.4630 
5.5360-30.3050 

±4.248 
±0.047 
±4.061 
±0.110 
±5.208 

31.065 
0.0577 
7.4813 
0.0488 
21.3055 

24.7140-41.4090 
0.0350-0.5480 
1.4980-13.5530 

0 
16.4510-39.5210 

±3.681 
±0.123 
±3.685 
±0 

±5.264 

34.9524 
0.1818 
6.5842 
0 

32.2875 

110 
9 
48 
1.3 
50 

น้ํา 
ตะกั่ว 
แคดเมียม 
สารหนู 
ปรอท 
นิกเกิล 

0-0.0020 
0 

0.0027-0.0130 
0-0.0005 
0-0.0024 

±0 
±0 

±0.003 
±0 

±0.001 

0.0003 
0

0.0045 
0.0002 
0.0013 

0-0.0017 
0 

0.0030-0.0050 
0-0.0020 

0.0015-0.0047 

±0 
±0 

±0.001 
±0.001 
±0.001 

0.0006 
0

0.0039 
0.0007 
0.0023 

0.05 
0.0005 
0.01 
0.002 
0.1
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รูปที่ 3 ปริมาณตะกั่วในน้ํา (ก) และดินตะกอน (ข) ที่พบในแมน้ําทาจีนเปรียบเทียบ 2 ฤด ู

รูปที่ 4 ปริมาณแคดเมียมในดินตะกอนที่พบในแมน้ําทาจีนเปรียบเทียบ 2 ฤด ู

รูปที่ 5 ปริมาณสารหนูในน้ํา (ก) และดินตะกอน (ข) ที่พบในแมน้ําทาจีนเปรียบเทียบ 2 ฤด ู

รูปที่ 6 ปริมาณปรอทในน้ํา (ก) และดินตะกอน (ข) ที่พบในแมน้ําทาจีน เปรียบเทียบ 2 ฤดู
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รูปที่ 7 ปริมาณนิกเกิลในน้ํา (ก) และดินตะกอน (ข) ที่พบในแมน้ําทาจีน เปรียบเทียบ 2 ฤด ู

โลหะหนักในคลองสาขา 
1.  ฤดูน้ําแลง 

ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในคลองสาขา 
ชวงฤดูน้ําแลง พบโลหะหนัก 4 ชนิด คือ ตะกั่ว, สารหนู, 
ปรอท และนิกเกิล โดยตรวจไมพบแคดเมียม พบวา 
คลองมหาสวัสดิ์มีปริมาณตะกั่วในน้ําอยูในชวง นอยกวา 
0.0005 ถึง 0.0008 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณสารหนูในน้ํา 
อยูในชวง 0.0039  –  0.0045  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณปรอท 
ในน้ําอยูในชวงนอยกวา 0.0005 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ 
นิกเกิลในน้ําอยูในชวง 0.0022 – 0.0040 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลองภาษีเจริญมีปริมาณตะกั่วในน้ําอยูในชวงตรวจ 
ไมพบถึง 0.0006 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณสารหนูในน้ํา 
อยูในชวง0.0005–0.0056 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณปรอทในน้ํา 
นอยกวา 0.0005  มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยู 
ในชวง 0.0060  –  0.0134  มิลลิกรัมตอลิตร และคลองมหาชัย 
มีปริมาณตะกั่วในน้ําอยูในชวงตรวจไมพบถึง 0.0018 มิลลิกรัม 
ตอลิตร ปริมาณสารหนูในน้ําอยูในชวง0.0057–0.0090 มิลลิกรัม 
ตอลิตร ปริมาณปรอทในน้ําอยูในชวง ตรวจไมพบ ถึง 0.0008 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยูในชวง 0.0053  – 
0.0718 มิลลิกรัมตอลิตร ดังตารางท่ี 5 และรูปที่ 8-10 

2.  ฤดูน้ําหลาก 
ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในคลองสาขา 

ชวงฤดูน้ําหลาก พบโลหะหนัก 4 ชนิด คือ ตะกั่ว, สารหนู, 
ปรอท และนิกเกิล โดยตรวจไมพบแคดเมียม  พบวา 
คลองมหาสวัสดิ์มีปริมาณตะกั่วในน้ําอยูในชวงนอยกวา 
0.0005 ถึง 0.0007 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณสารหนูในน้ํา 
อยูในชวง 0.0046  –  0.0054  มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณปรอท 
ในน้ําอยูในชวงตรวจไมพบ ถึง 0.0018  มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยูในชวง นอยกวา 0.0015 ถึง 0.0020 
มิลลิกรัมตอลิตร คลองภาษีเจริญมีปริมาณตะกั่วในน้ําอยู 
ในชวงตรวจไมพบ ถึง 0.0009 มิลลิกรัมตอลิตรปริมาณสารหนู 
ในน้ําอยูในชวง 0.0040 - 0.0043 มิลลิกรัมตอลิตร ไมพบ 
ปริมาณปรอทในฤดูน้ําหลาก ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยูในชวง 
0.0030 –  0.0211 มิลลิกรัมตอลิตร และคลองมหาชัยมีปริมาณ 
ตะกั่วในน้ําอยูในชวงตรวจไมพบ ถึง 0.0027  มิลลิกรัม 
ตอลิตร ปริมาณสารหนูในน้ําอยูในชวง 0.0043–0.0047 
มิลลิกรัมตอลิตรไมพบปริมาณปรอทในฤดูน้ําหลาก 
ปริมาณนิกเกิลในน้ําอยูในชวง 0.0019 – 0.0117 มิลลิกรัม 
ตอลิตร ดังตารางท่ี 5 และรูปที่ 8-10
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ตารางท่ี 5 ปริมาณโลหะหนักในคลองสาขาชวงฤดูน้ําแลง (เมษายน 2555) และฤดูน้ําหลาก (พฤศจิกายน 2555) 

โลหะหนัก 
ฤดูน้ําแลง  ฤดูน้ําหลาก 

คา 
มาตรฐาน พิสัย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย  พิสัย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คลองมหาสวัสดิ์ 
ตะกั่ว 
แคดเมียม 
สารหนู 
ปรอท 
นิกเกิล 

0.0005-0.0008 
0 

0.0039-0.0045 
0.0005-0.0005 
0.0022-0.0040 

±0.0001 
±0 

±0.0002 
±0 

±0.0007 

0.0006 
0

0.0042 
0.0005 
0.0032 

0.0005-0.0007 
0 

0.0046-0.0054 
0-0.0018 

0.0017-0.0020 

±0.0001 
±0 

±0.0003 
±0.0008 
±0.0001 

0.0006 
0

0.0050 
0.0004 
0.0018 

0.05 
0.0005 
0.01 
0.002 
0.1 

คลองภาษีเจริญ 
ตะกั่ว 
แคดเมียม 
สารหนู 
ปรอท 
นิกเกิล 

0-0.0006 
0 

0.0005-0.0056 
0.0005-0.0005 
0.0060-0.0134 

±0.0003 
±0 

±0.0021 
±0 

±0.0029 

0.0003 
0

0.0043 
0.0005 
0.0107 

0-0.0009 
0 

0.0040-0.0043 
0 

0.0030-0.0211 

±0.0004 
±0 

±0.0001 
±0 

±0.0077 

0.0005 
0

0.0041 
0

0.0092 

0.05 
0.0005 
0.01 
0.002 
0.1 

คลองมหาชัย 
ตะกั่ว 
แคดเมียม 
สารหนู 
ปรอท 
นิกเกิล 

0-0.0018 
0 

0.0057-0.0090 
0-0.0008 

0.0053-0.0718 

±0.0007 
±0 

±0.0014 
±0.0003 
±0.0258 

0.0008 
0

0.0074 
0.0005 
0.0270 

0-0.0027 
0 

0.0043-0.0047 
0 

0.0019-0.0117 

±0.0011 
±0 

±0.0002 
±0 

±0.0041 

0.0012 
0

0.0045 
0

0.0044 

0.05 
0.0005 
0.01 
0.002 
0.1 

รูปท่ี 8 ปริมาณตะกั่วในคลองสาขาชวงฤดูน้ําแลง (ก) และฤดูน้ําหลาก (ข) 

รูปท่ี 9 ปริมาณสารหนูในคลองสาขาชวงฤดูน้ําแลง (ก) และฤดูน้ําหลาก (ข)
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รูปท่ี 10 ปริมาณปรอทในคลองสาขาชวงฤดูน้ําแลง (ก) และฤดูน้ําหลาก (ข) 

รูปท่ี 11 ปริมาณนิกเกิลในคลองสาขาชวงฤดูน้ําแลง (ก) และฤดูน้ําหลาก (ข) 

อภิปราย 

จากผลการศึกษาที่กลาวมาขางตน ปริมาณโลหะหนัก 
ที่พบในแมนาจีนและคลองสาขาหลัก อันไดแก คลองมหาสวัสดิ์ 
คลองภาษีเจริญ และคลองมหาชัย พบวา โลหะหนักที่พบ 
เปนปริมาณมากที่สุดในแมน้ําทาจีนตั้งแตนครชัยศรี 
ถึงปากแมน้ํา ไดแก ตะกั่ว โดยพบมากที่สุดในตะกอนดิน 
ชวงฤดูน้ําหลาก 41.409 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ขณะที่ในน้ํา 
พบสารหนูมากที่สุดในฤดูน้ําแลง 0.0130 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยปริมาณโลหะหนักที่ศึกษาทั้ง 5 ชนิด พบในฤดูน้ําแลง 
สูงกว าฤดูน้ําหลาก พบในตะกอนดินมากกวาในน้ํ า 
นอกจากนี้ ยังพบวา ในสารหนูและนิกเกิลนั้น มีปริมาณ 
เพิ่มขึ้นในน้ํ าขณะที่ปริมาณโลหะหนักในดินลดลง 
เ ม่ือ เข าใกลปากแมน้ํ า  สอดคลองกับอรอิงค  (2551) 
ที่พบวาปริมาณโลหะหนักของแมน้ําทาจีนสวนใหญมี 
การแพรกระจายอยูทางตอนลางของแมน้ํา และตางจาก 
สนิท (2542) ที่กลาววา โลหะหนักในน้ําโดยทั่วไปมักถูก 
ดูดซับอยูกับตะกอนแขวนลอยซึ่งจะตกตะกอนในบริเวณ 
ปากแมน้ํา โดยอธิบายไดวา โลหะหนักสามารถละลายไดดี 
ในน้ํา เค็มมากกวาน้ําจืดเนื่องจากในน้ํา เค็มมีไอออน 

ที่แขวนลอยในน้ําปริมาณมากกวา ซึ่งแมน้ําทาจีนตอนลาง 
ไดรับอิทธิพลความเค็มจากน้ําทะเล สงผลใหเ ม่ือยิ่ ง 
เขาใกลปากแมน้ําโลหะหนักยิ่งละลายออกจากตะกอนดิน 
มาอยูในน้ํา (บุญเติม, 2536) โดยมีการปลดปลอยสารที่ดูดซับ 
ไวจากการยอยสลายสารอินทรีย โดยจุลินทรียในดินสามารถ 
ลดความเปนพิษของแคดเมียมในดินได  (Francis  &  Dodge, 
1988; Hirsch & Banin, 1990) นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึง 
ปริมาณโลหะหนักที่พบในคลองสาขาหลักอัน เปน 
เสนทางลําเลียงปริมาณโลหะหนักที่สําคัญ พบวา ตะกั่ว 
สารหนู  ปรอท และนิกเกิลมีที่มาจากคลองมหาชัย 
จากการตรวจพบเปนปริมาณที่มากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกัน 
ทั้งสามคลอง รองมา คือ คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งพบปริมาณ 
สารหนูและปรอทมากที่สุดในฤดูน้ําหลาก ซึ่งทั้งหมดนี้ 
เปนไปในทิศทางเดียวกับปริมาณโลหะหนักในแมน้ําทาจีน 
โดยในสวนของแมน้ําทาจีนเองนั้น ยังมีการปนเปอนของ 
โลหะหนักจากการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงปนเปอนมา 
กับน้ํ าฝนหรือขยะน้ํา เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
บานเรือนและชุมชน (Harrison & Laxen, 1981) อีกดวย
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สรุปผลการศึกษา 

จากการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก 5ชนิด (ตะกั่ว แคดเมียม 
สารหนู ปรอท และนิกเกิล) ในแมน้ําทาจีน พบวา ไมมี 
ปริ มาณโลหะหนั กในดินตะกอนที่ เกินค ามาตรฐาน 
เกณฑคุณภาพตะกอนดิน  NOAA (Long  &  Morgan,  1990) 
สําหรับในน้ํา พบโลหะหนักที่มีปริมาณเกินคามาตรฐาน 
คุณภาพแหลงน้ําผิวดินซึ่งมิใชทะเลประเภทที่ 3  และ 4 
(กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม,  2535)  คือ สารหนู 
เพียงชนิดเดียว 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู วิ จั ยขอขอบคุณโครงการศึกษาวิ จั ยและพัฒนา 
สิ่ งแวดลอมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จั งหวั ดเพชรบุ รี ที่ ให ทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ยครั้ งนี้ 
และขอขอบคุณเจ าหน าที่ โครงการฯที่ ได มีส วนร วม 
และอํานวยความสะดวกตอการทําวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณ 
นิสิตระดับปริญญาโทรุน 35 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดชวยให 
ออกไปเก็บตัวอยางน้ําและการสงตัวอยางน้ําเปนไปไดดวยด ี
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