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การจัดทำเอกสารคู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยี สำหรับการ
ฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียม สำหรับการเพาะปลูกพืชอาหาร อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ความรู้และแนวทางใน
การปฎิบัติ สำหรับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ประสบปัญหาพื้นที่
เกษตรกรรมปนเปื้อนสารโลหะหนักแคดเมียม และต้องการทำการ
ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยตนเอง โดยในคู่มือจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการฟื้นฟู กระบวนการฟื้นฟู ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู และ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการฟื้นฟูที่เข้าใจง่ายและ
เกษตรกรหรือชาวบ้านสามารถดำเนินการเองได้ 

ผู้จัดทำหวังเปน็อย่างยิ่งว่า ขัน้ตอนรายละเอียดในคู่มือฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและชาวบา้นได้ไม่มากก็น้อย  

 
 

คณะผู้จัด 
 

 

 

 

 

 



ข 
 

 

สารบัญ 
 

คำนำ ................................................................................................ก 

สารบัญ ........................................................................................... ข 

บทนำ ............................................................................................... 1 

1. การปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นทีอ่ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ........... 2 

2. เทคนิคการฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียม ........................................ 3 

2.1 การปรับปรุงดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยถ่านชีวภาพ .............. 3 

2.2 การล้างดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยเครื่องล้างดินแรงแมเ่หล็ก 5 

3. กระบวนการฟื้นฟูดินปนเปื้อน .................................................. 10 

3.1 กระบวนการฟื้นฟูดินด้วยการใส่ถ่านชีวภาพ ...................... 10 

3.2 กระบวนการฟื้นฟูดินด้วยการล้างดินด้วยเครื่องแยกอนุภาค
แม่เหล็กออกจากดิน ................................................................. 11 

4. การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนแคดเมียม ................................ 12 

5. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูดินปนเปือ้นแคดเมียม .............................. 15 

เอกสารอ้างอิง ............................................................................... 15 

 

 



1 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ E-mail: pomphenrat@gmail.com, ดร.วิณิตา ขำอินทร์ E-mail: v.khumin@gmail.com 

บทนำ 
ปัญหาการปนเปื้อนของแคดเมียมในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เป็นที่กังวลของชุมชนมายาวนานมากกว่า 15 ปี ทั้งการปนเปื้อนในขา้ว 
และพืชอาหาร อาทิ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า มะเขือ และผักกูด นำไปสู่
ผลกระทบต่อสุขภาพ และภาพลักษณ์ของพื้นที่ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกที่
ปนเปื้อนแคดเมียมกว่า 13,000 ไร่ ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 
ตำบลได้แก่ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ และตำบลแม่ตาว อำเภอ
แม่สอด มีชาวบ้านที่มีสารแคดเมียมปนเปื้อนอยู่ในเลือดกระดูกและ
ปัสสาวะในระดับสูงกว่าปกติ มีอาการไตวาย และอยู่ในภาวะไตเริ่ม
เสื่อมอันเนื่องมาจากการสะสมของแคดเมียมในร่างกายมากเกินไป (เกื้อ
เมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์ และ กรวิกา วีระพันธ์เทพา (2553)) 

คณะนักว ิจ ัยจากมหาวิทยลัยนเรศวรร่วมกับชาวบ้านผู ้ได้รับ
ผลกระทบ ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และได้รับโจทย์วิจัยจากชุมชนในการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟู
พื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และปลูกพืชอาหารได้ตามเดิม โดยเทคนิคการฟื้นฟูดินปนเปื้อนที่นำมา
ค้นคว้าและศึกษาวิจัยแล้วทั้งระดับห้องปฏิบัติการ และระดับภาคสนาม 
รวมไปถึงการฝึกให้ชุมชนผู ้ได้รับผลกระทบให้เป็นนักวิจัยชุมชนที่
สามารถทำการฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การใส่ถ่านชีวภาพระหว่างการ
เพาะปลูกและการล้างดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยเครื่องล้างดินแรง
แม่เหล็กก่อนการเพาะปลูก ซึ่งนำมาสรุปเป็นคู่มือองค์ความรู้และการ
นำไปใช้ สำหรับชาวบ้านและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียม  
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1. การปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
การปนเปื้อนสารแคดเมียมในพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านพื้นที่นี้ ถูก

ค้นพบโดยหน่วยงานอิสระต่างชาติคือ IWMI (International Water 
Management Institute) และ Voluntary Service Oversea (VSO, 
UK) ซึ่งพบความเข้มข้นของแคดเมียมในตัวอย่างดินที่เก็บจากที่นาข้าว
จำนวน 154 แปลง เกินค่าที่ยอมรับได้ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
(3.0 มิลลิกรัม/กิโลกรั) ถึง 94 เท่าและเกินกว่าค่าเฉลี่ยแคดเมียมในดิน
ของประเทศไทย (0.15 ม ิลล ิกร ัม/กิโลกรัม)  1,800 เท ่า และเมื่อ
ตรวจสอบเมล็ดข้าวที ่ส ีแล้วจากที ่นาจำนวน 90 แปลง พบว่า 95 
เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดข้าวตัวอย่างเกินค่าสูงสุดที่ยอมให้มีได้ของสำนักงาน
อาหารและยาสหรัฐ (กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2555))  

จากนั้นหน่วยงานรัฐต่างๆจึงได้ดำเนินการเข้าไปสำรวจการปนเปื้อน
ทั้งตัวอย่างดิน ตัวอย่างข้าว พืชอาหาร รวมไปถึงการเจาะเลือดชาวบ้าน 
ซึ่งก็ทำให้ทราบว่ามีการสะสมของแคดเมียมในชาวบ้านทั้งปนเปื้อนอยู่
ในเลือด กระดูก และปัสสาวะในระดับสูง มีอาการไตวาย มีภาวะไตเร่ิม
เสื ่อม ภาวะกระดูกพรุนอันเป็นอาการที ่เกิดได้จากการสะสมของ
แคดเมียมในร่างกายมากเกินไป (เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์ และ กรวิกา 
วีระพันธ์เทพา (2553)) หลังจากพบการปนเปื้อน รัฐบาลจึงเข้ามาแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนจากแคดเมียมในพื้นที่นาข้าวกว่า 13 ,000 ไร่ อาทิ 
การห้ามการปลูกข้าว การทำลายข้าวที่ปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม
พร้อมด้วยการชดเชยค่าเสียหาย หรือส่งเสริมการปลูกอ้อยแทนการปลูก
ข้าว (นักข่าวพลเมือง (2555)) อย่างไรก็ดีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
อาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเนื่องจากการปลูกอ้อยใน
พื้นที่ดังกล่าวไม่คุ้มทุนและไม่เหมาะกับลักษณะพื้นที่ (โสภณ แดงโสภณ 
(2554)) ขณะเดียวกันชาวบ้านส่วนใหญ่หันกลับมาปลูกข้าวเพื่อบริโภค
และนำไปขายให้โรงสี (เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร (2554)) ซึ่ง
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ทำให้ข้าวปนเปื้อนแคดเมียมกลับมาแพร่กระจาย เกิดเป็นปัญหาต่อ
สุขภาพของประชาชน และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จ 

2. เทคนิคการฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียม 
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่นาข้าวและพืช

อาหาร และความต้องการของชาวบ้านที ่ได้ร ับผลกระทบในพื ้นที่
ดังกล่าว คณะวิจัยจึงได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักในทางวิศวกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน ดังนี้ 

2.1 การปรับปรุงดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยถ่านชีวภาพ 
การปรับปรุงดินเป็นเทคนิคการใส่สารปรับปรุงดินลงไปในดินที่

ปนเปื้อนโลหะหนัก โดยสารปรับปรุงดินที่ใส่ลงไปนั้นจะทำหน้าที่ดูดซับ
หรือเปลี่ยนรูปโลหะหนัก ทำให้โลหะหนักไม่สามารถถูกชะละลาย หรือ
หลุดออกมาจากดินได้ง่ายและไม่สามารถถูกถ่ายเทสู่พืชได้ง่าย  ซึ่งเป็น
การลดการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินและในพืช แม้ว่าจะยังมี
โลหะหนักอยู ่ในดินก็ตาม (Bai et al., 2018; Hamid et al., 2019) 
โดยสารปรับปรุงดินที่นำมาใช้ในการฟื้นฟูดินปนเปื้อนมีหลายชนิด อาทิ 
ถ่านชีวภาพ  

ถ่านชีวภาพ เป็นหนึ่งในสารปรับปรุงดินที่สามารถใช้ ในการตรึง
แคดเมียมไม่ให้เคลื่อนที่ไปสู่ข้าว
ในพื้นที่นาข้าว (Khum-in et al., 
2020; Kosolsaksakul et al., 
2018) เป็นวัสดุที่ผลิตมาจากวัสดุ
ชีวมวลหลายชนิด อาทิ แกลบ ไม้ 
หรือ ตะกอนของเสีย (Dang et 
al., 2019; Méndez et al., 
2012) ที่นำมาผ่านกระบวนการ
เผาหรือให้ความร้อนโดยไม่ใช้ รูปท่ี 1 ถ่านชีวภาพท่ีทำมาจากแกลบ 
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ออกซิเจนหรือใช้น้อยมากที่อุณหภูมิ 200-900 องศาเซลเซียสหรือที่
เรียกว่า กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) ซึ่งจะแบ่งเป็นกระบวนการ
ไพโรไลซิสช้า ปานกลาง และเร็ว ขึ้นกับอุณหภูมิและเวลา โดยส่วนใหญ่
กระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าจะถูกนำมาใช้ในการผลิตถ่านชีวภาพ 
เนื่องจากจะได้ผลผลิตที่เป็นถ่านชีวภาพประมาณ 25-35% ของชีวมวล
ที่ใส่ไป (Yuan et al., 2019) ถ่านชีวภาพจะมีลักษณะความพรุน มีหมู่
ฟังก์ชันที่หลากหลาย สามารถตรึงแคดเมียมด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน 
และการดูดซับเชิงซ้อนที ่ผิวของถ่านชีวภาพ (Ahmad et al., 2014; 
Tang et al., 2013) ดังรูปที่ 2 ทำให้สามารถตรึงโลหะหนักไว้ที่ผิวของ
ถ่านชีวภาพได้  

เทคนิคการใส่สารถ่านชีวภาพถูกนำมาศึกษาและทดลองใช้ในพื้นที่นี้ 
จากผลการศึกษาวิจัยการใช้ถ่านชีวภาพในการตรึงแคดเมียมในดินนา
ข้าวปนเปื ้อนแคดเมียม พบว่า ถ่านชีวภาพสามารถลดการถ่ายเท
แคดเมียมไปสู่ข้าวได้ดีดี โดยมีค่าความเข้มข้นแคดเมียมในเม็ดข้าว 
(0.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ระบุระดับแคดเมียมใน
ข้าวไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (FAO/WHO, 2011) และพบว่าการ
ใส่ถ่านชีวภาพเหมาะสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนแคดเมียมไม่มาก
นัก (ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) หรือพื้นที่ที ่ปนเปื้อนมาก แต่
ต้องการทำการเพาะปลูกในพื้นที่ระหว่างรอการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อนโดยการกำจัดโลหะหนักออกไปจากดิน (เช่นวิธีการล้างดิน) ใน
ภายหลัง เป็นต้น 
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รูปที่ 2 ลักษณะการตรึงแคดเมียมด้วยถ่านชีวภาพ 

2.2 การล้างดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยเครื่องล้างดินแรงแม่เหล็ก  
อย่างไรก็ด ี การฟื ้นฟูด ้วยการใส่ถ ่านชีวภาพสามารถช่วยลด

แคดเมียมในข้าวได้ แต่ก็เป็นวิธีการฟื้นฟูที่แคดเมียมนั้นยังคงอยู่ในดิน
ดังนั ้นวิธีการฟื้นฟูแบบการล้างดินจึงเป็นตัวเลือกที ่ถูกนำมาศึกษา
เพื่อที่จะทำการฟื้นฟูแบบมุ่งเน้นกำจัดโลหะหนักแคดเมียมออกจากดิน
อย่างถาวร 

การฟื้นฟูด้วยวิธีการล้างดินเป็นการใช้สารหรือตัวกลางในการล้างดนิ 
ชะล้างโลหะหนักออกมาจากดินซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ทั้ง
ในและนอกพ ื ้ นท ี ่  (Lestan, 2017; Makino et al., 2007) โดยใน
การศึกษานี้จะเป็นการขุดดินขึน้มาผ่านกระบวนการล้างและใส่ดินทีผ่า่น
กระบวนการกำจัดโลหะหนักแล้วกลับไปที่เดิมเพื่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินต่อไป ส่วนสารหรือตัวกลางในการล้างดินที่ปนเปื้อนโลหะหนกันั้น
จะถูกส่งไปบำบัดต่อไป การศึกษานี้เป็นการออกแบบเครื่องล้างดิน
ปนเปื ้อนแคดเมียมด้วยแรงแม่เหล็ก (Magnetic-Assisted Soil 
Washing Machine) ซึ ่งมีลักษณะดังรูปที ่ 3 โดยใช้ตัวกลางที่เป็น
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อนุภาคเหล็กประจุศูนย์ (ZVI) มาสกัดสารแคดเมียมออกจากดินจะเข้าสู่
รากของข้าวเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ปนเปื้อนสามารถปลูกข้าวได้ตามวิถี
ชีวิตเดิม ซึ่ง ZVI เคยถูกนำมาใช้ในการกำจัดโลหะทองแดง สังกะสี และ
ปรอทในดิน ร่วมกับการล้างดินแล้ว (Feng et al., 2016; Feng et al., 
2018) กลไกการจับแคดเมียมของอนุภาคเหล็กจะแสดงดังรูปที่ 4 เมื่อ
แคดเมียมละลายออกมาจากดินแล้ว แคดเมียมจะอยู่ในรูปแคดเมียม
ไอออน (Cd2+) และจะทำปฏิกิริยาดูดซับเชิงซ้อนที่พื้นผิวของผงอนุภาค
เหล็ก เกิดเป็นแคดเมียมเชิงซ้อนติดที่ผิวของผงอนุภาคเหล็กอย่างเสถียร
ไม่สามารถหลุดออกได้ง่าย (Phenrat et al.,2019) จากนั้นจึงใช้เครื่อง
ล้างดินปนเปื้อนด้วยแรงแม่เหล็กดึงผงอนุภาคเหล็กที่ดูดซับแคดเมียม
ออกมาจากดินได้  

 

 
รูปที่ 3 แสดงเครื่องล้างดินปนเปื้อนแรงแม่เหล็ก 
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จากผลการศึกษาพบว่า การล้าง
ดินปนเปื้อนแคดเมียมเพียงอย่างเดียว
ไม่ทำให้ค ่าแคดเมียมในข้าวลดลง 
เน ื ่องจากยังมีแคดเมียมที ่มาจาก
แ หล ่ ง ก ำ เ น ิ ด (ล ำ ห ้ ว ย ท ี ่ ใ ช ้ ใ น
การเกษตร) วิธ ีการล้างดินจึงจะมี
ประสิทธิภาพมากถ้าไม่มีแคดเมียม
ใหม่มาเติมระหว่างการฟื้นฟู หรือต้อง
ใช ้ ค วบค ู ่ ถ ่ า นช ี วภาพ เพ ื ่ อตรึ ง
แคดเมียมที่มาหลังจากการล้างดิน 

3. กระบวนการฟ้ืนฟูดินปนเปื้อน 
กระบวนการฟื้นฟูในคู่มือจะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมเพื่อ

การเพาะปลูกพืชอาหาร ซึ่งดำเนินการสาธิตในระดับภาคสนามมาแล้วใน
บริเวณพื้นที่ปนเปื้อนบริเวณลุ่มแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย
แบ่งเป็นการฟื้นฟูด้วย 1) การใช้ถ่านชีวภาพเป็นสารปรับเสถียรดิน 2) การ
ล้างดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยเครื่องแยกอนุภาคแม่เหล็กออกจากดิน โดย
เทคนิคการฟื ้นฟูจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการ การเตรียมดินเพื ่อการ
เพาะปลูก ซึ่งมีข้ันตอนการฟื้นฟูดินปนเปื้อนดังนี้  

3.1 กระบวนการฟื้นฟูดินด้วยการใส่ถ่านชีวภาพ  
สำหรับการเพาะปลูกพืชอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง 

หรือมะเขือ หรือการปลูกข้าว จะทำการใส่ถ่านชีวภาพในขั้นตอนการเตรียม
ดิน โดยจะเตรียมในลักษณะเดียวกันนั้นคือ  

- ไถสับดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตรตากไว้ ประมาณ 15-30 วัน 
แล้วพรวนดินให้ละเอียด (เป็นขั้นเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกปกติ) หลังจาก
นั้นใส่ถ่านชีวภาพในลักษณะพรวนไปใส่ถ่านชีวภาพไปให้ทั่วแปลงและ
ทั่วถึงในระดับความลึก ในอัตราส่วน 3.20 ตันต่อไร่ (ดูรูปท่ี 5) 

รูปที่ 5 การใส่ถ่านชีวภาพ 
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- จากนั้นเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกแบบปกติ อาทิเช่น ทำการขึ้นแปลง
สูง 15-20 เซนติเมตร ขนาดแปลงผักบุ้งและกวางตุ้งมีขนาด 1 เมตรx 1 เมตร 
สำหรับมะเขือ 1 เมตร x 2.8 เมตร (รูปที่ 6) จากนั้นปลูกต้นกล้าหรือหยอด
เมล็ดพืชพันธุ์ เพื่อเพาะปลูก 
หมายเหตุ: การใส่สารชีวภาพในการฟื้นฟูดินสามารถใช้ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยได้
ปกต ิ

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างลักษณะการขึ้นแปลงสำหรับปลูกผักหลังใส่ถา่นชีวถาพ 

3.2 กระบวนการฟื้นฟูดินด้วยการล้างดินด้วยเครื่องแยกอนุภาค
แม่เหล็กออกจากดิน  
สำหรับเทคนิคนีม้ีการนำเครื่องจักรมาใช้ 2 ชนิด ได้แก่เครื่องกวนผสมดิน

และเครื่องแยกแรงแม่เหล็ก โดยมีขั้นตอนการฟื้นฟูดังนี้ 
- เริ่มจากการขุดดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตรในพื้นที่ที่ต้องการ

เพาะปลูก นำมาเข้าเครื ่องกวนผสมจากนั ้นใส่อนุภาคเหล็กและน้ำ (ใน
อัตราส่วน ดิน 1 กิโลกรัม อนุภาคเหล็ก 10 กรัม และน้ำ 2 ลิตร) ปั ่น 6 
ช่ัวโมงต่อรอบ เพื่อให้ตัวอนุภาคเหล็กดูดตัวแคดเมียมในดินมาไว้ที่ตัวอนุภาค
เหล็ก  
- หลังจากกวนผสมครบ 6 ชั่วโมงให้เปิดวาล์ว ต่อท่อปล่อยลงเครื่องเครื่อง
แยกแรงแม่เหล็ก เพื่อแยกอนุภาคเหล็กท่ีดูดแคดเมียมไว้กับตัวของเหลวดินที่
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สะอาด อนุภาคเหล็กที่ดูดแคดเมียมไว้จะถูกเก็บใส่ถุงแยกเพื่อส่งกลับให้ทาง
นักวิจัยเพื่อการกำจัดต่อไป ส่วนของเหลวดินที่สะอาดจะถูกปล่อยลงแปลง
เพื่อการเพาะปลูกต่อไป 

-ของเหลวดินท่ีสะอาดที่ถูกปล่อยกลับเข้าแปลงปลูก จะถูกปล่อยทิ้งไว้ 5-
7 วัน เพื่อให้ดินพอแห้งๆ แล้วไถสับดินตากไว้ 15-20 เซนติเมตร แล้วพรวน
ดินให้ละเอียด จากนั้นเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกแบบ เช่นเดียวกับแปลง
ถ่านชีวภาพ (ดังรูปที่ 7) 
4. การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนแคดเมียม  

อย่างไรก็ตาม ในการฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียมในช่วง 2-3 ปีแรก ควรมี
การตรวจหาค่าความเข้มข้นของแคดเมียมในดินและพืชอาหาร เพื่อติดตามดู
ค่าความเข้มข้นของโลหะแคดเมียมในดินและในพืชหลังการฟื้นฟูในทั้ง 2 
เทคนิคการฟื้นฟู ซึ่งควรทำการเก็บตัวอย่างดินและพืชอาหารในก่อน ระหว่าง
ปลูก และหลังปลูก  

ตัวอย่างดิน ทำการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มในแปลงทดลองสุ่มเก็บตัวอย่าง
ดิน โดยก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า และกวาดเศษพืชออกจากบริเวณผิวหน้า
ดิน แล้วใช้จอบ เสียมหรือพลั่ว ขุดหลุมเป็นรูปวี (ดูรูป 8) ให้ลึกในแนวดิ่ง
ประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วแซะเอาดินด้านหนึ ่ง หนาประมาณ 2 -3 
เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก 1 จุด โดยต้องเก็บ
ดินประมาณ 10-15 จุดกระจายให้ครอบคลุมทั่วแปลงขนาด 1 ไร่ มาผสม
คลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั ่วแล้วแผ่ดินให้เป็นวงกลม จากนั้นแบ่งผ่ากลาง
ออกเป็น 4 ส่วนเท่ากัน เก็บใส่ถุงพลาสติกเพียง 1 ส่วนหนักประมาณ ½ 
กิโลกรัม ส่วนตัวอย่างพืชอาหารจะสุ ่มมาประมาณ 10-15 ต้นให้ทั ่วไร่ 
จากนั้นนำตัวอย่างส่งมาวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของแคดเมียม ด้วย
เครื่องมือ Flame Atomic Absorption Spectroscopy หรือ FAAS ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่สามารถส่งตัวอย่างดินและพืชอาหารไป
วัดหาค่าความเข้มข้นของโลหะหนักได้ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาที ่ดิน 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
หรือศูนย์วิจัยพืช เป็นต้น 
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รูปที่  8 การเก็บตัวอย่างดินในแตล่ะจุดเก็บ  
(กรมพัฒนาท่ีดิน(2553)) 

 

 

รูปที่ 9 เครื่องมือ FAAS 
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 5. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียม 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่คิดมาจากค่าดำเนินการของแต่ละเทคนิคการฟื้นฟู โดย

มีทั ้งสองเทคนิคมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของแต่ละ
เทคนิคดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าในการฟื้นฟูด้วยถ่านชีวภาพใช้ค่าใช้จ่าย
อยู่ที่ 69,800 บาทต่อไร่(ค่าใช้จ่ายทุกปีการเพาะปลูก) และการล้างดินอยู่ที่1,374,660 
บาทต่อไร่ (ค่าใช้จ่าย 6 เดือนในการฟื้นฟูเพียง 1 ครั้ง ) จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งสอง
เทคนิคฟื้นฟูมีค่าใช้จ่ายที่ค่อยข้างสูงเมื่อผลตอบแทนจากการขายข้าวซึ่งจะตกประมาณ
อยู่ที่ 7,000 บาทต่อไร่ แต่ถ้าพิจารณาในเรื่องของผลกระทบทางด้านสุขภาพที่มาจาก
การบริโภคข้าวที่ปนเปื้อนแคดเมียมนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งสูงกว่าการเทคนิค
การฟื ้นฟูดังกล่าว อาทิ โรคไตเรื ้อรัง  ซึ ่งจะต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื ่องใน
หลากหลายอาการ ถ้าถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนไตก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายร่วม 290 ,000 บาท/
ผู้ป่วย (อ้างอิงจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สืบค้นเมื่อปี 2560) และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที ่เกิดขึ ้นรวมเกือบล้าน (Anutrakulchai et al., 2016) ซึ ่งราคาผลกระทบทางด้าน
สุขภาพเหล่านี้ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบไม่สมควรที่จะต้องจ่าย ดังนั้นการนำเทคนิค
การฟื้นฟูข้างต้นมาใช้จะช่วยลดความเสี่ยงในมิติของสุขภาพ และผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการฟื้นฟูคือ ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ตามคำพิพากษาของศาลที่ให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟู  

อย่างไรก็ตามการจะนำเทคนิคมาใช้นั้น คณะวิจัยแนะนำว่าควรมีการสำรวจพื้นที่
เพื่อจำแนกพื้นที่ ดูค่าความเข้มข้นของแคดเมียมในดินก่อนการฟื้นฟูก่อน เพื่อเป็นการ
เลือกว่าควรจะใช้เทคนิคใดเก็บพ้ืนท่ีใด เนื่องจากการล้างดินปนเปื้อนเหมาะที่จะนำมาใช้
กับดินที่ปนเปื้อนสูง (>75 มก ต่อ กก) ไม่จำเป็นต้องใช้การฟื้นฟูด้วยการล้างดินทั้งหมด 
แต่ถ้าน้อยกว่า (<75 มก ต่อ กก) ซึงจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย 
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ตารางที่ 1 ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้ืนฟู 
ค่าใช้จ่ายใน
การฟ้ืนฟ ู

ถ่านชีวภาพ การล้างดินปนเป้ือนด้วยเคร่ืองแรง
แม่เหล็ก 

1.ต้นทุนวัสดุ  
(บาทต่อไร่) 

- ใช้ถ่านชีวภาพ 3,200 
กิโลกรมัต่อไร่  
- ราคากิโลกรัมละ 20 บาท* 
ดังนั้น ต้นทุนวัสดุถ่านชีวภาพ 
เท่ากับ 64,000 บาทต่อไร่ 

- ใช้อนุภาคเหล็ก 3,840 กิโลกรัมไร่  
- ราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท* 
ดังนั้น ต้นทุนวัสดุอนุภาคเหล็ก เท่ากับ 
76,800 บาท 

2. แรงงาน  
(บาทต่อไร่) 

- คนงานเตรียมแปลง 4 คน 
- คนละ 300 บาท 
- จำนวนวัน ประมาณ 4 วัน 
ดังนั้นต้นทุนแรงงานการ
เตรียมแปลง เท่ากับ 4,800 
บาท 

- คนงานเตรียมแปลง 4 คน (คนละ 300 
บาท จำนวนวัน ประมาณ 4 วัน)  
ดังนั้นต้นทุนแรงงานการเตรียมแปลง 
เท่ากับ 4,800 บาท 
- ค่าแรงล้างดิน คนงาน 5 คนต่อไร่ (คนละ 
300 บาท ระยะเวลาล้าง 6 เดือน (186 วัน)) 
 ดังนั้นต้นทุนแรงงาน เท่ากับ 279,000 บาท 

3.รถไถ  
(บาทต่อไร่) 

- 1,000 บาทต่อไร่  1,000 บาทต่อไร่ 

4.เครื่องจักร - ไม่ม ี - เครื่องล้างดินล้างดินปนเปื้อนแรงแม่เหล็ก 
383,060 บาท 
- เครื่องกวนผสม 510,000 บาท 
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ 
120,000 บาท 

รวม 69,800 บาทต่อไร่  
(ค่าใช้จ่ายทุกปีการเพาะปลูก) 

1,374,660 บาทต่อไร่  
(ค่าใช้จ่าย 6 เดือนในการฟื้นฟูเพียง 1 ครั้ง) 

*http://allbiomass.blogspot.com/2017/04/blog-post.html 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของเทคนิคการฟ้ืนฟู 
เทคนิคการฟ้ืนฟู ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 
1. การใส่ถ่าน
ชีวภาพ 

- วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ง่าย 
ราคาถูก 
หรือสามารถผลิตได้ง่ายด้วย
ตนเอง 
- มีประสิทธิภาพในการตรึงสาร
โลหะหนักไดด้ี อาทิ ลดการ
แคดเมียมไปสู่ข้าวได้ 74 % 
(Khum-in et al., 2020) 
- ใช้งานได้ง่าย กระบวนการใช้
คล้ายกับการใส่ปุ๋ย  

- สารพิษหรือโลหะหนักยังคง
อยู่ในท่ีไม่ได้ถูกนำออกจาก
พื้นที ่
- ต้องรองรับระบบการตรวจ
ติดตาม 
- ต้องมีการใส่ถ่านชีวภาพทุก
ครั้งท่ีมีการเพาะปลูกเพื่อความ
ปลอดภัยในการเพาะปลูก 

2. การล้างดิน
ปนเปื้อนด้วย
เครื่องล้างดิน
ปนเปื้อนแรง
แม่เหล็ก 

-เป็นการนำสารพิษหรือโลหะ
หนักออกจากท่ีได้อย่างถาวร 
- มีประสิทธิภาพ ในการกำจัด
แคดเมียมในดินถึง 78 % 
(Phenrat et al., 2019) 
- เหมาะกับการฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อนที่ไม่มีการปนเปื้อนใหม ่
- ระยะเวลาในการดำเนินการ
สั้นกว่า 
- ไม่มีผลกระทบกับการสูญเสีย
แร่ธาตุในดิน 

- ความยุ่งยากกว่าในเรื่องของ
กระบวนการ ท้ังการขุดดิน 
การกวนผสมในเครื่อง การ
ควบคุมเวลา การจ้างคนงานสูง
กว่า เป็นต้น 
-ความยุ่งยากกว่าในเรื่องของ
อุปกรณ์การติดตั้ง ทั้งระบบไฟ 
ระบบน้ำ และพื้นท่ี 
-ต้องมีระบบการจัดเก็บกาก
ของเสียอันตรายหลังจากการ
ดำเนินการฟื้นฟ ู
- ราคาการดำเนินการสูงกว่า  
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