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Leaching Potential of Heavy Metals and Toxicity of Sediment
in Leachate Treatment Ponds of Municipal Solid Waste Disposal Sites
Nutjaree Muennarin* Chaowalit Warodomrungsimun** Tawach Prechthai**

ABSTRACT

The objective of this study was to
determine the leaching potential of heavy
metals and toxicity of sediment in leachate
treatment ponds of 4 municipal solid waste
(MSW) disposal sites in Thailand. The physical
and chemical characteristics of sediment were
analyzed in the laboratory. Further, the leaching
potential of heavy metals in sediment was
measured using the Waste Extraction Test
(WET). In addition, seed germination test
using lettuce (Lactuca sativa L.) was used
to evaluate the toxicity of the sediment. The
results revealed that concentration of iron in
sediment and extracted solution of sediment
from the 4 study sites was highest compared
with manganese, zinc, copper, lead and nickel.
However, the concentrations of zinc, copper,

lead and nickel in the extracted solution
were lower than the Soluble Threshold
Limit Concentration (STLC) for sewage and
unused materials to be classified as hazardous
waste. Nickel and lead in sediment exhibited
a higher leaching rate than lead, manganese,
zinc and copper. The result of study also
showed the toxicity of extracted solution from
sediment to the germination rate of lettuce.
The result of study may be used to identify
appropriate technologies and management
measures for sediment from leachate treatment
ponds.
Keywords: sediment, leachate treatment pond,
municipal solid waste, heavy metals,
leaching potential, toxicity
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การเพิม่ ขึนé ของปริมาณขยะเป็นป˜ญหาทีส่ าำ คัญ
ของประเทศเนือ่ งจากการเพิม่ ขึนé ของจำานวนประชากร
และพฤติกรรมของประชาชน ป˜จจุบันวิธีการกองทิéง
กลางแจ้ ง และการ½˜ ง กลบแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล
เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการกำาจัดการขยะ ดังข้อมูล
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 มีสถานที่กำาจัดเพิ่มขึéน
จาก 2,490 เป็น 2,810 แห่ง1 ในส่วนของจังหวัด
นนทบุรแี ละชลบุรพี บว่า มีปริมาณขยะเกิดขึนé ประมาณ
1,685 และ 2,615 ตันต่อวัน2-3 ซึง่ ถูกกำาจัดด้วยวิธกี าร
½˜งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
นéำ า ชะขยะที่ เ กิ ด ขึé น จากสถานที่ กำ า จั ด ขยะ
เป็นป˜ญหาที่ต้องมีการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ผลการศึกษา
พบการปนเป„œอนเหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง
ตะกั่วและนิกเกิลในนéำาชะขยะ4-5 จากการศึกษาของ
Prechthai และคณะ6 พบความเข้มข้นของแมงกานีส
สังกะสี ทองแดง ตะกัว่ และนิกเกิลในนéาำ ชะขยะที่ 0.490,
1.320, 0.630, 0.100 และ 0.500 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลำาดับ โดยระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization
Pond) เป็นเทคโนโลยีชีวภาพหนึ่งที่ใช้ในการบำาบัด
นéำาชะขยะ ซึ่งอาศัยกลไกการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในนéำาเสียร่วมกับการตกตะกอนของสารแขวนลอย7
จากผลการศึกษาตะกอนในระบบบำาบัดนéำาชะขยะ
พบการสะสมของ เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง
และแคดเมียมในตะกอน8-9 โดย Yang และคณะ10
พบว่า ความเข้มข้นของสังกะสี ทองแดง โครเมียม
ตะกัว่ นิกเกิล และแคดเมียม ในกากตะกอนจากระบบ
บำาบัดนéาำ ชะขยะ เท่ากับ 3,649, 461, 292, 170, 149
และ 9.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำาดับ รูปแบบ
ของโลหะหนั กในตะกอนดิ น อาจพบอยู่ ใ นรู ป ของ

ไอออน การตกผลึกกับคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต
เหล็กและแมงกานีสออกไซด์ สารอินทรียแ์ ละซัลไฟด์
และรูปแร่ธาตุทไี่ ม่ละลายนéาำ 11-12 ซึง่ จะมีผลต่อความ
สามารถในการชะละลายและการเกิดพิษของสิง่ มีชวี ติ
โดย Hardaway และคณะ13 พบปริมาณสังกะสี
ทีช่ ะละลายจากตะกอนดินสามารถสูส่ ง่ิ แวดล้อมสูงกว่า
ตะกัว่ โครเมียมและทองแดง ขณะที่ Clavo และคณะ14
พบว่า แมงกานีส นิกเกิลและสังกะสีมคี วามสามารถ
ในการชะละลายและมีค่า Bioavailability ที่สูงกว่า
ทองแดง โครเมียมและตะกัว่ นอกจากนีผé ลการศึกษา
พบความเป็นพิษของตะกอนดินของบ่อบำาบัดนéาำ ชะขยะ
ในการยับยังé การงอกของข้าวบาร์เลย์และกะหล่าำ ปลี10
การสะสมของตะกอนส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของระบบบ่อปรับเสถียร ดังนัéนจึงต้องมีการขุดลอก
ตะกอนและกำาจัดเป็นระยะ อย่างไรก็ตามโลหะหนัก
ที่ ส ะสมในตะกอนดิ น อาจปนเป„œ อ นสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ดังนัéนการวิจัยนีéจึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ประเมินความสามารถในการชะละลาย
ของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อมและระดับความเป็นพิษ
ของตะกอนดินเพือ่ เป็นแนวทางการจัดการตะกอนดิน
จากบ่อบำาบัดนéำาชะขยะอย่างเหมาะสม

วิธีการศึกษา

การวิจัยนีéเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey
Research) เพื่อศึกษาการชะละลายของโลหะหนัก
และความเป็นพิษของตะกอนดินในบ่อบำาบัดนéาำ ชะขยะ
จากสถานที่กำาจัดขยะชุมชน การศึกษาประกอบด้วย
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนดิน
การทดสอบการชะละลายของโลหะหนักและการทดสอบ
ความเป็นพิษในการยับยังé การงอกของเมล็ดผักกาดหอม
(Lactuca sativa L.) ของตะกอนดิน
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1. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างตะกอนดินจากบ่อบำาบัด
นéำาชะขยะดำาเนินการ ณ สถานที่กำาจัดขยะชุมชน
จำานวน 4 แห่ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จำานวน
1 แห่ง (NB) และจังหวัดชลบุรี จำานวน 3 แห่ง
(CB1, CB2, และ CB3) ซึ่งการสำารวจเบืéองต้นพบ
จำานวนบ่อบำาบัดนéาำ ชะขยะ ณ แหล่ง NB และ CB1
แห่งละ 1 บ่อ ขณะที่ CB2 และCB3 แห่งละ
2 บ่อ รวมจำานวนบ่อบำาบัดนéาำ ชะขยะทีศ่ กึ ษาทังé หมด
6 บ่อ โดยทำาการสุ่มเลือก (Random Sampling)
จุดเก็บตัวอย่างจำานวน 3 จุดต่อบ่อ เพื่อเก็บตัวอย่าง
ตะกอนดินอย่างน้อย 1 กิโลกรัม ด้วยเครือ่ งเก็บตะกอน
Ekman-Bridge Grab Sampler แล้วทำาการเก็บ
ในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส
เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
2. การวิเคราะห์ทางห้องป¯ิบัติการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างตะกอนดิน
นำ า ตั ว อย่ า งตะกอนดิ น จากบ่ อ บำ า บั ด
นéำาชะขยะมาตากแห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนำาไปบด
และร่อนด้วยตะแกรงมาตรฐานขนาด 2 มิลลิเมตร
(เบอร์ 10) แล้วเก็บในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิไม่เกิน
4 องศาเซลเซียส
2.2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของตะกอนดิน
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของตะกอนดินตาม The American Society
of Agronomy และ Soil Science Society of
America15 โดยการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
และค่าการนำาไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC)
ของตะกอนทีอ่ ตั ราส่วน ดิน:นéาำ เท่ากับ 1:5 ด้วยเครือ่ ง
pH Meter และ Conductivity Meter ตามลำาดับ

ขณะที่ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter; OM)
และไนโตรเจนทัéงหมด (Total Nitrogen; TN)
วิเคราะห์โดยวิธี Chromic Acid Titration Method
ของ Walkley and Black และ Kjeldahl Nitrogen
ตามลำาดับ ฟอสฟอรัสทัéงหมด (Total Phosphorus;
TP) วิเคราะห์โดยวิธี Vanadomolybdate ขณะที่
โพแทสเซียมทัéงหมด (Total Potassium; TK)
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption
Spectrophotometer (FAAS)
2.3 การศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนัก
ของตะกอนดิน
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนัก
ในตะกอนดิน ดำาเนินการตามวิธี Acid Digestion
of Sediments, Sludge, and Soils (Method
3050B)16 นำาตะกอนดินที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ
103 องศาเซลเซียส ขนาด 0.5 กรัม แล้วสกัดด้วย
กรดไนตริกและเปอร์คลอริก อัตราส่วน 1:1 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
95±5 องศาเซลเซียส จากนันé กรองด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 41 และปรับปริมาตรที่ 100 มิลลิลิตร ทำาการ
เตรียมชุดควบคุมที่ปราศจากดินและดำาเนินการสกัด
ตามวิธีการที่กำาหนด ทำาการวิเคราะห์ความเข้มข้น
ของ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn)
ทองแดง (Cu) ตะกัว่ (Pb) และนิกเกิล (Ni) โดยเครือ่ ง
Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
(FAAS) โดยแต่ละตัวอย่างของตะกอนดินวิเคราะห์
ความเข้มข้นของโลหะหนัก 3 ซéำา
2.4 การทดสอบการชะละลายของโลหะหนัก
ในตะกอนดิน
การทดสอบการชะละลายของโลหะหนัก
ในตะกอนดินดำาเนินการตามวิธี Waste Extraction
Test (WET) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม17 โดยใส่
ตะกอนดินขนาด 50 กรัม ในขวดพลาสติกขนาด
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1 ลิตร แล้วเติมสารละลายกรดซิตริกที่ pH 5.0±0.1
ขนาด 500 มิลลิลิตร ทำาการปด½าขวดและเขย่า
โดยใช้เครือ่ ง Rotary Extractor เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง
จากนัéนแยกตะกอนด้วยแรงเหวี่ยงและกรองผ่าน
กระดาษกรองเมมเบรน ขนาดรูกรอง 0.45 ไมครอน
สารสกัดที่ได้ถูกเก็บในขวดโพลีเอทธิลีนที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส ทำาการเตรียมชุดควบคุมทีป่ ราศจาก
ตะกอนดินและดำาเนินการตามวิธที กี่ าำ หนด โดยแต่ละ
ตัวอย่างตะกอนดินจะดำาเนินการสกัด 3 ซéาำ วิเคราะห์
ความเข้มข้นเหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี
(Zn) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) และนิกเกิล (Ni)
ในสารสกัด โดยเครือ่ ง Flame Atomic Absorption
Spectrophotometer (FAAS)
2.5 การทดสอบความเป็นพิษของตะกอนดิน
- การเตรียมตัวอย่างสารสกัดตะกอนดิน
การเตรียมสารสกัดจากตะกอนดิน
ดำาเนินการตามวิธี Seed Germination/Root Elongation Toxicity Test18 โดยทำาการผสมตะกอนดิน
และนéำาปราศจากไอออน (Deionized Water; DI)
ที่อัตราส่วน 1:10 ในขวดรูปชมพู่แล้วเขย่าโดยใช้

Ss
× 100
Sc
Rs
=
× 100
Rc
RSG × RRG
=
100

Relative Seed Germination (RSG) =

(1)

Relative Root Growth (RRG)

(2)

Germination Index (GI)
เมื่อ

Table Shaker เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วตัéงทิéงไว้
30 นาที เพื่อตกตะกอน จากนัéนทำาการกรองด้วย
กระดาษกรอง เบอร์ 1
- การทดสอบความเป็นพิษต่อการงอก
ของเมล็ดพืช (Seed Germination Test)
การทดสอบความเป็นพิษต่อการงอก
ของเมล็ดผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) โดยแช่
เมล็ดผักกาดหอมใน 10% Hypochlorite เป็นเวลา
20 นาที แล้วล้างด้วยนéำา DI จำานวน 10 ครัéง
วางเมล็ดผักกาดหอมในจานเพาะเชือé จำานวน 3 จาน
ที่รองด้วยกระดาษกรอง จำานวน 10 เมล็ดต่อจาน
แล้วเติมสารสกัด 10 มิลลิลิตร และทำาการเตรียม
ชุดควบคุมโดยใช้นéำา DI แทนสารสกัด จากนัéนปด½า
จานเพาะเชืéอแล้วบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 25±1
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง18 ทำาการบันทึก
ความยาวรากและจำานวนเมล็ดผักกาดหอมที่งอก
แล้วคำานวณอัตราการงอก (Relative Seed Germination) ความยาวราก (Relative Root Growth)
และดัชนีการงอก (Germination Index) ของเมล็ด
ผักกาดหอม6 ดังสมการที่ (1), (2) และ (3)

Ss = จำานวนเมล็ดที่งอกในตัวอย่าง
Rs = ความยาวรากเฉลี่ยในตัวอย่าง

Sc = จำานวนเมล็ดที่งอกในชุดควบคุม
Rc = ความยาวรากเฉลี่ยในชุดควบคุม

(3)
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ความเข้มข้นของโลหะหนักในตะกอนดิน
และสารสกัด อัตราการชะละลายของโลหะหนัก
และระดับความเป็นพิษของตะกอนดินต่อการงอกของ
เมล็ดผักกาดหอมมีการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างสถานที่กำาจัดขยะชุมชนทัéง 4 แห่ง ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น p < 0.05 โดยวิธี Kruskal-Wallis
Test และ One-Way ANOVA งานวิจัยนีéได้รับการ
กลัน่ กรองและตรวจรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหมายเลขรับรองที่ 18/2560
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการศึกษา

1. คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของตะกอนดิน
จากบ่อบำาบัดน้ำาชะขยะ
คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของตะกอนดิน
ในบ่อบำาบัดนéำาชะขยะจากสถานที่กำาจัดขยะชุมชน
แสดงในตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-ด่างของตะกอนดิน
มีคา่ เฉลีย่ 7.70±0.45 ขณะทีค่ า่ การนำาไฟฟ้ามีคา่ เฉลีย่
2.80±0.50 มิ ล ลิ ซี เ มนต์ ต่ อ เซนติ เ มตร ปริ ม าณ
อินทรียวัตถุมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.20±0.55 ขณะที่
ปริมาณไนโตรเจนทังé หมด ปริมาณฟอสฟอรัสทังé หมด
และปริมาณโพแทสเซียมทัéงหมด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
0.040±0.02, 0.007±0.003 และ 0.010±0.004
ตามลำาดับ เมือ่ จำาแนกตามสถานทีก่ าำ จัดขยะพบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ของความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ไนโตรเจนทัéงหมด และปริมาณโพแทสเซียมทัéงหมด
ระหว่างสถานที่กำาจัดขยะชุมชนทัéง 4 แห่ง

2. ความเข้มข้นของโลหะหนักในตะกอนดิน
ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนัก
ในตะกอนดิน (ตารางที่ 1) พบว่า ความเข้มข้นของเหล็ก
แมงกานีสและสังกะสี มีคา่ เฉลีย่ 15,756.50±9,081.20,
990.25±925.90 และ 83.30±39.55 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามลำาดับ ในส่วนของทองแดง ตะกั่ว
และนิกเกิลในตะกอนดินมีค่าเฉลี่ย 19.95±17.85,
18.40±16.20 และ 7.60±5.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามลำาดับ เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างสถานทีก่ าำ จัดขยะ
ชุมชนทังé 4 แห่ง พบความแตกต่างของเหล็ก สังกะสี
ทองแดง ตะกั่วและนิกเกิลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างของแมงกานีส
ในตะกอนดิน โดยตะกอนดินจาก NB พบความเข้มข้น
ของเหล็ก ทองแดงและนิกเกิลสูงที่สุด ขณะที่ CB2
มีความเข้มข้นของแมงกานีส สังกะสีและตะกัว่ สูงทีส่ ดุ
3. การชะละลายของโลหะหนักในตะกอนดิน
จากบ่อบำาบัดน้ำาชะขยะ
ความเข้มข้นของโลหะหนักในสารสกัดจาก
ตะกอนดินแสดงในตารางที่ 2 ความเข้มข้นของเหล็ก
แมงกานีส สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว และนิกเกิล
ในสารสกัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ระหว่าง NB และ CB1-CB3
โดยความเข้มข้นของเหล็กมีคา่ สูงสุดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับโลหะหนักอื่น โดยที่ CB1 พบว่ามีความเข้มข้น
ของนิกเกิลต่าำ สุด คือ 0.055 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนที่
CB2 และ CB3 มีความเข้มข้นของทองแดงต่าำ สุด คือ
0.013 และ 0.106 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตาม
ระดับความเข้มข้นของสังกะสี ทองแดง ตะกั่ว และ
นิกเกิลในสารสกัดยังมีค่าไม่เกินเกณฑ์ Soluble
Threshold Limit Concentration (STLC) ของ
สิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็นของเสียอันตราย17
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การวิเคราะห์อัตราการชะละลายของโลหะหนักจาก
ตะกอนดิน (รูปที่ 1) พบว่า นิกเกิลในตะกอนดิน
จาก NB และ CB2 มีอัตราการชะละลายสูงสุด คือ
ร้อยละ 10.30 และ 46.60 สอดคล้องกับ CB1
พบอัตราการชะละลายของนิกเกิลและตะกัว่ ร้อยละ
28.42 และ 32.00 ขณะที่ CB3 มีค่าร้อยละ 34.72
และ 38.44 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการชะละลาย
ของเหล็กในตะกอนดินจาก NB, CB1,CB2 และ
CB3 มีค่าต่ำาที่สุด คือ ร้อยละ 0.11, 0.33, 0.07
และ 0.18 ตามลำาดับ
4. ความเป็นพิษของตะกอนดิน
ความเป็นพิษของตะกอนดินในการยับยัéง

การงอกของเมล็ดผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)
ดังแสดงในรูปที่ 2 ผลการศึกษาพบเมล็ดผักกาดหอม
ที่ทดสอบกับสารสกัดของตะกอนดินจาก NB และ
CB1-CB3 มีค่าอัตราการงอก (RSG) คือ ร้อยละ
75.33, 84.02, 63.74, และ 68.00 ตามลำาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับความยาวราก (RRG) มีค่าเพียง
ร้อยละ 85.91, 87.15, 69.38, และ 66.40 ตามลำาดับ
โดยค่าดัชนีการงอก (GI) ของเมล็ดผักกาดหอม มีคา่
เพียงร้อยละ 64.93, 74.18, 44.23, และ 45.17
ตามลำาดับ นอกจากนีพé บว่าค่าดัชนีการงอกของเมล็ด
ผักกาดหอมมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ระหว่างบ่อบำาบัดนéำาชะขยะทัéง 4 แห่ง

Table 1 Characteristics of Sediment in Leachate Treatment Ponds of MSW Disposal Sites.
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Concentration
Characteristics NB
Other Studies19-22
CB1
CB2
CB3
Mean ± SD
(n=3)
(n=3)
(n=6)
(n=6)
7.6-8.10
pH
8.32
7.24
7.51
7.66
7.70±0.45a
7.7-27.5
EC (mS/cm)
3.11
3.33
2.26
2.80±0.50
2.40
a
5.15-69.60
OM (%)
0.67
1.04
1.95
1.20±0.55
1.13
a
0.25-5.50
TN (%)
0.022
0.024
0.060
0.040±0.02
0.031
0.27-2.45
TP (%)
0.008
0.004
0.009
0.007±0.003
0.007
a
0.02-4.0
TK (%)
0.012
0.004
0.013
0.010±0.004
0.010
a
Fe (mg/kg)
28,187.28 4,817.74 20,959.85 9,807.09 15,756.50±9,081.20 10,923.25-36,417
231.4-2,458.6
Mn (mg/kg)
637.45 114.23 1,540.61 1,054.11
990.25±925.9
a
124.1-1,379.3
Zn (mg/kg)
101.23 64.18 111.79 55.47
83.30±39.55
a
33.20-828
Cu (mg/kg)
55.51
18.62
12.83
19.95±17.85
10.04
a
39.70-406.55
Pb (mg/kg)
30.08
2.50
34.54
18.40±16.20
8.19
a
7.10-50.70
Ni (mg/kg)
16.24
1.92
7.60±5.20
7.39
6.42

Note: a p < 0.05
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Table 2 Concentration of Heavy Metals in the Extracted Solution of Sediment in Leachate
Treatment Ponds of MSW Disposal Sites.
Heavy metals
Fe
Mn
Zn
Cu
Pb
Ni

NB
3.206±1.155
0.490±0.045
0.246±0.160
0.407±0.375
0.164±0.003
0.167±0.070

Concentration (mg/L)
CB1
CB2
1.605±0.750 1.438±0.220
0.165±0.060 0.473±0.075
0.445±0.240 0.491±0.360
0.240±0.190 0.013±0.006
0.080±0.015 0.088±0.007
0.055±0.025 0.344±0.035

CB3
1.799±0.920
0.440±0.215
0.218±0.155
0.106±0.055
0.315±0.195
0.223±0.150

STLC17
(mg/L)
≤ 250.0
≤ 25.0
≤ 5.0
≤ 20.0
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Figure 1 Leaching Rate of Heavy Metals in Sediment in Leachate Treatment Ponds of MSW
Disposal Sites.
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Figure 2 Relative Seed Germination (RSG), Relative Root Growth (RRG) and Germination
Index (GI) of Lactuca sativa L. in Seed Germination Test of Extracted Solution
from Sediment in Leachate Treatment Ponds of MSW Disposal Sites.

26 อภิปรายผล

คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของตะกอนดิน
จากระบบบำาบัดนéำาชะขยะมีความแตกต่างกันตาม
แหล่งกำาจัดมูล½อยชุมชน (NB และ CB1-CB3)
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่างของตะกอนดิน
อยูใ่ นสภาพเป็นกลาง ขณะทีก่ ารนำาไฟฟ้าและปริมาณ
อินทรียวัตถุอาจบ่งชีปé ริมาณสารอนินทรียแ์ ละสารอินทรีย์
ทีป่ นเป„อœ นในตะกอนดิน นอกจากนีปé ริมาณไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทังé หมดยังแสดงปริมาณ
สารอาหารทีส่ ะสมในตะกอนดิน ขณะทีค่ า่ การนำาไฟฟ้า
และปริมาณอินทรียวัตถุของตะกอนดินมีค่าค่อนข้าง
ต่ำากว่าดินและตะกอนดินที่พบในการศึกษาอื่น19-22
ความแตกต่างของความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ
ไนโตรเจนทัéงหมดและโพแทสเซียมทัéงหมดระหว่าง
แหล่งกำาจัดมูล½อยอาจจะบ่งชีéถึงคุณภาพตะกอนดิน
ในบ่อบำาบัดนéำาชะขยะ ซึ่งอาจขึéนอยู่กับลักษณะของ
ขยะและดินในพืéนที่กำาจัดขยะ23 และเมื่อพิจารณา
ด้านการใช้ประโยชน์จากตะกอนดินพบว่า ปริมาณ

สารอาหารในตะกอนดินยังมีคา่ ต่าำ กว่าสารปรับปรุงดิน
ผลิตจากเศษอาหาร24 อย่างไรก็ตามปริมาณโลหะหนัก
ที่พบยังมีค่าตามมาตรฐานดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัยและเกษตรกรรม25
ความเข้มข้นของโลหะหนักในตะกอนดินมีความ
แตกต่างกันตามสถานทีก่ าำ จัดขยะชุมชน ผลการศึกษา
พบความเข้มข้นของเหล็กมีคา่ สูงกว่าโลหะหนักชนิดอืน่
(ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาอื่น19-22
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญของเหล็ก สังกะสี
ทองแดง ตะกั่วและนิกเกิลในตะกอนดินระหว่าง
สถานที่กำาจัดขยะชุมชนอาจเกิดจากป˜จจัยเฉพาะ
ลักษณะขยะและคุณภาพดินในพืéนที่ดังผลการวิจัย
ของ Chiemchaisri และคณะ23 ทีพ่ บความแตกต่าง
ของอัตราการเกิดและองค์ประกอบของขยะของเมือง
พัทยาและนนทบุรี
ผลการทดสอบการชะละลายพบว่า ตะกอนดิน
จากระบบบำาบัดนéำาชะขยะไม่จัดเป็นขยะอันตราย
จากผลการศึกษา (ตารางที่ 2) ความเข้มข้นสังกะสี
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ทองแดง ตะกัว่ และนิกเกิลในสารสกัดจากตะกอนดิน
จากสถานที่กำาจัดขยะชุมชนทัéง 4 แห่ง มีค่าต่ำากว่า
250, 25, 5.0, และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)
ของสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ เ ป็ น ของเสี ย
อันตราย17 ดังนันé ตะกอนดินทีข่ ดุ ลอกจากระบบบำาบัด
นéำาชะขยะสามารถกำาจัดโดยการ½˜งกลบร่วมกับขยะ
ทั่วไป ผลการวิเคราะห์สารสกัดทัéง 4 แห่ง พบว่า
เหล็กมีความเข้มข้นสูงที่สุดซึ่งขัดแย้งกับค่าอัตรา
การชะละลายของโลหะหนักจากตะกอนดิน (รูปที่ 1)
ดังพบว่า อัตราการชะละลายของนิกเกิลในตะกอนดิน
จาก NB และ CB2 มีค่าสูงกว่าเหล็ก ขณะที่ CB1
และ CB3 มีอตั ราการชะละลายของตะกัว่ และนิกเกิล
มีค่าสูงกว่าเหล็ก ดังนัéนความเข้มข้นของโลหะหนัก
ในสารสกัดอาจขึนé อยูก่ บั ป˜จจัยอืน่ นอกเหนือจากความ
เข้มข้นทีพ่ บในตะกอนดิน ผลการศึกษาโดย Oygard
และคณะ26 พบว่า โลหะหนักในนéำาชะขยะสามารถ
พบได้ในรูปของไอออนอิสระ การจับกับไอออนประจุลบ
และอยูใ่ นรูปอนุภาคแขวนลอยและคอลลอยด์ ขณะที่
โลหะหนักในดินสามารถพบได้ในรูปที่ละลายนéำาได้
การจับกับคาร์บอเนต เหล็ก และแมงกานีสออกไซด์
และอินทรียส์ าร และบางส่วนจะอยูใ่ นรูปไม่ละลายนéาำ 10
Oygard และคณะ12 พบว่า โลหะหนักในตะกอนดิน
จากระบบบำาบัดนéำาชะขยะส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่จับกับ
เหล็กและแมงกานีสออกไซด์ ยกเว้นทองแดงและ
โครเมียมทีจ่ บั กับสารอินทรียใ์ นตะกอน ซึง่ รูปแบบของ
โลหะหนักในตะกอนดินนีอé าจส่งผลต่อการชะละลาย
สู่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเป็นกรด27
ผลการทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดผักกาดหอม
(Lactuca sativa L.) แสดงความเป็นพิษของตะกอนดิน
ในบ่อบำาบัดนéำาชะขยะ (รูปที่ 2) ผลการศึกษาพบค่า

ดัชนีการงอก (GI) ต่ำาสุดที่ CB2 (ร้อยละ 44.23)
ซึง่ แสดงถึงระดับความเป็นพิษของตะกอนดินทีส่ งู กว่า
แหล่งอืน่ โดยระดับความเป็นพิษตะกอนดินทังé 4 แห่ง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
สอดคล้องกับการวิจยั ทีพ่ บความเป็นพิษของตะกอนดิน
จากระบบบำาบัดนéาำ ชะขยะต่อการงอกของเมล็ดข้าวโอต
ข้าวบาร์เลย์ และกะหล่าำ ปลี10,28 โดยนอกจากโลหะหนัก
เช่น ทองแดง แคดเมียม สังกะสี นิกเกิลและตะกัว่ แล้ว
ปริมาณความเค็ม กรดอินทรีย์ และแอมโมเนีย
ไนโตรเจนที่สูงยังสามารถยับยัéงการงอกของเมล็ด
พืช29-30 ผลการศึกษานีจé งึ บ่งชีถé งึ อันตรายทีอ่ าจเกิดขึนé
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากตะกอนดิน
ในการเกษตรโดยไม่มกี ารปรับปรุงคุณภาพหรือการกำาจัด
โดยการเทกอง ดังมาตรฐานปุย‰ หมักของประเทศไทย
กำาหนดค่าดัชนีการงอกของปุ‰ยหมักต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 8031

สรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจยั นีชé ใéี ห้เห็นว่า คุณสมบัตทิ างกายภาพ เคมี
และความเข้มข้นของโลหะหนักในตะกอนดินมีความ
แตกต่างกันระหว่างสถานทีก่ าำ จัดขยะ ผลการวิเคราะห์
การชะละลายโลหะหนักในดินพบว่า อยูใ่ นระดับต่าำ กว่า
ค่า Soluble Threshold Limit Concentration
(STLC) ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
ของเสียอันตราย จึงอาจจะกำาจัดร่วมกับขยะทัว่ ไปได้
อย่างไรก็ตามผลการทดสอบการงอกของเมล็ดพืช
ยังพบความเป็นพิษของตะกอนดินในการยับยังé การงอก
ของเมล็ดพืช ซึง่ อาจบ่งชีถé งึ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จากตะกอนดินหากไม่มกี ารปรับปรุงคุณภาพหรือการ
กำาจัดที่ไม่เหมาะสม เช่น การเทกอง
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานีเé พือ่ ศึกษาศักยภาพ
การชะละลายของโลหะหนักและความเป็นพิษของ
ตะกอนดินในบ่อบำาบัดนéำาชะขยะจากสถานที่กำาจัด
มูล½อยชุมชน 4 แห่งในประเทศไทย ลักษณะทาง
กายภาพและเคมีของตะกอนดินถูกวิเคราะห์ในห้อง
ปฏิ บั ติ ก าร ขณะที่ ก ารชะละลายของโลหะหนั ก
ในตะกอนดินถูกทดสอบโดยวิธี Waste Extraction
Test (WET) นอกจากนีéมีการทดสอบการงอกของ
เมล็ดพืชโดยใช้เมล็ดผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)
เพือ่ ประเมินความเป็นพิษของตะกอนดิน ผลการศึกษา
พบความเข้มข้นของเหล็กในตะกอนดินและสารสกัด
ของตะกอนดินจากพืéนที่ศึกษาทัéง 4 แห่ง มีค่าสูงสุด
เมือ่ เปรียบเทียบกับแมงกานีส สังกะสี ทองแดง ตะกัว่
และนิกเกิล อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของสังกะสี

ทองแดง ตะกัว่ และนิกเกิลในสารสกัดมีคา่ ต่าำ กว่าระดับ
Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)
ของสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็นของเสียอันตราย
ซึ่ ง นิ ก เกิ ล และตะกั่ ว พบว่ า มี อั ต ราการชะละลาย
จากตะกอนดินสูงกว่าเหล็ก แมงกานีส สังกะสีและ
ทองแดง ผลการศึกษายังพบความเป็นพิษของสารสกัด
จากตะกอนดิ น ต่ อ การงอกของเมล็ ด ผั ก กาดหอม
การศึกษานีอé าจใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดเทคโนโลยี
และมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการตะกอนดิน
จากระบบบำาบัดนéำาชะขยะ
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ตะกอนดิน, บ่อบำาบัดนéาำ เสีย, ขยะชุมชน,
โลหะหนั ก , ศั ก ยภาพการชะละลาย,
ความเป็นพิษ
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