การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้า ดิน พืช บริเวณพืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ
เขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต้าบลวังเงิน อ้าเภอเมืองปาน จังหวัดล้าปาง
และการย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออไรด์ในดิน
An analysis of fluoride in water, soils, plants in farming area
surrounding the Chae Sorn National Park, Wang Ngean Sub-district,
Mueang Pan Distroct, Lampang Province, and fluoride in soils
biodegradation
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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในนา ดินและพืช บริเวณพืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ
เขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตาบลวังเงิน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง พบว่าฟลูออไรด์
ในแหล่งนาผิวดินและแหล่งนาใต้ดิน มีปริมาณเท่ากับ 0.164 - 0.378 และ 0.070 - 0.378
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ พบในดินและดินตะกอน มีปริมาณเท่ากับ 56.697-74.831 และ
41.026-75.897 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ และในพืช จานวน 12 ชนิด พบฟลูออไรด์
ปริมาณเท่ากับ 150.968 - 197.079 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลการศึกษาการย่อยสลายทาง
ชีวภาพของฟลูออไรด์ในดิน โดยแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อย
ฟลูออไรด์ จากดินทัง 3 แหล่ง ได้แก่ 1) บริเวณพืนที่ทุ่งนา อาเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ลาปาง 2) บริเวณนาพุร้อน อาเภอลอง จังหวัดแพร่ และ 3) บริเวณนาพุร้อน อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟลูออไรด์มีทังหมด 30 ไอโซเลท
โดยแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟลูออไรด์ดีที่สุดคือ P008 โดยมีค่าความกว้างของวงใส
(Clear Zone) 90 มิลลิเมตร และผลการศึกษา Gram reaction, Endospores และ
Catalase พบว่า P008 อยู่ใน Genus Bacillus
ค้าส้าคัญ: ฟลูออไรด์ การย่อยสลายทางชีวภาพ นา ดิน พืช
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Abstract
Analysis of fluoride content in water, soils and plants in agricultural
areas around Chae Son national park, Wang Ngoen subdistrict, Mueang Pan
district, Lampang province, found that fluoride in surface water and
groundwater were equal to 0.164 - 0.378 and 0.070 - 0.378 mg/L,
respectively. In soils and sediments were equal to 56.697-74.831 and 41.026
- 75.897 mg/kg, respectivelg. The amount of fluoride in 12 plants were
150.968 - 197.079 mg/kg. The results of biodegradation of fluoride in soils by
separating and selecting bacteria that were able to digest fluoride from all 3
sources, i.e., 1) The rice field area Muang Lampang district, Lampang
province, 2) Hot springs area, Long district, Phrae province, and 3) Hot springs
area, Pai district, Mae Hong Son province. It was found that there were 30
isolates of fluoride degradable bacteria. The best bacteria that can degrade
fluoride was P008 with a clear zone width of 90 millimeters and the results
of study gram reaction, Endospores and Catalase, found that P008 belong to
the Bacillus Genus.
Keywords: Fluoride, Biodegradation, water, soils, plants
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บทน้า
สารฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุที่เกิดขึนตามธรรมชาติ พบในดินโดยทั่วไปปริมาณแตกต่าง
กันขึนอยู่กับลักษณะพืนที่ซึ่งมีอยู่ในช่วงประมาณ 7 – 38 กรัม/กิโลกรัม (Smith et al., 1979;
Danilova, 1994) นอกจากนียังพบในอาหารบางชนิดและนาประปาบางพืนที่ ประโยชน์ของ
สารฟลูออไรด์สามารถนามาใช้ในด้านสาธารณสุข เช่น การผสมลงในยาสีฟัน นาดื่ม หรือแบบ
เม็ดผง เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดฟันผุ (จันทนา, 2541) แต่การได้รับปริมาณ
ฟลูออไรด์มากเกินไปนันอาจทาให้เกิดสภาวะฟันตกกระได้เช่นกัน (ดารณี, 2552) ซึ่งเป็นความ
ผิดปกติที่ผิวเคลือบฟัน ทาให้ฟนั มีลักษณะขาวขุ่นหรือเป็นสีนาตาล ถ้าหากได้รับผลที่รุนแรงจะ
ทาให้ เคลื อบฟันแตกกะเทาะเป็ นบางส่ วนได้ รวมถึง มี ผลต่อประสิ ทธิภาพของการบดเคียว
อาหาร นอกจากนีฟลูออไรด์ยังมีสภาวะเกิดพิษต่อกระดูกได้ เรียกว่า Skeletal fluorosis มีการ
สะสมของแคลเซียมในกระดูกโครงสร้ างจึ งเกิดความผิ ดปกติ ของกระดูก เช่ น ทาให้ ขาโก่ ง
เคลื่ อนไหวลาบาก โดยมาตรฐานองค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้มี ปริมาณฟลูออไรด์ในน า
บริโภคได้ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร
การเกิดนาพุร้อนและธารนาร้อนที่เป็นผลจากภู เขาไฟระเบิดจะทาให้พบปริมาณ
ฟลูออไรด์ที่สูง บางพืนที่พบได้สูงถึงปริมาณ 5,000- 6,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในบริเวณที่เกิด
นาพุร้อน นาแร่ร้อนมีอิออนฟลูออไรด์มีโอกาสทาปฏิกิริยากับหินข้างเคียง ซึ่งมีแคลเซียม
เป็นองค์ประกอบและก่อตัวเป็นฟลูออไรด์ (อภินันท์, 2551) ซึ่งอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เป็นพืนที่ที่มีบ่อนาพุร้อนจากใต้ดิน เป็นแหล่งต้นกาเนิดแม่นาปายและนาตก ซึ่งไหลผ่าน
พืนที่เกษตรกรรมของชุมชน โดยมีผลศึกษาคุณภาพทางเคมีของนาร้อนในพืนที่บ่อนาร้อน
เขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง จานวน 4 ดัชนี
พบว่าคุณภาพนามีฤทธิ์เป็นกลาง (pH 7.3 - 7.5) แร่ธาตุทังหมด (Total dissolved solid
TDS) มีปริมาณไม่สูงนัก (430 - 465 มิลลิกรัม/ลิตร) อัตราส่วนระหว่างปริมาณของโซเดียม
(Na) ต่อปริมาณของโพแทสเซียม (K) มีค่าประมาณ 10:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สมดุล และ
แมกนีเซียม (Mg) มีปริมาณค่อนข้างต่า (0.27 - 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร) แสดงว่านาร้อนจากใต้
ดิน ไม่ถูก ปนเปื้ อ นด้ว ยน าบาดาล นอกจากนี พบว่า แคลเซีย ม (Ca) ซิ ลิ ก า (SiO2 ) และ
คลอไรด์ (Cl) มีปริมาณไม่สูง พบเหล็ก (Fe) มีปริมาณต่ามากและไม่พบแมงกานีส (Mn) แต่
พบปริ มาณฟลู ออไรด์ (F) ที่มากเกิ น กว่ามาตรฐานของนาสะอาดที่ใช้ ดื่ม ซึ่ง ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดให้ฟลูออไรด์ ต้องมีปริมาณ
น้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนันจึงเกิดแนวคิดเพื่อติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนสาร
ฟลูออไรด์ที่อาจจะแพร่กระจายสู่ผลผลิตทางการเกษตรในพืนที่โดยรอบได้และอาจส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัย ของผู้ บริโภคและผู้ อาศัยในพืนที่ด้วย นอกจากนีเพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขการปนเปื้ อนสารฟลูอ อไรด์และลดการเกิดการได้รับสารฟลูออไรด์ที่อาจมีค่าเกิน
มาตรฐานที่ ก าหนดได้ จึ ง ศึ ก ษาการย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพของฟลู อ อไรด์ ใ นดิ น โดยใช้
จุลินทรีย์ควบคู่ไปด้วย
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) ศึ กษาวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณสารฟลู อ อไรด์ ใ นแหล่ ง น า ดิ น และพื ช ในพื นที่
เกษตรกรรม บริเวณใกล้เคียงเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
2) ศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของสารฟลูออไรด์ในดินโดยใช้จุลินทรีย์
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่างน้า ดิน และพืช
1.1) ตัวอย่างนา พืนที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นต้นกาเนิดแหล่งนา
และมีแม่นาไหลผ่านพืนที่เกษตร ทาการเก็บตัวอย่างนาโดยวิธีแบบจ้วง ทังหมด 5 จุด โดย
พิจารณาสุ่มเก็บจากจุดต้นนา ได้แก่ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จุดกลางนา ได้แก่
บริเวณที่ทาการเกษตรโดยรอบ และจุดท้ายนา ได้แก่ บริเวณรอบนอกพืนที่อุทยานที่แม่นา
ไหลผ่าน และเก็บตัวอย่างนาจากแหล่งนาดื่ม ได้แก่ บ่อนาตืน และบ่อบาดาล แล้วนาไป
วิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในห้องปฏิบัติการ
1.2) ตัวอย่างดินและดินตะกอนในแหล่งนา โดยประยุกต์ตามวิธีของกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งเก็บจากพืนที่ทังหมด 5 หมู่บ้าน ในตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
เก็บตัวอย่างดินและตะกอนหมู่บ้านละ 2 จุด รวมทังหมด 10 จุด โดยเก็บตัวอย่างดินและ
ตะกอนที่ความลึกของชันหน้าดิน 0 – 15 เซนติเมตร บรรจุในถุงพลาสติกชนิด มีซิป เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของฟลู ออไรด์จากจุดเก็บตัวอย่างอื่นๆ จากนันนามาผึ่งให้แห้ง แล้ว
นามาร่อนด้วยตะแกรงร่อน ขนาด 2 มิลลิเมตร แล้วเก็บใส่ถุงพลาสติกมีซิปเพื่อใช้สกัดและ
วิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ต่อไป
1.3) ตัว อย่ า งพืช เก็บ ตัว อย่ างพืช ในพื นที่ เกษตร จานวน 5 หมู่ บ้าน ในตาบล
แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างพืชที่นิยมปลูกส่วนใหญ่ จานวน
12 ชนิด โดยเก็บจากส่วนลาต้นและใบ บรรจุใส่ในถุงพลาสติกชนิดซิป จากนันนามาอบที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลาในการอบ 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสกัดและวิเคราะห์หา
ปริมาณฟลูออไรด์ต่อไป
2. วิธีวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์
การวิเคราะห์ป ริ มาณฟลู ออไรด์ในตัว อย่างนา ดิน ดินตะกอน และพืช ตามวิธี
มาตรฐาน (Standard method) ด้วยวิธีแบบ SPANDS โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ได้แก่ DR/4000U Spectrophotometry จากบริษัท Hach ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3. ศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของสารฟลูออไรด์ในดินโดยใช้จุลินทรีย์
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารฟลูออไรด์ในดินโดยใช้จุลินทรีย์ โดยมีขันตอน ดังนี
3.1) การแยกเชือจุลินทรีย์จากแหล่งที่มีการปนเปื้อน
เก็บตัวอย่างดินในบริเวณพืนที่ 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริเวณพืนที่ทุ่งนา อาเภอเมืองลาปาง
จั งหวั ดล าปาง 2) บริ เวณน าพุ ร้ อน อ าเภอลอง จั งหวั ดแพร่ และ 3) บริ เวณน าพุ ร้ อน
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกเชือเบืองต้นโดยวิธี Spread plate technique ที่ระดับ
ความเจือจางต่าง ๆ บนอาหารแข็ง Nutrient Agar (NA) โดยทาการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
3.2) การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการสลายสารฟลูออไรด์
การคัดแยกเชือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการสลายสารฟลูออไรด์จากตัวอย่าง
ทาตามวิธีการของ Sierra (1957) ซึง่ ทาการแยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างที่เก็บ โดยทาการเจือ
จางตัวอย่างในสารละลาย 0.85 % NaCl ให้ได้ความเจือจางที่เหมาะสม บนจานอาหาร
เลียงเชือ Fluoride medium ด้วยวิธี dilution spread plate และบ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บเชือที่เจริญได้ดีรอบ ๆ โคโลนีมีบริเวณใสและมี
ลักษณะโคโลนี ที่แตกต่างกัน เก็บ ไว้ในอาหารเดิมที่ทา slant ไว้ โดยทาการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้โปรแกรม Microsoft excel XP และ SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เส้นถดถอย (linear regression) สมการ
(equation) และสัมประสิทธิ์เกี่ยวพันธ์ (correlative coefficient)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้าผิวดินและใต้ดิน
ปริมาณฟลูออไรด์ในนาตัวอย่างจากแหล่งนาผิวดิน ทังหมด 5 จุด ในพืนที่
ตาบล แจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาง จังหวัดลาปาง พบว่ามีปริมาณฟลูออไรด์เท่ากับ 0.164 –
0.378 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีค่าสูงสุดอยู่ จุดที่ 2 ได้แก่ บริเวณพืนที่บ้านหลวง พบปริมาณ
0.378 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าต่าสุด อยู่ทจี่ ุดที่ 1 ได้แก่ บ้านศรีดอนมูล พบปริมาณ 0.164
มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณฟลูออไรด์ในนาตัวอย่างจากแหล่งนาใต้ดิน ทัง 5 จุด พบว่ามี
ปริมาณฟลูออไรด์เท่ากับ 0.070 – 0.230 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่จุดที่ 5 ได้แก่
บริเวณพืนที่บ้านข่วงกอม พบปริมาณเท่ากับ 0.230 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าต่าสุดอยู่ที่จุด
3 บริเวณพืนที่บ้านดินดา ปริมาณเท่ากับ 0.070 มิลลิกรัม/ลิตร ดังแสดงในภาพที่ 1

วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561

ปริมาณฟลูออไรด์ (มิลลิกรัม/ลิตร)
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ภาพที่ 1 ปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งนาผิวดินและแหล่งนาใต้ดิน
ทังนีจากการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งนาผิวดินและนาใต้ดินจากบริเวณ
พืนที่ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง มีปริมาณที่ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมทรัพยากรธรณีได้กาหนดไว้ที่ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณที่พบมีน้อยอาจเนื่องมาจากช่วง
เก็บตัวอย่างเป็นช่วงฤดูฝนจึงมีการเจือจางไปกับนาได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในนาผิวดิน นาบ่อ
นาบาดาล จากหมู่บ้านของตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่ามีปริมาณ
ปริมาณฟลูออไรด์เท่ากับ 2.65 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กาหนดเกือบ 1 - 3 เท่า

ปริมาณฟลูออไรด์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

2. ปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งในดินและดินตะกอน
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างดินทัง 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2
จุดรวมทังหมด 10 จุด พบปริมาณฟลูออไรด์ในดิน เท่ากับ 56.69 -74.831 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และพบในดินตะกอน เท่ากับ 41.026 - 75.897 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างดิน

ปริมาณฟลูออไรด์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในนา ดิน พืช บริเวณพืนที่เกษตรกรรมโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตาบลวังเงิน อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปาง และการย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออไรด์ในดิน 18

ภาพที่ 3 ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างดินตะกอน
จากภาพที่ 3 พบปริมาณฟลูออไรด์ ที่ต่างกัน มีความแปรผันกับความเป็นกรด –
ด่างของดิน ซึ่งพบว่าจุดที่ S3 มีค่ามีความเป็นกรดสูงทาให้ดินมีปริมาณฟลูออไรด์ที่สูงกว่า
จุดอื่น ๆ ทัง 9 จุด เมื่อดินมีความเป็นกรดมากจะส่งผลให้ความเข้มข้นของฟลูออไรด์
อนินทรีย์เพิ่มขึนและมีความคงทนเพิ่มขึนในแร่ดินเหนียวและดินร่วนปนทราย นอกจากนี
การปลดปล่อยฟลูออไรด์อนินทรีย์สู่ดินขึ นอยู่กับรูปทางเคมี อัตราการสะสม เคมีของดิน
และสภาพอากาศเช่ น กั น (อั ศ วิ น , 2547) นอกจากนี ฟลู อ อไรด์ ใ นดิ น จะสั ม พั น ธ์ กั บ
สารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งสารฟลูออไรด์จะถูกดูดซับปริมาณสูงในดินที่ค่าพีเอช 5.5 หรือใน
ดินที่ค่าพีเอช ต่ากว่า 6 (สัณหวัช, 2546)
3. ปริมาณฟลูออไรด์ในตัวอย่างพืชพืนที่เกษตรกรรม
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในพืชตัวอย่างในพืนทีบริเวณรอบเขตอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน จากจุดเก็บ ตัวอย่าง 5 แห่ง ได้แก่ พืนที่บ้านศรีดอนมูล บ้านสบลี บ้าน
หลวง บ้านข่วงกอมและบ้านดินดา ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง โดยเก็บ
ตัวอย่างพืชเกษตรหรือพืชกินได้ จานวน 12 ชนิด พบปริมาณฟลูออไรด์ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณฟลูออไรด์ที่พบในพืชตัวอย่างในพืนที่ศึกษา
ชนิดของพืช
มันสาปะหลัง
ข้าว
ข้าวโพด
ข่า
ตะไคร้
ถั่ว
ใบเตย
อ้อย
ผักบุ้ง
ชะพลู
ขิง
ผักกาด

ปริมาณฟลูออไรด์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
176.585
170.673
161.451
189.666
172.459
174.659
172.845
150.968
168.468
187.512
197.079
165.387

จากตารางที่ 1 ปริมาณฟลูออไรด์ที่พบในตัวอย่างพืช เท่ากับ 150.068 – 197.07
มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมีปริมาณที่สะสมในพืชจากมากไปน้อย จานวน 7 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า
มันสาปะหลัง ชะพลู ถั่ว ใบเตย และตะไคร้ ตามลาดับ โดยพืชที่พบปริมาณฟลูออไรด์ สูง
กว่าพืช ชนิ ดอื่น 3 อัน ดับ แรกเป็น พืช ชนิดที่มีเหง้า ทังนีเนื่องจากลักษณะพืชเหง้ามีการ
สะสมอาหารและแร่ธาตุที่ไว้มากเพื่อจะส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้น เช่น ลาต้น กาบและ
ใบ เป็นต้น (เฉลิมพล, 2542) อีกทังพืชที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินในความลึกที่ 7 – 10 เซนติเมตร
จะมีความสั มพัน ธ์กับ ปริ มาณของฟลู ออไรด์ที่พบในดิน ประมาณ 20 – 500 มิลลิกรัม /
กิโ ลกรั ม ที่ร ะดับ ความลึ ก 0 -7.5 เซนติเมตร (สั ณหวัช , 2546) และฟลู ออไรด์ที่พบใน
ตัวอย่างพืชทุกชนิดมีปริมาณที่เกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO, 1986) กาหนด
ไว้ในอาหารไม่เกิน 2 – 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งทังนีควรมีการจากัดปริมาณการบริโภคที่
มากเกิ น ไปอาจส่ งผลต่ อสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ได้ หรื อ ควรหาแนวทางแก้ ไขการปนเปื้ อ น
ปริมาณฟลูออไรด์ในพืชที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการต่อไป

การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในนา ดิน พืช บริเวณพืนที่เกษตรกรรมโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตาบลวังเงิน อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปาง และการย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออไรด์ในดิน 20

4. การย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออไรด์ในดินโดยใช้จุลินทรีย์
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารฟลูออไรด์ในดินโดยใช้จุลินทรีย์ ด้วยการคัดแยก
แบคที เ รี ย จากดิ น 3 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) บริ เ วณทุ่ ง นา อ าเภอเมื อ งล าปาง จั ง หวั ด ล าปาง
2) บริ เ วณน าพุ ร้ อ น อ าเภอลอง จั ง หวั ด แพร่ และ 3) บริ เ วณน าพุ ร้ อ น อ าเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้อาหาร Nutrient Agar (NA) ผลการศึกษาได้แบคทีเรียทังหมด
จานวน 38 ไอโซเลท เป็นเชือจากดินทุ่งนา อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง จานวน 15
ไอโซเลท โดยไอโซเลท T010 มีค่าความกว้างของวงใส (Clear Zone) มากที่สุด เชือจาก
ดินนาพุร้อน อาเภอลอง จังหวัดแพร่ จานวน 12 ไอโซเลท โดยไอโซเลท N010 มีค่าความ
กว้างของวงใสมากที่สุดและเชือจากดินนาพุร้อน อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน
11 ไอโซเลท โดยไอโซเลท P008 มีค่ า ความกว้า งของวงใสมากที่สุ ด ผลการแยกเชื อ
แบคที เ รี ย และวงใสจากแบคที เ รี ย ที่ ส ามารถย่ อ ยฟลู อ อไรด์ ไ ด้ แ ละค่ า เฉลี่ ย วงใส
ของแบคทีเรียที่มีความสามารถย่อยสลายฟลูออไรด์ แสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 4
ตารางที่ 2 การแยกเชือแบคทีเรียและวงใส จากแบคทีเรียที่สามารถย่อย ฟลูออไรด์ได้
ล้าดับ ไอโซเลท
แหล่งดินตัวอย่าง
วงใส (มิลลิเมตร)
1
T001
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
17.67hi
2
T002
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
26.60ghi
3
T004
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
10.78i
4
T005
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
8.40i
5
T007
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
36.67efgh
6
T010
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
63.06bcd
7
T011
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
52.33cdef
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

T012
T013
T014
T015
N001
N002
N005
N006
N007
N008

ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ทุ่งนา อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
นาพุร้อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุร้อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่

78.10ab
cdefg
51.10
26.07ghi
69.73abc
58.17bcde
9.39i
27.42ghi
15.86hi
31.00fghi
17.20hi
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

N009
N010
N011
N012
P002
P003
P004
P005
P006

นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอลอง จังหวัดแพร่
นาพุรอ้ น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นาพุรอ้ น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
น อำเภอลอง
จังัดหว
นาพุนราพุ
อ้ นรอ้ อำเภอปาย
จังหว
แม่ัดฮแพร่
่องสอน
นาพุรอ้ น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นาพุรอ้ น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นาพุร้อน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นาพุร้อน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นาพุร้อน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นาพุร้อน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30.48fghi
16.83hi
8.83i
10.33i
hi
16.87
10.33ihi
16.67
62.73bcd
79.67ab
cdef
48.39

ขนาดของวงใส (มิลลิเมตร)

77.39ab
27 P007
90.00a
28 P008
43.13defg
29 P009
27.07ghi
30 P010
a-i21= ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05

N012
จานวนไอโซเลท
ภาพที่ 4 ค่าวงใสของแบคทีเรียที่มีความสามารถย่อยสลายฟลูออไรด์
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ผลการศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาทางกายภาพของแบคที เ รี ย ที่ ส ามารถย่ อ ยสลาย
ฟลูออไรด์ โดยคัดแยกเชอแบคทีเรีย ที่สามารถย่อยฟลูออไรด์ ได้ดีที่สุดจากค่าเฉลี่ยวงใส
ทาให้ทราบว่าไอโซเลทที่ P008 เป็นเชือที่มีความสามารถสูง เมื่อนามาศึกษาสัณฐานวิทยา
โดยการย้อมแกรม ย้อมEndospores และ Catalase ของเชือ คือ ทาให้ระบุได้ว่าไอโซเลท
P008 Bacillus ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและผลการวิเคราะห์ทางชีวเคมีของไอโซเลท P008
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบทางชีวเคมี
ไอโซเลท P008
Shape
Rods
Gram reaction
Positive
Endospores
Positive
Catalase
Positive
Genus
Bacillus
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในนา ดิน พืช บริเวณพืนที่เกษตรกรรมโดยรอบเขต
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตาบลวังเงิน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง และการย่อยสลาย
ทางชี ว ภาพของฟลู อ อไรด์ ในดิน ผลการศึก ษาพบปริ มาณฟลู ออไรด์ ในแหล่ งน าผิ ว ดิ น
เท่ากับ 0.17 – 0.38 มิลลิกรัม/ลิตร โดยปริมาณฟลูออไรด์ จุดที่ 2 บริเวณบ้านหลวง มีค่า
สูงที่สุด เท่ากับ 0.38 มิล ลิกรัม /ลิ ตร และค่าเฉลี่ ยโดยรวม ของปริมาณฟลู ออไรด์ทัง 5
หมู่บ้าน เท่ากับ 0.24 มิลลิกรัม/ลิตร และพบปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งนาใต้ดิน เท่ากับ
0.04 – 0.23 มิลลิกรัม/ลิตร โดยปริมาณฟลูออไรด์จุดที่ 5 บริเวณบ้านข่วงกอม มีค่าสูงที่สุด
เท่ากั บ 0.23มิล ลิ กรั ม /ลิ ต ร และค่า เฉลี่ ย โดยรวมของปริม าณฟลู ออไรด์ ทัง 5 หมู่บ้า น
เท่ากับ 0.11 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพืนที่ตัวอย่างทังหมดมีปริมาณที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมทรัพยากรธรณีได้กาหนดไว้ที่ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
ผลจากการวิ เคราะห์ป ริ มาณฟลูออไรด์ ในดินและดินตะกอน พบในดิน เท่ากับ
56.697 - 74.831 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบในดินตะกอน เท่ากับ 41.026-75.831 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO, 1986) กาหนดไว้ในดินทั่วไป เท่ากับ 30-300
มิล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม อย่ า งไรก็ ต ามควรมี ก ารติ ด ตามการปนเปื้ อ นสู่ ห่ ว งโซ่ อ าหารอย่ า ง
สม่าเสมอ
ผลจากการวิเคราะห์ ป ริ มาณฟลู อ อไรด์ ในตัว อย่างพื ช เกษตร ในต าบลแจ้ซ้อ น
อาเภอเมื องปาน จั ง หวั ดล าปาง จ านวน 5 หมู่บ้ าน ได้แก่ บ้ านศรี ดอนมู ล บ้า นดิ นด า
บ้านหลวง บ้านสบลี และบ้านข่วงกอม จากตัวอย่างพืชเกษตร จานวน 12 ชนิด พบปริมาณ
ฟลูออไรด์ในพืชโดยเฉลี่ย เท่ากับ 150.068 – 197.070 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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ผลจากการศึ ก ษาและท าการทดลองการแยกและคั ด เลื อ กแบคที เ รี ย ที่ มี
ความสามารถในการย่อยฟลูออไรด์ จากดินทัง 3 พบแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อย
สลายฟลู อ อไรด์ 30 ไอโซเลท และจากการศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาทางกายภาพ พบว่ า
แบคทีเรี ยที่ส ามารถย่ อยสลายฟลู ออไรด์ดีที่สุ ดคือ P008 มีค่าความกว้ างของวงใส 90
มิลลิเมตร และจากการศึกษา Gram reaction, Endospores และ Catalase พบว่า P008
อยู่ใน Genus Bacillus
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