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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาผลของปุยเคมีตอการดูดดึงแคดเมียมโดยออยพันธุ LK92-11 ที่ปลูกในดินปนเปอน
แคดเมียม 58.53 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน ซึ่งขุดมาจากพ้ืนที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทําการปลูกในเรือนทดลอง 
ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ อัตราการใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 ที่ระดับ 0 (ควบคุม), 50, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร 
และเก็บตัวอยางที่ระยะเวลา 2, 4, 6 และ 8 เดือน ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา หลังการเก็บตัวอยางทําการวิเคราะห
ปริมาณแคดเมียมในดิน และปริมาณการสะสมแคดเมียมในสวนตางๆ ของออย 5 สวน คือ ทอนพันธุเดิม ราก  
ชานออย ใบ และน้ําออย ผลการศึกษาพบวา การเติมปุยเคมีในอัตราตางๆ กันมีผลตอปริมาณแคดเมียมทั้งหมดใน
ดิน กลาวไดวาเม่ือมีการเติมปุยเคมีในอัตราที่สูงขึ้นทําใหแคดเมียมทั้งหมดในดินมีคาสูงขึ้น โดยพบวาการใสปุยเคมี 
50 กิโลกรัมตอไรทําใหออยมีความสามารถในการดูดดึงแคดเมียมไปสะสมในรากไดมากที่สุด เทากับ 22.61, 21.50, 
20.17 และ 19.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามระยะเวลาของการเก็บเกี่ยว ซึ่งมากกวาทอนพันธุเดิม ชานออย ใบ และ
น้ําออย 
 
คําสําคัญ :  การดูดดึง  ดินปนเปอน  ปุยเคมี  แคดเมียม  ออย 
 

Abstract 
 This research was to study the effect of chemical fertilizer on cadmium uptake by sugarcane 
LK92-11 grown in contaminated soil from Maesot district, Tak province, Thailand in pot experiment. The 
rates of chemical fertilizer (16-16-8) application were 0(control), 50, 100 and 200 kg/rai. Sugarcane 
samples were harvested every 2, 4, 6 and 8 months. After harvesting, soil and five parts of the plants: 
underground stem, roots, bagasses, leaves and juice, were conducted analyze levels of total cadmium. 
The results showed that the higher the rate of chemical fertilizer application, the higher the total 
cadmium in soil. When chemical fertilizer was applied to soil at the rate 50 kg/rai the results show the 
highest cadmium accumulate roots were 22.61, 21.50, 20.17 and 19.01 mg kg-1 at each harvest time,  
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respectively. That was followed by underground stem, bagasses, leaves and juice. 
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คํานํา 

 ปญหาการปนเปอนโลหะหนักในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤตหลายพ้ืนที ่ โดยเฉพาะการ
ปนเปอนแคดเมียมในบริเวณตําบลพระธาตุผาแดง และตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากผลการศึกษา
ของโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการจัดการน้ําสากล (International Water Management Institute : 
IWMI) รวมกับกรมวิชาการเกษตรตั้งแตป 2541 สํารวจพบวา เกษตรกรไดรับน้ําจากหวยแมตาวที่ไหลผานพ้ืนที่
เหมืองแรสังกะสีมาใชในการทําการเกษตร จึงตรวจพบปริมาณแคดเมียมปนเปอนในดินนาขาว และเมล็ดขาวใน
ระดับสูงที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพขาวทีผ่ลิต รวมทั้งอาจเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พ้ืนที่  จึงไดมีการเสนอมาตรการปองกัน และแนวทางในการแกไข ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือ การปลูกพืชที่ไมใชเปน
อาหาร (Cultivation of Non-food Crop) โดยพืชที่ปลูกอาจเปนไมยืนตนโตเร็ว หรือไมดอกไมประดบั ที่ใหผลทาง
เศรษฐกิจไมนอยกวาการปลูกขาวของราษฎรในปจจุบัน เชน ยูคาลิปตัส และดาวเรือง เปนตน (กรมการสงเสริม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2549)  
 จากปญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงจึงไดมีการหันมาใชพลังงานทดแทน ดังนั้นออยจึงเปนพืชที่นาสนใจ 
เนื่องจากสามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได ทั้งนีคุ้ณสมบัติของออยที่เปนพืชที่งายตอการปลูก และ
ดูแลรักษา มีความทนตอสภาพภูมิประเทศ และสามารถขยายพันธุไดด ีอีกทั้งเปนพืชเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนเชิง
พาณิชยสูง และจากการศึกษาของวราภรณ (2550) พบวาออยสามารถดูดดึงแคดเมียมจากพ้ืนที่ที่มีการปนเปอนได 
จึงเปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวได อยางไรก็ตามในการปลูกออยมีความจําเปนที่ตองใสปุย 
เพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตของออย เพ่ือเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ดังนั้นปุยเคมีจึงถือไดวาเปนปจจัย
หนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับการเกษตร ปุยเคมีประกอบดวยธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แตไดมี
การศึกษาพบวา ธาตุอาหารฟอสฟอรัสในปุยก็มีผลกระทบตอพ้ืนที่การเกษตร โดยเกิดการปนเปอนของโลหะหนัก 
เชน แคดเมียม ทองแดง แมงกานีส นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะส ี อันเกิดมาจากหินฟอสเฟตที่ใชในการผลิตปุย 
(Lambert et al., 2007) ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เพ่ือตองการทราบถึงผลของปุยเคมีตอปริมาณแคดเมียมที่สะสม
ในดิน และในออย อันจะนําไปสูการเลือกใชปุยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมแกความจําเปนของการปลูกออย เพ่ือการ
เผยแพร และสงเสริมความรูสูเกษตรกรในพ้ืนที่ทีด่ินมีการปนเปอนแคดเมียม อีกทั้งเพ่ือประโยชนทางการเกษตร 
และสุขภาพของคนในพ้ืนที ่

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. วิธีดําเนินการทดลอง 
1.1 การเตรียมดิน ทําการศึกษาพ้ืนทีด่ินที่มีการปนเปอนแคดเมียมดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

โดยการขุดดินตัวอยางในพ้ืนที่ที่มีการปนเปอนแคดเมียมมากกวา 37 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดวยวิธีการแบบสุมที่
ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เปนตัวอยางดินรวมจํานวน 480 กิโลกรัม และทําการสุมดินตัวอยางมาวิเคราะห 
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ในหองปฏิบัติการ โดยทําการวิเคราะหสมบัติของดิน (Soil properties) โดยมีพารามิเตอรดังนี ้เนื้อดิน (Soil Texture) 
ความชื้น (Moisture Content) พีเอช (pH) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) คาการนําไฟฟาของดิน (EC) 
อินทรียวัตถุในดิน (OM) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 
(exchangeable K) และปริมาณแคดเมียมทั้งหมด (Total Cd) 

1.2 การเตรียมภาชนะปลูก โดยใชถุงพลาสติกสีดําอยางหนาขนาด 9×16 นิ้ว ชั่งดินจํานวน 10 กิโลกรัมใสใน
ภาชนะทดลอง จํานวนทั้งหมด 48 ถุง แลวหุมดวยถุงพลาสติกอยางหนาอีกชั้น เพ่ือรองรับโลหะหนักที่ออกมากับน้ํา
ที่ใชรดตนไม  

1.3 การเตรียมพืชทดลอง นําออยพันธุ LK92-11 มาตัดเปนทอน โดยใหแตละทอนมีตา 2-3 ตา ทําการคัดเลือก
ทอนพันธุออยที่ใชปลูกใหขนาด และน้ําหนักใกลเคียงกัน และตาควรมีลักษณะเตงสมบูรณ  

1.4 การเตรียมปุยเคมี ในการศึกษาใชปุยเคมีสูตร 16-16-8 โดยชั่งน้ําหนักปุยเคมีในอัตราตางๆ กัน 4 ระดับ 
ไดแก 0(ควบคุม), 50, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร โดยคํานวณจากน้ําหนักดิน 10 กิโลกรัมตอภาชนะ 

1.5 การปลูกพืช และการดูแลรักษา นําทอนพันธุออยที่คัดเลือกแลว ปลูกลงในดินที่เตรียมไวในภาชนะปลูก 
จํานวน 1 ทอนพันธุตอภาชนะปลูก รดน้ํา และดแูลรักษา จนกวาตาออยจะงอก และเจริญเติบโตประมาณ 3 - 4 
สัปดาห ออยมีลักษณะที่แข็งแรงสมบูรณ ทําการเติมปุยเคมีสูตร 16-16-8 ครั้งที ่1 ที่อัตราตางๆ กัน 4 ระดับ คือ 0, 
50, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร ลงในแตละภาชนะจํานวน 12 ภาชนะตออตัราการใสปุยเคมี วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design; RCBD) และทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา 
และครั้งที ่ 2 ทําการใสปุยเคมีในเดือนที ่ 5 ภายหลังจากการใสปุยเคมีครั้งแรก ตลอดการทดลองรดน้ําโดยควบคุม
ปริมาณน้ํา 1 ลิตรตอภาชนะปลูก นอกจากนี้น้ําที่เหลืออยูกนถงุไดมีการดูดมารดใหมจนกวาน้ําแหง 

1.6 การเก็บตัวอยางดิน และออย ไดทําการเก็บตัวอยางทุก 2, 4, 6 และ 8 เดือน (หลังจากที่มีการใสปุยเคมี) 
โดยนําดินมาทําการคลุกเคลาใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นนําดินมาผึ่งใหแหงที่อุณหภูมิหอง สวนตัวอยางออย
นํามาแบงออกเปน 5 สวน คือ ทอนพันธุเดิม ราก ชานออย ใบ และน้ําออย ลางน้ําใหสะอาด ผึ่งใหแหงที่
อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนักสด ยกเวนน้ําออย นําตัวอยางดิน และออยอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
นาน 24 - 48 ชั่วโมง และนําไปชั่งน้ําหนักแหง หลังจากนั้นนําดินมาบดแลวรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิลิตร สวน
ตัวอยางพืชบดใหละเอียด โดยแยกในแตละสวนของออย จากนั้นนําตัวอยางดิน และพืชไปวิเคราะหหาปริมาณการ
สะสมแคดเมียมทั้งหมด 
 
2. การวิเคราะหตัวอยาง 
 การวิเคราะหหาปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในดิน และสวนตางๆ ของออย 4 สวน คือ ทอนพันธุเดิม ราก 
ชานออย และใบ ใชวิธีการ USEPA method 3052 (USEPA, 1996) สําหรับน้ําออยใชวิธีการของ Jackson 
(Jackson, 1973) และตรวจวัดหาคาปริมาณแคดเมียมทั้งหมด ดวยเครื่องอะตอมมิคแอปซอรบชั่นสเปกโตรมิเตอร 
(Atomic Absorption Spectrometer; AAS) 
 
3. การวิเคราะหทางสถิต ิ
 การวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลจากปริมาณการดูดดึง และการสะสมแคดเมียมในดิน และในสวน
ตางๆ ของออยโดยใช ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลดวยวิธีการของ Duncan’s New Multiple 
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Range Test (DMRT) ทั้งนี ้การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังกลาวไดปฏิบัติการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคือ 
Statistical Package for the Social Science (SPSS) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. สมบัติเบื้องตนของดินทดลอง 
 ดินที่ใชในการทดลองมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวน (Loam) เหมาะสมตอการปลูกออยพันธุ LK92-11 (มิตร
ผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาล, ม.ป.ป.) สําหรับสมบัติอื่นๆ ไดแสดงรายละเอียดไวดัง Table 1 โดยพบวา ดิน
ทดลองมีการปนเปอนแคดเมียมเทากับ 58.53 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคามากกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช
ประโยชนเพ่ือการอยูอาศัย และเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที ่ 25 (พ.ศ. 
2547) ที่กําหนดใหมีคาแคดเมียมปนเปอนไดไมเกิน 37 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากนี้มีคาความเปนกรดเปนดาง 
(pH) เทากับ 7.31 อยูในชวง pH 6.05-7.53 ซึ่งถือเปนชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของออย และธาตุอาหาร
ในดินจะละลายออกมาใหออยดูดดึงไปใชประโยชนไดมากที่สุด (วราภรณ, 2550) 
 

Table 1  Chemical and physical properties of soil experiment 
Soil properties Values measured 

        Soil Texture  
         Moisture Content (%) 
         pH 
         CEC (cmol/kg) 
         EC (dS/m)          
         OM (%)                                                                  
         N (%)                                                                                  
         available P (mg/kg)                                                 
         Exchangeable K (mg/kg) 
         Total Cadmium (mg/kg)                    

Loam 
25.45 
7.31 
6.5 

0.167 
2.32 
0.116 

8 
51 

58.53 
 
2. ความเปนกรดเปนดางของดิน 
 จากการศึกษาคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ในดินทดลองหลังจากการเก็บตัวอยางในเดือนที ่ 2, 4, 6 
และ 8 แสดงไวดัง Table 2 อยูในชวง 7.39-7.66 โดยพบวา คา pH ของดินในแตละอัตราการใสปุยเคมีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสําคัญยิ่ง (P<0.05) ซึ่งคา pH มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามอัตราการใสปุยเคมีที ่0, 50, 100 
และ 200 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ สอดคลองกับรายงานของ Levi-Minzi and Petruzzelli (1984) พบวา คา pH 
เพ่ิมขึ้นเม่ือมีการเติมปุยฟอสเฟตลงในดิน  และการทดลองในครั้งนี้ยังพบวา คา pH ของเดือนที ่ 4 ในทุกอัตรา 
การใสปุยเคมีมีคาลดลง เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศเปนชวงฤดูฝน ประกอบกับการทดลองนี้มีการใชถุงพลาสติก
หุมภาชนะปลูกอีกครั้งจึงทําใหน้ําไมสามารถออกสูดานนอก อีกทั้งทําใหดินมีการอุมน้ําไวมาก ซึ่งอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งทีท่ําใหดินมีคา pH ลดลง 
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Table 2  Effect of chemical fertilizer rates on soil pH  
pH Chemical fertilizer rate  

(kg/rai) 2 month 4 month 6 month 8 month 
0  7.39a ±0.06* 7.33a ±0.04 7.42a ±0.08 7.46a ±0.06 
50 7.43a ±0.07 7.41ab±0.02 7.48ab±0.05 7.50ab±0.06 

100 7.49ab±0.06 7.46bc±0.04 7.52ab±0.04 7.58bc±0.02 
200 7.60b ±0.02 7.52c ±0.06 7.62b ±0.09 7.66c ±0.03 

*Mean ± Standard deviation (n=3) 
Note: Numbers followed by the same letter within each column are not significantly different at p < 0.05 
 
3. ผลของปุยเคมีตอการสะสมแคดเมียมทั้งหมดในดิน 
 ผลการศึกษา (Figure 1) อัตราการใสปุยเคมีตอปริมาณการสะสมแคดเมียมทั้งหมดในดิน พบวา ทุก
ระยะเวลาของการเก็บตัวอยาง 2, 4, 6 และ 8 เดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.05)  
โดยปริมาณการสะสมแคดเมียมทั้งหมดในดินแตละระยะเวลาการเก็บตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ตามอัตราการใส
ปุยเคมีทีเ่พ่ิมขึ้น สอดคลองกับ Lambert et al. (2007) ไดทําการศึกษาอัตราการใสปุยฟอสเฟตตอปริมาณ
แคดเมียมในสารละลายดิน พบวา เม่ือใสปุยฟอสเฟตในอัตรา 0, 20, 40 และ 80 กิโลกรัมตอเฮกตาร สามารถทําให
ปริมาณแคดเมียมในสารละลายดินเพ่ิมขึ้น ตามลําดับ อยางไรกต็ามการศึกษาครั้งนี้ไดทดลองใสปุยเคมีทีอ่ัตรา 0, 
50, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร พบวา ปริมาณการสะสมแคดเมียมทั้งหมดในดินมีแนวโนมลดลงเม่ืออายุของออย
เพ่ิมมากขึ้น โดยที่อัตราการใสปุยมากสุดที ่ 200 กิโลกรัมตอไรมีปริมาณแคดเมียมในดินทั้งหมดลดลงจาก 68.36, 
65.30, 63.15 และ 61.58 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ระยะเวลาของการเก็บตัวอยาง 2, 4, 6 และ 8 เดือน ตามลําดับ ซึ่ง
เปนการแสดงใหเห็นวา ออยมีความสามารถในการดูดดึงแคดเมียมในดินที่ปนเปอนได  
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Figure 1 Effect of chemical fertilizer application rate on total cadmium in soil 

4. ผลของปุยเคมีตอการดูดดึงแคดเมียมในสวนตางๆ ของออย 
 การศึกษาปริมาณการดูดดึงแคดเมียมในสวนตางๆ ของออย แบงออกเปน 5 สวน ไดแก ราก ชานออย  
ใบ ทอนพันธุเดิม และน้ําออย ซึ่งผลการศึกษาสามารถแสดงไดดัง Figure 2 
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Figure 2 Concentration of total cadmium in different parts of sugarcane 
  a) = Roots; b) = Bagasses; c) = Leave; d) = Underground Stem and e) = Juice 
 
 จากการศึกษาการดูดดึงแคดเมียมในสวนตางๆ ของออย พบวา ออยมีความสามารถในการสะสม
แคดเมียมที่รากมากที่สุด รองลงมาไดแก ทอนพันธุเดิม ชานออย ใบ และน้ําออย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ 
Segura-Muñoz et al. (2006) ทําการศึกษาความเขมขนของโลหะหนัก (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb และ Zn) ที่
สะสมในสวนตางๆ ของออย พบวา โลหะหนักมีการสะสมในใบนอยกวารากในทุกชนิดของโลหะหนัก นอกจากนี้
การศึกษาของ Azimi et al. (2006) พบวา แคดเมียมมีการสะสมในสวนของรากมากที่สุด และมีปริมาณนอยในสวน
อื่นๆ ของตนถั่ว สําหรับการสะสมแคดเมียมในราก (Figure 2-a) พบวา ลดลงเม่ืออายขุองออยเพ่ิมขึ้น และเม่ือ
ระดับอัตราการใสปุยเคมีเพ่ิมขึ้น โดยคาการสะสมแคดเมียมสูงสุดอยูทีก่ารเก็บตัวอยางในเดือนที ่ 2 พบวา คาการ
สะสมแคดเมียมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ (P<0.05) เทากับ 23.42, 22.61, 22.04 และ 21.17 

a) b) 

c) d) 

e) 
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มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามระดับอัตราการใสปุยเคมีที ่0, 50, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สอดคลองกับ 
Suchera Ruangkhum (2007) พบวา เม่ือมีการเติมปริมาณฟอสฟอรัสในปุยเพ่ิมขึ้นสามารถทําใหคาการสะสม
แคดเมียมในรากมีปริมาณลดลง สวนการสะสมแคดเมียมในชานออย และใบ (Figure 2-b,c) พบวา การใสปุยเคมี
ในอัตราทีเ่พ่ิมขึ้นทําใหพืชมีการสะสมแคดเมียมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ การสะสมแคดเมียมในชานออย 
และใบสูงสุดที่อัตราการใสปุยเคมีที่ 200 กิโลกรัมตอไร เทากับ 8.25 และ 8.24 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ 
อยางไรก็ตามระยะเวลาของการเก็บตัวอยางเดือนที ่ 2, 4 และ 6 พบวา พืชมีการสะสมแคดเมียมสูงขึ้นตามลําดับ 
และลดลงในการเก็บตัวอยางเดือนที ่8 ซึ่งเปนชวงที่ออยมีการเจริญเติบโตนอยลง และเปนชวงที่ออยเริ่มมีการสะสม
น้ําตาล ซึ่งมีลักษณะคลายกับการสะสมแคดเมียมในทอนพันธุเดิม (Figure 2-d) พบวา อัตราการใสปุยเคมีเพ่ิมขึ้น 
ทําใหคาการสะสมแคดเมียมมากขึ้นตามระยะเวลาของการเก็บตัวอยางในเดือนที ่2, 4 และ 6 โดยในเดือนที ่8 มีคา
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากรากของทอนพันธุไดทําหนาที่ในการดูดน้ํา และธาตุอาหารเพ่ือทําใหออยมีการเจริญเติบโต และ
เม่ือเวลาผานไปรากของตนใหมเกิดขึ้นมาแทนที ่ ในขณะทีท่อนพันธุเดิมจะหมดสภาพในชวงเวลาของการปลูกออย
ที ่ 6 เดือน (วราภรณ, 2550) สวนปริมาณการสะสมแคดเมียมในน้ําออย (Figure 2-e) พบวา น้ําออยมีการสะสม
แคดเมียมในปริมาณที่นอยมากเม่ือเทียบกับสวนอื่นๆ ของออย ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเม่ือระยะเวลาของการเก็บ
ตัวอยางนานขึ้น โดยพบมากที่สุดในการเก็บตัวอยางเดือนที ่ 8 ที่อัตราการใสปุยเคมี 0 กิโลกรัมตอไรมีคาเทากับ 
0.24 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แตอัตราการใสปุยที ่ 50 กิโลกรัมตอไรมีคาการสะสมแคดเมียมในน้ําออยนอยกวาการใส
ปุยที ่0, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร สวนน้ําออยในเดือนที ่2 และ 4 นั้นไมสามารถนํามาวิเคราะหได เนื่องจากเปน
ชวงทีอ่อยยังอยูในระยะแตกกอ และระยะยางปลอง จึงทําใหออยไมมีการสะสมน้ําตาล (Vered and Rao, 2007) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาผลของปุยเคมีตอการดูดดึงแคดเมียมดวยการปลูกออยในดินที่มีการปนเปอน ทีอ่ัตราการใส
ปุยเคมี 0, 50, 100 และ 200 กิโลกรัมตอไร และตามระยะเวลาของการเก็บตัวอยางที ่2, 4, 6 และ 8 เดือน พบวา
ปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในดิน เม่ืออัตราการใสปุยเคมีเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมปริมาณแคดเมียมเพ่ิมสูงขึ้น แตเม่ือ
ระยะเวลาของการเก็บตัวอยางเพ่ิมขึ้น ปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในดินจะลดลง สวนการสะสมในสวนตางๆ ของ
ออย พบวา มีการสะสมแคดเมียมมากที่สุดที่ราก > ทอนพันธุเดิม > ชานออย > ใบ > น้ําออย ตามลําดับ จาก
การศึกษาครั้งนี้ยังพบวา หากจําเปนจะตองใสปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมปริมาณ และผลผลิตของออยนั้น อัตราการใสปุยเคมี
สูตร 16-16-8 ที่เหมาะสม ไดแก 50 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากมีแนวโนมของปริมาณแคดเมียมทั้งหมดในดินต่ํา และมี
การสะสมในสวนตางๆ ของออยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดนอยที่สุด 
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