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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว โดยทดสอบ

ในส่วนของใบ ล าต้นและรากของพืชจ านวน 10 ชนิด คือ กระเพรา ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้  ผักบุ้ง  
โหระพา ผักชีฝรั่ง ต้นหอมและผักชีจากตลาดเทเวศร์ โดยโลหะหนักที่ท าการศึกษาได้แก่ สารหนู (As), 
แคดเมียม (Cd), โคบอลต์ (Co), เหล็ก (Fe), และตะกั่ว (Pb) โดยท าการย่อยตัวอย่างแบบเปียกแล้ว
น าไปหาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่องอะตอมมิกแอพซอฟชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ผลการทดลอง
พบว่าในพืชแต่ละชนิดมีค่าโลหะหนักท่ีตรวจพบมีปริมาณน้อยกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก (WHO) 
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Abstract 
 
Research Title   :   The determination of heavy metals in homegrown   
                                    vegetable 
Author  :   Mr. Chinnawat   Satsananan 
Year   :   2012 

................................................................................................. 
 

This study is aimed to determined the amounts of heavy metals in 10 types 
of homegrown vegetables namely basil, ginger, galangal oil ,turmeric, lemon grass, 
morning glory, basil ,parsley, onion, coriander by test in leaf, trunk and root. The 
heavy metals study in this experiment were As, Co, Cd, Fe and Pb. The method of 
digest sample was wet digestion and the amounts of heavy metals in homegrown 
vegetable sample were determined by atomic absorption spectrophotometer. The 
result was shown that the amount of heavy metal in homegrown vegetable were 
lower than the standard value of World Health Organization (WHO).  
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในปัจจุบันการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ นิยมใช้พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (nutritional supplement) มากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วพืชสมุนไพรที่ใกล้ตัวเรา
ก็คือพืชผักสวนครัวที่เรารับประทานกันทุกวันน่ันเอง และคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าแต่ละวันเรา
ไม่ได้กินพืชผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็นกระเพรา ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ใบมะกรูด โหระพา ต้นหอมและ
ผักชี บริเวณที่ใช้ในการปลูกก็มีผลต่อการได้รับการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้มีรายงานการพบ
โลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น As, Pd  และ Hg ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย อินเดีย จีน 
เกาหลี และปากีสถาน นอกจากนี้ยังพบในประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ซึ่งในต ารายา
แผนโบราณของไทย อินเดีย และจีน ได้มีการน าพืช ผักสวนครัวหลายชนิดมาใช้เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ นอกจากนี้ในปัจจุบัน พืชผักสวนครัว ได้แพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยเหตุผล คือ ปลูกง่าย 
เจริญเติบโตเร็ว มีฤทธิ์เป็นยา ท าให้เกิดอาการข้างเคียงต่ า ซื้อหาได้ง่าย และราคาถูก อย่างไรก็ตาม
พืชผักสวนครัว เหล่านั้นอาจปนเปื้อนด้วยโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย ที่มาจากดิน น้ า และ
อากาศ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกของพืช นอกจากนี้พืชแต่ละชนิดยังมีความสามารถในการสะสม
โลหะหนักหรือธาตุชนิดต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน รวมทั้งในส่วนต่าง ๆ ของพืช  เช่น ใบ ยอด ล าต้น 
ราก เหง้า ยังมีการสะสมของโลหะหนักในปริมาณที่ต่างกันอีกด้วย โดยโลหะหนักทั้งทองแดงและ
เหล็กจัดเป็นโลหะหนักที่มีความส าคัญต่อร่างกาย แต่หากได้รับในปริมาณสูงหรือได้รับสะสมเป็น
ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ พิษจากแคดเมียม เป็นอันตรายต่อไต ท า
ให้กระดูกผุกร่อน และเป็นสาเหตุของมะเร็ง ตะกั่วเป็นอันตรายต่อสมอง ระบบประสาทและไขสัน
หลัง โรคโลหิตจาง ท าให้ความจ าเสื่อมเป็นอันตรายต่อไตท าให้ไตล้มเหลว และเสียชีวิตได้ และ
หากมีการปนเปื้อนสารหนู เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดหัวใจ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง กดการท างานของไขกระดูก ท าให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเกิดภาวะตับโต มีความ
เสี่ยงอัตราการตายสูงขึ้นของมะเร็งที่ปอด กระเพาะปัสสาวะและไต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การตรวจหาการปนเปื้อนโลหะหนักในพืชผักสวนครัวก่อนที่น ามาผลิตเป็นอาหารและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย 
1.   ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) โดย
วิเคราะห์ในส่วนที่สดและแห้ง ของพืชผักสวนครัว ได้แก่ กระเพรา ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ใบมะกรูด 
โหระพา ต้นหอมและผักชี โดยใช้เทคนิค AAS 
2.   ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักกับแหล่งเพาะปลูกพืชผักสวนครัวชนิดน้ันๆ 
โดยคัดเลือกพืชผักสวนครัวชนิดที่พบว่ามีปริมาณหรือความเข้มข้นของโลหะหนักค่อนข้างสูง   
3.   ศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักในส่วนต่าง ๆ ของพืชผักสวนครัว เพื่อน าส่วนต่าง 
ๆ ของพืช เช่น ส่วนเหนือดิน ส่วนใต้ดิน เน้ือในของรากหรือเหง้า และส่วนเปลือกของรากหรือ
เหง้า มาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค AAS 
4. เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลของปริมาณโลหะหนักที่พบในพืชผักสวนครัวและบริเวณที่พบโลหะ
หนักมากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้ชุมชน 
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บทท่ี 2 

 
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในพืชผักสวนครัวแม้จะมีประโยชน์ในด้านของฤทธิ์ที่เป็นยาสมุนไพรแต่ก็อาจมีสาร

ปนเปื้อนปนอยู่ได้โดยส่วนมากมักเป็นสารจ าพวกโลหะหนักที่ติดมากับปุ๋ยและยาฆ่าแมลง โดย

โลหะหนักทั้งทองแดงและเหล็กจัดเป็นโลหะหนักที่มีความส าคัญต่อร่างกาย แต่หากได้รับในปริมาณ

สูงหรือได้รับสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ พิษจากแคดเมียม 

เป็นอันตรายต่อไต ท าให้กระดูกผุกร่อน และเป็นสาเหตุของมะเร็ง ตะก่ัวเป็นอันตรายต่อสมอง ระบบ

ประสาทและไขสันหลัง โรคโลหิตจาง ท าให้ความจ าเสื่อมเป็นอันตรายต่อไตท าให้ไตล้มเหลว และ

เสียชีวิตได้ และหากมีการปนเปื้อนสารหนู เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดหัวใจ 

ระบบประสาทส่วนกลาง   กดการท างานของไขกระดูก ท าให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเกิดภาวะตับโต มี

ความเสี่ยงอัตราการตายสูงขึ้นของมะเร็งที่ปอด กระเพาะปัสสาวะและไต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีการตรวจหาการปนเปื้อนโลหะหนักในพืชผักสวนครัวก่อนที่น ามาผลิตเป็นอาหารและแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

ในปัจจุบันมีการหาปริมาณโลหะหนักในพืชเป็นจ านวนมาก  โดยได้มีนักวิจัยหลายกลุ่ม

ท าการศึกษาถึงวิธีการหาปริมาณโลหะหนักในพืช อาทิเช่น 

ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิจัยเรื่อง “การ

ตรวจสอบปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในชาสมุนไพรและเครื่องแกงโดยใช้ ICP-MS” เทคนิคที่สามารถ

วิเคราะห์หา ปริมาณโลหะหนักได้หลายธาตุพร้อมกัน มีความไวสูง นอกจากนี้ ยังให้การวิเคราะห์ที่มี

ความถูกต้องและแม่นย าอีกด้วย สรุปว่าสาเหตุของโลหะหนักท่ีปนเปื้อนนั้น เกิดจากการใช้สารเคมี

ต่างๆ ในการเพาะปลูกพืช เช่น ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง รวมถึงกระบวนการเก็บเก่ียว การเก็บรักษา 

และการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ภาชนะหรืออุปกรณ์รวมถึงเครื่องจักรในการผลิตยังอาจเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีการปนเปื้อนได้ โลหะหนักบางชนิดเป็นธาตุที่จ าเป็นต่อมนุษย์ แต่ต้องการใน
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ปริมาณต่ ามาก ถ้าได้รับมากเกินไปอาจก่อให้เกิดพิษได้ โลหะหนักบางชนิดนอกจากจะไม่จ าเป็นแล้ว

ยังเป็นพิษต่อร่างกายได้ จากการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ชาใบหม่อน และชา

ค าฝอย จาก 10 จังหวัดในภาคตะวันตก พบว่า ตัวอย่างเครื่องแกงเขียวหวานและชาค าฝอยมีการ

ปนเปื้อนของโลหะหนักท่ีสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานโลหะหนัก ที่พบได้บ่อยว่ามีปริมาณสูงเกินเกณฑ์

มาตรฐานในเครื่องแกงเขียวหวานคือ ทองแดง ( Cu) ในขณะที่โลหะหนักท่ีพบได้บ่อยว่ามีปริมาณสูง

เกินเกณฑ์มาตรฐานในชาค าฝอยคือเหล็ก (Fe) 

ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์และคณะหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทยใน

วงศ์ Zingiberaceae  โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็ม

เอส) เพ่ือหาความเข้มข้นของโลหะหนัก 11 ชนิด ได้แก่ อลูมิเนียม ( Al)  โครเมียม (Cr) แมงกานีส 

(Mn) เหล็ก (Fe) นิเกิ้ล (Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) สารหนู (As)  แคตเมียม (Cd) ปรอท (Hg) 

และตะกั่ว (Pb) ในรากหรือเหง้าของพืชสมุนไพรในวงศ์ Zingiberaceae จ านวน 12 ชนิด ได้แก่ ขิง 

ข่า ไพล ขม้ินชัน ขม้ินอ้อย ขมิ้นขาว กระชาย กระชายด า ว่านชักมดลูก ว่านนางค า ว่านเอ็นเหลือง 

และว่านมหาเมฆ โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี ดับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็มเอส) 

ตัวอย่างพืชทั้งสดและแห้งได้น ามาจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงในประเทศไทย น า

ตัวอย่างแห้งจ านวน 1 กรัม มาผสมกับกรดไนตริกเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ และย่อยบนเตาให้ความร้อน

จนกระท่ังกลายเป็นสารละลายใส ท าการวิเคราะห์แบลงค์ด้วยวิธีเดียวกันในทุกข้ันตอนดังกล่าว 

ตัวอย่างและแบลงค์ท่ีเตรียมได้จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไอซีพี-เอ็มเอสทันที ผลการวิเคราะห์พบว่า

เหง้าของข่า ขิง และกระชายด า มีปริมาณของสารหนู แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานก าหนดคือ 4, 0.3, 0.5 และ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ ปริมาณตะกั่วและสังกะสีใน

ใบและก้านใบของตัวอย่างพืชส่วนใหญ่ในวงศ์  Zingiberaceae  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 10 

และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ การควบคุมคุณภาพเหง้าข่าโดยการติดตามปริมาณธาตุทั้ง 

11 ชนิดด้วยไอซีพี-เอ็มเอส พบว่า ระดับของแคดเมียมและปรอทที่พบในการสกัดข่าทุกสภาวะมีค่าสูง

ถึง 4.300 และ 3.770 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ ความเข้มข้นของเอธานอลและอุณหภูมิที่สูงข้ึน 

และระยะเวลาในการสกัดเหง้าข่าที่นานขึ้น มีความสัมพันธ์กับปริมาณโลหะหนักที่ถูกสกัดออกมา 
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ปริมาณโลหะหนักเป็นพิษท่ีสูงเกินเกณฑ์ก าหนดในพืชบางชนิดในวงศ์ Zingiberaceac คาดว่าแหล่ง

ของการปนเปื้อนของโลหะหนักอาจมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง มลพิษในดินหรือน้ า 

วิจิตร รัตนพานีและคณะได้ท าการหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในยาแผนไทยพื้นบ้าน ได้แก่ 

แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่วและสังกะสีในตัวอย่างยาแผนไทยพ้ืนบ้านบางชนิดโดยวิธีอินดัก

ทีฟลีคัพเพิลพลาสมา-อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทร เมตรี หลังจากการเตรียมตัวอย่างก่อนวิเคราะห์

ด้วยวิธีที่เหมาะสม ได้ซื้อยาตัวอย่างจากแหล่งขายยาดังกล่าวที่มีในจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างยา

พ้ืนบ้านที่น ามาศึกษาท้ังหมดเตรียมจากพืชสมุนไพรให้เป็นผง ชั่งตัวอย่างยามาในปริมาณที่เหมาะสม

ด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียด และท าการย่อยสลายโดยวิธี dry ashing ที่อุณหภูมิ 450 °C เป็นเวลา 3 

ชั่วโมงโดยมีแมกนีเซียมไนเตรตเป็นตัวช่วยในการย่อยสลาย หลังจากภายใต้สภาวะที่เหมาะสม หา

ปริมาณโลหะหนักในสารละลายตัวอย่างโดยวิธีไอซีพี-เออีเอส พบว่ามีโลหะหนักในช่วง ตรวจไม่พบ-

1.00, 0.40-1.80, 0.19-0.97, 0.28-1.58 และ 24.30-39.00ไมโครกรัมต่อกรัม ส าหรับ แคดเมียม 

โครเมียม คอบเปอร์ ตะก่ัวและสังกะสี ตามล าดับ 

บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะศึกษา การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักในยา

แผนโบราณที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น พบว่าจ านวน 68 ตัวอย่างที่ตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นยาน้ า (ร้อย

ละ 70.6) รองลงมาเป็นยาเม็ด (ร้อยละ 14.7) ยาแคปซูล (ร้อยละ 10.3) และยาผง (ร้อยละ 4.4) ซ่ึง

พบว่าการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศโดยรวมมีค่าตั้งแต่ < 10 จนถึง 416,000  colony 

forming unit (cfu) ต่อกรัมหรือต่อมิลลิลิตร โดยเป็นตัวอย่างยาน้ าร้อยละ 10.3 (7 ตัวอย่าง) ที่มีค่า

มากกว่า 100,000  cfu ต่อมิลลิลิตร ตัวอย่างในรูปแบบยาแคปซูลยาเม็ด และยาผงส่วนใหญ่มีค่าต่ า 

ยกเว้นยาผงเพียง 1 ตัวอย่างที่มีค่าสูงกว่า 200,000 แต่ต่ ากว่า 500,000  cfuต่อกรัม ส่วนการ

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคมีท้ังหมดร้อยละ 7.4 (5 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นยาน้ าทั้งหมดโดยพบเชื้อ  

Salmonella sp. 2 ตัวอย่าง Clostridium sp. 2 ตัวอย่าง และ Escherenchia coli 1 ตัวอย่าง ไม่

พบการปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus ในทุกตัวอย่างที่ทดสอบ การปนเปื้อนของโลหะหนัก

พบเฉพาะการปนเปื้อนตะกั่วเกินมาตรฐานก าหนด โดยมีค่าสูงกว่า 10  ppm เท่ากับร้อยละ 19.1 (13 

ตัวอย่าง) ส่วนใหญ่เป็นยาแคปซูลถึงร้อยละ 85.7 (6 ใน 7 ตัวอย่าง) และยาเม็ดถึงร้อยละ 70 (7 ใน 
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10 ตัวอย่าง) ส่วนการปนเปื้อนของสารหนูและแคดเมียมต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดคือมีค่าตั้งแต่ 0-

0.097 ppm และ 0-0.017 ppm ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1 ประโยชน์และโทษของโลหะหนัก  
 

 

ตารางท่ี 2.2  ค่ามาตรฐานโลหะหนักที่ยอมให้มีได้ในผัก (หน่วย mg/kg) 

มาตรฐานของ As Cd Co Fe Pb 

ประเทศไทย 3 3 - 20 3 

WHO 2 2 - 15 2 

ประเทศไทย ค่าจากสถาบันอาหาร ปี 2554 , องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2010 
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โลหะหนัก ประโยชน์ โทษ 

As -ใช้รักษาโรคซิฟิลิส  -ท าลายระบบทางเดินอาหาร 

Cd -ใช้เป็นเม็ดสีในอุตสาหกรรม 

-ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

-สารก่อมะเร็งที่ไต 

-ปอดอักเสบ 

Co -ใช้ผสมในปุ๋ยเคมี 

-ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก 

-มีความผิดปกติทางประสาท 

-การเจริญเติบโตช้า 

Fe -รักษาและป้องกัน โลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก 

-ช่วยก าจัดสารแคดเมียมออกจากร่างกาย 

-กล้ามเนื้อท างานไม่ได้ตามปกติ 

-ติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ

ส่วนต้น 

Pb -ใช้ในอุตสาหกรรมสี 

-ใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ 

-ผลกระทบต่อระบบทางเดิน

อาหาร  

-ผลกระทบต่อทางเดินปัสสาวะ 
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บทท่ี 3 

 
วิธีการวิจัย 

 
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในพืชผักสวนครัว   สามารถท าการวิเคราะห์ได้หลายวิธี  

เช่น  วิธี  Atomic  Absorption  Spectrophotometry (AAS)  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  2  แบบ
คือ  แบบที่ใช้เปลวไฟ  (Flame  Atomic  Absorption  Spectrophotometry)  และแบบที่ไม่ใช้
เปลวไฟ  (Flameless  Atomic  Absorption  Spectrophotometry)  นอกจากนี้ยังสามารถวัดได้
โดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า  เช่น  วิธีท าให้เกิดสารประกอบที่มีแล้ววัดการดูดกลืนคลื่นแสง  (Colourimetry  
Method)  หรือวิธีโพลาโรกราฟี  (Polarography)  เป็นต้น 
 
3.1 การเตรียมตัวอย่าง 
 ท าการเลือกน าพืชผักสวนครัวมาจากตลาดเทเวศร์ เป็นจ านวน 10 ตัวอย่าง  คือ  กระเพรา 
ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ผักบุ้ง โหระพา ผักชีฝรั่ง ต้นหอมและผักชี 
 
3.2 อุปกรณ์ 
 1.บีกเกอร์ (Beaker) 
 2.ถุงมือ (Glove) 
 3.ขวดวัดปริมาตร (Volumetric  Flask) 
 4.กระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 
 5.ฟอยด์ 
 6.พาราฟิล์ม 
 7.หลอดหยด (Dropper) 
 8.ปิเปต ขนาด 25 ml (Pipette) 
 9.ขวดพลาสติกขนาด 500 ml , 1000 ml (PE) 
 10.แท่งแก้วคน 
 11.ช้อนตักสาร 
 12.ขวดรูปชมพู่ ขนาด 100 ml , 250 ml 
 
3.3 เครื่องมือ 
 1. เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 
 2. เครื่อง  Atomic  Absorption  Spectrophotometry (AAS)  บริษัท GBC  รุ่น     
Avanta  ประเทศออสเตรีย 
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                รูปที ่1 เครื่อง  Atomic  Absorption  Spectrophotometer (AAS)   
 
          3. เตาให้ความร้อน  (Hotplate) 
 4. ตู้อบ  (Memmert) 
 5. Micropipette 
 6. ชุดกรอง  Buchner  Funnel 
 7. เตาเผา (Furnace) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      รูปที่ 2 เตาเผาไฟฟ้า (Furnace) 
3.4 สารเคมี 
 1. กรดไนตริกเข้มข้น  (Nitric  acid , HNO3) 

 2. น้ ากลั่นและน้ าปราศจากไอออน  (Deionization  Water) 

 3. สารละลายมาตรฐาน As 1000 ppm 

 4. สารละลายมาตรฐาน Cd 1000 ppm 

5. สารละลายมาตรฐาน Co 1000 ppm 

6. สารละลายมาตรฐาน Fe 1000 ppm 
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7. สารละลายมาตรฐาน Pb 1000 ppm 

 
3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.5.1 ขั้นตอนการเตรียมสารมาตรฐานของโลหะแต่ละชนิด 
 (1) สารละลายมาตรฐานสารหนู (As) 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานจาก  stock  solution  ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 3, 10.0,15.0 
ppm  ปิเปตโดยใช้  Micropipette  จาก  stock  solution 1000 ppm ปรับปริมาตรด้วย 0.01  M 
ของกรดไนตริก  (0.01 M  HNO3)  จนครบ 10 ml  ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml  จะได้
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตามล าดับ  ท าสารละลายทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อท ากราฟมาตรฐาน  
 (2) สารละลายมาตรฐานแคดเมียม (Cd) 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานจาก  stock  solution  ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 3, 10.0,15.0 
ppm  ปิเปตโดยใช้  Micropipette  จาก  stock  solution 1000 ppm ปรับปริมาตรด้วย 0.01  M 
ของกรดไนตริก  (0.01 M  HNO3)  จนครบ 10 ml  ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml  จะได้
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตามล าดับ  ท าสารละลายทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อท ากราฟมาตรฐาน  

(3) สารละลายมาตรฐานโคบอลต์ (Co) 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานจาก  stock  solution  ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 3, 10.0,15.0 
ppm  ปิเปตโดยใช้  Micropipette  จาก  stock  solution 1000 ppm ปรับปริมาตรด้วย 0.01  M 
ของกรดไนตริก  (0.01 M  HNO3)  จนครบ 10 ml  ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml  จะได้
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตามล าดับ  ท าสารละลายทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อท ากราฟมาตรฐาน  
 

(4) สารละลายมาตรฐานเหล็ก (Fe) 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานจาก  stock  solution  ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 3, 10.0,15.0 
ppm  ปิเปตโดยใช้  Micropipette  จาก  stock  solution 1000 ppm ปรับปริมาตรด้วย 0.01  M 
ของกรดไนตริก  (0.01 M  HNO3)  จนครบ 10 ml  ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml  จะได้
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตามล าดับ  ท าสารละลายทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อท ากราฟมาตรฐาน  

(5) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว (Pb) 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานจาก  stock  solution  ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 3, 10.0,15.0 
ppm  ปิเปตโดยใช้  Micropipette  จาก  stock  solution 1000 ppm ปรับปริมาตรด้วย 0.01  M 
ของกรดไนตริก  (0.01 M  HNO3)  จนครบ 10 ml  ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml  จะได้
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ ตามล าดับ  ท าสารละลายทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อท ากราฟมาตรฐาน  
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 3.5.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง 

ท าการเลือกน าพืชผักสวนครัวมาจากตลาดเทเวศร์ เป็นจ านวน 10 ตัวอย่าง  คือ  กระเพรา 

ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ใบมะกรูด โหระพา ผักชีฝรั่ง ต้นหอมและผักชี น ามาล้างน้ าให้สะอาด ทิ้งไว้ให้

แห้ง น าพืชผักสวนครัวแต่ละชนิด แต่ละส่วนมาหั่นเป็นฝอยแล้วน าไปชั่งให้ได้ 1 g แล้วน าไปใส่ในครูซิ

เบิล แล้วน าไปเผาที่อุณหภูมิ 450 ๐C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นน าเถ้าที่ได้มาชั่งน้ าหนัก หลังจากนั้น

น าเถ้าที่เผาได้ไปท าการย่อย (digest) ใส่ในบีกเกอร์แล้วเติมกรดไนตริกเข้มข้นจ านวน 1 ml ลงไป ทิ้ง

ไว้ 24 ชั่วโมงในตู้ควัน จากนั้นน าสารละลายที่ได้หลังการย่อยใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml แล้ว

ปรับปริมาตรด้วย 0.01  M ของกรดไนตริก  (0.01 M  HNO3)  จนครบ 10 ml จากนั้นน าสารละลาย

ของมากรองด้วยชุดกรอง  Buchner  funnel  ใช้กระดาษกรองแล้วใส่ขวดแก้วใส ขนาด 30 ซีซี  

จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS 
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             รูปที่ 3 กราฟมาตรฐานของโลหะตะกั่ว (Pb) ที่ใช้ในการท ากราฟมาตรฐาน 
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บทที ่4 
 

ผลของการวิจัย 
ปริมาณโลหะหนักท่ีพบในสารตัวอย่าง 

น าจ านวน 10 ตัวอย่าง  คือ  กระเพรา ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ผักบุ้ง โหระพา ผักชีฝรั่ง ต้นหอม
และผักชี โดยใช้ส่วนใบ ล าต้น ราก มาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ผลเป็นดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงปริมาณของสารหนู (As)  ในตัวอย่างทั้ง 10  ชนิด   

 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

กระเพรา ใบ 
0.05 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.06 ± 0.01 

 ราก 
0.07 ± 0.01 

ขิง ใบ 
0.01 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.01 ± 0.01 

 ราก 
0.02 ± 0.01 

ข่า  ใบ 
0.01 ± 0.01 

 ล าต้น 
0 ± 0.00 

 ราก 
0.01 ± 0.01 

ขม้ิน ใบ 
0.03 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.04 ± 0.01 

 ราก 
0.03± 0.01 
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ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

ตะไคร้  ใบ 
0.08 ± 0.01 

ล าต้น 
0.07 ± 0.01 

ราก 
0.09 ± 0.01 

ผักบุ้ง ใบ 
0.01 ± 0.01 

ล าต้น 
0.01 ± 0.01 

ราก 
0.07 ± 0.01 

โหระพา ใบ 
0.01 ± 0.01 

 ล าต้น 
0 

 ราก 
0.06 ± 0.01 

ผักชีฝรั่ง ใบ 
0.01 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.01 ± 0.01 

 ราก 
0 

ต้นหอม ใบ 
0.01 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.02 ± 0.01 

 ราก 
0.01 ± 0.01 

ผักชี ใบ 
0  

 ล าต้น 
0.01 ± 0.01 

 ราก 
0 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงปริมาณของสารหนูในตัวอย่าง  พบว่าปริมาณความเข้มข้นของ
สารหนูในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 
 ตารางท่ี 4.2 แสดงปริมาณของแคดเมียม (Cd)  ในตัวอย่างทั้ง  10  ชนิด   

 
 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

กระเพรา ใบ 
0.27  ± 0.14 

 ล าต้น 
0.09 ± 0.01 

 ราก 
0.05 ± 0.02 

ขิง ใบ 
0.08 ± 0.02 

 ล าต้น 
0.06 ± 0.02 

 ราก 
0.05 ± 0.01 

ข่า  ใบ 
0.07 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.06 ± 0.02 

 ราก 
0.06 ± 0.01 

ขม้ิน ใบ 
0.05 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.07 ± 0.03 

 ราก 
0.2 ± 0.24 
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ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

ตะไคร้  ใบ 
0.27  ± 0.14 

ล าต้น 
0.09 ± 0.01 

ราก 
0.05 ± 0.02 

ผักบุ้ง ใบ 
0.08 ± 0.02 

ล าต้น 
0.06 ± 0.02 

ราก 
0.05 ± 0.01 

โหระพา ใบ 
0.07 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.06 ± 0.02 

 ราก 
0.06 ± 0.01 

ผักชีฝรั่ง ใบ 
0.05 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.07 ± 0.03 

 ราก 
0.2 ± 0.24 

ต้นหอม ใบ 
0.17 ± 0.09 

 ล าต้น 
0.08 ± 0.02 

 ราก 
0.27  ± 0.14 

ผักชี ใบ 
0.09 ± 0.01 

 ล าต้น 
0.05 ± 0.02 

 ราก 
0.08 ± 0.02 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงถึงปริมาณของแคดเมียมในตัวอย่าง  พบว่าปริมาณความเข้มข้นของ
แคดเมียมในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงปริมาณของโคบอลต์ (Co)  ในตัวอย่างทั้ง  10  ชนิด   

 
 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

กระเพรา ใบ 
0.35± 0.04 

 ล าต้น 
0.38± 0.07 

 ราก 
0.38± 0.04 

ขิง ใบ 
0.48± 0.04 

 ล าต้น 
0.37± 0.09 

 ราก 
0.49± 0.20 

ข่า  ใบ 
0.35± 0.13 

 ล าต้น 
0.24± 0.04 

 ราก 
0.54± 0.46 

ขม้ิน ใบ 
0.71± 0.53 

 ล าต้น 
0.77± 0.32 

 ราก 
0.48± 0.21 
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ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

ตะไคร้  ใบ 
0.35± 0.04 

ล าต้น 
0.38± 0.07 

ราก 
0.38± 0.04 

ผักบุ้ง ใบ 
0.48± 0.04 

ล าต้น 
0.37± 0.09 

ราก 
0.49± 0.20 

โหระพา ใบ 
0.35± 0.13 

 ล าต้น 
0.24± 0.04 

 ราก 
0.54± 0.46 

ผักชีฝรั่ง ใบ 
0.71± 0.53 

 ล าต้น 
0.77± 0.32 

 ราก 
0.48± 0.21 

ต้นหอม ใบ 
0.51± 0.24 

 ล าต้น 
0.53± 0.02 

 ราก 
0.35± 0.04 

ผักชี ใบ 
0.38± 0.07 

 ล าต้น 
0.38± 0.04 

 ราก 
0.47± 0.04 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงถึงปริมาณของโคบอลต์ในตัวอย่าง  พบว่าปริมาณความเข้มข้นของ
โคบอลต์ในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงปริมาณของเหล็ก (Fe)  ในตัวอย่างทั้ง  10  ชนิด   

 
 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

กระเพรา ใบ 
28.43 ± 0.60 

 ล าต้น 
42.17 ± 0.68 

 ราก 
34.97 ± 0.33 

ขิง ใบ 
47.09 ± 0.57 

 ล าต้น 
28.83 ± 1.01 

 ราก 
38.74 ± 0.60 

ข่า  ใบ 
30.38 ± 6.70 

 ล าต้น 
16.33 ± 0.03 

 ราก 
29.72 ± 1.53 

ขม้ิน ใบ 
41.84 ± 0.20 

 ล าต้น 
44.55 ± 0.16 

 ราก 
24.52 ± 1.58 
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ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

ตะไคร้  ใบ 
28.43 ± 0.60 

ล าต้น 
42.17 ± 0.68 

ราก 
34.97 ± 0.33 

ผักบุ้ง ใบ 
47.09 ± 0.57 

ล าต้น 
28.83 ± 1.01 

ราก 
28.43 ± 0.60 

โหระพา ใบ 
42.17 ± 0.68 

 ล าต้น 
34.97 ± 0.33 

 ราก 
47.09 ± 0.57 

ผักชีฝรั่ง ใบ 
28.83 ± 1.01 

 ล าต้น 
38.74 ± 0.60 

 ราก 
30.38 ± 6.70 

ต้นหอม ใบ 
16.33 ± 0.03 

 ล าต้น 
29.72 ± 1.53 

 ราก 
41.84 ± 0.20 

ผักชี ใบ 
44.55 ± 0.16 

 ล าต้น 
24.52 ± 1.58 

 ราก 
39.3 ± 0.23 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงถึงปริมาณของเหล็กในตัวอย่าง  พบว่าปริมาณความเข้มข้นของ
เหล็กในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงปริมาณของตะกั่ว (Pb)  ในตัวอย่างทั้ง  10  ชนิด   

 
 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

กระเพรา ใบ 
0.35± 0.04 

 ล าต้น 
0.38± 0.07 

 ราก 
0.38± 0.04 

ขิง ใบ 
0.48± 0.04 

 ล าต้น 
0.37± 0.09 

 ราก 
0.49± 0.20 

ข่า  ใบ 
0.35± 0.13 

 ล าต้น 
0.24± 0.04 

 ราก 
0.54± 0.46 

ขม้ิน ใบ 
0.71± 0.53 

 ล าต้น 
0.77± 0.32 

 ราก 
0.48± 0.21 
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ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณความเข้มข้นของ

โลหะหนัก (ppm) 

ตะไคร้  ใบ 
0.35± 0.04 

ล าต้น 
0.38± 0.07 

ราก 
0.38± 0.04 

ผักบุ้ง ใบ 
0.48± 0.04 

ล าต้น 
0.37± 0.09 

ราก 
0.49± 0.20 

โหระพา ใบ 
0.35± 0.13 

 ล าต้น 
0.24± 0.04 

 ราก 
0.54± 0.46 

ผักชีฝรั่ง ใบ 
0.71± 0.53 

 ล าต้น 
0.77± 0.32 

 ราก 
0.48± 0.21 

ต้นหอม ใบ 
0.51± 0.24 

 ล าต้น 
0.53± 0.02 

 ราก 
0.35± 0.04 

ผักชี ใบ 
0.38± 0.07 

 ล าต้น 
0.38± 0.04 

 ราก 
0.48± 0.04 
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จากตารางที่  4.5 แสดงถึงปริมาณของตะกั่วในตัวอย่าง  พบว่าปริมาณความเข้มข้นของ
ตะกั่วในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงปริมาณของโลหะหนักทั้ง 5 ชนิด ในตัวอย่างทั้ง  10  ชนิด   

 

 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่วิเคราะห ์

As 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Co 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

กระเพรา ใบ 
0.05 ±0.01 0.27  ±0.14 0.35±0.04 28.43 ±0.60 0.35± 0.04 

 ล าต้น 
0.06 ±0.01 0.09 ±0.01 0.38±0.07 42.17 ±0.68 0.38± 0.07 

 ราก 
0.07 ±0.01 0.05 ± 0.02 0.38±0.04 34.97 ±0.33 0.38± 0.04 

ขิง ใบ 
0.01 ±0.01 0.08 ± 0.02 0.48±0.04 47.09 ±0.57 0.48± 0.04 

 ล าต้น 
0.01 ±0.01 0.06 ± 0.02 0.37±0.09 28.83 ±1.01 0.37± 0.09 

 ราก 
0.02 ±0.01 0.05 ± 0.01 0.49±0.20 38.74 ±0.60 0.49± 0.20 

ข่า  ใบ 
0.01 ±0.01 0.07 ± 0.01 0.35±0.13 30.38 ±6.70 0.35± 0.13 

 ล าต้น 
0  0.06 ± 0.02 0.24±0.04 16.33 ±0.03 0.24± 0.04 

 ราก 
0.01 ±0.01 0.06 ± 0.01 0.54±0.46 29.72 ±1.53 0.54± 0.46 

ขม้ิน ใบ 
0.03 ±0.01 0.05 ± 0.01 0.71±0.53 41.84 ±0.20 0.71± 0.53 

 ล าต้น 
0.04 ±0.01 0.07 ± 0.03 0.77±0.32 44.55 ±0.16 0.77± 0.32 

 ราก 
0.03± 0.01 0.2 ± 0.24 0.48±0.21 24.52 ±1.58 0.48± 0.21 

ตะไคร้ ใบ 
0.08 ±0.01 0.27 ±0.14 0.35±0.04 28.43 ±0.60 0.35± 0.04 

 ล าต้น 
0.07 ±0.01 0.09 ± 0.01 0.38±0.07 42.17 ±0.68 0.38± 0.07 

 ราก 
0.09 ±0.01 0.05 ± 0.02 0.38±0.04 34.97 ±0.33 0.38± 0.04 

 

www.ssru.ac.th



   

 

24 

 

 

ชนิดของตัวอย่าง 

 

ส่วนที่วิเคราะห์ 

As 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Co 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

ผักบุ้ง ใบ 
0.01 ±0.01 0.08 ± 0.02 0.48±0.04 47.09±0.57 0.48± 0.04 

 ล าต้น 
0.01 ±0.01 0.06 ± 0.02 0.37±0.09 28.83±1.01 0.37± 0.09 

 ราก 
0.07 ±0.01 0.05 ± 0.01 0.49±0.20 28.43±0.60 0.49± 0.20 

โหระพา ใบ 
0.01 ±0.01 0.07 ± 0.01 0.35±0.13 42.17± .68 0.35± 0.13 

 ล าต้น 
0 0.06 ± 0.02 0.24±0.04 34.97 ± 0.33 0.24± 0.04 

 ราก 
0.06 ±0.01 0.06 ± 0.01 0.54±0.46 47.09 ± 0.57 0.54± 0.46 

ผักชีฝรั่ง ใบ 
0.01 ±0.01 0.05 ± 0.01 0.71±0.53 28.83 ± 1.01 0.71± 0.53 

 ล าต้น 
0.01 ±0.01 0.07 ± 0.03 0.77±0.32 38.74 ±0.60 0.77± 0.32 

 ราก 
0 0.2 ± 0.24 0.48±0.21 30.38 ± 6.70 0.48± 0.21 

ต้นหอม ใบ 
0.01 ±0.01 0.17 ± 0.09 0.51±0.24 16.33 ± 0.03 0.51± 0.24 

 ล าต้น 
0.02 ±0.01 0.08 ± 0.02 0.53±0.02 29.72 ± 1.53 0.53± 0.02 

 ราก 
0.01 ±0.01 0.27 ±0.14 0.35±0.04 41.84 ± 0.20 0.35± 0.04 

ผักชี ใบ 
0  0.09 ± 0.01 0.38±0.07 44.55 ± 0.16 0.38± 0.07 

 ล าต้น 
0.01 ±0.01 0.05 ± 0.02 0.38±0.04 24.52 ± 1.58 0.38± 0.04 

 ราก 
0 0.08 ±0.02 0.47±0.04 39.3 ± 0.23 0.48±0.04 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงถึงปริมาณของโลหะหนักทั้ง 5 ชนิดในตัวอย่าง  พบว่าปริมาณความ

เข้มข้นของโลหะหนักทั้ง 5 ชนิดในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน  และพบว่าจะมีปริมาณ
มากในส่วนที่เป็นราก 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การหาปริมาณโลหะหนักท้ัง 5 ชนิด (สารหนู (As), แคดเมียม (Cd), โคบอลต์ (Co), เหล็ก 
(Fe), ตะกั่ว (Pb)) ในพืชผักสวนครัว จ านวน 10 ตัวอย่าง  คือ  กระเพรา ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้        
ผักบุ้ง โหระพา ผักชีฝรั่ง ต้นหอมและผักชี โดยใช้ส่วนใบ ล าต้น ราก มาวิเคราะห์ พบว่าปริมาณโลหะ
หนักที่พบมีค่าไม่เกินมาตรฐานของปรเทศไทยและองค์การอนามัยโลก จึงสรุปได้ว่าพืชผักสวนครัวที่
เราบริโภคอยู่เป็นประจ ามีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
 

5.2.1. ควรท ำกำรวิจัยเปรียบเทียบผลกับวิธีที่เตรียมตัวอย่ำงโดยใช้เคร่ืองไมโครเวฟ  
5.2.2. ควรท ำกำรวิจัยกับพืชแหล่งอ่ืนๆ 
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