
v 

 

 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมของแคดเมียมและตะกั่วในระบบการผลิตผัก
   ในทองท่ีตุก ดูเยน เมืองไทเหงียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     

ผูเขียน   นายเหวี่ยน หงอบ เซิน หาย 

ปริญญา                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) เกษตรศาสตรเชิงระบบ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ       

       ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์        อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
 รองศาสตราจารย ดร. อรรถชัย จินตะเวช        อาจารยท่ีปรึกษารวม 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เยาวเรศ เชาวพูนผล อาจารยท่ีปรึกษารวม 
 

บทคัดยอ 

เมืองไทเหงียนต้ังอยูบนริมแมน้ําเกา ซ่ึงครอบคลุม 19 เขต และ 9 ชุมชน โดยเฉพาะเขต ตุก 

ดูเยน ซ่ึงเปนพื้นท่ีหลักในการปลูกผักของเมืองไทเหงียน มีพื้นท่ีการผลิตผักขนาดใหญและมี

ผลผลิตมากท่ีสุด มีการจัดการสําหรับผลิตผักปริมาณมากเพื่อตอบสนองความตองการผักสดของ

เมือง การผลิตผักดําเนินการโดยเกษตรกรรายยอย  เกษตรกรในเขต ตุก ดูเยน ไดปลูกผักหลายชนิด

โดยใชน้ําจากแหลงน้ําท่ีหลากหลายไปเพื่อการชลประทาน มีการใชปุยและยาฆาแมลง เพื่อรักษา

ผลิตภาพของการผลิต ปญหาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพผักเปนส่ิงท่ีคนในชุมชนไดแสดงความ

กังวลจนทําใหมีการรวมตัวกันเพื่อจัดการกับปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะปญหาการสะสมของโลหะ

หนัก เชน แคดเมียม และตะก่ัวในผักท่ีเกษตรกรผลิตได การผลิตผักในชวงหลายปอยูภายใตปญหา

ของคุณภาพของน้ําและดินท่ีใชในการผลิตซ่ึงมีการปนเปอนของโลหะหนักโดยเฉพาะแคดเมียม

และตะกั่ว เนื่องจากพื้นท่ีแหงนี้ไดรับผลกระทบจากแหลงน้ําเสียจากพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลายแหง 

และมีบริเวณพื้นท่ีอยูอาศัย ตลาดและหางสรรพสินคา ตั้งอยูในบริเวณพื้นท่ีศึกษาตลอดสองขางริม

ฝงแมน้ําเกา 

การศึกษานี้ดําเนินภายใตวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานการณปจจุบันของระบบการผลิต

ผักในตําบลตุก ดูเยน โดยเฉพาะ เพื่อเขาใจลักษณะสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกร สถานการณการ
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ผลิตผักในพื้นท่ีศึกษารวมถึงสถานการณการใชน้ําชลประทาน สถานการณการใชสารเคมีกําจัด

แมลง การใชปุยและการปฏิบัติของของเกษตรกรในการผลิตผัก   นอกเหนือจากนั้นการศึกษานี้ได

วัดการสะสมของแคดเมียมและตะกั่วในน้ําชลประทาน ในดินท่ีใชในการเพาะปลูก และในผัก 3 

ชนิด เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสะสมของแคดเมียมและตะก่ัวในดินท่ีทําการเพาะปลูก

และผักท่ีถูกเลือกในทายท่ีสุด 

การศึกษาน้ีถูกดําเนินระหวาง เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2553    ในการศึกษาน้ีเลือก

เกษตรกร 75 คน ท่ีทําการปลูกผัก 3 ชนิด บริเวณริมฝงแมน้ําเกา ใน ตําบลตุก ดูเยน ดวยวิธีการสุม 

ซ่ึงประกอบครัวเรือนท่ีปลูกปอ ผักปลัง และมะระ อยางละ 25 ครัวเรือน ขอมูลชุดแรกถูกเก็บโดย

การสัมภาษณดวยแบบสอบถามและการสํารวจภาคสนามเพ่ือใหเขาใจลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ

เกษตรกรรวมถึงสถานะของการผลิตผักในพ้ืนท่ีเปาหมาย   รวมกับการเก็บตัวอยางผัก น้ํา และดิน

ในพื้นท่ีท่ีถูกเลือกดวยเคร่ืองระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก(GPS) 

ขอมูลจากการสํารวจภาคสนามและแบบสอบถามถูกนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา

เพื่ออธิบายสถานการณของการผลิตผัก และวัดการสะสมของแคดเมียมและตะกั่วท่ีปะปนในน้ํา

ชลประทาน ดิน และผักท้ัง 3 ชนิดในพื้นท่ีเปาหมาย 

การอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมของแคดเมียมและตะกั่วในดินท่ีมีการเพาะปลูก 

และผัก อาศัยแบบจําลองในการวิเคราะห 4 แบบ ซ่ึงอยูในรูปแบบของการวิเคราะหปจจัย และ

สมการสหสัมพันธหลายตัวแปรโดยเฉพาะใชการวิเคราะหปจจัยเพื่อจัดกลุมของปจจัยท่ีมี และ คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีไดจากสมการสหสัมพันธเชิงเสนตรงใชเพื่อ

สรุปรูปแบบของอิทธิพลของแตละปจจัยตอการสะสมแคดเมียมและตะกั่วในดินและผักในพื้นท่ี

ศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาสาเหตุสําคัญท่ีนําไปสูการสะสมของแคดเมียมและตะก่ัวในผักเกิดจาก

การดูดซับแคดเมียมและตะกั่วจากสภาพแวดลอมท่ีทําการเพาะปลูก โดยเฉพาะดินท่ีใชในการ

เพาะปลูก โดยพบวาดินในพ้ืนท่ีศึกษาไดรับผลกระทบจากส่ิงท่ีมีการปนเปอนของแคดเมียมและ

ตะกั่ว เชน แหลงน้ําชลประทานท่ีมีการปนเปอนจากน้ําเสียจากของเสียและส่ิงปฏิกูล น้ําเสียจากท่ี

อยูอาศัย น้ําเสียจากอุตสาหกรรม ฯลฯ กับ ซ่ึงในพื้นท่ีไดมีการใชน้ําชลประทานบอยคร้ังและใน
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ABSTRACT 

 

Thai Nguyen city is located on the bank of Cau river. It covers 19 wards and 9 

communes. In particular, Tuc Duyen ward is the main vegetable growing area of Thai 

Nguyen city where has the largest vegetable growing area and highest yield. It 

provides a big vegetable production for the needs of fresh vegetables for the city. 

Production of vegetables here is done by small farmers. The farmers in Tuc Duyen 

ward has grown many kinds of vegetables, use a variety water sources for irrigation, 

fertilizers, pesticides to maintain productivity of vegetables. Problem about vegetable 

quality receives much concern from people and management organizations here, 

especially accumulation of heavy metals such as Lead (Pb) and Cadmium (Cd) in 
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vegetable products. Production process in many years and quality of vegetables are 

much dominated by quality of water and soil contaminated heavy metals, especially 

Cadmium (Cd) and Lead (Pb) due to this area has affected by water released from 

various sources from many industrial zones, residential areas, central markets and 

supermarkets around the study area through Cau river. 

This study conducted with the purpose to describe current situation of 

vegetable production systems in Tuc Duyen ward. Particularly, to understand the 

farmer’s socio-economic characteristics, vegetable production status in the study area 

includes situation of using irrigation water, situation of using pesticides and fertilizer 

and practice of farmers in vegetable farming.  In addition, this study also determines 

the accumulation of Cadmium (Cd) and Lead (Pb) in irrigation waters, cultivated soils 

and three selected vegetables. Finally to determine the factors affecting accumulation 

of Cadmium (Cd) and Lead (Pb) in cultivated soil and three selected vegetables.  

This study was conducted between April to June 2010. In this study, 75 

farmers who planted three selected vegetables along Cau river at Tuc Duyen ward 

were randomly selected in the study. It was composed of 25 households growing jute, 

25 households growing basella alba and 25 households growing bitter melon. Primary 

data were collected through prepared interview questionnaires and field survey. 

Prepared questionnaires were used to understand the social-economic characteristic of 

farmers, the status of farming and vegetable production in the target area. Along with 

field survey, location of the fields where planting selected vegetables were determined 

by GPS (Global Positioning System) for collecting vegetables, water and soil 

samples. 
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 The data from field survey and prepared questionnaires were analyzed using 

descriptive statistic to describe the situation of vegetable production, and determine 

the accumulation of Cadmium (Cd) and Lead (Pb) in irrigation water, cultivated soil 

and three selected vegetables in the target area. 

To determine the factors affecting Cd and Pb accumulation in cultivated soil 

and in the three selected vegetables, four analytical models using factor analysis and 

multiple regression were used. Specifically, factor analysis was used to group the 

factors, and coefficients correlation and statistical significance in multiple regression 

were used to conclude which factors have strong influence and significance to Pb and 

Cd accumulation in cultivated soil and vegetables in the research area. 

  According to study results, the main cause leading to the Pb and Cd 

accumulation in vegetables highly due to vegetables absorbed Pb and Cd from 

farming environment, especially from cultivated soil environment. Specifically, 

cultivated soil environment in the study area effected by the supplement of substances 

containing Pb and Cd into cultivated soil environment, such as irrigation water source 

contaminated by wastewater sources from sewage sludge, residential waste water, 

industrial waste water, etc with frequency and large amounts of irrigation water. In 

addition is the mobility of Pb and Cd in the acidic cultivated soil environment. 


