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โลหะหนกัโลหะหนกัโลหะหนกัโลหะหนกั    ::::    

    

    

LLLLeadeadeadead    
ตตตตะกัว่ะกัว่ะกัว่ะกัว่    (Lead)(Lead)(Lead)(Lead)    

    
ตะกั่ว คืออะไรตะกั่ว คืออะไรตะกั่ว คืออะไรตะกั่ว คืออะไร    
 

 ตะกั �ว ( Lead ) เป็นโลหะอ่อน สเีทาเงนิ

หรือแกมนํ�าเงิน มีจุดหลอมเหลว 327 องศา

เซลเซยีส  สาํหรบัตะกั �วที�ใชใ้นการเชื�อมบดักรซีึ�ง
มกีารผสมกบัดบุีก จะทําให้จุดหลอมเหลวลดลง

เหลอื 200 องศาเซลเซยีส 

 

แหลงที่มาของตะกั่ว แหลงที่มาของตะกั่ว แหลงที่มาของตะกั่ว แหลงที่มาของตะกั่ว     
 สารตะกั �วพบได้ทั �วไปทั �งในดนิ หนิ นํ�า 
พชื และอากาศ โดยเฉลี�ยในหนิจะมตีะกั �วอยู่ 13 

มลิลกิรมัต่อหนิ 1 กโิลกรมั    

            ในแหล่งนํ� าธรรมชาติโดยเฉพาะนํ� า
บาดาล  พบสารตะกั �วในอนุภาคขนาดเล็ก
ประมาณ 1-60 มิลลกิรมั /1 กิโลกรมั     ใน

ทะเลสาบและแม่นํ�า พบประมาณ 1-10 มลิลกิรมั / 

1 กโิลกรมั    แต่ในนํ�าทะเลพบปรมิาณของตะกั �ว
น้อยกว่านํ�าจดื  โดยพบในปรมิาณ  0.08 - 0.04  

มลิลกิรมั/ 1 กโิลกรมั      

            ในพชืโดยทั �วไปจะพบในพชืขนาดใหญ่ 
ซึ�งพบประมาณ 1.0 มลิลกิรมั /1 กโิลกรมั    (ของ

เนื�อไมแ้หง้) สาํหรบัในพชืผกั พบประมาณ  0.1 - 

1.0 มลิลกิรมั/ 1 กโิลกรมั (ของพชืแหง้) 

 

การการการการไดรับไดรับไดรับไดรับเขาสูรางกาย เขาสูรางกาย เขาสูรางกาย เขาสูรางกาย     
               ตะกั �วเขา้สู่ร่างกายได ้3 ทาง คอื จาก

การรบัประทานอาหาร และนํ�าดื�มที�ปนเปื�อนตะกั �ว 
ทางการหายใจ โดยเฉพาะจากไอเสียรถยนต ์ 

ทางการดดูซมึทางผวิหนัง ส่วนมากเกดิกบับุคคล

ที�มีอาชีพ เกี�ยวข้องกับตะกั �ว เ ป็น ส่วนใหญ่

โดยเฉพาะตะกั �วอนิทรยีจ์ะถกูดดูซมึเขา้ผวิหนังได้
เป็นอยา่งด ี 

 

 

 

 

การปนเปอนของตะกั่วลงสูอาหาร  การปนเปอนของตะกั่วลงสูอาหาร  การปนเปอนของตะกั่วลงสูอาหาร  การปนเปอนของตะกั่วลงสูอาหาร      
                 
              การปนเปื�อนของตะกั �วลงสู่อาหารนั �น  
เกดิทั �งจากความจงใจของผูผ้ลติอาหาร และความ

รูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิต และจําหน่ายอาหาร  

รวมทั �งอาหารที�ได้จากธรรมชาติก็พบว่ามีการ
ปนเปื�อนของสารตะกั �ว อาหารที�มกัพบว่ามีสาร
ตะกั �วปนเปื�อน  ไดแ้ก่  สตัว์นํ�า  และผลติภณัฑ์
จากสตัว์นํ�า  ไข่เยี�ยวม้า  อาหารที�มสีสีนัฉูดฉาด
เนื�องจากใส่สผีสมอาหาร  เช่น นํ�าหวานเขม้ข้น   
ลูกกวาด  ขนมหวาน   อาหารที�บรรจุลงถุง
กระดาษหนังสอืพมิพ์   ถุงหูหิ�วหลากสสีนั   และ
ภาชนะบรรจุที�เป็นโลหะ เช่น อาหารกระป๋องที�มี
กลิ�นโลหะ หรอืภาชนะพวกหมอ้ กระทะที�ทําดว้ย
เหลก็ที�มตีะกั �วผสมอยู ่
 

              สารตะกั �วที�ปนเ ปื� อนจากกระดาษ

หนังสือพิมพ์นั �น เ นื� องมาจากหมึกพิมพ์ที� ใช้
โดยเฉพาะหมกึพมิพส์เีขยีว สแีดง และสดีาํ มสีาร

ตะกั �วและแคดเมยีมอยูส่งูมาก หากนํามาใส่อาหาร
สารตะกั �วจากหมกึพมิพอ์าจซมึเขา้ไปในอาหารได ้
หรอืเกดิจากถุงหหูิ�วซึ�งสว่นใหญ่ผลติจากพลาสตกิ
ใช้แล้วนํามาเตมิสลีงไปใหด้สูวยงามถุงชนิดนี�ถ้า
ใส่อาหารที�มีความชื�นสูงและมีนํ�ามันเช่นกล้วย
ทอด ทอดมัน ผลไม้ปอกแล้ว จะทําให้สีหรือ

สารเคมอี ื�นปนเปื�อนกบัอาหารที�บรรจไุด ้
                   อาหารที�บรรจุในเครื�องเคลอืบดนิเผา 
อาจมีสารตะกั �วปนเปื�อนได้เนื�องจากสารที�ใช้ใน
การผลติ การเคลอืบและเขยีนลวดลายบนภาชนะ

ตอ้งใช้สทีี�มตีะกั �วเป็นส่วนผสม ซึ�งตะกั �วสามารถ
ละลายได้ในสารละลายที�เป็นกรด  ดงันั �นถ้าใช้
ภาชนะเครื�องเคลอืบบรรจุอาหาร หรอืเครื�องดื�มที�
เป็นกรดตะกั �วอาจปะปนกบัอาหารหรอืเครื�องดื�ม
นั �นได้ หรือหากมีการกระเทาะของสีหรือผิว
ภาชนะเคลอืบดนิเผาปะปนกบัอาหาร เมื�อกนิเขา้ 
ไปนํ�าย่อยในกระเพาะอาหารที�เป็นกรดอยู่แลว้จะ
ละลายตะกั �วดดูซมึพรอ้มกบัอาหารดว้ย 
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โลหะหนกัโลหะหนกัโลหะหนกัโลหะหนกั    ::::    

    

    

LLLLeadeadeadead     

อันตรายของตะกั่วอันตรายของตะกั่วอันตรายของตะกั่วอันตรายของตะกั่ว    
 พิษเรื�อร ังที�เกิดจากสารตะกั �วนั �นจะ
ค่อยๆ  แสดงอาการออกมา ภายหลังจากได้รบั

สารตะกั �วทลีะน้อย เขา้สู่ของเหลว ในรา่งกาย และ 
คอ่ยๆสะสม ในรา่งกาย จนถงึระยะเวลาหนึ�ง อาจ
นานเป็นปี จงึแสดงอาการ สว่นมาก เกดิกบับุคคล

ที�มอีาชพีที�สมัผสักบัตะกั �ว ตะกั �วเมื�อเขา้สู่ร่างกาย 
ไม่ว่าทางใด จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียน

โลหติ ไปจบักบัเมด็เลอืดแดง แทนที�เหลก็ (Fe+2) 

ซึ�งเป็นโลหะที�จําเป็น ในการสร้างเม็ดเลือดแดง 
ทําใหเ้กดิอาการโลหติจาง   (Anaemia) และมผีล

ให ้ปรมิาณเหลก็ในนํ�าเหลอืงเพิ�มขึ�นผดิปกต ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

                

 

 

             

               ตะกั �วบางส่วนจะไปสะสมในกระดูก 
โดยตะกั �ว (Pb+2) จะเข้าไปแทนที� แคลเซียม 
(Ca+2) ซึ�งเป็นโลหะที�จําเป็นในการสรา้งกระดูก
และฟนั ทําใหม้อีาการปวดตามขอ้ กระดกูผุ และ

หกัง่าย ถ้าไปสะสมที�รากฟนั  ทําให้เห็นสีม่วง 
หรอืสดีาํบรเิวณเหงอืก บางคร ั �งเรยีกว่า เสน้ตะกั �ว 
(Lead line) จะทําใหฟ้นัหลุดได้ง่าย มผีู้วจิัย 

พบว่าตะกั �ว สามารถเกาะกบักระดกูในรา่งกาย ได้
นานถึง 32 ปี และยงัสะสมได้ในไขมนั ระบบ

ประสาท สมอง ระบบนํ�าเหลอืง ตบั และไต  
 

                 อาการพษิเรื�อรงัที�พบบ่อย คอื อาการ
ของระบบยอ่ยอาหาร จะเกดิการปวดทอ้ง นํ�าหนกั
ลด เบื�ออาหารคลื�นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาการ
พษิทางประสาท และสมอง ทําให้ทรงตัวไม่อยู่ 

เกิดอาการประสาทหลอน ซึมไม่รูส้กึตวั ชกั มือ

และเทา้ตก เป็นอมัพาต สลบ และอาจตายได ้

 


