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สวนยางรถยนตม์ปีระโยชนม์ากมาย รวมถงึการ
ปลกูพชืไดห้ลายๆชนิดบนพืน้ที่ๆ มแีตค่อนกรตี
หรอืดนิคณุภาพไม่ด ีเชน่สวนในเมอืง สวนในบา้น 
และในทีต่ ัง้ของคา่ยอพยพ สวนกระถางยาง
รถยนตนี์ส้ามารถยกระดบัใหส้งูขึน้เพือ่ใหผ้กัที่

ปลกูไวพ้น้จากสตัวเ์ลีย้ง นอกจากนีย้งัมกีาร
น าไปใชเ้พือ่เป็นทีใ่สมู่ลไสเ้ดอืนนอกจากการใช ้
ภาชนะอยา่งอืน่ กระถางยางรถยนตย์งัเพิม่ความ
สวยงามใหก้บัสวนครวัหลายแห่งทัว่โลก โดย
สามารถวางไวต้ ัง้แตท่ีต่รงประตทูางเขา้ และทีด่ทีีส่ดุคอืเป็นแปลงผกัแบบกระบะยกพืน้ทีร่าคาถกู และเป็นการ
น าขยะทีม่อียูม่ากมายกลบัมาใชไ้ดอ้กี 

เราใชย้างรถยนตเ์หลา่นีท้ีเ่อคโค โกลบอล ฟารม์ ในประเทศอเมรกิาเพือ่ใชป้ลกูพชือายยุนืและพชือายสุ ัน้ 
ไดแ้กไ่มผ้ลและพชืทีใ่หเ้มล็ด ยางรถยนตนี์ไ้ม่ไดใ้ชเ้ฉพาะทีเ่อคโคเทา่น้ัน แต่ยงัไดร้บัการสง่เสรมิใหน้ าไปใช ้
โดยเครอืขา่ยของเราในทีต่า่งๆ ใหเ้หมาะสมตามวสัดทุีม่ใีหเ้ลอืก  

ค าถามหน่ึงทีเ่กดิขึน้คอื ยางรถยนตเ์ป็นวสัดทุีป่ลอดภยัหรอืไม่ในการปลกูพชืทีใ่ชบ้รโิภค เป็นไปไดห้รอืไม่ที่

พชืจะดดูซมึโลหะหนักหรอืสารพษิอืน่ทีม่อียูใ่นยางรถยนต?์ 

ในการหาค าตอบนี ้เราจงึเร ิม่ตน้ดว้ยการทดสอบดนิและตวัอยา่งผกักุย้ชา่ยทีอ่ยูใ่นยางรถยนตท์ีเ่อคโค โก
ลบอลฟารม์ในรฐัฟลอรดิามาถงึ 20 ปี เราไดท้ าการเปรยีบเทยีบกบัดนิและกุย้ชา่ยอกีชดุทีป่ลกูโดยตรงในดนิ
ในพืน้ทีอ่กีสว่นหน่ึงของฟารม์ทีเ่ราเรยีกวา่แปลงทีร่าบลุม่ และน่ีคอืผลทีไ่ด ้

 กุย้ชา่ยในยางรถยนต:์ พบสารตะกัว่ 1.17 ppm 
 ดนิในยางรถยนต:์ พบสารตะกัว่ 9.88 ppm  
 กุย้ชา่ยในแปลงทีร่าบลุม่: ต ่ากวา่ระดบัทีต่รวจพบได ้
 ดนิในแปลงทีร่าบลุม่: พบสารตะกัว่ 4.28 ppm  

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุวา่ไม่มสีารตะกัว่ในระดบัใดทีเ่ป็นทีท่ราบและปลอดภยัส าหรบัเด็กเล็ก (WHO 
2018) โดยตามมาตรฐานอาหารสากล ผกัใบไม่ควรมสีารตะกัว่เกนิกวา่ 0.3 ppm (FAO/WHO 2015) การ
ทีพ่ชืหลายปีคอืกุย้ชา่ยถกูปลกูอยูใ่นกระถางยางรถยนตเ์ดยีวกนัเป็นเวลา 20 ปี ถอืเป็นกรณีทีเ่ลวรา้ยสดุ แต่
ถา้พชือายหุลายปีปลกูไวใ้นยางรถยนตแ์ลว้ การยา้ยพชืก็เป็นเร ือ่งยุง่ยากและยางรถยนตก็์มอีายใุชง้านทนีาน 
ดงัน้ันจงึง่ายกวา่ทีจ่ะปลอ่ยใหพ้ชืเตบิโตอยูใ่นน้ันเป็นสบิหรอืยีส่บิปี 



ส านักงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (EPA) ในสหรฐัอเมรกิาตัง้ขอ้สงัเกตวา่โดยปกตแิลว้ในดนิจะมสีารตะกัว่ไม่ถงึ 
50 ppm (ATSDR 2017; Grubinger and Ross 2011) ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในดนิของเราทีต่ ่ากวา่ 50 
ppm แสดงวา่ผกักุย้ชา่ยไดร้บัสารตะกัว่มาจากแหลง่อืน่หรอืดว้ยเหตผุลอืน่ เราไม่ทราบวา่รากจะสมัผสักบัผวิ
ยางหรอืน า้ทีผ่่านการชะลา้งทีข่งัอยูท่ีข่อบยางคอืสาเหตหุรอืไม่ หรอือาจเป็นเพราะการขาดสารอาหารจงึท าให ้
รากดดูซมึโลหะหนักหรอืไม่ ทัง้นีอ้าจเป็นไดท้ ัง้สองสาเหต ุ

ขณะนี ้ค าถามคอืใชเ้วลานานเทา่ใดกวา่ทีส่ารปนเป้ือนโลหะหนักจะสะสมมากขึน้จนถงึระดบัอนัตราย? เรา
ก าลงัเร ิม่ตน้ในการทดสอบเร ือ่งนีท้ีแ่หลง่เรยีนรูฟ้ารม์ขนาดเล็ก เอคโค เอเชยี ในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยจดัตัง้
การทดลองเชงิสงัเกตยางรถยนต ์10 เสน้ ในอกี 10 ปีขา้งหนา้ เจา้หนา้ทีว่จิยัจะท าการทดสอบดนิทกุปีเพือ่
หาสารตะกัว่ แคดเมยีม หรอืโครเมยีมแบบหมุนเวยีน ถา้พบวา่ดนิมกีารปนเป้ือน เราจะทดสอบผกักุย้ชา่ยที่

ปลกูในยางเหลา่น้ัน 

การทดลองนีอ้อกแบบมาเพือ่ก าหนดขอบเขตของความเสีย่งและสิง่ทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิ เราก าลงัเปรยีบเทยีบ
กรณีทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ ซ ึง่รวมถงึ (1) ยางทีเ่สือ่มสภาพอยา่งรนุแรง (2) ยางทีไ่ดร้บัการบ าบดัเพือ่ป้องกนัการ
ปนเป้ือน โดยการกลบัเอาดา้นในออก (3) ยางทีร่องดว้ยแผ่นพลาสตกิ หรอื (4) การทาสยีาง นอกจากนีเ้รา
ยงัมยีางทีไ่ม่ผ่านการบ าบดัเพือ่ใชด้สูถานการณ ์'ปกต'ิ และภาชนะพลาสตกิสองใบเป็นตวัควบคมุ 

เราใชข้อ้มูลพืน้ฐานส าหรบัการทดลองนีท้ีเ่อคโค เอเชยี และพบวา่กุย้ชา่ยเราทีเ่พิง่ยา้ยจากกระบะมาใสใ่นยาง 
มคีา่ต ่ากวา่ 0.05 ppm ซึง่ใกลเ้คยีงกบัขดีจ ากดัสงูสดุทีอ่นุญาตที ่0.3 ppm ทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้นีต้ามทีเ่รา
สามารถวดัได ้ดนิผสมเร ิม่แรกของเราอยูท่ี ่20.33 ppm ซึง่เป็นระดบัทีส่งูกวา่เป็นสองเทา่จากดนิในยางอาย ุ
20 ปีทีร่ฐัฟลอรดิา (9.88 ppm) แตท่ัง้นี ้ยงัถอืวา่อยูภ่ายในขดีจ ากดัปกตขิอง EPA ทีไ่ม่เกนิ 50 ppm 

เมือ่เวลาผา่นไป เอคโค เอเชยีจะแจง้ขอ้มูลอปัเดตเพือ่แบ่งปันสิง่ทีเ่ราพบเกีย่วกบัความปลอดภยัของยาง วา่
ระดบัตะกัว่จะเพิม่ขึน้หรอืเทา่เดมิ ตามทีเ่ราทราบ ยงัไม่มใีครพยายามอยา่งมากทีจ่ะศกึษาค าถามนีใ้นเชงิลกึ 
ดงัน้ันแมแ้ตผ่ลลพัธเ์บือ้งตน้ของกุย้ชา่ยอาย ุ20 ปี ยงัถอืเป็นขอ้มูลส าคญั 

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิบางสว่นจากทีก่ลา่วมาและเพือ่การอา่นศกึษาเพิม่เตมิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบหากคณุ
มคีวามคดิเห็นอืน่ๆโดยเฉพาะขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัความเสีย่งในการท าสวนยางรถยนตแ์ละวธิกีารทีจ่ะลด
ความเสีย่งน้ัน 
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