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โดย 
นฤพล สุขุมาสวิน 

ผู้เชีย่วชาญด้านนเิวศวิทยา 
 

1. ชื่อของงานวิจัย 

โลหะหนักในแม่นํ้าบางประกง 

2. ประเภทงานวิจัย 

เป็นงานวิจัยประยุกต์  

3. กรอบแนวคิด 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาสภาพปัญหาของการประเมินสถานภาพทรัพยากรประมง เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบางปะกงและลุ่มนํ้าปราจีนบุรี เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารการควบคุมและเฝ้าระวังการปนเป้ือนของโลหะหนักไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์นํ้า
และประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

4. บทคัดย่อ 

ในการศึกษานีไ้ด้นําเสนอบทคัดย่อ ประกอบด้วยวิธีการดําเนินการ และผลการศึกษา 

5. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

ในการวิจัยช้ินน้ีได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาในบทนํา โดยกล่าวถึงสภาพทั่วไปของแม่นํ้า
บางปะกง ศักยภาพทางการเกษตรและการประมง ข้อมูลเกี่ยวกับโลหะหนักและผลกระทบของโลหะหนัก และ
เหตุผลที่ทําการวิจัยน้ี 

6. จุดประสงคง์านวิจัย 

เพ่ือทราบปริมาณโลหะหนักในดินและ ปริมาณโลหะหนักในปลา ในแม่นํ้าบางปะกง 

7. วิธีการเก็บข้อมูล 
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7.1 วางแผนการศึกษารโยการแบ่งช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลาตามตามข้อมูลปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย
ในลุ่มนํ้าบางปะกงของกรมชลประทาน คือ ช่วงเวลาหลังฤดูนํ้าหลาก ช่วงเวลาที่นํ้าท่าน้อยที่สุด และช่วงเวลาเริ่มต้น
ของฤดูนํ้าหลาก  

7.2 แบ่งพ้ืนที่การสํารวจเป็น 4 พ้ืนที่ ได้แก่ จุดสาํรวจที่ 1 พ้ืนที่ก่อนที่แม่นํ้าปราจีนรวมกับแม่นํ้านครนายก 
เป็นตัวแทนของต้นแม่นํ้าบางปะกง จุดสํารวจที่ 2 บริเวณวัดใหม่บางคล้า อ. บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
ตัวแทนของการสะสมโลหะหนักจากชุมชน จุดสํารวจที่ 3 เขื่อนทดนํ้าบางปะกงเป็นตัวแทนของการสะสมโลหะหนัก
เน่ืองจากการสร้างเข่ือน และจุดสํารวจที่ 4 ที่ว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ อ.บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนของ
พ้ืนที่สะสมโลหะหนักที่ได้รับอิทธิพลการนํ้าขึ้นนํ้าลงของนํ้าทะเล  

7.3 การเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างดินโดยใช้เคร่ืองมือ Ekman dredge และเก็บตัวอย่างสัตว์นํ้า โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างจากข่ายขนาดช่องตา 70 และ 90 มิลลิเมตร ความลึก 2 เมตร ความยาว 50 เมตร โดยเลือกปลานิล 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) เป็นตัวแทนของปลาที่หากินบริเวณท้องนํ้าถึงกลางน้ําและปลากดอุก 
Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822) เป็นตัวแทนของปลาที่หากินอยู่ท้องน้ํา 

8. การวิเคราะหข์้อมูล  

8.1 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณโลหะหนักในดิน แล้วนํามาวิเคราะห์การจัดกลุ่มของข้อมูล (Cluster analysis) 
ทั้งน้ีโดยสภาพของโลหะหนักในดินแต่ละชนิดจะมีปริมาณท่ีพบในธรรมชาติแตกต่างกัน และจัดทําแผนภาพ 
dendrogram ด้วยวิธี group mean hierarchcal clustering และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของแผนภาพด้วยวิธี 
permutation test และเปรียบเทียบองค์ประกอบโลหะหนักภายในกลุ่ม และความแตกต่างขององค์ประกอบโลหะ
หนักระหว่างกลุ่ม ด้วย CLUSTER และ SIMPER Routines ในโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER  

8.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลานิลและปลากดอุกเพ่ือใช้การเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนัก
ในเน้ือปลากับค่ามาตรฐานของโลหะหนักในเน้ือปลาธรรมชาติ  

8.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักที่พบในดินกับปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลานิล และใน
เน้ือปลากดอุก และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลานิลกับปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลากดอุก โดย
วิธี 2 STAGE Resemblance matrix ในโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER  

8.4 ประเมินผลกระทบของโลหะหนักในดินที่มต่ีอสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
โลหะหนักในดินกับค่าดัชนีความหลากหลายของหอยน้ําจืด  และสัตว์หน้าดิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโลหะหนักในดิน
ด้วย Principal Component Analysis ในโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER แล้วนํา Principal Component Scores 
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับดัชนีความหลากหลายของหอยน้ําจืดและสัตว์หน้าดิน โดยใช้ Spearmam’s rho 
Correlation Coefficient ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

9. สรุปผลการวิจัย 

9.1 การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในแม่นํ้าบางปะกงพบว่าโลหะหนักที่ปนเป้ือนอยู่มีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานของ
โลหะหนักในดินธรรมชาติ โดยพบว่าเหล็กมีปริมาณสูง มีค่าเฉลี่ยรวม 20,258.98 25,778.58 มลิลิกรัม/กิโลกรัม 
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9.2 สามารถจัดกลุม่ข้อมูลโลหะหนักในดินได้เป็น 4 กลุ่มตามองค์ประกอบของแมงกานีส ซึ่งเป็นโลหะหนักที่มี
อิทธิพลต่อการจัดกลุ่มมากทีส่ดุ 

9.3 ไม่พบความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในดินของแม่นํ้าบางปะกงกับปริมาณโลหะหนักที่สะสมใน
ตัวอย่างปลานิลและปลากดอกุ เน่ืองจากปลาทั้งสองชนิดไม่ได้อาศัยอยู่ประจําที่ มีการเคลื่อนที่ไปได้ตลอดแม่นํ้าบาง
ปะกง จึงทําให้โลหะหนักที่สะสมในดินไมม่ีผลต่อการสะสมโลหะหนักในเนื้อปลาทั้งสองชนิด 

9.4 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักในดิน กับดัชนีความหลากหลายของหอยนํ้าจืด และดัชนีความ
หลากหลายของสัตว์หน้าดิน เน่ืองจากความหลากหลายของหอยน้ําจืดและสัตว์หน้าดินมีปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวข้อง 
เช่นความลึกของแม่นํ้า อุณหภูมิ กระแสนํ้า ฯลฯ ไม่ใช่ผลกระทบจากปริมาณโลหะหนักในดินเพียงอย่างเดียว 

9.5 พบว่ามีซีลีเนียมสะสมในเนื้อปลานิลและเนือ้ปลากดอุกมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่พบในเน้ือปลาธรรมชาติ 
คิดเป็นปริมาณสัมพันธ์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของซีลีเนียมในเน้ือปลาธรรมชาติ มีค่าเท่ากับร้อยละ 255.06 
และ 198.44 ตามลําดับ 

9.6 จากการตรวจสอบประเภทกิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีกิจการ 6 ประเภทที่สามารถ
ปลดปล่อยซีลีเนียมออกสู่ธรรมชาติ คือประเภทผลิตสีและเคลือบส ี 26 แห่ง ประเภทคลังเก็บหรือใช้ปิโตรเลียมเป็น
พลังงาน 10 แห่ง ประเภทใช้ยางแผ่นธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ 7 แห่ง ประเภทผลิตสิ่งทอ 6 แห่ง ประเภทปรับปรุง
คุณภาพถ่านหิน 1 แห่ง และ ประเภทผลิตตะกั่วผสมแอนติโมนีและซลีเีนียม 1 แห่ง โดยเฉพาะถ่านหินเป็นแหล่ง
สําคัญที่ปลดปล่อยซีลีเนียมสูธ่รรมชาติ 

9.7 หากปลาได้รับซีลีเนียมสะสมเป็นเวลานานสามารถก่อให้เกิดความล้มเหลวในการสืบพันธ์ุ และซีลีเนียม
สามารถส่งผ่านไปสู่ไข่ปลาทาํให้การแบ่งเซลผิดปกติ อัตราการฟักไข่ลดลง ลูกปลาวัยอ่อนมีรูปร่างผิดปกติ เช่น กราม
ผิดรูปร่าง กระดูกสันหลังคด กระดูกคอดหางโค้งผิดรูป การดูดซึมไข่แดงได้ไม่เต็มที่ โอกาสที่จะมีชีวิตรอดของลูกปลา
ในธรรมชาติมีน้อย มีผลทําให้ประชากรปลาในธรรมชาติลดลง 

9.8 การที่ปริมาณของแมงกานีสในดินมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลทํานา และปริมาณของซีลีเนียมในเน้ือ
ปลามีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานของซีลีเนียมในเน้ือปลาธรรมชาติเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบางปะกงขณะน้ี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในดิน และเริ่มมีกระทบต่อ
ปลาที่อาศัยอยู่ในแม่นํ้า ซึ่งมโีอกาสถ่ายทอดไปสู่คนโดยการบริโภค ดังนั้น หากไม่มีการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบ
ดังกล่าว ก็อาจพบว่ามีประชากรปลาในแม่นํ้าบางปะกงลดลง และมีประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุจาก
แมงกานีสและซีลีเนียมเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

10. องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและการนําไปใช้ประโยชน ์

10.1 องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

10.1.1 ไม่พบว่ามีปริมาณโลหะหนักในดินเกินค่าที่มาตรฐานกําหนดในแม่นํ้าบางปะกง 
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10.1.2 พบว่าปลานิลและปลาอุกที่อาศัยในแมนํ้่าบางปะกงมีปริมาณซีลีเนียมในเนื้อปลาสูงเกินกว่าค่า
มาตรฐานของซีลีเนียมในเน้ือปลาธรรมชาติ  

10.1.3 จากการศึกษาการสะสมของซีลีเนียมในเน้ือปลาในทะเลสาป Belews ในรัฐ North Carolina 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการสะสมของซีลีเนียมในเน้ือปลามีแหล่งมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

10.1.4 พบว่าในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจการ 6 ประเภทที่สามารถปลดปล่อยซีลีเนียมออกสูธ่รรมชาติ 
คือประเภทผลติสีและเคลือบสี 26 แห่ง ประเภทคลังเก็บหรือใช้ปิโตรเลียมเป็นพลังงาน 10 แห่ง ประเภทใช้ยางแผ่น
ธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ 7 แห่ง ประเภทผลิตสิ่งทอ 6 แห่ง ประเภทปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน 1 แห่ง และ ประเภทผลิต
ตะก่ัวผสมแอนติโมนีและซลีีเนียม 1 แห่ง  

10.1.5 ผลการทดลองน้ีแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่กําลังดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบางปะกง
ขณะนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในดิน และเริ่มมกีระทบต่อปลาที่อาศัยอยู่ในแม่นํ้า ซึ่งมีโอกาส
ถ่ายทอดไปสู่คนโดยการบริโภค 

10.2 แนวทางการนาํองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน ์

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเพียงไม่กี่เรื่องในประเทศไทยที่สามารถแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันเร่ิมจะมี
การตกค้างของโลหะหนักในระบบนิเวศนํ้าจืด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตกค้างในเน้ือปลาทั้งปลากินพืชและปลาทีก่ินสัตว์ 
ถึงแม้ว่าโลหะหนักดังกล่าวจะเป็นชนิดที่ไม่มีความร้ายแรงต่อมนุษย์มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสารปรอทหรือตะก่ัว แต่ก็
สามารถให้ข้อมูลตัวอย่างของผลกระทบของซีลีเนียมที่อาจจะมีต่อการอยู่รอดของประชากรปลาในแหล่งนํ้าที่มีการ
ปนเป้ือน 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ียังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ เช่น การใช้ปลาตัวอย่างเพียง 2 ชนิด และไม่ได้เก็บ
รวบรวมพันธ์ุปลาเอง แต่ใช้พันธ์ุปลาที่ได้มาจากการรวบรวมของการศึกษาเร่ืองอ่ืนในชุดโครงการเดียวกัน นอกจากน้ีการ
วิเคราะห์สารตกค้างในปลายังไม่สามารถแยกวิเคราะห์ได้ตามสถาน้ีที่เก็บตัวอย่าง แต่เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของ
ปลาที่รวบรวมได้ในพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด ซึ่งทําให้ไมส่ามารถระบุได้ว่าการปนเป้ือนของซีลีเนียมเกิดขึน้ตลอดลํานํ้า หรือ
เพียงพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมอย่างรีบด่วนเพ่ือศึกษาการแพรก่ระจายของปนเป้ือน
ของซีลีเนียมในปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และขอบเขตของพ้ืนที่การ
แพร่กระจาย และศึกษาผลกระทบของซีลีเนียมที่มีต่อการดํารงชีวิตของปลา  

นอกจากน้ีในแม่นํ้าบางปะกงยังมีการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างหนาแน่น จึงควรที่จะทําการศึกษาเพ่ิมเติมว่า
ปลาเหล่าน้ันมกีารปนเป้ือนของซีลีเนียมหรอืไม่  

ผลจากการทดลองครังน้ียังสามารถช้ีเห็นแหล่งอุตสาหกรรมที่อาจจะเป็นที่มาของซีลีเนียม ที่อยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ทําการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน ที่เคยมรีายงานว่าเป็นแหล่งการปลดปล่อย
ซีลีเนียมลงสู่ระบบนิเวศนํ้าจืดในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับน้ีไม่ได้รายงานเกี่ยวกับมาตรฐานการปล่อย
ซีลีเนียมของโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรการการควบคุมโรงงานอุตสากรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้โลหะหนักทีอ่าจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความจําเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปหารือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้มีการกําหนดมาตรการในการควบคุมการใช้ซลีีเนียมในพ้ืนทีแ่ม่นํ้าบางปะกงต่อไป  
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