
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน 2563
Volume 3 Number 2 April – June 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์ 11

ความปลอดภัยจากการบริโภคหอยสองฝา
สุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม* ประทุมวัลย์ เจริญพร
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งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและติดตามความปลอดภัยของหอยสองฝา 5 ชนิด ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอย
นางรม หอยลาย หอยตลับและหอยเชลล์ในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานี และเพชรบุรี 
โดยเก็บตัวอย่างหอยสองฝาจากพื้นท่ีดังกล่าวทุกเดือน ระหว่างปี 2557 – 2561 จ านวน 1,980 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาปริมาณการ
ปนเป้ือนของโลหะหนักชนิดปรอท แคดเมียมและตะกั่ว ผลการศึกษาพบค่าเฉลี่ยปรอท แคดเมียม และตะกั่ว ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในมาตรฐาน แต่พบตะกั่วเกินมาตรฐานจ านวน 5 ตัวอย่าง ในหอยแมลงภู่ หอยลาย หอยตลับและหอยเชลล์ ในช่วง 
1.21-1.67 mg /kg และพบการปนเป้ือนแคดเมียมสูงกว่าปรอทและตะกั่ว โดยพบแคดเมียมเกินมาตรฐาน จ านวน 8 ตัวอย่าง 
ในหอยนางรม และหอยเชลล์ ในช่วง 1.02 - 2.30 mg/kg ซึ่งผลการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างฤดูกาล และ ปี (P<0.05) 
นอกจากน้ี ท าการศึกษาความปลอดภัยหอยสองฝา จ านวน 5 ชนิด ได้แก่หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยลาย หอยตลับ และ
หอยแครง บริเวณสะพานปลาในจังหวัดชลบุรี ระยอง เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในปี 2562 จ านวน 120 
ตัวอย่าง พบการปนเป้ือนปรอท ตะกั่ว และแคดเมียมต่ ากว่ามาตรฐานซึ่งอยู่ในระดับปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยกเว้นหอยนางรม
จ านวน 2 ตัวอย่างบริเวณสะพานปลาอ่างศิลาและสะพานปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบแคดเมียมเกินมาตรฐานในปริมาณ 1.18 
และ 1.04 mg/kg ตามล าดับ ท้ังน้ี การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสารแคดเมียมและตะกั่ว พบว่ามีค่า 
Hazard Quotient (HQ) น้อยกว่า 1 ในหอยสองฝาทุกชนิด ซึ่งแสดงว่าการบริโภคหอยสองฝาไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ค าส าคัญ: ความปลอดภัย โลหะหนัก หอยสองฝา การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

*ผู้รับผิดชอบ: กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทร.0 2562 0600 - 14 ต่อ 13300 e – mail : supanois@dof. mail.go.th

บทคัดย่อ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน 2563
Volume 3 Number 2 April – June 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 12

Safety via Consumption of Bivalve Molluscs
Supanoi Subsinserm* and Pratumwan Charernporn

Fish Inspection and Quality Control Division* and Suratthani Fish Inspection and Research Center

 The objective of this research was to survey and monitor the safety of bivalve molluscs; green 
mussel, oyster, baby clam, oriental hard clam and scallop from culture area in Chumphon Province, Samut
Songkhram Province, Chonburi Province, Rayong Province, Trat Province, Surat Thani Province and 
Phetchaburi Province. One thousand nine hundred and eighty samples were monthly collected during 
2014 – 2018 for study an accumulation of heavy metals; mercury, cadmium and lead. The results showed 
that the average concentration of mercury, cadmium and lead as lower than the standard criteria. 
Exception of five samples was relatively high concentration of lead in green mussel, baby clam, oriental 
hard clam and scallop at the concentration range 1.21 - 1.67 mg/kg. Moreover, the high contents of 
cadmium were higher than mercury and lead. Eight samples were found high concentration of cadmium 
over standard criteria at the range 1.02 - 2.30 mg/kg in oyster and scallop. There was significant difference 
(P<0.05) of heavy metals among seasons and years. In addition, the 5 bivalve molluscs; green mussel, 
oyster, baby clam, oriental hard clam and cockle collected from fishing port in totally 120 samples at 
2019. All heavy metals contents were lower than the standard criteria and safe for human consumption. 
Whereas, two samples of oyster from fishing port at Ang-sila, Chonburi Province and Surat Thani were 
found cadmium concentration above the standard criteria at the range 1.18 and 1.04 mg/kg, respectively. 
Cadmium and lead were found to be less than 1 in Hazard Quotient (HQ) in all bivalve molluscs which 
indicated the consumption of all bivalve molluscs had no health risk. 
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Abstract 



ปัญหาการปนเปื้อนด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจไปท่ัวโลก เน่ืองจากการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของอุตสาหกรรม ท าให้สารพิษบางชนิด เช่น โลหะหนัก เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้อาหารท่ีอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมน้ันเกิดการปนเปื้อนสารพิษไปด้วย รวมท้ังผลกระทบจากการแพร่กระจายของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม ซึ่ง        
โลหะหนักเป็นสารท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจึงเกิดการสะสมในน้ า ตะกอนดินและถ่ายทอดสู่ระบบห่วงโซ่
อาหาร หากมีปริมาณความเข้มข้นท่ีสูงท าให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ ารวมถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยมนุษย์ได้รับ
สารพิษเข้าสู่ร่างกายจากการบริโภคอาหารท่ีปนเป้ือน อาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวและความเสี่ยงจากโรคอื่น ๆ ตามมา

ปรอทเป็นโลหะหนักที่เป็นของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายในสภาวะปกติ สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าในระยะตัวอ่อนจะมีความ
ไวต่อปรอทมากกว่า ส่วนแคดเมียมและตะกั่วพบท่ัวไปในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ น้ าฝนพัดพาโลหะสู่แม่น้ าลงสู่ดิน ทะเลและ
มหาสมุทร เกิดการสะสมตะกอนตามแหล่งน้ า หากได้รับแคดเมียมจะส่งผลกระทบต่อไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด ในขณะท่ี
ตะกั่วมีผลต่อสมองและระบบประสาท ซึ่งโลหะหนักทั้งสองชนิดจัดเป็นสารก่อมะเร็ง   

หอยสองฝาเป็นสัตว์น้ าท่ีกินอาหารโดยการกรอง จึงสามารถกรองเอาสิ่งต่าง ๆ ท่ีปนเป้ือนในน้ าทะเลเข้าไปสะสมในตัว
หอย ซึ่งหากมีการสะสมในปริมาณมากจนเกินมาตรฐานก าหนด จะท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ โดยท่ัวไป จึงนิยม
ใช้หอยสองฝาเป็นดัชนีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมในการประเมินปัญหามลพิษทางทะเล โดยเฉพาะด้านโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งน้ าน้ัน ๆ 

แววตา และคณะ (2557) ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเลบริเวณ
ชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และพบว่าปริมาณโลหะหนักมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภคร้อยละ 84.8 
และรายงานว่าอาหารทะเลบริเวณที่ศึกษายังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการศึกษาของ Bat et al. (2018) รายงานปริมาณ
โลหะหนักในหอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่ง Sinop ทะเลด า ประเทศตุรกี พบปริมาณการปนเปื้อนเหล็ก ทองแดง แคดเมียม และ
ปรอทค่อนข้างสูงและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พบค่า Hazard Quotients (HQ) ต่ ากว่า 1 แสดงว่าไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Li et al. (2020) ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคหอยในบริเวณ Fujian 
ประเทศจีน พบค่า HQ ของโลหะหนักที่ศึกษาต่ ากว่า 1 ยกเว้นอาร์เซนิก พบค่า HQ 1.148 ในหอยหลอด 

Regulation (EC) 1881/2006 สหภาพยุโรปก าหนดมาตรฐานปรอท แคดเมียม และตะกั่วสูงสุดในหอยสองฝาเพื่อ
การบริโภคท่ี 0.5, 1.0 และ 1.5 mg/kg ตามล าดับ (European Union, 2006) ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขออก
ประกาศ ฉบับท่ี 98 พ.ศ. 2529 ก าหนดมาตรฐานปรอท และตะกั่วสูงสุดในอาหารเพื่อการบริโภคท่ี 0.5 และ 1.0 mg/kg
(กระทรวงสาธารณสุข, 2529) และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2561) ก าหนดปริมาณการปนเปื้อนของ
แคดเมียมในอาหารบางชนิด ได้แก่หอยท่ี 2.0 mg/kg

หอยสองฝาท่ีนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทยคือ หอยแครง หอยแมลงภู่และหอยนางรม ในปี 2561 มีพื้นท่ีเลี้ยง
ท้ังสิ้น 69,974.54 ไร่ แบ่งเป็นหอยแครง 52,492.96 ไร่ หอยแมลงภู่ 14,912.22 ไร่ และหอยนางรม 2,569.36 ไร่ ท้ังน้ี จังหวัด
ท่ีมีเน้ือท่ีเลี้ยงหอยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยปริมาณผลผลิตหอยแครง 
หอยแมลงภู่ และหอยนางรม ในปี 2561 จ านวน 30,161.59, 33,819.94 และ 12,824.70 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,514.62, 294.29
และ 329.18 ล้านบาท ตามล าดับ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 2563) ส าหรับการค้าสินค้าหอยสองฝาในปี 
2560 ประเทศไทยมีการส่งออกหอยและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 5,193 ตันคิดเป็นมูลค่า 407 ล้านบาท โดยส่งออกหอยแครงมากที่สุดซึ่ง
ตลาดส่งออกหลัก คือญี่ปุ่น กัมพูชา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิตาลี ท้ังน้ีสถิติการน าเข้าหอยและผลิตภัณฑ์คิดเป็นปริมาณ 15,701 ตัน 
มูลค่า 1,687ล้านบาท โดยหอยแมลงภู่มีการน าเข้ามากท่ีสุดจากประเทศนิวซีแลนด์ รองลงมาคือหอยแครง ซึ่งการน าเข้าหอยมาเพื่อผลิตและ

ค าน า
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แปรรูปเพื่อการส่งออกและการจ าหน่ายภายในประเทศ (จิตรลดา ศรีตระกูล, 2561) การศึกษาครั้งน้ี ไม่มีการศึกษาปริมาณการ
ปนเป้ือนโลหะหนักในหอยแครง เน่ืองจากกรมประมงยังไม่ได้ก าหนดเขตพื้นท่ีในการตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยหอยแครง โดยการประกาศจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลสุขอนามัยในพื้นท่ีเพื่อก าหนดจุดเก็บท่ีชัดเจนก่อน

กรมประมง (2559) ได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. 2559 ก าหนดให้การเพาะเลี้ยง
หอยทะเลเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ซึ่งถือว่าการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงหอยสองฝาในปัจจุบันจะต้องมีการควบคุมและข้ึนทะเบียนแหล่ง
เพาะเลี้ยงท่ีชัดเจน ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ี ถือได้ว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยของหอย
สองฝาจากการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งเลี้ยงต่าง ๆ  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการขยายพื้นท่ีและแหล่งเพาะเลี้ยงท่ีมีคุณภาพ
และความปลอดภัย รวมท้ังใช้ในการก าหนดมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป นอกจากน้ี การศึกษาข้อมูลการปนเปื้อน
โลหะหนักในหอยสองฝาท่ีจ าหน่ายบริเวณสะพานปลาในแต่ละจังหวัด จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาความปลอดภัยหอยสองฝาท่ีบริโภคใน
ประเทศ ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการรับซื้อหอยสองฝาจากแหล่งเลี้ยงต่าง ๆ  เพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกท่ีมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยจากปริมาณโลหะหนักปนเปื้อน  ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักจากสิ่งแวดล้อมสู่สัตว์น้ า และการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการได้รับปริมาณโลหะหนักจากการบริโภคหอยสองฝา 

1. ศึกษาปริมาณการปนเป้ือนโลหะหนักในหอยสองฝาจากแหล่งต่าง ๆ และสะพานปลา
2. ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคหอยสองฝา 

วัตถุประสงค์

วิธีด าเนินการ

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษา
วัตถุดิบหอยสองฝาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีท้ังหมด 5 

ชนิด ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยลาย หอยตลับ และหอยเชลล์ 
แบ่งเป็น

1.1 หอยจากแหล่งเลี้ยง/แหล่งจับ เลือกจากแหล่งท่ีมี
ปริมาณการเลี้ยงสูง เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการรับรอง รวมท้ังมีการ
ก าหนดให้มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยโดยกรม
ประมง และเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตสูง สามารถรองรับการ
ส่งออกในอนาคตได้ จึงได้ก าหนดเป็นบริเวณท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี 
ดังน้ี

1) แหล่งหอยแมลงภู่ จังหวัดชุมพร สมุทรสงคราม และชลบุรี 
(ตารางท่ี 1)

2) แหล่งหอยนางรม จังหวัดตราด (ตารางท่ี 2)
3) แหล่งหอยลาย จังหวัดตราด และสุราษฎร์ธานี (ตารางท่ี 3)
4) แหล่งหอยตลับ จั งหวัดสุราษฎร์ธานี เพชรบุรี  และ

สมุทรสงคราม (ตารางท่ี 4)
5) แหล่งหอยเชลล์ จังหวัดชุมพร ระยอง และชลบุรี (ตารางท่ี 5)

เก็บตัวอย่างหอยสองฝาจากแหล่งต่าง ๆ  ตามข้อ 1) ถึง 5) 
ต้ังแต่ปี 2557 - 2561 โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1ครั้งต่อจุดเก็บ ซึ่ง
แต่ละครั้งมีการเว้นระยะห่างในการสุ่มเพื่อเป็นตัวแทนของตัวอย่าง
ท้ังหมดและตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ ปรอท แคดเมียม และ
ตะกั่ว ท้ังน้ี ตัวอย่างหอยสองฝาจะถูกน ามาล้างด้วยน้ าทะเลเพื่อก าจัด
สิ่งท่ีติดเปลือกหอย บรรจุตัวอย่างหอยลงในถุงพลาสติกมีซิบปิดสนิท 
ท าเครื่องหมายแยกหอยจากแต่ละจุดเก็บ โดยระบุรายละเอียด วัน
เดือนปี แหล่งท่ีเก็บตัวอย่างในใบน าส่งตัวอย่าง บรรจุลงกล่องโฟม 
และรักษาความเย็นโดยใช้น้ าแข็ง ขนส่งตัวอย่างมาท่ีห้องปฏิบัติการ 
ควบคุมระยะเวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง

1.2หอยจากสะพานปลา เลือกจากแหล่งท่ีมีสัตว์น้ าจ าหน่าย
เป็นปริมาณมาก และมีความหลากหลายชนิดสัตว์น้ า รวมท้ังเป็น
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แหล่งท่ีมีการซื้อขายสัตว์น้ าสดและแปรรูปเป็นปริมาณมาก ซึ่งมี
การรับซื้อ/รวบรวมมาจากหลายแหล่งท่ีมา จึงได้ก าหนดเป็นบริเวณ
ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ สะพานปลา จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องช่ังยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP 3202S และ CP 224S
ความละเอียดทศนิยมไม่น้อยกว่า 0.01 กรัม และ 0.0001 กรัม

2) เครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ (Deionized water) ยี่ห้อ Millipore
3) อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ยี่ห้อ Memmert

รุ่น WB45
4 )  เ ค รื่ อ ง  Atomic Absorption Spectrophotometer

(AAs), Graphite furnace ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น AAS 600
5) เครื่อง Mercury analyzer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น FIMS-

100
6) วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการตวงและวัดปริมาตร ได้แก่ Auto 

pipette ขวดปรับปริมาตร บีกเกอร์ กระบอกตวง หลอดพลาสติก
ฝาเกลียวขนาด 50 มิลลิลิตรชนิด Polypropylene ท่ีมี ขีดบอก

ปริมาตร หลอดกราไฟต์ (Graphite tube) เป็นต้น 
2.2 สารเคมี 
1)  กรดไนตริก (HNO3: Analytical grade)
2 ) Ammonium dihydrogen phosphate ( NH4H2PO4: 

Analytical grade)
3) สารละลายมาตรฐานแคดเมียม ยี่ห้อ Perkin Elmer
4) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว ยี่ห้อ Perkin Elmer
5) สารละลายมาตรฐานปรอท ยี่ห้อ Perkin Elmer
6) กรดไฮโดรคลอริก (Analytical grade)
7) Tin (IÍ) chloride dehydrate [SnCl2.2H2O] (Analytical 

grade)
8) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Analytical grade)

3. วิธีด าเนินงาน
3 . 1 วิ เ ค ร า ะห์ ป ริ ม าณ โลหะหนั ก ในหอยสอ งฝ า

ใช้เฉพาะสองฝาส่วนท่ีบริโภคได้ วิเคราะห์โลหะหนัก โดย
ตรวจวิเคราะห์ปรอทด้วยเครื่อง Mercury Analyzer ตามวิธี AOAC 
974.14 (2012a) และวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วด้วย Atomic
Absorption Spectrophotometer ระบบ Graphite Furnace ตาม
วิธี AOAC 999.10 (2012b) 

ตารางที่ 1 ต าแหน่งท่ีเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่

จังหวัดชุมพร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี
จุดท่ี 1: 1020' 57.05"N, 9912'

28.10"E ต าบลทุ่งคา อ าเภอสวี
จุดท่ี 1: 1319' 07.05" N, 10001'

50.70"E ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง
จุดท่ี 1: 1323' 27.51" N, 10056'

38.02"E ต าบลบางทราย อ าเภอเมือง 

จุดท่ี 2: 1020' 18.25" N, 9911'

12.51"E ต าบลทุ่งคา อ าเภอสวี
จุดท่ี 2: 1319' 59.76" N, 10002’

02.75" E ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง
จุดท่ี 2: 1322' 16.06" N, 10056'

20.83" E ต าบลบางทราย อ าเภอเมือง

จุดท่ี 3: 1019' 16.45" N, 9911'

30.23" E ต าบลทุ่งคา อ าเภอสวี

จุดท่ี 3: 1320' 23.08" N, 10054'

23.64"E ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง
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ตารางที่ 2 ต าแหน่งท่ีเก็บตัวอย่างหอยนางรม

จังหวัดตราด
จุดท่ี 1: 1205' 23.43"N,10234' 34.60"E หมู่ท่ี 1 บ้านแหลมเทียน ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 
จุดท่ี 2: 1205' 31.94" N, 10234' 34.43" E หมู่ท่ี 1 บ้านแหลมเทียน ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 

จุดท่ี 3: 1206' 08.45" N, 10234' 13.74"E หมู่ท่ี 5 บ้านคันนา ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง 

ตารางที่ 3 ต าแหน่งท่ีเก็บตัวอย่างหอยลาย

จังหวัดตราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดที่ 1: 1207' 00.80"N,10227' 44.10"E อ าเภอเมือง

จุดที่ 2: 1203' 45.00" N,10231' 00.00"E อ าเภอเมือง 

จุดที่ 3: 1201' 03.70" N,10233' 55.05"E อ าเภอม์อง

จุดที่ 4: 1201' 12.00" N,10241' 24.00"E อ าเภอคลองใหญ่

จุดที่ 1: 0938'04.83" N,9916' 16.58"Eอ าเภอท่าชนะ 
จุดที่ 2: 0936' 10.65" N,9916' 56.03" Eอ าเภอท่าชนะ 

จุดที่ 3: 0934' 29.90" N, 9917' 40.35" Eอ าเภอท่าชนะ 
จุดที่ 4: 09 32' 32.14" N, 9917' 03.78" Eอ าเภอไชยา

จุดที่ 5: 0930' 12.00" N, 9918' 04.44"Eอ าเภอไชยา

จุดที่ 6: 0928' 08.06" N, 9918' 53.80"Eอ าเภอไชยา 

จุดที่ 7: 0935' 55.60" N, 9936' 44.03"Eต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 

จุดที่ 8: 0931' 50.66"N, 9936' 39.46" Eต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย 

ตารางที่ 4 ต าแหน่งท่ีเก็บตัวอย่างหอยตลับ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
จุดท่ี 1: 0921'51.30"N,9918'

25.83"E อ าเภอไชยา 
จุดท่ี 1: 1306' 37.01"N,10004' 05.00"E
ต าบลบางแก้ว อ าเภอ  บ้านแหลม 

จุดท่ี 1: 1319' 59.49" N,
10000' 27.14"E อ าเภอเมือง 

จุดท่ี 2: 1319' 59.13"N,
10000' 44.74"E อ าเภอเมือง 

จุดท่ี 2: 1306' 26.00" N, 10004' 07.01"E
ต าบลบางแก้ว อ าเภอ  บ้านแหลม 

จุดท่ี 2: 0923' 19.43" N,9918'

45.83"E อ าเภอไชยา  

จุดท่ี 3:  1306' 07.04" N,10004' 11.00"E
ต าบลบางแก้ว อ าเภอ  บ้านแหลม 



ตารางที่ 5 ต าแหน่งท่ีเก็บตัวอย่างหอยเชลล์

จังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี

จุดท่ี 1: บ้านท่าเทียบ
เรือประมง หมู่ท่ี 8 ต าบล

ปากน้ าชุมพร อ าเภอเมือง 

จุดท่ี 2: ทะเลในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปเป็น
ระยะ 3 ไมล์ทะเล

จุดท่ี 3: ทะเลในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปเป็น
ระยะ 3 ไมล์ทะเล

3.2 วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในหอยสองฝา
จากสะพานปลา ได้แก่ สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 
สะพานปลาปากน้ าระยอง จังหวัดระยอง สะพานปลาชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี สะพานปลาปากน้ าชุมพร จังหวัดชุมพร 
สะพานปลามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และปากน้ าสะพาน
ปลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนแห่งละ 20 ตัวอย่างใน
เดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2562 รวมตัวอย่างท้ังสิ้น 
120 ตัวอย่าง 

3.3 ประเมินค่าความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการ
ได้รับโลหะหนักจากการบรโิภคหอยสองฝา โดยค านวณจาก
ค่าสัดส่วนความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
(Hazard quotient, HQ) ตาม US – EPA (United States 
Environmental Protection Agency, 2008)  ท้ั ง น้ี  Lemly
(1996) ได้อธิบายลักษณะความเสี่ยงโดยพิจารณาจากค่า
สัดส่วนความเสี่ยง (HQ) โดยอ้างอิงจากการศึกษาท่ีผ่านมา 
ดังน้ี

HQ < 0.1 หมายถึง ไม่มีอันตราย                        
HQ 0.1-1.0 หมายถึง อันตรายอยู่ในระดับต่ า
HQ > 10 หมายถึง มีอันตรายอยู่ในระดับสูง

ท้ังน้ี จะต้องประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคหอยสองฝาใน
ปริมาณท่ีมีการปนเป้ือน หากได้รับสารน้ันเข้าสู่ร่างกายอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การค านวณปริมาณโลหะหนักที่เข้าสู่
ร่างกายโดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารและน้ าหนักตัวของแต่
ละช่วงอายุจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (2559) แสดงดังสมการ ดังน้ี

สมการ 1 Intake (mg/kg/day) = CF x IR
BW

โดย CF หมายถึง ปริมาณโลหะหนักท่ีปนเปื้อนในหอยสองฝา (mg/kg)
IR หมายถึง ข้อมูลการบริโภคอาหารในแต่ละวัน (kg/day)
BW หมายถึง น้ าหนักตัว (kg)

สมการ 2 HQ = Daily Intake
RfD

โดย Daily Intake หมายถึง ปริมาณโลหะหนักท่ีเข้าสู่
ร่างกาย (mg/kg/day)

RfD หมายถึง ความเข้มข้นอ้างอิงของโลหะหนักท่ี
มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันโดยไม่ท าให้เกิดความผิดปกติ
ใด ๆ ต่อสุขภาพอนามัย (mg/kg/day) 

ท้ังน้ีค่า RfD ส าหรับสารแคดเมียม เท่ากับ 0.001 
mg/kg/day และ สารตะกั่ว เท่ากับ 0.0035 mg/kg/day

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลปริมาณโลหะหนักท่ีพบใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s multiple range 
test (DMRT)

2) ค่าปริมาณโลหะหนักท่ีพบในหอยสองฝาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของสหภาพยุโรป (European Union, 2006) และมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (2529) และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2561) 

3) ข้อมูลประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการได้รับโลหะ
หนักจากการบริโภคหอยสองฝา (ข้อ 3.3)

1. ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยสองฝาจากแหล่งต่างๆ
1.1 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยแมลงภู่ ได้แก่ 

จังหวัดชุมพร 3 จุดเก็บ รวม 180 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรสงคราม 2 
จุดเก็บ รวม 120 ตัวอย่าง และจังหวัดชลบุรี 3 จุดเก็บ รวม 180 
ตัวอย่าง 

1) หอยแมลงภู่จังหวัดชุมพร พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.04 
mg/kg โดยค่าปรอทสูงสุด 0.35 mg/kg ในฤดูฝน เดือนพฤศจิกายน 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
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นอกจากน้ี พบตะกั่วเกินมาตรฐาน จ านวน 1 ตัวอย่าง ในเดือน
กันยายน 2561 ช่วงฤดูฝน พบค่า 1.50 mg/kg และพบค่าตะกั่วเฉลี่ย 
0.20 mg/kg (ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดู
ฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม)

2) หอยแมลงภู่จังหวัดสมุทรสงคราม พบปริมาณปรอท
เฉลี่ย 0.03 mg/kg โดยค่าปรอทสูงสุด 0.10 mg/kg ในช่วงฤดูฝน 
ในเดือนพฤษภาคม 2557 และเดือนกันยายน 2559 และปริมาณ
แคดเมียมเฉลี่ย 0.14 mg / kg ซึ่งพบแคดเมียมสูงสุด ในช่วงฤดูฝน 
0.84 mg/kg ในเดือนตุลาคม 2558 นอกจากน้ี ปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 
0.04 mg/kg และพบปริมาณตะกั่วสูงสุด 0.24 mg/kg ในช่วงฤดู
หนาว ในเดือนพฤศจิกายน 2560 (ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนเมษายน ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดู
หนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม) 

3) หอยแมลงภู่จังหวัดชลบุรี พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.02
mg / kg และพบปรอทสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ท่ี 0.10 mg / kg ในเดือน
มีนาคม 2559 และปริมาณแคดเมียมเฉลี่ย 0.11 mg/kg และปริมาณ
แคดเมียมสูงสุด 0.87 mg / kg ในช่วงฤดูหนาว ในเดือนพฤศจิกายน 
2558นอกจากน้ี ปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 0.02mg / kg และ พบค่าตะกั่ว
สูงสุด 0.55 mg / kg ในช่วงฤดูหนาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ)์ 

ผลการศึกษาในภาพรวมปริมาณโลหะหนักในแหล่งเลี้ยง
หอยแมลงภู่จังหวัดชุมพร สมุทรสงครามและชลบุรี ระหว่างปี 2557 
ถึง 2561 พบว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณ
โลหะหนักท่ีพบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรฐานค่อนข้างมาก และ
ปริมาณท่ีตรวจพบในแต่ละฤดูกาลและจุดเก็บ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ท้ังน้ี พบว่าจังหวัดชุมพรค่าปรอท 
แคดเมียม และตะกั่วสูงสุดในช่วงฤดูฝน พบค่าสูงสุด 0.35, 0.71 และ 
1.50 mg / kg ตามล าดับ โดยจังหวัดชุมพรมีฝนตกชุกตลอดปี มี
ฤดูฝนยาวนาน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงถึง 1,800 มิลลิลิตรต่อปี และ
บางช่วงฤดูฝนอาจได้รับอิทธิพลของลมมรสุมท าให้ฝนตกชุก
หนาแน่น ควรท่ีจะมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่ง
เลี้ยงดังกล่าว เน่ืองจากพบค่าเฉลี่ยปริมาณโลหะหนักสูงกว่าฤดูอื่น ๆ  
ส าหรับแหล่งเลี้ยงจังหวัดสมุทรสงคราม พบค่าปรอท และแคดเมียม
สูงในช่วงฤดูฝนเช่นกัน ส่วนตะกั่วพบค่าสูงสุดในช่วงฤดูหนาว โดย
พบค่าสูงสุด 0.10, 0.84 และ 0.24 mg/kg ตามล าดับ และจังหวัด
ชลบุรี พบค่าแคดเมียมและตะกั่วสูงสุดในช่วงฤดูหนาว และพบค่า

ปรอทสูงสุดในช่วงฤดูร้อน โดยพบค่า 0.87, 0.55 และ 0.10 mg/kg 
ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องวิมลพรและคณะ (2556) 
ศึกษาปริมาณปรอทในหอยแมลงภู่ หอยครางและหอยจอบบริเวณ
ชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบปรอทเฉลี่ย 0.023 mg/kg ซึ่ง
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค 
รวมท้ัง สุวรรณา (2554) ศึกษาปรอทในหอยแมลงภู่และหอยบิดใน
บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบค่าปรอทเฉลี่ย 0.006 -
0.016 mg / kg ซึ่งเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกัน จิราภาและคณะ (2554) 
ศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอทท่ีปนเป้ือนใน
หอยแครงและหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552 บริเวณ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาคร จ านวน 
48 ตัวอย่าง พบปริมาณโลหะหนักในหอยแมลงภู่ปลอดภัยต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ัง กฤษณาและคณะ (2557) ศึกษาปริมาณ
ตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอทท่ีปนเป้ือนในหอยแครงและ
หอยแมลงภู่ บริ เวณอ่ าวไทยตอนในบริ เวณชายฝั่ งจั งหวัด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร ปี 2557 ไม่พบการปนเปื้อน
เกินมาตรฐาน 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (2559) รายงาน
การปนเป้ือนแคดเมียมในหอยแมลงภู่จากปากแม่น้ าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่างท่ีระดับ 1.24 mg/kg
และไม่พบการปนเป้ือนของปรอท ตะกั่ว สารหนูอินทรีย์และ
สารหนูอนินทรีย์ นอกจากน้ี สมนึกและรินปวีร์ (2557) พบปริมาณ
แคดเมียมปนเปื้อนในหอยแมลงภู่ บริเวณแหล่งเลี้ยงจังหวัดชุมพร 
เก็บตัวอย่างช่วงเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 พบ
แคดเมียมเฉลี่ยสูงเกินมาตรฐานท่ีระดับ 4.547 ± 0.006 mg / kg 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 และพบปริมาณแคดเมียมเฉลี่ยสูง
เกินมาตรฐานในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2555 
โดยพบค่าเฉลี่ย 3.620 ± 0.010,4.453 ± 0.006 และ 5.217 ± 0.006 
mg / kg ตามล าดับ ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานมาก ท้ังน้ี ช่วงท่ีตรวจพบ
ปริมาณแคดเมียมสูงเป็นช่วงฤดูฝน แต่ปริมาณปรอทและตะกั่วพบ
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐาน

หากพิจารณาแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่ในจังหวัดชุมพรท่ี
ท าการศึกษา พบว่าแหล่งเลี้ยงในต าบลทุ่งคา อ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร เป็นอ่าวขนาดใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดชุมพรท่ีเกิดจากชายฝั่ง
ทะเลท่ียกตัว มีการทับถมของตะกอนแม่น้ าท่ีเป็นตะกอนดินเลน
หรือดินทรายปนโคลน และมีแม่น้ าล าคลองหลายสายไหลสู่อ่าวและ
ตกตะกอนสะสมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นท่ีน้ีเป็นอย่างมาก 
ซึ่งสิริชัย (2552) ได้ศึกษาคุณภาพน้ าในการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบ
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ธรรมชาติบริเวณอ่างทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพรจ านวน 3 สถานีและ
พบว่าคุณภาพน้ ามีคุณภาพเหมาะสมในการเลี้ยงหอยแต่พบ 1 
สถานีท่ีอัตราการตายของหอยแมลงภู่สูงเน่ืองจากมีสิ่งปฏิกูลจาก
ชายฝั่งค่อนข้างมาก จึงมีค่าความโปร่งแสง ความเค็ม ความเป็นกรด-
ด่างต่ ากว่ามาตรฐาน 

1.2 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยนางรม เก็บ
ตัวอย่างหอยนางรมจากจังหวัดตราด จ านวน 3 จุดเก็บ รวมท้ังสิ้น 
180 ตัวอย่าง 

1) หอยนางรมจังหวัดตราด พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.02 
mg/kg และพบปรอทสูงสุด 0.08 mg / kg ช่วงฤดูร้อน ในเดือน
เมษายน 2559 และพบแคดเมียมเฉลี่ย 0.53 mg/kg และพบค่า
แคดเมียมสูง 1.25, 1.30 และ 1.61 mg / kg ในเดือนพฤศจิกายน 
2560 เดือนตุลาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามล าดับ 
ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว นอกจากน้ี พบค่าตะกั่ว
เฉลี่ย 0.04 mg / kg และพบตะกั่วสูงสุด ในช่วงฤดูหนาว 0.23 
mg/kg ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์)

ผลการศึกษาในภาพรวม ปริมาณโลหะหนักในแหล่งเลี้ยง
หอยนางรมจังหวัดตราด ระหว่างปี 2557 –2561 พบว่ามีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณโลหะหนักท่ีพบต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรฐาน และปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจพบใน
แต่ละฤดูกาลและจุดเก็บ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(P<0.05) แต่บางช่วงฤดูโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีปริมาณน้ าจืดไหลลงสู่อ่าวปริมาณมาก น้ าท่ีไหลลง
สู่อ่าวน าพาตะกอนดิน น้ าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ท าให้บริเวณปากแม่น้ าล าคลองหรือระยะใกล้ฝั่งทะเล
มีการปนเปื้อนโลหะหนักค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในครั้งน้ีท่ีพบปริมาณแคดเมียมสูงในช่วงฤดูหนาว ดังน้ันควรท่ีจะมี
การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งเลี้ยงดังกล่าว
อย่างต่อเน่ือง

แววตาและคณะ (2557) พบว่าหอยนางรมพันธุ์ปากจีบ
บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอย่างระหว่างปี 2550 – 2551 
ปริมาณแคดเมียมเฉลี่ย 0.588 ± 0.849 mg/kg ซึ่งค่อนข้างมีการ
สะสมสูงกว่าตะกั่วและปรอท ท้ังน้ี พงษ์เทพ (2556) ได้ศึกษา
คุณภาพและความปลอดภัยหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
5 แหล่ง ได้แก่ท่าเทียบเรือ สถานท่ีรวบรวม สถานท่ีรับส่งสินค้า 
สถานท่ีท าความสะอาดและแปรรูปเบื้องต้น และสถานท่ีจัดจ าหน่าย 

ตรวจพบปริมาณแคดเมียมปนเปื้อนในตัวอย่างหอยนางรมร้อยละ 
8.33 ซึ่งเป็นปริมาณท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงและ
สหภาพยุโรป ส่วนปริมาณตะกั่วและปรอทพบในปริมาณท่ีต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.3 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยลาย เก็บ
ตัวอย่างจากจังหวัดตราด 4 จุดเก็บ รวม 240 ตัวอย่าง และจังหวัด 
สุราษฎรธ์านี 8 จุดเก็บ รวม 480 ตัวอย่าง

1) หอยลายจังหวัดตราด พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.01 
mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.08 mg / kg พบปริมาณแคดเมียม
เฉลี่ย 0.21 mg / kg และพบแคดเมียมสูงสุด 0.82 mg / kg ในช่วง
ฤดูหนาวในเดือนธันวาคม 2558 แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน และพบ
ปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 0.03 mg / kg ซึ่งพบปริมาณตะกั่วสูงสุด 0.49 
mg / kg ในช่วงฤดูหนาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 (ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์)

2) หอยลายจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 
0.01 mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.14 mg / kg ในช่วงฤดูฝน ใน
เดือนสิงหาคม 2561 และพบค่าแคดเมียมเฉลี่ย 0.20 mg / kg และ
พบค่าแคดเมียมสูงสุด 0.47 mg/kg ในช่วงฤดูฝน ในเดือน
พฤศจิกายน 2557และเดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากน้ี ค่าตะกั่ว
เฉลี่ย 0.11mg/kg และพบค่าตะกั่วสูงสุด 1.21 mg/kg ในช่วงฤดูฝน 
ในเดือนกันยายน 2559 (ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน และฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม) 

ผลการศึกษาในภาพรวม ปริมาณโลหะหนักในแหล่งหอย
ลาย ระหว่างปี 2557 –2561 พบว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่ง
ค่าเฉลี่ ยปริมาณโลหะหนักท่ีพบต่ ากว่ าเกณฑ์ ท่ี ก าหนด
ในมาตรฐาน และปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจพบในแต่ละฤดูกาล และ
จุดเก็บ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) อย่างไร
ก็ตามแหล่งหอยลายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณโลหะหนักท่ีพบ
ทุกชนิดจะพบในปริมาณท่ีสูงในช่วงฤดูฝน และพบปริมาณตะกั่วสูง
เกินมาตรฐานจ านวน 1 ตัวอย่างตามที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งน้ี จะเห็น
ได้ว่าจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันเป็นครั้งคราวและได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกิดบริเวณทะเลจีน
ใต้และอ่าวไทย ท าให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ี
สอดคล้องกับการศึกษาของสมชายและคณะ (2549) พบหอยลาย
บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชปนเป้ือนสารตะกั่วเฉลี่ยมากที่สุด 
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นอกจากน้ี Sow et al. (2019) ศึกษาการปนเป้ือน โลหะหนัก
ใน Asian clam (Corbicula fluminea) จากแม่น้ าโขง แม่น้ าป่าสัก
และแม่น้ าลพบุรี พบการปนเปื้อนสังกะสีสูงท่ีสุดในช่วง 127.33 –
163.65 µg / g และพบตะกั่วในช่วง 3.43 – 8.55 µg / g แคดเมียม
ในช่วง 0.88 - 1.95 µg / g ซึ่งในภาพรวมตรวจพบโลหะหนัก
ในปริมาณท่ีสูงในบริเวณ แม่น้ าป่าสักมากกว่า บริเวณแม่น้ าโขง 
และแม่น้ าลพบุรี 

1.4 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยตลับ เก็บ
ตัวอย่างจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 จุดเก็บ รวม 120 ตัวอย่าง 
จังหวัดเพชรบุรี  3 จุดเก็บ รวม 180 ตัวอย่างและจังหวัด
สมุทรสงคราม 2 จุดเก็บ รวม 120 ตัวอย่าง

1) หอยตลับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 
0.03 mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.33 mg / kg ในช่วงฤดูร้อน 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และพบแคดเมียมเฉลี่ย 0.10 mg /kg และ
พบแคดเมียมสูงสุด 0.32mg/kg ในช่วงฤดูฝน ในเดือนตุลาคม 2557
และเดือนตุลาคม 2558 นอกจากน้ี ปริมาณตะกั่วพบสูงเกินค่า
มาตรฐานท่ีระดับ 1.67 mg/kg จ านวน 1 ตัวอย่าง ในเดือนกันยายน 
2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน แต่พบค่าตะกั่วเฉลี่ย 0.15 mg /kg ซึ่งต่ า
กว่ามาตรฐานมาก (ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
และฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม)

2) หอยตลับจังหวัดเพชรบุรี พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 
0.02 mg / kg พบปรอทสูงสุด 0.33 mg / kg ในช่วงฤดูหนาว ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และพบแคดเมียมเฉลี่ย 0.09 mg /kg และ
พบแคดเมียมสูงสุด 0.37mg /kg ในช่วงฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม 
2557 นอกจากน้ี ปริมาณตะกั่วท่ีตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน พบ
ค่าสูงสุด 1.65 mg /kg ในเดือนกันยายน 2561 ในช่วงฤดูฝน จ านวน 
1 ตั วอย่ าง แต่ปริ มาณตะกั่ วเฉลี่ ยท่ี พบ 0.07 mg /kg
(ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูหนาวช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม)

3) หอยตลับจังหวัดสมุทรสงคราม พบปริมาณปรอท
เฉลี่ย 0.03 mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.09 mg /kg ในช่วงฤดู
ร้อนและฤดูหนาว ในเดือนมีนาคม 2557 และเดือนธันวาคม 2561 
และค่าแคดเมียมเฉลี่ย 0.07 mg /kg และพบแคดเมียมสูงสุด ในช่วง
ฤดูร้อนปริมาณ 0.73 mg /kg ในเดือนเมษายน 2559 นอกจากน้ี 
ปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 0.04 mg /kg และพบตะกั่วสูงสุด 0.32 mg / kg
ในช่วงฤดูร้อน ในเดือนมีนาคม 2561 (ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึ ง เ ดื อน เ มษ า ยน  ฤ ดู ฝ น ช่ ว ง เ ดื อนพ ฤษภา คม ถึ ง

เดือนตุลาคมและฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม)
ผลการศึกษาในภาพรวม ปริมาณโลหะหนักในแหล่งหอย

ตลับทุกจังหวัดท่ีศึกษาระหว่างปี 2557 –2561 พบค่าเฉลี่ยปริมาณ
ปรอท แคดเมี ยมและตะกั่ ว ต่ ากว่ า เกณฑ์ ท่ี ก าหนด
ในมาตรฐาน และปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจพบในแต่ละฤดูกาล และ
จุดเก็บ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) อย่างไรก็ตาม 
แหล่งเลี้ยงหอยตลับจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบตะกั่วเกินมาตรฐาน
จ านวน 1 ตัวอย่างในช่วงฤดูฝน เช่นเดียวกับหอยตลับจังหวัด
เพชรบุรีพบตะกั่วเกินมาตรฐานจ านวน 1ตัวอย่างช่วงฤดูฝน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ เสถึยรพงษ์ และคณะ (2558) ศึกษา
ความเข้มข้นของโลหะหนักในหอยสองฝา ได้แก่  หอยตลับ 
หอยหลอดและหอยกาบบริเวณชายฝั่ งทะเลแหลมกัด ต าบล
แหลมกัด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยเก็บตัวอย่างช่วงน้ าทะเล
ลงต่ าสุดในฤดูฝน พบหอยตลับมีปริมาณตะกั่วโดยเฉลี่ยสูงถึง 2.26 
mg /kg และแคดเมียมเฉลี่ย 3.31 mg /kg โดยพบการสะสม
สูงในช่วงฤดูฝน และพบว่าชนิดและขนาดของหอยสองฝามีผลต่อ
ความเข้มข้นโลหะหนักท่ีสะสมในตัวหอยสองฝา แต่ปริมาณโลหะ
หนักเฉลี่ยไม่เกินมาตรฐานท่ีก าหนดและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
นอกจากน้ี นุชนาถ และคณะ (2557) ศึกษาปริมาณโลหะหนัก
ในอาหารทะเลจากจังหวัดระยอง ในปี 2552 - 2553 โดยสุ่มตรวจ
หอยบิด หอยแมลงภู่  หอยตลับและหอยคราง ซึ่งพบว่าหอยมี
ปริมาณสารหนูและแคดเมียมสูง กว่ามาตรฐาน

1.5 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยเชลล์ เก็บ
ตัวอย่างจากจังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี แห่งละ 
1 จุดเก็บ รวมตัวอย่างที่เก็บแต่ละจังหวัดเท่ากับ 60 ตัวอย่าง 

1) หอยเชลล์จังหวัดชุมพร พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.03 
mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.16 mg / kg ในช่วงฤดูฝน ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 และพบแคดเมียมเฉลี่ย 0.20 mg / kg และพบค่า
แคดเมียมสูงสุด 0.95 mg / kg ในช่วงฤดูร้อน ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 นอกจากน้ี พบตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน1.46 mg / kg จ านวน 1 
ตัวอย่าง ในช่วงฤดูฝน แต่ค่าตะกั่วเฉลี่ยท่ีพบ 0.14 mg/kg ซึ่งถือว่า
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรฐาน (ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน และฤดู
หนาวช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม)

2) หอยเชลล์จังหวัดระยอง พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.01 
mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.07 mg / kg ในช่วงฤดูหนาว ใน
เดือนตุลาคม 2559 และพบแคดเมียมสูงเกินค่ามาตรฐานจ านวน 
5 ตัวอย่าง ปริมาณ 1.02, 1.10, 1.46, 1.48 และ 2.30 mg / kg ในปี 
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2560 - 2561 และพบค่าแคดเมียมเฉลี่ ย 0.55 mg / kg โดย
แคดเมียมท่ีพบค่าสูงสุด 2.30 mg / kg ในฤดูฝนเดือนสิงหาคม 
2560 นอกจากน้ี พบค่าเฉลี่ยตะกั่ว 0.03 mg / kg และพบตะกั่ว
สูงสุด 0.29 mg / kg ในฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2561 (ฤดูร้อนช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนธันวาคมและต่อเน่ืองถึงเดือนมกราคม)

3) หอยเชลล์จังหวัดชลบุรี พบปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.02 
mg / kg และพบปรอทสูงสุด 0.06 mg / kg ในช่วงฤดูหนาวในเดือน
พฤศจิกายน 2557 พบค่าแคดเมียมเฉลี่ย 0.44 mg / kg และพบ
แคดเมียมสูงเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ 1.65, 1.39 
และ 1.46 mg / kg ท้ังน้ี แคดเมียมท่ีพบค่าสูงสุด 1.65 mg / kg
ในฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2560 นอกจากน้ี ค่าตะกั่วเฉลี่ย 0.02 mg / 
kg และพบตะกั่วสูงสุด 0.16 mg / kg ในฤดูร้อน ในเดือนพฤษภาคม 
2561 (ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์)

ผลการศึกษาในภาพรวม ปริมาณโลหะหนักในแหล่งหอย
เชลล์ จังหวัดชุมพร ระยองและชลบุรี ระหว่างปี 2557 – 2561 พบ
ค่าเฉลี่ยปริมาณโลหะหนักทุกชนิดต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน ก าหนด 
และปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจพบในแต่ละฤดูกาล จุดเก็บ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ท้ังน้ี จังหวัดชุมพร พบ
ตะกั่ วจ านวน 1 ตัวอย่างท่ีเกินมาตรฐาน จังหวัดระยอง พบ
แคดเมียม จ านวน 5 ตัวอย่างท่ีเกินมาตรฐาน รวมท้ังจังหวัดชลบุรี
พบแคดเมียมเกินมาตรฐาน จ านวน 3 ตัวอย่าง ในช่วงฤดูฝน ฤดูร้อน
และฤดูหนาว 

หอยเชลล์และหอยนางรมมีปริมาณการปนเปื้ อน
แคดเมียมสูงมากกว่าหอยสองฝาชนิดอื่น ๆ ซึ่งหอยเชลล์ใช้ส่วน
ท้ังตัวท่ีบริโภคได้มาวิเคราะห์โลหะหนัก (ส่วนเน้ือ ไข่และอวัยวะ
ย่อยอาหาร) จึงอาจมีผลท าให้ปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมสูง 
ดังน้ัน จึงได้ท าการพิสูจน์การปนเปื้อนโดยแยกส่วนอวัยวะของหอย
เชลล์เพื่อวิเคราะห์โลหะหนักในแต่ละส่วน โดยแบ่งเป็นส่วนเน้ือ 
ส่วนไข่ และท้ังตัว (เน้ือและไข่) ซึ่ง เป็นหอยเชลล์ท่ีเก็บในบริเวณ
แหล่งเลี้ยงจังหวัดชุมพร ระยอง และชลบุรี ในปี 2560–2561 
จ านวนท้ังสิ้น 72 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่าแคดเมียมสะสม
ในส่วนไข่ของหอยเชลล์ในปริมาณท่ีสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดในทุกปีท่ีศึกษา ยกเว้นในปี 2560 ซึ่งค่าท่ีพบในช่วง 0.89 –
3.28 mg / kg ท้ังน้ี จะได้น าค่าสูงสุดของแคดเมียมท่ีพบในส่วนไข่
ไปประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค ต่อไป

Pimonwan et al. (2009) พบแคดเมียมสูงสุดในหอยเชลล์ จังหวัด
ระยอง ปริมาณ 5.23 mg / kg เช่นเดียวกับ แววตาและคณะ (2557) 
ศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยเชลล์บริเวณชายฝั่งนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระหว่างปี 2550 - 2551 พบ
ปริมาณแคดเมียมสูงในหอยเชลล์ในช่วง 0.181 –5.230 mg/kg 
ปริมาณตะกั่วพบในช่วง 0.022 – 0.533 mg / kg และปริมาณปรอท
พบในช่วง <0.004–0.024mg /kg และผู้ บริ โภคมีความเสี่ ยง
ในการได้รับแคดเมียมจากการบริโภคหอยเชลล์ นอกจากน้ี ภูริธัช 
(2558) ศึกษาการสะสมของแคดเมียมในสัตว์น้ าน าเข้าในช่วงเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่าหอยเชลล์น าเข้ามี
การ ปนเปื้อนของแคดเมียมสูงถึง 6.75 mg / kg ซึ่งมีความเสี่ยงใน
การตรวจพบโลหะหนักสูงในสัตว์น้ ากลุ่มหอยสองฝาน าเข้า

การปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยสองฝาแต่ละชนิด แต่
ละแหล่งเลี้ยงรวมท้ังศึกษาในแต่ละฤดูกาลจะเห็นได้ว่าหอยแต่ละ
ชนิดมีการสะสมของโลหะหนักท่ีแตกต่างกัน ซึ่งข้ึนกับปริมาณโลหะ
หนักท่ีปนเปื้อนในอาหารท่ีหอยบริโภคเข้าไป (สุภาน้อย และสุภา
พรรณ, 2542) รวมท้ังการสะสมของโลหะหนักในหอยสองฝาจะ
เพิ่ มข้ึ นตามขนาด ปั จจั ยทางกายภาพและอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมเช่นความสามารถในการก าจัดสารพิษของหอย 
องค์ประกอบเน้ือเยื่อและปริมาณโลหะหนักในสิ่ งแวดล้อม 
นอกจากน้ี ณิฎฐารัตน์ และสมเกียรติ (2526) รายงานว่าปริมาณ
โลหะหนักในสัตว์น้ าจะแตกต่างกันตามชนิดและขนาดของสัตว์น้ า
รวมถึงบริเวณท่ีเก็บตัวอย่างด้วย  เช่นเดียวกับรายงาน George et 
al. (2013) รายงานว่าหอยมีการสะสมของโลหะหนักมากสุด 
เน่ืองจากหอยเป็นสัตว์ท่ีอาศัยติดอยู่กับท่ี และกินอาหารโดยการ
กรอง จึงสามารถกรองเอาโลหะหนักต่าง ๆ  เข้าไปสะสมในเน้ือเยื่อได้
สูง ด้วยเหตุน้ี จึงนิยมใช้หอยเป็นดัชนีบ่งช้ีในการตรวจติดตาม
มลพิษจากโลหะหนัก นอกจากน้ี Sankar et al. (2006) ศึกษาการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์ทะเลต่าง  ๆในแต่ละช่วงระยะเวลา พบว่า
การสะสมของโลหะหนักในสัตว์ทะเลขึ้นกับแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
พฤติกรรมการกินอาหาร อายุ ขนาดและช่วงระยะเวลาการสัมผัส
โลหะหนักด้วย

การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยสองฝาจาก
แหล่งต่าง ๆ  รวมท้ังจากการศึกษาครั้งน้ี พบว่าแคดเมียมเป็นโลหะ
หนักท่ีพบสูงมากในหอยหรือกลุ่มสัตว์ทะเลท่ีมีเปลือกแข็งหุ้มล าตัว 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pimonwan et al. (2009)  พบว่า
แคดเมียมมีการสะสมสูงในหอย โดยแคดเมียมสามารถจับตัวกับ
โปรตีนในเซลเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเสถียรโดยแคดเมียมจับ
กับ Softer ligands ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีมีโมเลกุลต่ า ดังน้ันการท่ีพบปีที่ 3 ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน 2563

Volume 3 Number 2 April – June 2020
วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์ 21



แคดเมียมมีปริมาณสูงมากในหอยน่าจะเป็นเพราะว่าสัตว์ในกลุ่ม 
shellfish มีความไวสูง (high activity) ในการสะสมแคดเมียมโดยท า
ปฏิกิริยากับโปรตีนท่ีมีโมเลกุลต่ า (Cooke et al.,1979) นอกจากน้ี 
ปริศนา (2562) รายงานว่าหอยมีการปนเปื้อนแคดเมียมสูงมากกว่า
หมึก ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการดูดซึมแคดเมียมสู่เน้ือเยื่อหอยได้ดีและ
พบการปนเปื้อนแคดเมียมสูงในหอยแครงท่ีศึกษาในช่วงปลายฤดูฝน
ซึ่งเป็นช่วงน้ าหลากมีการพัดพาตะกอนและเพิ่มการสะสมธาตุต่างๆ
ในดิน 

ฉลวยและคณะ (2558) ได้ติดตามมลพิษจากโลหะหนัก
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย บริเวณพื้นท่ีเกาะสะเก็ด 
จังหวัดระยอง หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง และหมู่เกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างเดือนมกราคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2557 
พบปริมาณแคดเมียม ปรอทและตะกั่วในน้ าทะเลจากพื้นท่ีดังกล่าว
โดยแสดงค่าต่ าสุดและสูงสุด 0.006 – 0.014, <0.10 – 0.38 และ 
<0.03 – 0.30 µg/L ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าค่ามาตรฐานน้ าทะเลของ
ไทย รวมท้ังศึกษาปริมาณแคดเมียม ปรอทและตะกั่วในดินตะกอน
จากพื้นท่ีดังกล่าว แสดงค่าต่ าสุดและสูงสุด 0.018 - 0.147, <0.003 
– 0.019 และ 2.00 – 47.20 µg/L ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ต่ ากว่าค่ามาตรฐานดินตะกอนทะเลและชายฝั่งส าหรับประเทศไทย 
เช่นเดียวกับ สุรชาติ (2552) ท่ีศึกษาคุณภาพน้ าทะเลในฟาร์มหอย
นางรมบริ เวณอ่ าวบ้ านดอน อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จั งหวั ด
สุราษฏร์ธานี ในปี 2551–2552 โดยพบค่าตะกั่ว ในช่วง 0.006 –
0.012 mg/L นอกจากน้ี จักรพันธ์ (2554) ได้ท าการศึกษาปริมาณ        
โลหะหนักในน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี พบว่าตะกั่ว 
แคดเมียม ทองแดงและสังกะสี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐานการเฝ้า
ระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ าทะเลในแหล่งเลี้ยงหอยบริเวณ
ต่าง  ๆ

นอกจากน้ี รายงานของกรมประมง (2562) พบการสะสม
ของโลหะหนักชนิดแคดเมียม ปรอทและตะกั่วในน้ าทะเลจากแหล่ง
เลี้ยงหอยลาย จังหวัดตราด โดยแสดงค่าต่ าสุดและสูงสุด 0.004 –
0.240, 0.002 – 0.01 และ 0.004 – 0.933 µg /L ตามล าดับ รวมท้ัง
พบการสะสมของโลหะหนักชนิดแคดเมียม ปรอทและตะกั่วในน้ า
ทะเลจากแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่ จังหวัดชุมพร โดยแสดงค่าต่ าสุด
และสูงสุด 0.011 – 0.184, 0.001 – 0.06 และ 0.028 – 0.269 µg/L
ตามล าดับ และพบการสะสมของโลหะหนักชนิดแคดเมียม ปรอท
และตะกั่วในน้ าทะเลจากแหล่งเลี้ยงหอยตลับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
โดยแสดงค่าต่ าสุดและสูงสุด 0.017 – 0.163, 0.001 – 0.007 และ 
0.082 – 0.191 µg/Lตามล าดับ ซึ่งรายงานการเฝ้าระวังปริมาณ

โลหะหนักในน้ าทะเลบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยสองฝาดังกล่าว พบค่า
ต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 27 (กรมควบคุมมลพิษ,2550) แต่ใน
บางช่วงฤดูอาจพบปริมาณท่ีสูงแต่ไม่เกินมาตรฐาน ดังน้ัน ควรท่ีจะ
มีการเฝ้าระวังปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนท้ังในบริเวณแหล่งน้ าท่ี
เลี้ยงหอยรวมท้ังการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในเน้ือหอยท่ีน ามาบริโภค
อย่างต่อเน่ืองในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งการพบปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าในปริมาณท่ีสูงมีความสัมพันธ์กับการตรวจพบปริมาณ
โลหะหนักปนเปื้อนในหอยสองฝาด้วย

2. ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยสองฝาจาก
สะพานปลา

เก็บตัวอย่างหอยแครง และหอยนางรมจ านวน 20 
ตัวอย่าง จากสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และบริเวณสะพาน
ปลาปากน้ าระยองเก็บตัวอย่างหอยแครง หอยลายและหอยแมลงภู่ 
จ านวน 20 ตัวอย่าง รวมท้ังการเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่และหอย
ตลับจากสะพานปลาชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 20 ตัวอย่าง 
นอกจากน้ีเก็บตัวอย่างบริ เวณสะพานปลามหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร โดยเก็บหอยแมลงภู่ และหอยแครง จ านวน 20 ตัวอย่าง 
ท้ังน้ีได้เก็บตัวอย่างบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้บริเวณสะพานปลา
ปากน้ าชุมพร จังหวัดชุมพร โดยเก็บตัวอย่างหอยตลับและ
หอยแมลงภู่ จ านวน 20 ตัวอย่าง และบริเวณปากน้ าสะพานปลา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างหอยนางรมและหอยตลับ จ านวน 
20 ตัวอย่าง ซึ่งเริ่มท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมดต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
- เดือนธันวาคม 2562 พบการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยสองฝา
บริเวณสะพานปลาปากน้ าระยอง สะพานปลาชะอ า สะพานปลา
มหาชัย และสะพานปลาปากน้ าจังหวัดชุมพร  โดยปริมาณ
แคดเมียมพบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด อย่างไรก็ตามพบ
ค่าสูงสุดของแคดเมียมในหอยนางรมบริเวณสะพานปลาอ่างศิลาท่ี 
1.18 mg /kg และบริเวณปากน้ าสะพานปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ี 
1.04 mg /kg ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม 
ค่าเฉลี่ยยังอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากน้ีปริมาณ
เฉลี่ยของปรอทและตะกั่วท่ีพบในสะพานปลาทุกแห่งและหอยสอง
ฝาทุกชนิดอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด

การศึกษาปริมาณการปนเป้ือนของโลหะหนักในหอย   
สองฝาจากแหล่งเลี้ยง/แหล่งจับ และสถานท่ีมีการรวบรวมเพื่อ
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ พบว่ามีความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนของปรอทในหอยสองฝาน้อยมาก และพบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
มาตรฐานก าหนด เมื่อเทียบกับปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียม
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และตะกั่ว ซึ่งหอยเชลล์พบการปนเปื้อนของแคดเมียมและตะกั่ว
สูงสุดเมื่อเทียบกับหอยชนิดต่าง ๆ  ท้ังน้ี อาจเน่ืองจากการวิเคราะห์
หอยเชลล์ท้ังตัวในส่วนท่ีกินได้ (ส่วนเน้ือ ไข่และอวัยวะย่อยอาหาร 
(Digestive gland)) และหอยนางรมเช่นเดียวกันใช้ท้ังตัวในส่วนท่ีกิน
ได้มาท าการวิเคราะห์ ซึ่งส่วนไข่และอวัยวะย่อยอาหารเป็นแหล่ง
สะสมของแคดเมียมในปริมาณสูง ท้ังน้ี สอดคล้องตามรายงานของ 
Uthe and Chou (1987) พบการปนเปื้อนแคดเมียมในหอยเชลล์
มากกว่า 90% ในอวัยวะย่อยอาหาร และพบในส่วนเน้ือน้อยกว่า 
1% และจากรายงานของ George (2003) พบแคดเมียมในปริมาณท่ี
สูงในหอยนางรมและหอยเชลล์ ซึ่งพบสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดโดย
สหภาพยุโรปท่ี 1 mg / kg และระบุว่าแคดเมียมมีการสะสมใน
อวัยวะย่อยอาหารของหอยท้ังสองชนิดเช่นกัน

3. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภค
หอยสองฝา

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสาร
ปรอท แคดเมียม และตะกั่วจากการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่ง  
ต่าง ๆ  เป็นการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพเป็นการ
ท านายถึงความน่าจะเป็นของผลกระทบต่อสุขภาพ (พงศ์เทพ,2547) 
ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคหอยสองฝา
จากแหล่งต่าง ๆ  แสดงเป็นค่า HQ (Hazard Quotient) ซึ่งเป็นการ
น าผลการประเมินท่ีมีความเสี่ยงสุดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ หากได้รับสารน้ันเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
ซึ่งจากการศึกษาน้ีได้น าผลท่ีพบสูงสุดมาใช้ในการประเมินค่า หาก
ค่า HQ มากกว่า 1 แสดงว่า ปริมาณโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพสูง หากได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะ
เวลานาน (พงศ์เทพ, 2547 และอมรรัตน์ และพิสิษฐ์, 2562) ท้ังน้ีใช้
หลักการค านวณปริมาณโลหะหนักท่ีเข้าสู่ร่างกายในแต่ละช่วงอายุ 
โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารและน้ าหนักตัวของแต่ละช่วงอายุจาก
ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย (ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559) โดยแสดงปริมาณการบริโภคหอย
แต่ละชนิด ท้ังน้ี ไม่มีข้อมูลการบริโภคหอยเชลล์และหอยตลับจึงใช้
หอยกาบเป็นตัวแทนข้อมูลในการวิเคราะห์เน่ืองจากเป็นหอยสองฝา
เหมือนกัน รวมท้ังข้อมูลปริมาณการได้รับโลหะหนักแต่ละชนิดเข้า
สู่ร่างกายแต่ละวันโดยไม่ท าให้เกิดความผิดปกติใดๆต่อสุขภาพ
อนามัย (RfD) หน่วยเป็น mg/kg/day ซึ่งค่า RfD ปริมาณสารตะกั่ว
เท่ากับ 0.0035 mg/kg/day และปริมาณแคดเมียมเท่ากับ 0.001 
mg/kg/day (US-EPA, 2008) 

ผลการศึกษาปริมาณปรอทในเน้ือหอยสองฝาพบค่าน้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด และมีความเสี่ยงน้อยต่อการบริโภค จึง
ไม่ได้น ามาค านวณหาค่าปริมาณความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ
บริโภค ยกเว้นปริมาณแคดเมียมและตะกั่วซึ่งพบปริมาณปนเปื้อนใน
หอยสองฝาบางชนิดท่ีสูงเกินมาตรฐาน จึงน าข้อมูลปริมาณการ
ปนเปื้อนแคดเมียมและตะกั่วท่ีพบค่าสูงเกิน 1 mg / kg มาประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ หากพิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพในการ
บริโภคหอยแต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบระหว่างชนิดหอยและแหล่ง
เลี้ยง พบความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับแคดเมียมและตะกั่ว
แสดงค่า HQ น้อยกว่า 1 ในทุกตัวอย่างท่ีศึกษาดังตารางท่ี 6 แสดง
ว่าปริมาณโลหะหนักท่ีได้รับไม่มากพอท่ีจะก่อให้เกิดผลทางสุขภาพ 
อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรระมัดระวัง หากมีการบริโภคต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลานานอาจจะได้รับอันตราย ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า
ช่วงอายุ 3 - 5.9 ปีและช่วงอายุ 6 - 12.9 ปี มีความเสี่ยงจากการ
บริโภคโดยเฉลี่ยสูงกว่าช่วงอายุอื่น นอกจากน้ี พบว่าหอยเชลล์และ
หอยนางรมมีปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมสูงและจ านวนท่ีพบ
มากกว่าหอยสองฝาชนิดอื่น ๆ  ซึ่งหอยเชลล์ใช้ส่วนท้ังตัวท่ีบริโภค
ได้มาวิเคราะห์โลหะหนัก (ส่วนเน้ือ ไข่และอวัยวะย่อยอาหาร) จึง
อาจมีผลท าให้ปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมสูง ดังน้ัน จึงได้น า
ค่าสูงสุดของหอยเชลล์ในส่วนไข่ท่ีวิเคราะห์ได้มาประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคต่อไป

การศึกษาน้ี สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรรัตน์และ 
พิสิษฐ์ (2562) ซึ่งประเมินความเสี่ยงโดยแสดงค่า HQ พบว่าค่า HQ 
ของตะกั่วพบสูงสุดในช่วงอายุ 3 - 5.9 ปีและ ต่ าสุดในช่วงอายุ 13 -
17.9 ปีและช่วงอายุ 65 ปีข้ึนไป เช่นเดียวกับ Shu et al. (2018) 
พบว่าผู้บริโภคปลาและอาหารทะเลในช่วงอายุ 0 - 3 ปี และ 4 - 6 ปี 
จะมีความเสี่ยงสูงกว่าในช่วงอายุอื่น ๆ รวมท้ังการศึกษาของ 
พัฒนพร และกาญจนา (2558) พบว่าผู้บริโภคท่ีมีน้ าหนักตัวน้อย
และยังมีการบริโภคในปริมาณเท่าเดิมจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับ
โลหะหนักในปริมาณท่ีมากข้ึน เช่นเดียวกับการศึกษาความเสี่ยง
ด้านสุขภาพจากโลหะหนักปนเปื้อนในปลากะพงและปลาทับทิมของ
อมรรัตน์ และพิสิษฐ์ (2562) พบว่าปริมาณโลหะหนัก แคดเมียม
และตะกั่วในปลาไม่เกินมาตรฐาน  นอกจากน้ีการประเมินค่าความ
เสี่ยงด้านสุขภาพมีค่า HQ อยู่ในช่วง 0.0002 – 0.0074 ซึ่งแสดงว่า
ปลาท้ัง 2ชนิดไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมท้ังจากการศึกษาของ 
Alipour and Banagar (2018) ได้ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
โลหะหนักท่ีปนเปื้อนในปลา 5 ชนิดในประเทศอิหร่านพบค่า HQ 
< 1 ซึ่งแสดงว่าการบริโภคปลาไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
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ปริศนา (2562) รายงานว่าการบริโภคหอยแครงเกิน
10 กรัม / วัน อาจมีความเสี่ยงได้รับแคดเมียมเกินมาตรฐานและ
ได้รับตะกั่วในเวลาเดียวกัน ดังน้ันผู้บริโภคควรบริโภคสัตว์ทะเล
กลุ่มหอยแครงแต่น้อยและไม่ควรบริโภคประจ า เน่ืองจากอาจเพิ่ม

ความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ นอกจากน้ี แววตาและคณะ (2557) ศึกษา
ความเสี่ยงต่อการบริโภคหอยเชลล์บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง พบค่าความเสี่ยงเฉลี่ยท่ีระดับ 0.99 และ
สูงสุดท่ีระดับ 3.94 ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ตารางที่ 6 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการบริโภคหอยสองฝา

ชนิด/

จังหวัด

ปริมาณ โลหะ

หนัก(mg/kg)

ปริมาณโลหะหนักท่ีเข้าสู่ร่างกายในแต่ละวัน (mg/kg-day) /ค่า Hazard Quotient (HQ)

3 - 5.9 ปี 6 - 12.9 ปี 13 - 17.9 ปี 18 - 34.9 ปี 35 - 64.9 ปี 65 ปีขึ้นไป

หอยแมลงภู่

จังหวัดชุมพร

ตะกั่ว 1.50 

mg/kg

0.00005

/ 0.0150

0.00004

/ 0.0120

0.00002 

/ 0.0070

0.00003 

/ 0.0100

0.00002 

/ 0.0050

0.000007

/ 0.0020

หอยนางรม

จังหวัดตราด

แคดเมียม 1.61 

mg/kg

0.000002 

/ 0.0020

0.000004 

/ 0.0040

0.00002 

/ 0.0160

0.00002 

/ 0.0160

0.000005 

/ 0.0060

0.000003 

/ 0.0030

หอยลาย

จังหวัด          

สุราษฎร์ธานี

ตะกั่ว 1.21

mg/kg

0.00005

/ 0.0050

0.00004

/ 0.0050

0.00002 

/ 0.0030

0.00003 

/ 0.0040

0.00002 

/ 0.0033

0.000007

/ 0.0020

หอยตลับ

จังหวัด         

สุราษฎร์ธานี

ตะกั่ว 1.67 

mg/kg

0.000004

/ 0.0010

0.000008

/ 0.0020

0.000002 

/ 0.0005

0.000002 

/ 0.0005

0.000002 

/ 0.0005

0.000007

/ 0.0003

หอยตลับ

จังหวัดเพชรบุรี

ตะกั่ว 1.67

mg/kg

0.000004

/ 0.0010

0.000008

/ 0.0020

0.000002 

/ 0.0005

0.000002 

/ 0.0005

0.000002 

/ 0.0005

0.000007

/ 0.0003

หอยเชลล์

จังหวัด

ชุมพร

แคดเมียม *

1.08 mg/kg

0.000003 

/ 0.0025

0.000005

/ 0.0052

0.000001 

/ 0.0012

0.000001

/ 0.0012

0.000001 

/ 0.0010

0.0000008

/ 0.0008

ตะกั่ว 1.46

mg/kg

0.000003

/ 0.0009

0.000007

/ 0.0020

0.0000002 

/ 0.0005

0.0000002

/ 0.0005

0.0000003 

/ 0.0004

0.000001

/ 0.0003

หอยเชลล์

จังหวัดระยอง

แคดเมียม 2.30 

mg/kg

0.000005 

/ 0.0050

0.00001

/ 0.0110

0.000003 

/ 0.0030

0.000003

/ 0.0030

0.000002 

/ 0.0020

0.000002 

/ 0.0020

แคดเมียม *

3.28 mg/kg

0.000008

/ 0.0080

0.000003

/ 0.0080

0.000004 

/ 0.0037

0.000004 

/ 0.0036

0.000003 

/ 0.0031

0.000002 

/ 0.0024

หอยเชลล์

จังหวัดชลบุรี

แคดเมียม 1.65 

mg/kg

0.000004

/ 0.0040

0.000008 

/ 0.0080

0.000002 

/ 0.0020

0.000002

/ 0.0020

0.000002

/ 0.0010

0.000001 

/ 0.0005

แคดเมียม *

2.09 mg/kg

0.000005

/ 0.0050

0.00001

/ 0.0100

0.000002 

/ 0.0023

0.000002

/ 0.0023

0.000002 

/ 0.0020

0.000002 

/ 0.0020

หมายเหตุ: * = ปริมาณแคดเมียมสูงสุดเฉพาะส่วนไข่หอยเชลล์ในปี 2560 - 2561
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สรุปผลการทดลอง

1. การส ารวจและตรวจติดตามคุณภาพหอยสองฝา
จ านวน 5 ชนิด ได้แก่หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยลาย หอยตลับ
และหอยเชลล์ ระหว่างปี 2557 –2561 โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่ง
เลี้ ยง /แหล่ งจั บบริ เวณ 7 จั งหวัด ได้แก่จั งหวัดชุมพร 
สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานีและเพชรบุรี 
ในทุกเดือน ๆ  ละ 1 ตัวอย่าง ผลการศึกษาปริมาณการปนเปื้อน
โลหะหนักได้แก่ ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว ในภาพรวมพบ
ค่าเฉลี่ยโลหะหนักทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวในปริมาณท่ีปลอดภัยต่อการ
บริ โภค โดยปริมาณการปนเปื้อนสารปรอทในทุกตัวอย่าง
ที่ท าการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด กล่าวคือพบน้อย
กว่า  0.5 mg / kg แต่พบปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกิน
มาตรฐานในหอยนางรม และหอยเชลล์ โดยหอยนางรม พบ
แคดเมียมสูงในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน ในปริมาณ 1.61 mg /kg, 
1.25 mg / kg และ 1.30 mg /kg และหอยเชลล์จากจังหวัดชลบุรี
พบแคดเมียมสูง ในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝนและฤดูร้อน ในปริมาณ 
1.39 mg / kg, 1.46 mg /kg และ1.65 mg / kg ซึ่งสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งหอยเชลล์จากจังหวัดระยอง พบแคดเมียมสูงเกิน
มาตรฐาน ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน จ านวน 4 ตัวอย่างในปริมาณ 
1.48 mg /kg, 1.46 mg /kg, 1.10 mg /kg และ 1.02 mg /kg
นอกจากน้ี แคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน จ านวน 1 ตัวอย่างปริมาณ 
2.30 mg / kgส่วนปริมาณการปนเปื้อนตะกั่วพบสูงเกินมาตรฐาน
ในหอยแมลงภู่ หอยลาย หอยตลับและหอยเชลล์ โดยหอยแมลงภู่
จากจังหวัดชุมพร พบตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน ในช่วงฤดูฝนปริมาณ  
1.50 mg / kg ส่วนหอยลายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบตะกั่ว

สูงเกินมาตรฐานในช่วงฤดูฝนปริมาณ 1 .20  mg/kg หอย
ตลับจากจังหวัดสุร าษฎร์ธานีพบปริมาณตะกั่วส ูง
เกินมาตรฐาน พบในช่วงฤดูฝน ปริมาณ1.67mg /kg
นอกจากน้ี พบหอยตลับจากจังหวัดเพชรบุรีในช่วงฤดูฝน พบตะกั่ว
สู งเกิ นมาตรฐาน ปริ มาณ 1.65 mg/kg และหอยเชลล์
จากจังหวัดชุมพร พบตะกั่วสูงเกินมาตรฐาน ในช่วงฤดูฝน 
ในปริมาณ 1.46 mg /kg 

2. การศึกษาปริมาณโลหะหนักในหอยแครง หอยนางรม 
หอยลาย หอยแมลงภู่และหอยตลับ บริเวณสะพานปลาในช่วง
เดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2562 จ านวน 120 ตัวอย่าง พบ
การปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินมาตรฐานในหอยนางรมจ านวน 
2 ตัวอย่างจากสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และสะพานปลา
สุราษฎร์ธานี ปริมาณ 1.18 mg / kg และ 1.04 mg / kg ตามล าดับ 
ส่วนหอยชนิดอื่น ๆ  พบปริมาณโลหะหนักต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน
ก าหนด

3. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับ
สารโลหะหนักจากการบริโภคหอยสองฝาพบค่า HQ น้อยกว่า 1 ใน
ทุกตัวอย่างท่ีศึกษา แสดงว่าปริมาณโลหะหนักท่ีได้รับไม่มาก
พอท่ีจะก่อให้เกิดผลทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณ
การปนเปื้อนโลหะหนักจะไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่ผู้บริโภค
ควรมีความระมัดระวัง หากมีการบริโภคต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน
อาจจะได้รับอันตราย ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าช่วงอายุ 3 - 5.9 
ปีและช่วงอายุ 6 - 12.9 ปี มีความเสี่ยงจากการบริโภคโดยเฉลี่ย
สูงกว่าช่วงอายุอื่น ๆ



ขอขอบคุณ ดร.จิ ราวรรณ แย้ มประยู ร อดี ตรอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ อดีต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวอรวรรณ คงพันธุ์ 
อดีตผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง ดร.พรรณทิพย์ สุวรรณสาคร
กุล อดีตผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า นางสาว
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ์ อดีตผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม 
สัตว์น้ า นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ 

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงและคณะกรรมการ
วิชาการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ท่ีให้ค าแนะน าในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคุณนางศิริเนตร ขุนทอง และนางสาว
พันธุ์ศุภา เดชารักษ์ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงสมุทรสาคร ท่ีช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติ  รวมท้ัง
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์จากกลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และฝ่าย
วิเคราะห์เคมีศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์
ธานี

ค าขอบคุณ

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. 2550. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 27 (พ.ศ.2549) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ าทะเล.ใน: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 11 ง ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2550. หน้า 123 - 133.

กรมประมง. 2559. กฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. 2559.ใน: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนท่ี 
41 ก. ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559. 2 หน้า

กระทรวงสาธารณสุข. 2529. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 พ.ศ. 2529 เรื่องมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน.ใน: 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนท่ี 23 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529. หน้า16 - 17.

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. 2563. สถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ประจ าปี 2561. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 
4/2563. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 36หน้า.

กฤษณา ปาสาน า พัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย วชิราภา เขียวรอด และนิยม วงศา. 2557. การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและ
ปรอท ท่ีปนเปื้ อน ในหอยแครง  และหอยแมลงภู่ บ ริ เ วณอ่ า ว ไทยตอน ในปี  2 557 .  ประ ชุม วิ ชากา ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 23. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 1 หน้า.

จิตรลดา ศรีตระกูล.  2561.  สถานการณ์การผลิตและการค้าสินค้าหอยสองฝาปี 2560. แหล่งท่ีมา
https://www.fisheries.go.th/strategy/index.php?name=news&file=readnews&id=446.      
30 มีนาคม 2561.

จิราภา อุณหเลขกะ จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล นฤมล จันทร์แก้ว ศิริ วัดสว่าง สมบูรณ์ โตประสิทธิ์  ปราโมทย์ วนิ
ชาชีวะ และลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์. 2554. การศึกษาปริมาณตะกั่วแคดเมียมดีบุกและปรอทท่ีปนเป้ือน
ใ น ห อ ย แ ค ร ง แ ล ะ ห อ ย แ ม ล ง ภู่ บ ริ เ ว ณ อ่ า ว ไ ท ย ต อ น ใ น ปี  2552.  ว า ร ส า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า . 1 8 ( 2 ) 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554. หน้า 15 - 22. 

จักรพันธ์ โพธิพัฒน์. 2554.การสะสมของโลหะหนักในหอยเศรษฐกิจในเขตพื้นท่ีชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี . วิทยานิพนธ์      
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา. 119 หน้า.

ฉลวย มุสิกะ วันชัย วงสุดาวรรณ อาวุธ หมั่นหาผล และแววตา ทองระอา, 2558.  การติดตามการสะสมของโลหะหนักใน     
ฟองน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย.  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, มหาวิทยาลัยบูรพา. 78 หน้า.

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน 2563
Volume 3 Number 2 April – June 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์ 26



ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์และสมเกียรติ ปิยธีรธิติวรกุล . 2526. การส ารวจเอกสารเรื่องสารมีพิษและพยาธิท่ีพบในอาหารจ าพวก     
สัตว์น้ าในประเทศไทย.ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 120 หน้า.

นุชนาถ รังคดิลก สุมลธา หนูคาบแก้ว และจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์.2557. สารหนูและแคดเมียมในอาหารทะเลปลอดภัยต่อการ
บริโภคหรือไม่?. แหล่งท่ีมา http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/1657. 9 มีนาคม 2560.

ปริศนา  เพียรจริ ง .  2562.  การปนเปื้ อนของแคดเมียม และตะกั่ ว ในหอยแครง (Anadara granosa)  และหมึก 
(Loligo formosana) จากตลาดในพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และการประเมินความ   
เสี่ยงทางสุขภาพ. วารสารสหเวชศาสตร์ 4 (1) มกราคม – ธันวาคม 2562. หน้า 11 - 23.

พง ศ์ เทพ  วิ ว รรธนะเดช .  2547 .  กา รประ เมิ นความเสี่ ย ง ด้ านสุ ขภาพ .  แหล่ งที่ ม า  Health Risk Assessment
ไซเบอร์เพรสกรุงเทพมหานคร.184 หน้า.

พงษเ์ทพ วิไลพันธ์. 2556. หอยนางรมปลอดภัย สถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต กรณีศึกษาจังหวัด   
สุราษฎร์ธานี.บริษัท ซีโน พับลิชช่ิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด กรุงเทพมหานคร.  48 หน้า.

พัฒนพร อุ่นวงศ์ และกาญจนา มหาพล .2558.การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคเกลือดินท่ีปนเปื้อนโลหะหนักโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2558 (24). หน้า 430 - 435.

ภูริธัช วัชรสินธุ์. 2558. การเฝ้าระวังปรอท ตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อนในสินค้าประมงน าเข้าเพื่อก าหนดมาตรการควบคุม .  
เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2558. ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์. 86 หน้า.

วิมลพร ไวยนิภี, สายัณห์ จันทณี, จตุพร ครสาย, พิชญ์ศุภร วิสุทธ,ิ จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ และรังสรรค์ ปิ่นทอง.2556.  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง .  ใน: การประชุมวิชาการอนามัย   
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 5. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา.หน้า 145 - 149. 

แววตา ทองระอา ฉลวย มุสิกะ วันชัย วงสุดาวรรณ และอาวุธ หมั่นหาผล. 2557. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับ   
โลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปีท่ี 19 (2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2557. หน้า 39 - 54.

สมชาย วิบุญพันธ์, ณรงค์ศักด์ิ คงชัย, วิวิธนนท์ บุญยัง และทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม.  2549.  การปนเปื้อนของสารโลหะหนักใน 
สัตว์ทะเลบางชนิดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง. ใน: การประชุมวิชาการประมงประจ าปี 2549. กรมประมง. หน้า 
63 - 64.

สมนึก พรหมศร และรินปวีร์ เกตุมณี.  2557.  การปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในหอยแมลงภู่ (Perna viridis
Linneaus, 1758) บริเวณแหล่งเลี้ยงจังหวัดชุมพร.  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 3/2557.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งชุมพร, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  25 หน้า.

สิริชัย ซื่อสัตย์. 2552. ศึกษาคุณภาพน้ าในการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบธรรมชาติบริเวณอ่าวทุ่งคา - สวี จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร.73 หน้า.

สุภาน้อย สันติพิริยาภรณ์ และสุภาพรรณ บริลเลียนเตส. 2542. ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตรวจพบในส่วนต่าง ๆ ของ
หอยแมลงภู่และหอยลาย.วารสารการประมง: 52 (3). หน้า 241 - 246.

สุรชาติ วิชัยดิษฐ. 2552.การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 139 หน้า.

สุวรรณา ภาณุตระกูล . 2554. การกระจายตัวของปรอทในแหล่งน้ าในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี. 
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เสถียรพงษ์ ขาวหิต เกษม จันทร์แก้ว วศิน อิงคพัฒนากุล อรอนงค์ ผิวนิล และอนุกรณ์ บุตรสันติ. 2558.วงจรสืบพันธุ์ของ
หอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบ้ีย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีท่ี 23, ฉบับท่ี 
1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 59 - 72.

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร.2559.รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย. โครงการเฝ้า
ระวังการปนเป้ือนโลหะหนักและเช้ือโรคอาหารเป็นพิษในหอยสองฝาท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าส าคัญของประเทศไทย. 
หน้า 39 - 45.

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 2561.ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ก าหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด.ใน:ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ
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