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การประเมินโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) สะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับ
(Meretrix casta, Gmelin, 1791) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบีย้
พื้นที่รองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีตําบล
แหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Assessment of Heavy Metals (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb)
Accumulation in Tissue of Hard Clam (Meretrix casta, Gmelin,
1791) in Mudflat of Laem Phak Bia, the Area Receiving Effluent
from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System,
Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District,
Phetchaburi Province
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บทคัดยอ
การประเมินโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ที่สะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับ (Meretrix casta,
Gmelin, 1791) ที่พบอาศัยอยูบริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย พื้นที่รองรับน้ําที่ไดรับการบําบัดจากระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี บําบัดดวยเทคโนโลยีแบบ
งาย ตามหลักการธรรมชาติชวยธรรมชาติ ประกอบดวย ระบบ 1) บอบําบัด 2) พืชและหญากรอง 3) พื้นที่ชุมน้ํา
เทียม และ 4) แปลงปาชายเลน โดยเก็บตัวอยางหอยตลับในชวงน้ําทะเลลงต่ําสุดในเดือนกันยายน 2555 (ฤดูฝน)
และเดือนมีนาคม 2556 (ฤดูแลง) แบงหอยตลับออกเปน 3 ชุดทดลอง ไดแก เนื้อเยื่อหอยตลับธรรมชาติ เนื้อเยื่อ
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หอยตลับตม และเนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ําทะเล และนําไปวิเคราะหดวยวิธี Inductively Couple Plasma-Mass
Spectroscopy (ICP-MS) และ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)
ผลการศึกษาพบวาการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อหอยตลับธรรมชาติ เนื้อเยื่อหอยตลับตม และเนื้อเยื่อหอยตลับแช
น้ําทะเล ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยที่ในเนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ําทะเลพบอารเซนิก (As) มี
คามากที่สุดเทากับ 0.01468 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และในเนื้อเยื่อหอยตลับพบปรอท (Hg) มีคานอยที่สุดเทากับ
0.00023 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ความเขมขนของโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับที่พบอาศัยในบริเวณหาดเลน
แหลมผักเบี้ยอยูในเกณฑมาตรฐาน และไมเปนอันตรายเมื่อรับประทาน

ABSTRACT
An assessment of heavy metals (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) accumulating in hard clam
(Meretrix casta, Gmelin, 1791) was examined in clam found in mud flat area of Laem Phak Bia,
the area receiving effluent treated wastewater from Phetchaburi Municipal Wastewater
Treatment System Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District, Phetchaburi Province. A simple
technology based on nature-by-nature purifying processes was used including 1) oxidation ponds
2) plant and grass filtration 3) constructed wetland 4) mangrove forest filtration. Samples were
collected during the lowest sea levels in September 2012 (Rainy season) and March 2013 (Dry
season). Three sets of clam tissues including the original, boiled and sea-soaked hard clam
tissues were analyzed using Inductively Couple Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) and
Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES). Statistical results showed
no significance amount of heavy metals with p>0.05 among those three sets. The highest value
of Arsenic (As), at 0.01468 milligrams/kilograms was found in sea-soaked tissues, whereas the
lowest value of Lead (Hg), at 0.00023 milligrams/kilograms was found in original tissue. The
concentration of heavy metals in tissues of calm living in mud area of Lam Phak Bia is at
standard level which is safe for eating.
คําสําคัญ: โลหะหนัก หอยตลับ (Meretrix casta, Gmelin, 1791)
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
Keywords: Heavy Metals, Hard Clam (Meretrix casta, Gmelin, 1791),
Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System

บทนํา
หอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz,
1782) มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม บริเวณกลางตัวนูน
ออก เปลือกบาง ผิวเปลือกมันวาวและมีลายเล็กนอย มี

สีน้ําตาลออน บางชนิดเปนสีน้ําตาลแดง และบางชนิด
เปลื อ กเป น สี ข าวไม มี ล าย เป น สั ต ว น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ปจจุ บันยั งไม สามารถทําการเพาะเลี้ย งหอย
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ตลั บ ได จะพบในธรรมชาติ ต ามบริ เ วณชายฝ ง ทะเล
เทานั้น มักอาศัยอยูในบริเวณที่เปนหาดเลนดินตะกอน
ชนิดดินรวนปนทราย (Sandy Loam) ในชวงความเค็ม
ระหวาง 25-29 psu คลื่นทะเลสงบไมแรง มักพบฝงตัว
ในดินตะกอนทีค่ วามลึก 5-15 เซนติเมตร ที่ระดับเสมอ
กับผิวดินตะกอนทราย โดยทํามุมลาดเอียงไมเกิน 20
องศ า กิ น แ พล งก ตอน พื ชพว ก ได อะ ตอม ชนิ ด
Coscinodiscus sp. มีการกระจายหลายพื้นที่ของอาว
ไทยและทะเลอันดามัน ตามบริเวณแหลมกลัด จังหวัด
ตราด อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี บานเพ จังหวัด
ระยอง อางศิลา หาดบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดอนหอย
หลอด จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม อ า วมะนาว จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ อาวพนังตึก จังหวัดชุมพร อาวทาชนะ
จังหวัดสุราษฎรธานี อาวปตตานี จังหวัดปตตานี ตาก
ใบ จั ง หวั ดนราธิ ว าส ปะเหลี ยน จั ง หวั ด ตรั ง อ าวลึ ก
จังหวัดกระบี่ และดอนหอยตลับ จังหวัดพังงา
ชุ ม ชนเขตเทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี มี ก ารตั้ ง
บานเรือนบริเวณริมแมน้ําเพชรบุรี จึงมีการระบายน้ํา
เสียจากชุมชนลงสูแมน้ําเพชรบุรีโดยตรง และประชากร
ในเขตเทศบาลมีการขยายเพิ่มอยางรวดเร็ว สงผลทําให
เกิดน้ําเสียปริมาณมากถึง 9,861.60 ลูกบาศกเมตรตอ
วั น ซึ่ ง เป น น้ํ า เสี ย จากกิ จ กรรมการใช น้ํ า ของมนุ ษ ย
ทั้งสิ้น 7,889.20 ลูกบาศกเมตรตอวัน ดังนั้นในป พ.ศ.
2533 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริ
ให จั ด ตั้ ง โครงการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องจากพระราชดําริ เพื่อแกปญ
 หาน้ํา
เนาเสียในแมน้ําเพชรบุรโี ดยใชเทคโนโลยีแบบงาย ตาม
แบบหลักการธรรมชาติชวยธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวย
ระบบ 1) บอบําบัด 2) พืชและหญากรอง 3) พื้นที่ชุม
น้ําเทียม และ 4) แปลงปาชายเลน เมื่อน้ําเสียชุมชน
ผ า นการบํ า บั ด แล ว จะถู ก ปล อ ยลงสู ห าดเลน แหลม
ผักเบี้ย สงผลทําใหสัดสวนของเนื้อดินตะกอนเปลี่ยนไป

Research

จึงทําใหสามารถพบหอยตลับในบริเวณนี้ได ทั้งที่ไมเคย
มีรายงานการพบหอยตลั บชนิด นี้กอ นหนา การกอตั้ ง
โครงการ ในป จ จุ บั น หอยตลั บ ได ก ลายเป น สั ต ว น้ํ า
เศรษฐกิจสําคัญและเดนที่สุด ทําใหเปนการสรางรายได
ใหกับชาวประมง นอกจากนี้ยัง สามารถทําประมงได
ตลอดทั้ ง ป ซึ่ ง มี ป ริ ม าณการจั บ สู ง ถึ ง 186 ตั น ต อ ป
(รณิดา, 2555; เสถียรพงษและคณะ, 2558a) อยางไรก็
ตามยังมี ชาวประมงบางสว นไม กลา บริ โภคหอยตลั บ
เนื่องจากกลัวโลหะหนักที่สะสมในตัวหอยคลับจะเปน
อัน ตรายตอ สุ ขภาพ (เสถี ยรพงษ และคณะ, 2556a)
ปกติหอยตลับมีวงจรชีวิต เติบโตอยูอาศัยและฝงตัวใน
ดินตะกอนบริเวณแหลงนั้น ไมเคลื่อนที่ไปไหน หายใจ
เขาออกและมีน้ําผานเขาออกรางกายตลอดเวลาจึงอาจ
เกิดการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อได (Ahmed and
Abdallah, 2013; Rabaoui et al, 2014;
Makarenko and Baychorov, 2014) ดังนั้นใน
การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจปริ ม าณการ
สะสมของโลหะหนั ก ในเนื้อ เยื่ อหอยตลั บ ที่ อ าศั ย ใน
บริเวณหาดเลน แหลมผักเบี้ยพื้นที่รองรับน้ําบําบัดจาก
ชุมชน เพิ่อใชหอยตลับเปนตัวชีวัดคุณภาพน้ําที่บําบัด
แลวใหไดมาตรฐาน และไมกอใหเกิด ปญหาทางดา น
มลพิษทางทะเล หวงโซอาหาร และระบบนิเวศวิทยา
ทางชายฝงทะเล

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
พื้น ที่บ ริเ วณหาดเลน โครงการศึก ษาวิจัย
แ ล ะ พ ัฒ น า สิ ่ง แ ว ด ล อ ม แ ห ล ม ผ ัก เ บี ้ย อ ัน
เนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอ
บ า นแหลม จั ง หวั ด เพชรบุ รี ตั้ ง อยู บ นพิ กั ด ละติ จู ด
14o42.240/ เหนือถึง 14o43.480/ เหนือ และลองจิจูด
06o17.780/ ตะวันออกถึง 06o19.271/ ตะวันออก
ครอบคลุมพื้นที่ 1,250 ไร มีการรวบรวมน้ําเสียจาก
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เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี ส ง ผ า นท อ ลํ า เลี ย งระยะทาง
ประมาณ 18.50 กิโลเมตร สามารถรองรับน้ําเสียไดวัน
ละ 10,000 ลูกบาศกเมตร โครงการฯ สามารถรองน้ํา
เสียไดทั้งหมดประมาณ 300,000 ลูกบาศกเมตร และมี
การบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวยระบบ 1) บอบําบัด 2)
พืชและหญากรอง 3) พื้นที่ชุมน้ําเทียม และ 4) แปลง
ปาชายเลน หลังจากนั้นน้ําเสียชุมชนที่ผานการบําบัด
แลวจะถูกปลอยสูหาดเลนตอไป ดังรูปที่ 1
2. ชวงเวลาและการกําหนดจุดเก็บตัวอยาง
ทําการเก็บตัวอยางหอยตลับพื้นทีบ่ ริเวณหาด
เลนในช ว งเวลาที่ น้ํ า ทะเลต่ํ า สุ ด 2
ฤดู ก าล
ประกอบดวยฤดูฝน (เดือนกันยายน 2555) และฤดูแลง
(เดือนมีนาคม 2556) โดยกําหนดพื้นที่เปน 4 โซน
ขนาด 500 เมตร x 500 เมตร คือโซน A ความยาว

A0 - B0 ความลึกจากชายฝงทะเล A500 - B500; โซน
B ความยาว A600 - B600 ความลึกจากชายฝงทะเล A
1,000 - B 1,000; โซน C ความยาว C0 - D0 ความลึก
จากชายฝงทะเล C500 - C500; โซน D ความยาว
C600 - D600 ความลึกจากชายฝงทะเล C 1,000 - D
1,000 ดังรูปที่ 2
3. หอยตลับ
3.1 การเก็บรวบรวมตัวอยางหอยตลับ
ทําการเก็บรวบรวมหอยตลับโดยใชเจาหนาที่
โซนละ 3 คนรวมเปน 12 คนและใชอุปกรณคราดมือ
โดยเก็บรวบรวมหอยตลับตามขอ 2 ใหกระจายคลุม
พื้นที่หาดเลนโครงการฯ โดยเก็บเฉพาะหอยตลับขนาด
ใหญขนาดตั้งแต 4 เซนติเมตร ขึ้นไปเทานั้น

จังหวัดเพชรบุรี

ประเทศไทย
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โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอม แหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

อาวไทย

สถานีรวบรวมนําน้ําเสียคลอง
ยาง

สถานีสูบน้ํา
ปาชายเลน
อิทธิพลของน้ําเขา
18.5 km. of  40 cm HDPE Pipes

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาหาดเลนแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี :
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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Research

C

500 เมตร

D

รูปที่ 2 พื้นที่เก็บตัวอยางหอยตลับ บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี : โครงการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มแหลมผั ก เบี้ ย อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
3.2 การเตรียมตัวอยางหอยตลับ
นํ า หอยตลั บ ที่ เ ก็ บ รวบรวมได จํ า นวน 3
กิโลกรัม/คน/โซนรวมกัน แลวแบงออกเปน 3 ชุด ชุด
ละ 1 กิโลกรัม ดังนี้ 1) หอยตลับตามธรรมชาติแกะ
เปลือกและแลเนื้อหอย 2) หอยตลับตม แกะเปลือกแล
เนื้อหอยตมกับน้ําจืด 1,000 มิลลิลิตร (ไมรวมเปลือก)
เปนระยะเวลา 15 นาที ทิ้งไวใหเย็น 3) หอยตลับแชน้ํา
ทะเล (ปริม าตร 1,000 มิ ลลิลิตร) แช น้ําทะเลเป น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง แลวแกะเปลือกแลเนื้อและเติม
น้ํ า 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร นํ า ทั้ ง 3 ชุ ด ทดลองบรรจุ ใ ส
ถุงพลาสติก ชั่งน้ําหนัก ติดฉลาก เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ
และน้ําในตัวหอยใสลงในถังพลาสติก ที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซี ย ส นํ า ตั ว อย า งส ง วิ เ คราะห ที่ Central
Laboratory Thailand (ISO/IEC 17025) ตอไป

3.3 การวิเคราะหตัวอยางหอยตลับ
การวิเคราะหโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อและ
น้ําในตัวหอยตลับทําตามวิธีการ AOAC, (2005);
APHA,
(2005) ทํ า การวิ เ คราะห โ ลหะหนั ก
ประกอบดวยอารเซนิก (As), แคดเมียม (Cd), โครเมียม
(Cr), ปรอท (Hg), นิกเกิล (Ni) และตะกั่ว (Pb) โดยวิธี
Inductively Couple Plasma- Mass Spectroscopy (ICP-MS) และ Inductively Couple Plasma
Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)
4. การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหทางสถิติของโลหะหนักสะสมใน
เนื้ อ เยื่ อ และน้ํ า ในตั ว หอยตลั บ แต ล ะการทดลองใช
โปรแกรม SPSS แบบ Paired-simples T-Test และ
One way ANOVA

งานวิจัย
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ผลการวิจัย
1. ความเข ม ข น โลหะหนั ก สะสมหอยตลั บ ตาม
ธรรมชาติ
1.1 ค า ความเข ม ข น โลหะหนั ก สะสมใน
เนื้อเยื่อหอยตลับตามธรรมชาติในฤดูฝนกับฤดูแลง มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) มีการ
สะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อหอยตลับฤดูฝนมีคาสูงกวา
ฤดูแลง คาเฉลี่ยความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อ
หอยตลับตามธรรมชาติพบวาอารเซนิก (As) มีคามาก
ที่สุดเทากับ 0.01125 mg/kg รอง ลงมานิกเกิล (Ni)
เทากับ 0.00256 mg/kg, โครเมียม (Cr) เทากับ
0.00066 mg/kg, แคดเมียม (Cd) เทากับ 0.00062
mg/kg, ตะกั่ว (Pb) เทากับ 0.00060 mg/kg และ
ตารางที่ 1
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ปรอท (Hg) เทากั บ 0.00023 mg/kg ตามลํ าดับ ดั ง
ตารางที่ 1
1.2 คาความเขมขนโลหะหนักสะสมน้ําในตัว
หอยตลั บ ตามธรรมชาติ ใ นฤดู ฝ นกั บ ฤดู แ ล ง มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) มีการสะสม
โลหะหนักน้ําในตัวหอยตลับฤดูฝนมีคาสูงกวาฤดูแลง
คาเฉลี่ยความเขม ขนโลหะหนักสะสมน้ําในตัวหอยตลับ
ตามธรรมชาติ พ บว า อาร เ ซนิ ก (As) มี ค า มากที่ สุ ด
เทากับ 0.00521 mg/L รองลง มานิกเกิล (Ni) เทากับ
0.00084 mg/L, โครเมียม (Cr) เทากับ 0.00017
mg/L, ตะกั่ว (Pb) เทากับ 0.00010 mg/L, แคดเมียม
(Cd) เทากับ 0.00005 mg/L และปรอท (Hg) เทากับ
0.00001 mg/L ดังตารางที่ 1

ความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื้อ (mg/kg, wet wt) และ น้ําในตัวหอยตลับตามธรรมชาติ
(mg/L)
ดัชนี

ฤดูฝน
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน A ตามธรรมชาติ
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน B ตามธรรมชาติ
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน C ตามธรรมชาติ
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน D ตามธรรมชาติ
คาเฉลี่ย
ฤดูแลง
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน A ตามธรรมชาติ
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน B ตามธรรมชาติ
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน C ตามธรรมชาติ
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน D ตามธรรมชาติ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยเนื้อเยื่อหอยตลับตามธรรมชาติ

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)

P-value
นิกเกิล
(Ni)

ตะกั่ว
(Pb)

0.01175
0.01278
0.01148
0.01368
0.01243

0.00062 0.00053
0.00063 0.00086
0.00063 0.00064
0.00075 0.00067
0.00066 0.00068

0.00030
0.00030
0.00030
0.00030
0.00030

0.00316
0.00311
0.00273
0.00342
0.00311

0.00074
0.00070
0.00053
0.00061
0.00065

0.00793
0.01336
0.00944
0.00953
0.01007
0.01125

0.00042 0.00055
0.00067 0.00080
0.00057 0.00076
0.00059 0.00046
0.00057 0.00064
0.00062 0.00066

0.00011
0.00020
0.00013
0.00015
0.00015
0.00023

0.00135
0.00242
0.00198
0.00226
0.00203
0.00256

0.00043
0.00057
0.00070
0.00050
0.00055
0.00060

0.000**

mg/kg
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ความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื้อ (mg/kg, wet wt) และ น้ําในตัวหอยตลับตามธรรมชาติ
(mg/L) (ตอ)
ดัชนี

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)

ฤดูฝน
น้ําในตัวหอยตลับโซน A ตามธรรมชาติ 0.00119
น้ําในตัวหอยตลับโซน B ตามธรรมชาติ 0.00111
น้ําในตัวหอยตลับโซน C ตามธรรมชาติ 0.00129
น้ําในตัวหอยตลับโซน D ตามธรรมชาติ 0.00096
คาเฉลี่ย
0.00780
ฤดูแลง
น้ําในตัวหอยตลับโซน A ตามธรรมชาติ 0.00264
น้ําในตัวหอยตลับโซน B ตามธรรมชาติ 0.00173
น้ําในตัวหอยตลับโซน C ตามธรรมชาติ 0.00291
น้ําในตัวหอยตลับโซน D ตามธรรมชาติ 0.00318
คาเฉลี่ย
0.00262
คาเฉลี่ยน้ําในตัวหอยตลับตามธรรมชาติ 0.00521

P-value
นิกเกิล
(Ni)

ตะกั่ว
(Pb)

0.00004
0.00005
0.00005
0.00005
0.00005

0.00015
0.00018
0.00019
0.00018
0.00018

0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001

0.00972
0.00911
0.00833
0.00800
0.00114

0.00009
0.00008
0.00009
0.00007
0.00009

0.00005
0.00003
0.00005
0.00004
0.00004
0.00005

0.00015
0.00012
0.00016
0.00016
0.00015
0.00017

0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001

0.00057
0.00046
0.00053
0.00052
0.00053
0.00084

0.00015
0.00007
0.00008
0.00009
0.00010
0.00010

2. ความเขมขนโลหะหนักสะสมของหอยตลับตม
2.1 ค า ความเข ม ข น โลหะหนั ก สะสมใน
เนื้ อ เยื่ อ ของหอยตลั บ ต ม ในฤดู ฝ นกั บ ฤดู แ ล ง มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) มีการสะสม
โลหะหนักในเนื้อเยื่อหอยตลับตมฤดูฝนมีคาสูงกวาฤดู
แลง คาเฉลี่ยความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อ
หอยตลั บ ต ม พบว า ค า อาร เ ซนิ ก (As) มี ค า มากที่ สุ ด
เทากับ 0.01197 mg/kg รองลงมานิกเกิล (Ni) เทากับ
0.00590 mg/kg, ตะกั่ว (Pb) เทากับ 0.00212
mg/kg, โครเมียม (Cr) เทากับ 0.00143 mg/kg,
แคดเมียม (Cd) เทากับ 0.00128 mg/kg และปรอท
(Hg) เทากับ 0.00032 mg/kg ดังตารางที่ 2
2.2 คาความเขมขนโลหะหนักสะสมน้ําตม
ของหอยตลั บในฤดูฝ นกั บฤดูแ ลง มีค วามแตกตา งกั น
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) มีการสะสมโลหะหนักใน
น้ําตมหอยตลับฤดูฝนมีคาสูงกวาฤดูแลง คาเฉลี่ยความ

0.000**

mg/L

เขมขนโลหะหนักสะสมน้ําตมของหอยตลับพบวาอารเซ
นิ ก (As) มี ค า มากที่ สุ ด เท า กั บ 0.00215 mg/L
รองลงมานิกเกิล (Ni) เทากับ 0.00153 mg/L,
โครเมียม (Cr) เทากับ 0.00015 mg/L, ตะกั่ว (Pb)
เทากับ 0.00006 mg/L, แคดเมียม (Cd) เทากับ
0.00006 mg/L และปรอท (Hg) เท า กับ 0.00002
mg/L ดังตารางที่ 2
3. ความเขมขนโลหะหนักสะสมในหอยตลับแชน้ํา
ทะเล
3.1 ค า ความเข ม ข น โลหะหนั ก สะสมใน
เนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ําทะเลในฤดูฝนกับฤดูแลงมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) มีการสะสม
โลหะหนักในเนื้อ เยื่อหอยตลับแชน้ําทะเลฤดูฝนมีคาสูง
กวาฤดูแลง คาเฉลี่ยความเขมขนโลหะหนักสะสมใน
เนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ําทะเลพบวาอารเซนิก (As) มีคา
มากที่สุดเทากับ 0.01468 mg/kg รองลงมานิกเกิล

งานวิจัย
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(Ni) เทากับ 0.00419 mg/kg, ตะกั่ว (Pb) เทากับ
0.00116 mg/kg, แคดเมียม (Cd) เทากับ 0.00092
mg/kg, โครเมียม (Cr) เทากับ 0.00079 mg/kg และ
ปรอท (Hg) เทากับ 0.00048 mg/kg ตามลําดับ ตาราง
ที่ 3
3.2 คาความเขมขนโลหะหนักสะสมน้ําในตัว
หอยตลับแชน้ําทะเลในฤดูฝนกับฤดูแลงมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญยิง่ (p<0.01) มีการสะสมโลหะหนัก
ตารางที่ 2
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น้ําในตัวหอยตลับแชน้ําทะเลฤดูฝนมีคาสูงกวาฤดูแลง
คาเฉลี่ยความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้ อเยื่อหอย
ตลั บ แช น้ํ า ทะเลพบว า อาร เ ซนิ ก (As) มี ค า มากที่ สุ ด
เทากับ 0.00460 mg/L รองลงมานิกเกิล (Ni) เทากับ
0.00064 mg/L, โครเมียม (Cr) เทากับ 0.00019
mg/L, ตะกั่ว (Pb) เทากับ 0.00014 mg/L, แคดเมียม
(Cd) เทากับ 0.00005 mg/L และปรอท (Hg) เทากับ
0.00002 mg/L ดังตารางที่ 3

ความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื้อ (mg/kg, wet wt) และ น้ําในตัวหอยตลับตม (mg/L)
ดัชนี

ฤดูฝน
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน A ตม
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน B ตม
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน C ตม
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน D ตม
คาเฉลี่ย
ฤดูแลง
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน A ตม
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน B ตม
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน C ตม
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน D ตม
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยเนื้อเยื่อหอยตลับตม
ฤดูฝน
น้ําในตัวหอยตลับโซน A ตม
น้ําในตัวหอยตลับโซน B ตม
น้ําในตัวหอยตลับโซน C ตม
น้ําในตัวหอยตลับโซน D ตม
คาเฉลี่ย

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)

P-value
นิกเกิล
(Ni)

ตะกั่ว
(Pb)

0.01878
0.01627
0.01686
0.01505
0.01674

0.00198
0.00161
0.00166
0.00158
0.00171

0.00228 0.00043 0.01013
0.00174 0.00040 0.00866
0.00157
nd
0.00891
0.00143
nd
0.00719
0.00176 0.00042 0.00872

0.00451
0.00192
0.00289
0.00153
0.00271

0.00547
0.00446
0.00988
0.00900
0.00720
0.01197

0.00063
0.00054
0.00125
0.00103
0.00086
0.00128

0.00095
0.00117
0.00146
0.00079
0.00109
0.00143

0.00015
0.00015
0.00029
0.00027
0.00022
0.00032

0.00196
0.00158
0.00465
0.00412
0.00308
0.00590

0.00107
0.00077
0.00225
0.00200
0.00152
0.00212

0.00293
0.00282
0.00285
0.00278
0.00284

0.00005
0.00005
0.00006
0.00006
0.00006

0.00014
0.00016
0.00014
0.00014
0.00015

0.00002
0.00001
0.00001
0.00001
0.00002

0.00172
0.00192
0.00203
0.00201
0.00192

0.00007
0.00007
0.000**
0.00007
0.00004
0.00007

0.000**

mg/kg
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ความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื้อ (mg/kg, wet wt) และ น้ําในตัวหอยตลับตม (mg/L) (ตอ)
ดัชนี

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)

ฤดูแลง
น้ําในตัวหอยตลับโซน A ตม 0.00154
น้ําในตัวหอยตลับโซน B ตม 0.00149
น้ําในตัวหอยตลับโซน C ตม 0.00138
น้ําในตัวหอยตลับโซน D ตม 0.00139
คาเฉลี่ย
0.00146
คาเฉลี่ยน้ําในตัวหอยตลับตม 0.00215
nd= not data

ตารางที่ 3

Research

KKU Science Journal Volume 44 Number 4

0.00006 0.00014 0.00001
0.00006 0.00013 0.00001
0.00006 0.00015 0.00001
0.00006 0.00016 0.00001
0.00006 0.00015 0.00001
0.00006 0.00015 0.00002

P-value
นิกเกิล
(Ni)
0.00098
0.00089
0.00131
0.00137
0.00114
0.00153

ตะกั่ว
(Pb)
0.00004
0.00004
0.000**
0.00006
0.00006
0.00005
0.00006 mg/L

ความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื้อ (mg/kg, wet wt) และน้ําในตัวหอยตลับแชน้ําทะเล
(mg/L)
ดัชนี

ฤดูฝน
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน A แชน้ําทะเล
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน B แชน้ําทะเล
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน C แชน้ําทะเล
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน D แชน้ําทะเล
คาเฉลี่ย
ฤดูแลง
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน A แชน้ําทะเล
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน B แชน้ําทะเล
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน C แชน้ําทะเล
เนื้อเยื่อหอยตลับโซน D แชน้ําทะเล
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยเนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ําทะเล

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)

P-value
นิกเกิล
(Ni)

ตะกั่ว
(Pb)

0.01802
0.01673
0.01688
0.01803
0.01745

0.00104
0.00107
0.00084
0.00121
0.00104

0.00086 0.00033 0.00571
0.00096
nd
0.00587
0.00083
nd
0.00533
0.00073 0.00125 0.00529
0.00085 0.00079 0.00555

0.00200
0.00105
0.00097
0.00194
0.00149

0.00783
0.00850
0.01433
0.01704
0.01193
0.01468

0.00046
0.00054
0.00097
0.00117
0.00079
0.00092

0.00051
0.00038
0.00064
0.00133
0.00072
0.00079

0.00066
0.00040
0.00122
0.00104
0.00083
0.00116

0.00011
0.00012
0.00022
0.00023
0.00017
0.00048

0.00168
0.00159
0.00346
0.00455
0.00282
0.00419

0.000**

mg/kg

งานวิจัย
ตารางที่ 3
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ความเขมขนโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื้อ (mg/kg, wet wt) และน้ําในตัวหอยตลับแชน้ําทะเล
(mg/L) (ตอ)
ดัชนี

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)

ฤดูฝน
น้ําในตัวหอยตลับโซน A แชน้ําทะเล 0.00959
น้ําในตัวหอยตลับโซน B แชน้ําทะเล 0.00812
น้ําในตัวหอยตลับโซน C แชน้ําทะเล 0.00844
น้ําในตัวหอยตลับโซน D แชน้ําทะเล 0.00017
ฤดูแลง
คาเฉลี่ย
0.00658
น้ําในตัวหอยตลับโซน A แชน้ําทะเล 0.00251
น้ําในตัวหอยตลับโซน B แชน้ําทะเล 0.00211
น้ําในตัวหอยตลับโซน C แชน้ําทะเล 0.00285
น้ําในตัวหอยตลับโซน D แชน้ําทะเล 0.00296
คาเฉลี่ย
0.00261
คาเฉลี่ยน้ําในตัวหอยตลับแชน้ําทะเล 0.00460
nd= not data

0.00007
0.00006
0.00005
nd

0.00017
0.00021
0.00022
0.00015

0.00002
0.00003
0.00001
0.00001

P-value
นิกเกิล
(Ni)

ตะกั่ว
(Pb)

0.00095
0.00081
0.00099
0.00020

0.00042
0.00016
0.00015
0.00001

0.00006 0.00019 0.00002 0.00074 0.00019
0.00004 0.00016 0.00003 0.00051 0.00009
0.00004 0.00015 0.00001 0.00047 0.00008
0.00004 0.00011 0.00002 0.00050 0.00008
0.00004 0.00034 0.00001 0.00063 0.00010
0.00004 0.00018 0.00002 0.00053 0.00009
0.00005 0.00019 0.00002 0.00064 0.00014

วิจารณผลการวิจัย
จากการประเมินโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อ
หอยตลับพื้นทีบ่ ริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ํา
ทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เปรียบเทียบกับพื้นที่บริเวณหาดเลนแหลมกลัด ตําบล
แหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราดพบวาพื้นที่บริเวณ
หาดเลนแหลมผักเบี้ยมีการสะสมโลหะหนักในหอยตลับ
มีความแตกตางกันตามโซนและระยะหางจากชายฝง
ทะเลอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) (ดังตารางที่ 1; ดัง
ตารางที่ 2; ดังตารางที่ 3) มีโลหะหนักสะสมใน
เนื้ อ เยื่ อ หอยตลั บ ที่ สู ง กว า พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ ง ทะเล
แหลมกลั ด (เสถีย รพงษ และคณะ, 2557) ชนิด ของ
โลหะหนักสะสมอารเซนิกมีการสะสมในเนื้อเยื่อหอย
ตลับมากที่สุดและปรอทมีการสะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับ
นอยที่สุดและพบการสะสมในเนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ํา

0.000**

mg/L

มากทีส่ ุดรองลงมาเนื้อเยื่อหอยตลับตมและเนื้อเยื่อหอย
ตลับตามธรรมชาติ ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและในระดับนานาชาติ
(กระทรวงสาธารณสุข, 2529; USFDA, 1994; FSANZ,
1996; HKEPD, 1997; Department of Health
(South Africa), 2003; Zhang et al, 2004; EC
(European Commission) 2006; FSVPS, 2014;
MIFAFF, 2014) พบวาหอยตลับพื้นที่บริเวณหาดเลน
แหลมผักเบี้ยอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ดังตาราง
ที่ 4) หอยตลับสามารถนําไปบริโภคโดยไมเปนอันตราย
และไมมีผลตอสุขภาพอนามัย มีการสะสมโลหะในฤดู
ฝนมีการสะสมโลหะหนักมากกวาฤดูแลงเพราะวาในฤดู
ฝนมีปริม าณน้ําฝนซะลางของเสียที่ เกิดจากกิจกรรม
ชุ ม ชนเมื อ งเพชรบุ รี แ ละเมื่ อ น้ํ า ที่ ร วบรวมผ า นเข า สู
ระบบบําบัดจึงทําให พื้นที่บริเวณศึกษาเปนพื้นที่หาด
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เลนที่ ร องรั บ น้ํ า ทิ้ ง จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรีในฤดูฝนสูงตามไปดวย (เสถียร
พงษ และคณะ, 2558b) การสะสมโลหะหนั ก ใน
เนื้อเยื่อหอยตลับมีความสัมพันธกับขนาดของหอยตลับ
คุ ณ ภาพน้ํ า โลหะหนั ก และลั ก ษณะพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่
ทํ า การศึ ก ษา เพราะว า หอยตลั บ กิ น อาหารโดยการ
กรองหายใจเข า ออกและมี น้ํ า ผ า นเข า ออกร า งกาย
ตลอดเวลา หอยตลับขนาดเล็กหอยตลับมีระยะเวลาใน
การฝงตัวในดินตะกอนไมนานทําใหมีการสะสมโลหะ
หนักในปริมาณที่นอยแตกตางกับหอยตลับขนาดใหญมี
ระยะเวลาในการฝงตัวในดินตะกอนคอนขางยาวนาน
ทําใหมีการสะสมโลหะหนักในปริมาณที่มากสงผลทําให
ขนาดมี ก ารสะสมโลหะหนั ก ในเนื้ อ เยื่ อ หอยตลั บ ที่
แตกตางกันตามไปดวย (เสถียรพงษ และคณะ, 2558c;
เสถียรพงษ และคณะd, 2558; เสถียรพงษ และคณะ,
2558e; Wang et al, 2005; Tu et al., 2010)
จากการศึกษาคุณภาพน้ําทางดานโลหะหนัก
พบว า อาร เ ซนิ ก (As) มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด 0.18
ไมโครกรัมตอลิตรและปรอท (Hg) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
0.01 µg/L (เสถียรพงษ และคณะ, 2558f) สอดคลอง
กั บ โลหะหนั ก ที่ มี ก ารสะสมในเนื้ อ เยื่ อ หอยตลั บ มี
ตารางที่ 4

Research

ปริมาณคาอารเซนิกมากตามไปดวย นอกจากนี้อารเซ
นิกมีโครงสรางทางเคมีซับซอนกวาโลหะชนิดอื่นๆ ไม
สามารถยอยสลายทางชีวภาพสารอินทรียและสารอนิ
นทรี ย ได แ ก ผงซั ก ฟอก คาร โ บไฮเดรต ไขมั น และ
น้ํามัน สารเคมียาปราบศัตรูพืชและยาฆาแมลง (มธุรส
และจุฑามาศ, 2549; ฐิติยา, 2551) รวมทั้งอารเซนิกมี
ในน้ําทะเลระหวาง 1.00 - 1.80 µg/L และการสึก
กรอนของพื้นผิวโลกหรือเปลือกโลกพบอยู 1.50 - 2.00
ppm (NAS, 1977; Anderson, 1980; Sander,
1980) สอดคลองกับการศึกษาโลหะหนักในหอยสองฝา
7 ชนิด บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือเพชรบุรีพบการ
สะสมโลหะหนักอารเซนิก ในเนื้อเยื่อหอยสองฝามาก
ที่ สุ ด เช น เดี ย วกั น ได แ ก หอยแครง (Anadara
granasa), หอยตลับชนิดที่ 1 (Marcia hiantina),
หอยตลับชนิดที่ 2 (Marcia marmorata), หอยตลับ
ชนิดที่ 3 (Katelysia hiantina), หอยตลับชนิดที่ 4
(Katelysia marmorata), หอยเสียบ (Phaxas
attenuates) (เสถียรพงษ และคณะ, 2556b) และ
หอยตลับ (Meretrix meretrix) (เสถียรพงษ และคณะ,
2558f)

คาเฉลี่ยการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื้อหอยตลับ (mg/kg, wet wt) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย
เปรียบเทียบกับพื้นที่อางอิงหาดเลนแหลมกลัด ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด และคา
มาตรฐาน

หอยตลับ/หนวยงาน
หอยตลับตามธรรมชาติ
หอยตลับตม
หอยตลับแชนา้ํ ทะเล
หอยตลับตามธรรมชาติ
หอยตลับตม
หอยตลับแชนา้ํ ทะเล

โลหะหนัก (mg/kg)
พื้นที่
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท
นิกเกิล
ตะกั่ว
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg)
(Ni)
(Pb)
a
a
a
a
a
0.01125 0.00062 0.00066 0.00023 0.00256 0.00060a แหลมผักเบี้ย
0.01197a 0.00128a 0.00143a 0.00032a 0.00590a 0.00212a แหลมผักเบี้ย
0.01468a 0.00092a 0.00079a 0.00048a 0.00419a 0.00116a แหลมผักเบี้ย
0.00631 0.00073 0.00083 0.00003 0.00574 0.00068 แหลมกลัด
0.00636 0.00087 0.00075 0.00003 0.00474 0.00070 แหลมกลัด
0.00829 0.00077 0.00076 0.00003 0.00512 0.00089 แหลมกลัด

Pvalue
0.897

งานวิจัย
ตารางที่ 4

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 เลมที่ 4
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คาเฉลี่ยการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื้อหอยตลับ (mg/kg, wet wt) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย
เปรียบเทียบกับพื้นที่อางอิงหาดเลนแหลมกลัด ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด และคา
มาตรฐาน (ตอ)

หอยตลับ/หนวยงาน
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข (2529)
Food & Drug
Administration of the
United States (1994)
Food Standards
Australia New Zealand
Authority (1996)
Hong Kong
Environmental
Protection Department
(1997)
Department of Health
(2003)
China (Zhang et al.,
2004)
European Commission
(2006)
Federal Service for
Veterinary and
Phytosanitary
Surveillance (2014)
Ministry for Food,
Agriculture, Forestry
and Fisheries (2014)

โลหะหนัก (mg/kg)
อารเซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท นิกเกิล ตะกั่ว
(As)
(Cd)
(Cr)
(Hg) (Ni) (Pb)
2
0.5
1
-

4

-

-

-

1.7

-

2

-

-

-

2

10

2

-

0.5

-

6

-

3

-

1

-

4

1.0

0.1

-

0.3

-

0.5

-

1

-

0.5

-

1.5

-

2

-

0.2

-

10

พื้นที่

Pvalue

2

สรุปผลการวิจัย
การประเมินโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อหอย
ตลับพื้นที่บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่

ผานการบําบัดแลว พบวาพื้นที่บริเวณหาดเลนแหลม
ผั ก เบี้ ย มี ก ารสะสมโลหะหนั ก ในหอยตลั บ มี ค วาม
แตกต า งกั น ตามโซนและระยะห า งจากชายฝ ง ทะเล
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง (p<0.01) โลหะหนั ก สะสมใน
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เนื้อเยื่อหอยตลับตามธรรมชาติ เนื้อเยื่อหอยตลับตม
และเนื้อเยื่อหอยตลับแชน้ําทะเลไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ฤดูฝนมีการสะสมของโลหะ
หนักมากกวาและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
(p<0.01) กั บ ฤดู แ ล ง เนื้ อ เยื่อ หอยตลั บ แช น้ํา ทะเลมี
ความเข ม ข น ของอาร เ ซนิ ก มี ค า มากที่ สุ ด เท า กั บ
0.01468 mg/kg และเนื้อเยื่อหอยตลับพบคาปรอทมี
คานอยที่สุดเทากับ 0.00023 mg/kg เมื่อทําการ
เปรียบเทียบคามาตรฐานโลหะหนักที่สะสมในเนื้อเยื่อ
หอยตลับกับคามาตรฐานในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ พ บว า ยั ง อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานเมื่ อ นํ า ไป
บริ โ ภคแล ว ไม เ ป น อั น ตรายและไม มี ผ ลต อ สุ ข ภาพ
อนามัย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนาที่สนับสนุนเงินทุน
วิจัยและเจาหนาที่โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดลอม
แหลมผัก เบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลม
ผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ใหความ
ชวยเหลือในการเก็บตัวอยางในครั้งนี้
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