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การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) สะสมใน 
หอยสองฝาที่กินได ้บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด 

ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
The Study of the Heavy Metals Concentration  

(As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) in Edible Bivalves Mollusks in Coastal 
Area of Leam Klat, Mueang District, Trat Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) สะสมในหอยสองฝาที่กินได้จ านวน 6 ชนิด 

หอยตลับชนิดที่ 1 (Meretrix casta) หอยตลับชนิดที่ 2 (Meretrix meretrix) หอยหลอดชนิดที่ 1 (Solen 
grandis) หอยหลอดชนิดที่ 2 (Solen  regularis) หอยหลอดชนิดที่ 3 (Solen  strictus) และหอยกาบ 
(Pseudodon sp.) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ท าการเก็บตัวอย่าง
ช่วงน  าทะเลลงต่ าสุดในฤดูฝน (เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555) จากการศึกษาหอยสองฝา 6 ชนิด
พบว่าหอยกาบ (Pseudodon sp.) มีการสะสมโลหะหนักอาร์เซนิก (As)  เนื อเยื่อและน  าในตัวหอยมากที่สุด เท่ากับ 
0.03908 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 0.00427 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ชนิดและขนาดของหอยสองฝามีผลต่อ
ความเข้มข้นโลหะหนักที่สะสมในเนื อเยื่อและน  าในตัวหอยสองฝา โดยที่หอยสองฝาทั ง 6 ชนิดมีค่าโลหะหนักไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด สามารถน ามารับประทานได้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
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ABSTRACT 
The six species of edible mollusks living in the coastal area of Leam Klat, Mueang District, 

Trat Province, including Meretrix casta, Meretrix meretrix, Solen grandis, Solen regularis, Solen 
strictus, Pseudodon sp., were examined to evaluate for the concentration of heavy metals (As, 
Cd, Cr, Hg, Ni, Pb). These samples were collected at the lowest sea levels during the rainy season 
from July to September in 2012. The highest concentration level recorded where of Arsenic (As), 
on average were found within the tissue at 0.04037 milligrams/kilogram and It was found that 
0.00427 milligrams/liter of water in the mollusk Pseudodon sp. Six bivalves recorded in the 
present study had heavy metal concentrated within their tissues not exceed the present 
environmental safety standards. The mollusks from coastal region of Leam Klat are safely for 
feeding. Therefore, they are edible and have no harm after human consumption. 

 

ค าส าคัญ: โลหะหนัก  กินได้  หอยสองฝา  ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด 
Keywords:  Heavy metals, Edible, Bivalve, Coastal of Leam Klat 
 

บทน า 
ต าบลแหลมกลัดเป็นต าบลหนึ่งที่ เป็นที่อยู่

อาศัยราบเชิงเทือกเขาบรรทัด เลียบชายฝั่งทะเลด้าน
อ่าวไทยตั งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย ใน
อดีตต าบลแหลมกลัดนับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของหอย
สองฝามากโดยเฉพาะหอยตลับ (Meretrix casta ) 
และหอยตลับ (Meretrix meretrix) ในปี 2543 
ชาวประมงสามารถเก็บรวมได้ปีละ 1,000 ตัน ท าให้
สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชาวต าบลแหลมกลัด
เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันทรัพยากรหอยสองฝาในพื นที่
ของต าบลแหลมกลัดลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วและใกล้
จะสูญพันธุ์ ดังนั นทางองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
กลัดจึงประกาศให้พื นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัดเป็นพื นที่
อนุรักษ์ ห้ามจับหอยตลับหรือหอยสองฝาที่มีขนาดเล็ก
กว่า 3.30 เซนติเมตร และอนุญาตให้ชาวประมงใช้
อุปกรณ์ประมงประเภทคราดมือขนาดเล็กเท่านั น หาก
ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 1,000 บาท จาก
การที่จ านวนชนิดและปริมาณหอยสองฝาลดลงอย่าง

รวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ ชาวประมงและชาวบ้านมี
ความเชือ่ว่าน่าจะมาจากการท าเหมืองพลอยในต าบลบอ่
ไร่ ซึ่งท าให้มีน  าไหลลงสู่แม่น  าตราดและไหลเรื่อยมา
จนกระทั่งถึงชายฝั่งทะเลต าบลแหลมกลัด จึงส่งผลให้
เกิดมลพิษทางน  าบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด รวมถึง
ชาวประมงและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมีความกลัว ไม่
กล้าน าหอยสองฝามารับประทานเพราะว่าจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภค (ไพรวัลย์, 
2547; รัตนาและคณะ, 2552) หอยสองฝาเป็นสัตว์น  าที่
นิยมน ามาใช้เป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินโดยเฉพาะ
ปัญหามลพิษทางด้านโลหะหนักและตรวจสอบปัญหา
มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งน  า เนื่องจากหอย
สองฝามีวงจรชีวิตอยู่บริเวณแหล่งนั น ๆ ไม่เคลื่อนที่ไป
ไหน กินอาหารโดยการกรอง หายใจเข้าออกและมีน  า
ผ่านเข้าออกร่างกายตลอดเวลา ท าให้มีการสะสมโลหะ
หนักในเนื อเยื่อและในตัวหอย  (Cajaraville et al., 
2000; Funes et al., 2006; Abdullah et al., 2007) 
จากปัญหาดังกล่าวท าให้หอยสองฝาลดจ านวนลงและ
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ใกล้สูญพันธุ์ ไปจากพื นที่ ชายฝั่ งทะเลแหลมกลัด 
การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในหอยสองฝาที่
กินได้จ านวน 6 ชนิด ที่มีขนาดความยาวท่ีแตกต่างกันจึง
มีความส าคัญเพื่อใช้ เป็นประโยชน์ ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสัตว์น  าเพื่อให้มีความยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. พ้ืนที่ศึกษา 

พื นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
เชิงเขาเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตั งอยู่บนพิกัด 
UTM 1345277 เหนือ ถึง 1344338 เหนือ และ 
0897190 ตะวันออก ถึง 0896996 ตะวันออก มีเนื อที่
ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร มีพื นที่ชายฝั่งทะเลยาว 
20 กิโลเมตร รูปที่ 1 
2. การเก็บรวบรวมหอยสองฝา 

ท าการเก็บรวบหอยสองฝาในช่วงเวลาที่น  าลง
ต่ าสุด ในพื นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ช่วงฤดูฝน จาก
เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555 
เนื่องจากมีปริมาณโลหะหนักสูงที่สุดอาจจะส่งผลต่อ
วงจรชีวิตการสืบพันธุ์และหอยในวัยอ่อนหอยตลับที่พบ
มากที่สุดในฤดูฝน ท าศึกษาตัวอย่างหอยสองฝา 3 ชนิด
ประกอบด้วยหอยหลอด หอยตลับ และหอยกาบ โดย
ท าการวัดความยาว และแบ่งหอยสองฝาออกเป็น 3 
ขนาด คือขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ ท าการ
จ าแนกชนิดหอยตามวิธี  (Nateewathana, 1995; 
Poutiers, 1998; Swennen et al., 2000; Robba et 
al., 2001) มีรายละเอียดดังนี คือหอยตลับชนิดที่ 1 
(Meretrix casta) เท่ากับ 3.05±0.29, 4.01±0.27 
และ 5.03± 0.31 เซนติเมตร ตามล าดับ หอยตลับชนิด
ที่ 2 (Meretrix meretrix) เท่ากับ 3.36±0.16, 
4.64±0.21 และ 5.79±0.21 เซนติเมตร ตามล าดับ 

หอยหลอดชนิดที่ 1 (Solen grandis) เท่ากับ 
5.26±1.05, 6.52±0.74 และ 7.62±0.48 เซนติเมตร 
ตามล าดับ หอยหลอดชนิดที่ 2 (Solen regularis) 
เท่ากับ 5.89±0.51, 6.96±0.35 และ 7.80±0.27 
เซนติเมตร ตามล าดับ หอยหลอดชนิดที่ 3 (Solen 
strictus) เท่ากับ 4.05±0.60, 5.52±0.25 และ 6.55 
±0.32 เซนติ เมตร ตามล าดับและหอยกาบ 
(Pseudodon sp.) เท่ากับ 7.18±0.32, 8.12±0.17 
และ 9.12±0.39 เซนติเมตร ตามล าดับ ท าการช่ัง
น  าหนักหอยรวมเปลือกและตามขนาดของหอยสองฝา
ซึ่งขนาดหอยสองฝาต่อชนิดต่อ 1 กิโลกรัม 
3. การเก็บตัวอย่างเนื้อและน้ าในตัวหอยสองฝา 

น าหอยสองฝา 3 ขนาด ขนาดละ 1 กิโลกรัมที่
ได้มาท าการแกะเปลือก แร่เนื อบรรจุใส่ถุงพลาสติก ช่ัง
น  าหนักเนื่อเยื่อ และน าน  าในตัวหอยตวงด้วยกระบอก
ตวง 100 มิลลิตรและบรรจุใส่ถุงพลาสติก หลังจากนั น
น าเนื อหอยและน  าในตัวหอยบรรจุในถังพลาสติก
อุณหภูมิ -10 OC ปิดด้วยกระดาษกาว และน าตัวอย่าง
หอยสองฝานไปส่งวิเคราะห์ที่ Central Laboratory 
Thailand (ISO/IEC17025) ต่อไป 
4. การวิเคราะห์ตัวอย่างหอยสองฝา 

การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อ 
เยื่อและน  าในตัว ตามวิธีการ AOAC, 2005; APHA, 
2005 โลหะหนักที่ ศึกษาประกอบด้ วย อาร์ เ ซนิก 
แคดเมียม โครเมียม ปรอท นิกเกิลและตะกั่ว ท าการ
วิ เคราะห์ โลหะหนักเนื อเยื่อหอยสองฝาโดย ใช้วิธ ี
Inductively Couple Plasma-Mass Spectroscopy 
(ICP-MS) และวิเคราะห์น  าในตัวหอยสองฝา โดยวิธี 
Inductively Couple Plasma Optical Emission 
Spectroscopy (ICP-OES) 
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ท าการวิ เคราะห์ทางสถิติแบบ  Non-
parametric analysis 
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รูปที่ 1 พื นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

 

ผลการวิจัย 
1. หอยตลับชนิดที่ 1 (Meretrix casta) 

1.1 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมใน
เนื อเยื่อมีค่าเฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.01162 
รองลงมานิกเกิลเท่ากับ 0.00856 โครเมียมเท่ากับ 
0.00375 แคด เมียมเท่ากับ 0.00201 ตะกั่วเท่ากับ 
0.00080 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

1.2 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในน  ามี
ค่าเฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ  0.00071 
รองลงมานิกเกิลเท่ากับ 0.00061 โครเมียมเท่ากับ 
0.00046 แคดเมียมเท่ากับ 0.00028 ตะกั่วเท่ากับ 
0.00017 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
2. หอยตลับชนิดที่ 2 (Meretrix meretrix) 

2.1 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมใน
เนื อเยื่อมีค่าเฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.01016 
รองลงมาแคดเมียมเท่ากับ 0.00338 นิกเกิลเท่ากับ 
0.00294 โคร เมียมเท่ากับ 0.00162 ตะกั่วเท่ากับ 
0.00051 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

2.2 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในน  ามีค่า 
เฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.00113 รองลงมา
นิกเกิลเท่ากับ 0.00066 โครเมียมเท่ากับ 0.00058 
ตะกั่วเท่ากับ 0.00026 แคดเมียมเท่ากับ 0.00024 และ 
ปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 
3. หอยหลอดชนิดที่ 1 (Solen grandis) 

3.1 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมใน
เนื อเยื่อมีค่าเฉลี่ยดังนี  อาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 
0.01186 รองลงมานิกเกิลเท่ากับ 0.00275 โครเมียม
เท่ากับ 0.00170 แคดเมียมเท่ากับ 0.00108 ตะกั่ว
เท่ากับ 0.00102 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

3.2 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในน  ามีค่า 
เฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.00098 รองลงมา
นิกเกิลเท่ากับ 0.00074 โครเมียมเท่ากับ 0.00027 
ตะกั่วเท่ากับ 0.00010 แคดเมียมเท่ากับ 0.00004 และ
ปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 
4. หอยหลอดชนิดที่ 2 (Solen regularis) 

4.1 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อ
เยื อ มีค่าเฉลี่ยคืออาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.01290 

ประเทศไทย 

อ่าวไทย 

 

พื้นที่ศึกษา 

 อ่าวไทย 

 

จังหวัดตราด 

 

ประเทศกัมพูชา 
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รอง ลงมานิกเกิลเท่ากับ 0.00737 โครเมียมเท่ากับ 
0.00328, ตะกั่วเท่ากับ 0.00191 แคดเมียมเท่ากับ 
0.00095 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

4.2 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในน  ามีค่า 
เฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.00133 รองลงมา
นิกเกิลเท่ากับ 0.00096 โครเมียมเท่ากับ 0.00031 
ตะกั่วเท่ากับ 0.00010 แคดเมียมเท่ากับ 0.00004 และ
ปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 
5. หอยหลอดชนิดที่ 3 (Solen strictus) 

5.1 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมใน
เนื อเยื่อมีค่าเฉลี่ยคืออาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 
0.00504 รองลง มานิกเกิลเท่ากับ 0.00106 โครเมียม
เท่ากับ 0.00066 แคดเมียมเท่ากับ 0.00059 ตะกั่ว
เท่ากับ 0.00032 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

5.2 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในน  ามีค่า 
เฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.00074 รองลงมา

นิกเกิลเท่ากับ 0.00058 โครเมียมเท่ากับ 0.00027 
ตะกั่วเท่ากับ 0.00010 แคดเมียมเท่ากับ 0.00004 และ
ปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 
6. หอยกาบ (Pseudodon sp.) 

6.1 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อเยื่อ
มีค่าเฉลี่ยคืออาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 0.03908 รอง
ลง มาโครเมียมเท่ากับ 0.00247 นิกเกิลเท่ากับ 
0.00245 ตะกั่วเท่ากับ 0.00169 แคดเมียมเท่ากับ 
0.00010 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

6.2 ค่าความเข้มข้นโลหะหนักสะสมน  าของ
หอยกาบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอาร์เซนิกพบมากที่สุดเท่ากับ 
0.00260 รองลงมานิกเกิลเท่ากับ 0.00070 โครเมียม
เท่ากับ 0.00064 ตะกั่วเท่ากับ 0.00033 แคดเมียม
เท่ากับ 0.00003 และปรอทเท่ากับ 0.00003 มิลลิกรัม
ต่อลิตรตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อเยื อ (mg/kg, wet wt) และน  า (mg/l) หอยสองฝา 

ดัชนี 
โลหะหนัก 

อาร์เซนิก 
(As) 

แคดเนียม 
(Cd) 

โครเมียม  
(Cr) 

ปรอท 
(Hg) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

นิเกิล 
(Ni) 

หอยตลับชนิดที ่1 (M. casta) เล็ก       
เนื อเย่ือ 0.00800 0.00115 0.00211 0.00003 0.00027 0.00522 
น  า 0.00025 0.00007 0.00036 0.00003 0.00013 0.00038 
หอยตลับชนิดที ่1 (M. casta) กลาง       
เนื อเย่ือ 0.01148 0.00156 0.00256 0.00003 0.00055 0.01052 
น  า 0.00063 0.00021 0.00040 0.00003 0.00017 0.00058 
หอยตลับชนิดที ่1 (M. casta) ใหญ่       
เนื อเย่ือ 0.01537 0.00333 0.00658 0.00003 0.00159 0.00995 
น  า 0.00124 0.00057 0.00062 0.00003 0.00021 0.00088 

ค่าเฉลี่ยหอยตลับชนิดท่ี 1 (M. casta)       
เนื้อเยื่อ 0.01162 0.00201 0.00375 0.00003 0.00080 0.00856 
น้ าในตัว 0.00071 0.00028 0.00046 0.00003 0.00017 0.00061 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อเยื อ (mg/kg, wet wt) และน  า (mg/l) หอยสองฝา (ต่อ) 

ดัชนี 
โลหะหนัก 

อาร์เซนิก 
(As) 

แคดเนียม 
(Cd) 

โครเมียม  
(Cr) 

ปรอท 
(Hg) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

นิเกิล 
(Ni) 

หอยตลับชนิดที ่2 (M. meretrix) เลก็       
เนื อเย่ือ 0.00689 0.00262 0.00141 0.00003 0.00037 0.00263 
น  า 0.00071 0.00014 0.00041 0.00003 0.00017 0.00043 
หอยตลับชนิดที ่2 (M. meretrix) กลาง       
เนื อเย่ือ 0.01055 0.00333 0.00155 0.00003 0.00052 0.00295 
น  า 0.00116 0.00019 0.00050 0.00003 0.00022 0.00076 
หอยตลับชนิดที ่2 (M. meretrix) ใหญ่       
เนื อเย่ือ 0.01303 0.00420 0.00191 0.00003 0.00063 0.00325 
น  า 0.00151 0.00039 0.00082 0.00003 0.00040 0.00080 

ค่าเฉลี่ยหอยตลับชนิดท่ี 2 (M. meretrix)       
เนื้อเยื่อ 0.01016 0.00338 0.00162 0.00003 0.00051 0.00294 
น้ า 0.00113 0.00024 0.00058 0.00003 0.00026 0.00066 

หอยหลอดชนิดที่ 1 (S. grandis) เล็ก       

เนื อเย่ือ 0.00508 0.00054 0.00036 0.00003 0.00082 0.00093 

น  า 0.00057 0.00003 0.00018 0.00003 0.00005 0.00044 

หอยหลอดชนิดที่ 1 (S. grandis) กลาง       

เนื อเย่ือ 0.00982 0.00075 0.00149 0.00003 0.00102 0.00215 

น  า 0.00088 0.00004 0.00025 0.00003 0.00010 0.00071 

หอยหลอดชนิดที่ 1 (S. grandis) ใหญ่       

เนื อเย่ือ 0.02069 0.00196 0.00326 0.00003 0.00123 0.00517 

น  า 0.00150 0.00004 0.00038 0.00003 0.00015 0.00107 

ค่าเฉลี่ยหอยหลอดชนิดท่ี 1 (S. grandis)       

เนื้อเยื่อ 0.01186 0.00108 0.00170 0.00003 0.00102 0.00275 
น้ า 0.00098 0.00004 0.00027 0.00003 0.00010 0.00074 

หอยหลอดชนิดที่ 2 (S. regularis) เลก็       

เนื อเย่ือ 0.01018 0.00090 0.00115 0.00003 0.00055 0.00457 

น  า 0.00078 0.00004 0.00025 0.00003 0.00007 0.00084 

หอยหลอดชนิดที่ 2 (S. regularis) กลาง       

เนื อเย่ือ 0.01290 0.00095 0.00328 0.00003 0.00120 0.00737 

น  า 0.00108 0.00004 0.00030 0.00003 0.00010 0.00093 

หอยหลอดชนิดที่ 2 (S. regularis) ใหญ ่       

เนื อเย่ือ 0.01563 0.00099 0.00541 0.00003 0.00399 0.01018 

น  า 0.00212 0.00005 0.00038 0.00003 0.00013 0.00112 

ค่าเฉลี่ยหอยหลอดชนิดท่ี 2 (S. regularis)       

เนื้อเยื่อ 0.01290 0.00095 0.00328 0.00003 0.00191 0.00737 
น้ า 0.00133 0.00004 0.00031 0.00003 0.00010 0.00096 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อเยื อ (mg/kg, wet wt) และน  า (mg/l) หอยสองฝา (ต่อ) 

ดัชนี 
โลหะหนัก 

อาร์เซนิก 
(As) 

แคดเนียม 
(Cd) 

โครเมียม 
(Cr) 

ปรอท 
(Hg) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

นิเกิล 
(Ni) 

หอยหลอดชนิดที่ 3 (S. strictus) เล็ก       
เนื อเย่ือ 0.00394 0.00053 0.00048 0.00003 0.00031 0.00102 
น  า 0.00058 0.00004 0.00016 0.00003 0.00008 0.00039 
หอยหลอดชนิดที่ 3 (S. strictus) กลาง       
เนื อเย่ือ 0.00475 0.00056 0.00068 0.00003 0.00032 0.00105 
น  า 0.00074 0.00004 0.00028 0.00003 0.00010 0.00064 
หอยหลอดชนิดที่ 3 (S. strictus) ใหญ่       
เนื อเย่ือ  0.00644 0.00069 0.00082 0.00003 0.00034 0.00111 
น  า 0.00089 0.00004 0.00038 0.00003 0.00012 0.00071 

ค่าเฉลี่ยหอยหลอดชนิดท่ี 3 (S. strictus)       
เนื้อเยื่อ 0.00504 0.00059 0.00066 0.00003 0.00032 0.00106 
น้ า 0.00074 0.00004 0.00027 0.00003 0.00010 0.00058 

หอยกาบ (Pseudodon sp.) เล็ก       
เนื อเย่ือ 0.03380 0.00005 0.00154 0.00003 0.00078 0.00128 
น  า 0.00130 0.00001 0.00059 0.00003 0.00027 0.00064 
หอยกาบ (Pseudodon sp.) กลาง       
เนื อเย่ือ 0.04010 0.00012 0.00275 0.00003 0.00124 0.00260 
น  า 0.00223 0.00003 0.00065 0.00003 0.00033 0.00070 
หอยกาบ (Pseudodon sp.) ใหญ่       
เนื อเย่ือ 0.04333 0.00014 0.00311 0.00003 0.00306 0.00348 
น  า 0.00427 0.00005 0.00069 0.00003 0.00038 0.00076 

ค่าเฉลี่ยหอยกาบ (Pseudodon sp.)       

เนื้อเยื่อ 0.03908 0.00010 0.00247 0.00003 0.00169 0.00245 
น้ า 0.00260 0.00003 0.00064 0.00003 0.00033 0.00070 

 

วิจารณผลการวิจัย 
จากการศึกษาความเข้มข้นโลหะหนักประกอบ 

ด้วยอาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท นิกเกิลและ
ตะกั่ว สะสมในเนื อเยื่อหอยสองฝา 6 ชนิดและขนาดที่
แตกต่างกันในฤดูฝนทั งนี ปริมาณการสะสมโลหะหนัก
ขึ นอยู่กับอุณหภูมิ กลไกเมแทบอลิซึม และ สรีรวิทยา
ของหอยชนิดนั น (Zwarts, 1991; Van Erkom 
Schurink and Griffiths, 1992; Brockington and 
Clarke, 2001; Bayne, 2002; Zhuang and Wang, 
2004) หอยสองฝาที่ขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพและ

ระบบการกรองหรือการหายใจเข้าออกดีกว่าหอยสองฝา
ขนาดเล็ก เมื่อโลหะหนักปะปนมากับน  าจึงส่งผลท าให้
หอยสองฝาที่มีขนาดขนาดใหญ่มีการสะสมโลหะหนัก
มากกว่าหอยสองฝาขนาดกลางและขนาดขนาดเล็กชนิด
ของหอยสองฝา ( เสถี ยรพงษ์  และคณะ ,  2558) 
เนื่องจากหอยที่มีขนาดใหญ่มีระยะเวลาการฝังตัวและ
การด ารงชีวิตที่ยาวนานกว่า รวมถึงลักษณะและการ
ด าเนินกิจกรรมของพื นที่นั น ๆ จะมีผลต่อการปริมาณ
และชนิดการสะสมของโลหะหนักในเนื อเยื่อและน  าใน
ตัวมีความเข้มข้นที่สะสมในหอยสองฝาที่แตกต่างกัน 
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(เสถียรพงษ์ และคณะ, 2556;  Hung et al., 1998; 
Jeng et al., 2000; Hung et al., 2001;Wang et al., 
2005; Yap et al., 2006; Sarkar et al., 2008; 
Alyahya et al., 2010; Tu et al., 2010) เมื่อท าการ
เปรียบเทียบค่ามาตรฐานและหน่วยงานอื่นๆ (กระทรวง
สาธารณสุข, 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) 
ดังตารางที่ 2 จะพบว่าค่าการสะสมโลหะหนักในเนื อเยื่อ
หอยสองฝา 6 ชนิด ยังอยู่ เกณฑ์ที่มาตร ฐานที่
ก าหนดค่าอาร์เซนิกมีการสะสมในเนื อหอยมากท่ีสุดและ
ค่าที่พบต่ ากว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานสามารถที่จะน าหอย
สองฝา 6 ชนิดไปรับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภครวมถึงโลหะหนักไม่ท าลายหอยตลับในวัยอ่อน
และช่วงระยะเวลาสืบพันธุ์ของหอยตลับที่แหลมกลัดซึ่ง
พบมากในฤดูฝน (สุขใจ และคณะ, 2541; Wong et 
al., 1993; Wang et al, 2004) พื นที่ชายฝั่งทะแหลม
กลัดมีการอพยพย้ายถิ่นฐานท าให้มีประชากรเพิ่มมาก

ขึ นและเกินครึ่งหนึ่งของทั งหมด คือจ านวนทั งหมด 
1,053 ครัว เรือนประกอบอาชีพเกษตร กรรม เช่น ปลูก
สวนยางพาราและท าฟาร์มเลี ยงกุ้งท าให้สารเคมี เช่น ยา
ปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ยาออกฤทธิ์ต้านจุลชีพ ยา
ปฏิ ชีวนะ และสารปฏิ ชีวนะ ซึ่ งมีอาร์ เซนิก เป็น
ส่วนประกอบสูง เมื่อฝนตกมีน  าฝนซะล้างไหลลงไปสู่
ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด (เจนนุช, 2546; Landne, 
1989; Pollution Control Department, 2002) 
นอกจากนี ประชากรต าบลแหลมกลัด 6,896 คน และ
โรงแรม 10 แห่ง ตั งอยู่บริเวณเลียบชายฝั่งทะเล
เทือกเขาบรรทัด ท าให้น  าเสียที่ เกิดจากบ้านเรือน
กิจกรรมของชุมชนและโรงแรมมีอาร์ เซนิก เป็น
ส่วนประกอบอยู่ในรูปของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 
เช่น ไขมัน โปรตีน ผงซักฟอก (ต าบลแหลมกลัด, 2557; 
Ramalho, 1977) ประกอบกับอาร์เซนิกมีโครงสร้าง
ทางเคมีซับซ้อนตัวโลหะหนักชนิดอื่น ๆ ท าให้ไม่
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ ส่งผลท าให้โลหะหนักอาร์
เซนิกมีการสะสมในเนื อเยื่อหอยสองฝา 6 ชนิดบริเวณ
ชายฝั่งทะเลแหลมกลัดสูงตามไปด้วย 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อเยื อหอยสองฝา (mg/kg, wet wt) เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน 

ดัชนี 
โลหะหนัก 

อาร์เซนิก  
(As) 

แคดเนียม 
(Cd) 

โครเมียม 
(Cr) 

ปรอท 
(Hg) 

นิเกิล 
(Ni) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

หอยตลับชนิดที ่1 (Meretrix casta) 0.01162 0.00201 0.00375 0.00003 0.00856 0.00080 

หอยตลับชนิดที ่2 (Meretrix meretrix) 0.01016 0.00338 0.00162 0.00003 0.00294 0.00051 

หอยหลอดชนิดที่ 1 (Solen grandis) 0.01186 0.00108 0.00170 0.00003 0.00275 0.00102 

หอยหลอดชนิดที่ 2 (Solen regularis) 0.01290 0.00095 0.00328 0.00003 0.00737 0.00191 

หอยหลอดชนิดที่ 3 (Solen strictus) 0.00504 0.00059 0.00066 0.00003 0.00106 0.00032 

หอยกาบ (Pseudodon sp.) 0.03908 0.00010 0.00247 0.00003 0.00245 0.00169 

มาตรฐานกระทรวงสาธาณสุข (2529) 2   0.5  1 

Food & Drug Administration of 
the United States (1994) 

 4   1.7  

Food Standards Australia  
New Zealand Authority (1996) 

 2   2  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื อเยื อหอยสองฝา (mg/kg, wet wt) เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน (ต่อ) 

ดัชนี 
โลหะหนัก 

อาร์เซนิก  
(As) 

แคดเนียม 
(Cd) 

โครเมียม 
(Cr) 

ปรอท 
(Hg) 

นิเกิล 
(Ni) 

ตะกั่ว 
(Pb) 

Hong Kong Environmental  
Protection Department (1997)  

10 2  0.5 6  

Department of Health (2003)  3  1 4  

China (Zhang et al, 2004) 1.0 0.1  0.3 0.5  

European Commission (2006)  1  0.5 1.5  

Federal Service for Veterinary and  
Phytosanitary Surveillance (2014) 

 2  0.2 10  

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (2014)  2     
 

สรุปผลการวิจัย 
ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น โ ล ห ะ ห นั ก

ประกอบด้วยอาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม ปรอท 
นิกเกิลและตะกั่ว หอยสองฝา 6 ชนิด และขนาดหอย
สองฝาแบ่งหอยสองฝาออกเป็น 3 ขนาด คือขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ จ านวนน  าหนักเท่ากันคือ
จ านวน 1 กิโลกรัมต่อชนิด บริเวณพื นที่ชายฝั่งทะเล
แหลมกลัด พบว่าหอยกาบ (Pseudodon sp.) มี
ค่าเฉลี่ยการสะสมโลหะหนักอาร์เซนิกเนื อเยื่อและน  าใน
ตัวหอยมากที่สุด รองลงมาเป็นหอยหลอดชนิดที่ 2 
(Solen regularis), หอยหลอดชนิดที่ 1 (Solen 
grandis) หอยตลับชนิดที่ 1 (Meretrix casta) หอย
ตลับชนิดที่ 2 (Meretrix meretrix) และหอยหลอด
ชนิดที่ 3 (Solen  strictus) ตามล าดับ หอยสองฝา
บริเวณพื นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัดสามารถน าไปรับ 
ประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยต่อ
ผู้บริโภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมูลนิธิ ชัยพัฒนาและโครงการ

ศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ต าบลแหลมผักเบี ย อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ท่ีสนับสนุนเงินทุนวิจัยครั งนี  
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