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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อนปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว
(Pb) ในน�้ำ ตะกอนดิน และกุ้ง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกุ้ง โดยการเก็บตัวอย่างน�้ำ ตะกอนดิน และกุ้ง
ในบ่อเลี้ยงกุ้ง น�ำมาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักดังกล่าวด้วยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer พบว่าการ
ปนเปื้อนปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่วในน�้ำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14±0.12, 0.32±0.14, 0.02±0.04 และ 0.02±0.03
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ในขณะที่การปนเปื้อนในตะกอนดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11±0.05, 11.63±1.39, น้อยกว่า
0.000025 และ 1.02± 0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ การปนเปื้อนในตัวกุ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28±0.12, น้อยกว่า
0.001, น้อยกว่า 0.000025 และ 0.01±0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ และการปนเปื้อนในหัวกุ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.25±0.08, 0.04±0.08, น้อยกว่า0.000025 และน้อยกว่า 0.000025 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ การประเมินความเสีย่ ง
จากการได้รบั ปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกัว่ พบว่ามีคา่ Hazard quotient (HQ) อยูใ่ นช่วง 0.0003-0.3730 ซึง่ แสดงว่า
การบริโภคกุ้งไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคกุ้ง หรือปริมาณปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่วที่ได้รับไม่มาก
พอที่จะก่อให้เกิดผลทางสุขภาพได้
ค�ำส�ำคัญ: ปรอท สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
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Abstract

This research was conducted to investigate heavy metal concentrations; namely mercury (Hg),
arsenic (As), cadmium (Cd) and lead (Pb) which contaminated in the water, sediment and shrimp including
risk assessment of the shrimp consumption. The water, sediment and shrimp in the pool shrimp farming
were collected and analyzed with heavy metal concentration with the atomic absorption spectrophotometer.
The results were found that these average concentrations of mercury, arsenic, cadmium and lead in the
water were found to be 0.14±0.12, 0.32±0.14, 0.02±0.04 and 0.02±0.03 mg/l, respectively; while the
average concentrations of these heavy metals in sediment were found to be 0.11 ±0.05, 11.63±1.39,
<0.000025 and 1.02±0.03 mg/kg, respectively. Heavy metal contaminations in shrimp had the average
of 0.28±0.12, <0.001, <0.000025 and 0.01±0.01 mg/kg, respectively and the head of shrimp were
contaminated heavy metal in the average of 0.25±0.08, 0.04±0.08, <0.000025 and the <0.000025 mg/kg,
respectively. Risk assessment from the mercury, arsenic, cadmium and lead found that the their hazard
quotient (HQ) in the range of 0.0003-0.3730, which indicated that the consumption of shrimp had no
health risk or concentrations of mercury, arsenic, cadmium and lead were not enough to cause the
health impact.
Keywords: Mercury, Arsenic, Cadmium, Lead, Hazard quotient
บทน�ำ

การปนเปื้อนโลหะหนักเป็นสิ่งที่พบได้ง่ายในโลก
แห่ ง ความก้ า วหน้ า ของอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่อยู่รอบบริเวณที่
มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน�้ำที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ [1] โลหะหนักเป็นสารเคมีที่มีโอกาส
ปนเปือ้ นในบ่อเลีย้ งกุง้ เนือ่ งจากในกระบวนการเลีย้ งกุง้ อาจ
มีการผันน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ ผิวดินในบริเวณใกล้เคียงในพืน้ ทีม่ า
เป็นแหล่งน�้ำในการเลี้ยงกุ้ง โดยแหล่งน�้ำดังกล่าวอาจมี
การปนเปื ้ อ นจากแหล่ ง น�้ ำ เสี ย จากชุ ม ชนหรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการน�ำโลหะหนักมาใช้ในกระบวนการผลิต
รวมถึงน�้ำเสียจากการท�ำเกษตรกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้
โลหะหนักในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบในสาร
ปราบศั ต รู พื ช และปุ ๋ ย เคมี หรื อ อาจมี ก ารปนเปื ้ อ นจาก
ธรรมชาติเดิมในพืน้ ที่ เช่น ปรอท (Hg) สารหนู (As) แคดเมียม
(Cd) และตะกั่ว (Pb) โดยโลหะหนักดังกล่าวไม่สามารถ

ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอาจมีการสะสมอยู่ในน�้ำและ
ตะกอนดิน ซึ่งการปนเปื้อนดังกล่าวอาจมีการสะสมในกุ้ง
และหากมีการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่สูงอาจส่งผล
ต่อความไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคได้ [2] โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ซึ่ ง มี ก ารประกอบอาชี พ การ
เลีย้ งกุง้ และมีผลิตภัณฑ์จากกุง้ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย คือ กุง้
เหยียดซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ส�ำคัญในพื้นที่
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปริมาณ
การปนเปื้อนของปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่วในน�้ำ
ตะกอนดิน และกุ้งที่ปนเปื้อนในบ่อเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งน�ำข้อมูล
เหล่านี้มาประเมินความเสี่ยงในการบริโภค เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการเฝ้าระวังอันตราย
จากโลหะหนักที่ปนเปื้อนในบ่อเลี้ยงกุ้ง และอาจน�ำไปสู่การ
เฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดในอนาคต
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การเก็บตัวอย่างกุ้ง โดยที่กุ้งจะถูกแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวและส่วนตัว
1.2 การเก็บตัวอย่างน�้ำ ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปริมาตร
1 ลิตร จ�ำนวน 4 จุด การเก็บตัวอย่างน�้ำในการทดลอง
ครั้งนี้จะท�ำการเก็บตัวอย่างน�้ำแบบจ้วง และใช้เป็นตัวแทน
ของแหล่งน�ำ้ เฉพาะเวลาและเฉพาะจุดทีเ่ ก็บเท่านัน้ การเก็บ
ตัวอย่างน�้ำประยุกต์จากคู่มือปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน�้ำและ
ตัวอย่างดินส่วนน�้ำเสียเกษตรกรรม [3]
1.3 การเก็ บ ตั ว อย่ า งตะกอนดิ น ท� ำ การเก็ บ
ตะกอนดินโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างชนิด Grab sampler
แบบ Ekman Birge bottom samplers ตามบริเวณที่
ก�ำหนด โดยมีความลึก 1.5 เมตร บรรจุใส่ถุงพลาสติกก่อนที่
จะน�ำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
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เปอร์เซ็นต์ ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง หรือน�ำ
ไปอบด้วยอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีการ
ควบคุมการปนเปือ้ นตัวอย่างด้วยการท�ำ blank และตัวอย่าง
ทั้งหมดท�ำการย่อย 2 ซ�้ำ รายละเอียดการย่อยตัวอย่างดังนี้
น� ำ ตั ว อย่ า งกุ ้ ง และตะกอนดิ น ที่ ผ ่ า นการอบที่
อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน มาบดให้เป็น
ผงละเอียด และชั่งน�้ำหนักตัวอย่างละ 1 กรัม และตวงน�้ำ
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
เติมสารละลายกรด ไนตริกเข้มข้น (HNO3) ปริมาตร 20
มิลลิลิตร และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (HCl)
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ต้มย่อยด้วยความร้อนบนเตาไฟฟ้า
อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง หรือจนกว่า
ตัวอย่างจะมีลักษณะใส ไม่มีตะกอน ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้น
น�ำไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 และปรับปริมาตรด้วย
น�้ำกลั่นปราศจากไอออน (standard method of the
examination of water and wastewater) [4] และน�ำ
ตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาณปรอท และสารหนูมาวิเคราะห์
ด้วยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer รุ่น
iCE 3000 ยี่ห้อ Thermo Scientific โดยเทคนิค Vapour
ความสามารถของเครื่ อ งวิ เ คราะห์ ไ ด้ ต�่ ำ คื อ ต�่ ำ สุ ด กว่ า
1 ไมโครกรัมต่อลิตร ท�ำการวัดปริมาณแคดเมียม และตะกั่ว
โดยวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยเครื่ อ ง atomic absorption
spectrophotometer รุ่น 640 ยี่ห้อ Varian โดยเทคนิค
กราไฟต์ เ ฟอร์ เ นสอะตอมมิ ก แอบซอร์ พ ชั น (graphite
furnace atomic absorption) โดยความสามารถของเครือ่ ง
วิเคราะห์ได้ต�่ำคือต�่ำสุดกว่า 0.025 ไมโครกรัมต่อลิตร

2. การเตรียมตัวอย่างเพื่อการย่อย
2.1 การเตรียมกุง้ น�ำกุง้ มาล้างให้สะอาด แยกส่วน
หัวและส่วนตัวออกจากกัน พร้อมกับชั่งน�้ำหนักและบันทึก
ผลเป็นน�้ำหนักเปียก น�ำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน และน�ำไปชั่งน�้ำหนักหลังอบ
หลังจากนั้นน�ำไปบดให้ละเอียดบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อ
เตรียมย่อยตัวอย่างต่อไป
2.2 การเตรี ย มตะกอนดิ น น� ำ ตะกอนดิ น ไป
ตากแดด จนแห้งสนิทก่อนการน�ำไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน ทิง้ ไว้ให้เย็น แล้วน�ำไปบดให้ละเอียด
บรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อเตรียมย่อยตัวอย่างต่อไป
2.3 การเตรียมตัวอย่างน�้ำ น�ำตัวอย่างน�้ำมาตวง 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เพื่อเตรียมย่อยตัวอย่าง
การประเมินความเสีย่ งจากการบริโภคกุง้ กรณีการ
ต่อไป
ได้รับปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่วในปริมาณที่มีการ
ปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค
3. วิธีการย่อยและการวิเคราะห์ตัวอย่าง
หากได้รับสารนั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ส�ำหรับการย่อยตัวอย่างน�ำ้ ตะกอนดิน หัวกุง้ และ และเนื่องจากข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นข้อมูลที่
ตัวกุ้งจะต้องเตรียมเครื่องแก้วก่อนการย่อย โดยเครื่องแก้ว เก็บเพียงครั้งเดียว จึงน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองซ�้ำ
ทุ ก ชิ้ น จะท� ำ การแช่ ด ้ ว ยกรดไนตริ ก ความเข้ ม ข้ น 20 มาค�ำนวณ ดังสมการที่ 1 [5]
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สมการที่ 1
CF × IR
BW
CF คือ ปริมาณปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกัว่
ที่ปนเปื้อนในกุ้ง หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
IR คื อ ปริ ม าณกุ ้ ง ที่ รั บ ประทานในแต่ ล ะมื้ อ
หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อมื้อ (kg/meal)
BW คือ น�้ำหนักตัว หน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)
Intake (mg/kg-day) =

การอธิบายลักษณะของความเสีย่ งจากการบริโภค
กุ้ง โดยพิจารณาจากผลการประเมินกรณีที่แล้วร้ายที่สุด
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อธิบายได้จากค่า HQ
หรือ Hazard Quotient ซึ่งแสดงค่าสัดส่วนของตัวแปร
ดังสมการที่ 2
สมการที่ 2
HQ = Daily Intake/RfD
Daily Intake คือ ปริมาณโลหะหนักทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกาย
หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (mg/kg-day)
RfD คือ ความเข้มข้นอ้างอิงของปรอท สารหนู
แคดเมียม และตะกัว่ (reference dose) หน่วยเป็น มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมต่อวัน (mg/kg-day)
ถ้าค่า HQ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดงว่าปริมาณ
สารเคมีที่ได้รับไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดผลทางสุขภาพได้
หรือไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญ (no significant risk)
แต่ถ้าค่า HQ มากกว่า 1 แสดงว่าปริมาณสารปรอท สารหนู
แคดเมียม และตะกัว่ ทีไ่ ด้รบั เกินค่ามาตรฐานหรือถือว่าอยูใ่ น
ระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีความเสี่ยงสุขภาพจากการ
สัมผัสสารเคมีทั้ง 4 ประเภทผ่านทางการกิน
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการปนเปื้อนปริมาณปรอท สารหนู
แคดเมียมและตะกั่วในน�้ำ ตะกอนดิน และกุ้ง พบว่ามีการ
ปนเปื้อนของปรอทในตัวกุ้งมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.28±0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ หัวกุ้ง มีค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 0.25±0.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนในน�ำ้ และ
ตะกอนดินมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.14±0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร
และ 0.11± 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ส่วนการ
ปนเปื้อนสารหนูพบในดินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
11.63±1.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ในน�้ำ หัวกุ้ง
และตัวกุ้ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.32±0.14 มิลลิกรัมต่อลิตร
0.04±0.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ <0.05 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล�ำดับ การปนเปือ้ นแคดเมียมพบในน�ำ้ มากทีส่ ดุ
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.02±0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในดิน
หัวกุ้ง และตัวกุ้ง มีค่า <0.00125 มิลลิกรัมต่อลิตร และการ
ปนเปื ้ อ น ตะกั่ ว พบในดิ น มากที่ สุ ด มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
1.02±0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ น�ำ้ ตัวกุง้ และ
หัวกุง้ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.02±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.01
±0.01 และ <0.00125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ซึ่ง
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่า ปรอทในน�้ำ
สารหนู ในน�้ำ และตะกอนดินเกินค่ามาตรฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานของโลหะหนักในกุ้ง น�้ำ และตะกอนดิน
ค่ามาตรฐาน

ชนิด
กุ้ง (mg/kg) [6]
ตะกอนดิน
(mg/kg) [7]
น�้ำ (mg/l) [8]

Hg
0.5

As
2

Cd
2

Pb
1

7

0.4

2
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0.002

0.01

0.05

0.05

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของโลหะหนักในกุ้ง น�้ำ และตะกอนดิน
ชนิด

บ่อที่

ตัวกุ้ง
(mg/kg)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

หัวกุ้ง
(mg/kg)
ตะกอนดิน
(mg/kg)
น�้ำ
(mg/l)

ปริมาณ
Hg
0.35±0.10
0.21±0.05
0.32±0.22
0.32±0.03
0.29±0.16
0.15±0.05
0.13±0.02
0.08±0.04
0.13±0.08
0.18±0.13
0.06±0.04
0.19±0.19

As
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.07±0.13
0.16±0.10
15.84±1.39
9.76±1.29
9.28±1.48
0.46±0.08
0.29±0.14
0.21±0.18

Cd
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
0.03±0.04
0.01±0.01
0.04±0.06

Pb
0.02±0.02
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
<0.000025
1.01±0.03
1.00±0.04
1.04±0.01
0.02±0.03
0.01±0.02
<0.000025

การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกุ้ง
ที่เลวร้ายของการได้รับปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว
การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการบริ โ ภคกุ ้ ง จะ จากการบริโภคกุง้ โดยค�ำนวณจากสมการที่ 1 และสมการที่ 2
ประเมินความเสี่ยงให้ออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ โดยก�ำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3
ลักษณะ ความเสี่ยงในกรณีผลกระทบแบบเรื้องรังของกรณี
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ตารางที่ 3 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
การแทนค่า
ค่า
หัวกุ้ง ตัวกุ้ง(mg/
(mg/kg)
kg)
CF (Hg)
0.2626
0.2516
CF (As)
0.0500
0.0829
CF (Cd)
0.0002
0.0002
CF (Pb)
0.0053
0.0017
IR
BW

0.085 kg/meal
63 kg

RfD, (Hg)

0.002 mg/kg/day

RfD, (As)

0.0003 mg/kg/day

RfD, (Cd)

0.001 mg/kg/day

RfD, (Pb)

0.0035 mg/kg/day
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ความหมาย

แหล่งอ้างอิง

ปริมาณปรอท (Hg) ที่ปนเปื้อนอยู่ในกุ้ง
สารหนู (As) ที่ปนเปื้อนอยู่ในกุ้ง
แคดเมียม (Cd) ที่ปนเปื้อนอยู่ในกุ้ง
ตะกั่ว (Pb) ที่ปนเปื้อนอยู่ในกุ้ง
ปริ ม าณการบริ โ ภคกุ ้ ง หรื อ อาหาร
ทะเลในแต่ละมื้อของคนไทย

ผลการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด

น�้ำหนักเฉลี่ยของคนไทย ทั้งเพศชาย
และหญิง
ปริมาณที่ได้รับปรอทเข้าสู่ร่างกายได้
ทุกวัน โดยไม่ทำ� ให้เกิดความผิดปกติใด ๆ
ต่อสุขภาพอนามัย
ปริมาณที่ได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายได้
ทุกวันโดยไม่ทำ� ให้เกิดความผิดปกติใด ๆ
ต่อสุขภาพอนามัย
ปริมาณทีไ่ ด้รบั แคดเมียมเข้าสูร่ า่ งกายได้
ทุกวัน โดยไม่ทำ� ให้เกิดความผิดปกติใด ๆ
ต่อสุขภาพอนามัย
ปริ ม าณที่ ไ ด้ รั บ ตะกั่ ว เข้ า สู ่ ร ่ า งกายได้
ทุกวัน โดยไม่ทำ� ให้เกิดความผิดปกติใด ๆ
ต่อสุขภาพอนามัย

จากผลการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกุ้ง
พบว่าการปนเปื้อน ปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่วใน
กุง้ โดยแบ่งเป็นส่วนหัวและส่วนตัวนัน้ ไม่มคี วามเสีย่ งต่อการ
ปนเปื้อนโลหะหนักดังกล่าว เนื่องจากค่า HQ น้อยกว่า 1

FAQ, 2005 [9]
ข้อมูลประยุกต์จาก [10]
มาตรฐาน Size Thai,
2552
US-EPA, 2008 [11]

US-EPA, 2008 [11]

US-EPA, 2008 [11]

US-EPA, 2008 [11]

แสดงว่าปริมาณสารเคมีที่ได้รับไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดผล
ทางสุ ข ภาพได้ หรื อ ไม่ มี ค วามเสี่ ย งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
(no significant risk) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า HQ อยู่ในช่วง
0.0003-0.3730 แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความเสี่ยงจากการบริโภคกุ้ง
ส่วนต่างๆ
ของอาหารทะเล
ตัวกุ้ง
หัวกุ้ง

ค่า HQ
Hg
0.1771
0.1697

As
0.2249
0.3730

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการปนเปื ้ อ นปรอท สารหนู
แคดเมียม และตะกั่วในน�้ำ ตะกอนดิน และกุ้ง พบว่าใน
ตะกอนดินมีปริมาณปรอท แคดเมียม และตะกัว่ อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน ในน�้ำมีปริมาณแคดเมียมและตะกั่วอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และในตัวกุ้งและหัวกุ้งมีปริมาณปรอท สารหนู
แคดเมียม และตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน ส่วนสาร
ปรอทในน�้ำ สารหนูในน�้ำ และตะกอนดินมีค่าเกินมาตรฐาน
อาจเนือ่ งจากในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรม
มากกว่า 7,391 แห่ง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน�้ำ จึงมีส่วนสนับสนุนให้
นักลงทุนนิยมเข้ามาประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นจ�ำนวนมาก โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่
ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์
ผลิตภัณฑ์โลหะ ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เคมีภณ
ั ฑ์หรือพลาสติก เป็นต้น [12]
ซึ่ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมจ� ำ นวนมากเหล่ า นี้ ห ากมี ก ารน� ำ
โลหะหนักดังกล่าวมาใช้โดยไม่มีการควบคุมหรือจัดการที่ดี
ก็จะส่งผลให้โลหะหนักดังกล่าวถูกถ่ายเทออกสู่สิ่งแวดล้อม
ทีอ่ าจอยูใ่ นรูปสิง่ เจือปนอยูใ่ นน�ำ้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
ท�ำให้เกิดการแพร่กระจายสู่แหล่งน�้ำ ซึ่งสารหนูและตะกั่ว
เป็นพิษที่ไม่ถูกย่อยสลายหรือย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติ
จึงมีบางส่วนตกตะกอนสะสมอยูใ่ นดิน ดินตะกอนทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้
รวมถึงการสะสมอยู่ในสัตว์น�้ำมักพบโลหะหนักปนเปื้อนใน
ตะกอนมากกว่าในน�ำ้ เสมอ เพราะตะกอนมีประจุเป็นลบเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนโลหะหนักมีประจุเป็นบวกจึงมีความสามารถ
ในการยึดกันได้ดีกว่าในน�้ำ และสันนิษฐานว่ามีความเป็นไป
ได้ที่ความเป็นกรด-ด่างของน�้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งจะมีสภาพเป็น

Cd
0.0003
0.0003

Pb
0.0020
0.0007

ด่ า ง ซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ป รอทและสารหนู
ตกตะกอนได้ง่าย และทับถมอยู่ที่ตะกอนล�ำน�้ำ เกิดการจับ
กับอนุภาคของตะกอน ฉะนั้นการที่มันจะเข้าสู่สิ่งมีชีวิตจึงมี
ความเป็นไปได้นอ้ ย และส่งผลให้ปรอทและสารหนูสะสมอยู่
ในตะกอนและน�้ำ รวมทั้งเข้าไปสะสมในกุ้งน้อย [13] โลหะ
เป็ น สารที่ ค งตั ว ไม่ ส ามารถสลายตั ว ได้ ใ นกระบวนการ
ธรรมชาติ ซึ่งในตะกอนดินมักจะมีระดับของสารหนูสูง [14]
และเนื่องจากน�้ำมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ท� ำ ให้ โ ลหะหนั ก สะสมในดิ น มากกว่ า ในแหล่ ง น�้ ำ ดั ง นั้ น
ตะกอนดินมีบทบาทส�ำคัญในการกักเก็บโลหะหนักในแหล่ง
น�้ำและเป็นแหล่งก�ำเนิดได้ด้วยเช่นกัน [15] สอดคล้องกับ
การทดลองนี้คือปริมาณปรอท สารหนู และตะกั่วในตะกอน
ดิ น มี ป ริ ม าณสู ง กว่ า ในน�้ ำ และในกุ ้ ง และการปนเปื ้ อ น
แคดเมียมในแหล่งน�้ำเกิดจากการปล่อยน�้ำเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
แคดเมียมในการชุบโลหะ แคดเมียมทีป่ นเปือ้ นในอาหาร และ
ในยาสูบเมือ่ เข้าสูร่ า่ งกายจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร แล้ว
แพร่กระจายไปทีต่ บั ม้าม และล�ำไส้ แม้ได้รบั ปริมาณน้อยแต่
ต่อเนื่องแคดเมียมจะถูกสะสมไว้ในไต โรคที่เกิดจากพิษของ
แคดเมียมเรียกว่า โรคอิไต-อิไต (Itai Itai disease) ซึ่งในงาน
วิจยั นีพ้ บปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกัว่ ในกุง้ ในปริมาณ
ที่น้อยมาก และยังไม่เกิดความเสี่ยงในการบริโภคแต่ควรมี
การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาการปนเปื้อนของสารปรอทและ
สารหนูพบว่าเกินค่ามาตรฐาน ส่วนแคดเมียมและตะกัว่ ในน�ำ้
พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนตะกอนดินพบว่าปริมาณของ
สารหนูเกินค่ามาตรฐาน แต่ปรอท แคดเมียม และตะกั่วไม่
เกินค่ามาตรฐาน และโลหะหนักดังกล่าวในกุ้งไม่เกินค่า
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net/web/2016/06/15/ประกาศคณะกรรมการ
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สิง่ แวดล้อม. มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่ง.
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