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บทคัดยอ 
จากการศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในน้ําและส่ิงมีชีวิตในน้ําเปนหนึ่งในปญหาท่ีสําคัญซึ่งอาจสงผล

กระทบตอสุขภาพคนพบวาในปจจุบันประเทศไทยเริ่มจะมี  การตกคางของโลหะหนักในระบบนิเวศน้ําจืด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตกคางในเนื้อปลาท้ังปลากินพืชและปลาที่กินสัตว ถึงแมวาปริมาณโลหะหนักในบางพื้นที่จะ
ยังอยูในเกณฑ แตเมื่อมีการสะสมในรางกายในปริมาณท่ีมากก็จะสงผลตอสุขภาพถึงขั้นรายแรง และบางชนิดที่ไมมี
ความรายแรงตอมนุษยมากนัก ดังนั้นการสะสมของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมนั้นจึงควรใหความสําคัญเนื่องจาก
ขอมูลของการปนเปอนนั้นยังใหมสําหรับประเทศไทยและยังไมมีความตะหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพของคนมาก
นัก โดยสามารถใหขอมูลตัวอยางของผลกระทบของโลหะหนักท่ีอาจจะมีผลตอสุขภาพหากเขาสูรางกายผาน
ชองทางตางๆ  
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Abstract

From the study of heavy metal contamination in water and aquatic organisms is one 
of the major problems that may affect people's health. Residues of heavy metals in 
freshwater ecosystems Especially the residue in fish , both of herbivorous fish and 
carnivorous fish Although the amount of heavy metals in some areas is still in the standard 
But when there are large amount of accumulation in the body, it can cause a serious health 
problems. And some species are not affect to humans. Therefore, the accumulation of heavy 
metals study in the environment should make it important because the information of 
contamination is still new to Thailand. and there is still not much impact on the health 
effects of people. which can provide the samples of research that the effects of heavy metals 
can cause people health problems by entering the body through various channels 
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บทนํา 
การปนเปอนโลหะหนักในเนื้อปลานัน้ นับเปนปญหาสําคัญเนื่องจากโลหะหนักในสัตวน้าํ เปนสารปนเปอน

จากสิ่งแวดลอมที่สัตวน้ําอาศัยอยู ประเทศไทยมีการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ขาดแผนรองรับเรื่อง
ผลกระทบท่ีจะตามมา ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานการเกษตร การปศุสัตวและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา น้ําทิ้งจาก
ชุมชน และขยะจากชุมชนเมือง ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของแหลงน้ํา ที่เปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา ดังนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือการปนเปอนของโลหะหนักในน้ําซึ่งถูกนํามาใชในอุตสาหกรรม เชน 
อุปกรณผลิตพลาสติก พีวีซี สี ถานไฟฉาย ในทางดานการเกษตร มีการนํามาใชเปนสวนผสมของยาฆาแมลงและปุย 
ทางดานการแพทยใชเปนสวนผสมของยา อุปกรณทางการแพทยและเครื่องสําอาง โลหะหนักเปนสารท่ีคงตัว ไม
สามารถสลายตัวไดในกระบวนการตามธรรมชาติจึงมีบางสวนที่ตกตะกอนสะสมอยู ในดิน ดังนั้น การปนเปอนของ
โลหะหนักในสัตวน้ําจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  

ปลาเปนสัตวที่นิยมนํามาบริโภคเปนอาหารและเปนดัชนีชีวภาพในแหลงน้ําไดเปนอยางดี (Rashed,2001) 
ปลา ท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ําตามธรรมชาติเปนส่ิงมีชีวิตกลุมแรกๆ ที่จะไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของสารพิษ
โดยเฉพาะโลหะหนัก เมื่อแหลงน้ําไดรับการปนเปอนจากโลหะหนัก จะทําใหมีการสะสมในระบบทางเดินหายใจและ
การกินอาหารของปลา จากนั้นจะสะสมในคนผานทางการบริโภค ไมวาจะเปนทั้งปลากินพืชและปลากินสัตว ปลาใน
แหลงน้ํามีพฤติกรรมการกนิอาหารท่ีแตกตางกันจึงอาจทําใหมีการสะสมโลหะหนักที่แตกตางกันได มีงานวิจัยที่ศึกษา
เก่ียวกับการสะสมของโลหะหนักในปลามากมายท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ไมวาจะเปน แคดเมียม โครเมียม 
ตะกั่ว สังกะสีเปนตน พบวามีการสะสมอยูภายในอวัยวะของปลาที่แตกตางกันออกไป (Chi et al., 2007; Rashed, 
2001; Tanee et al., 2013; Terra et al., 2008) ซ่ึงชาวบานสวนใหญพึ่งพิงแหลงอาหารจากแหลงน้ําธรรมชาติเปน
หลัก โดยเฉพาะปลาที่สามารถจับไดตามฤดูกาลจากแหลงน้ําธรรมชาติ หวย หนอง คลอง บึง ในฤดูกาลน้ําหลากและ
หนาน้ําลดในหนาหนาว ชาวบานมักจะจับปลาไดเปนจํานวนมาก ในหนาน้ําหลากจะมีปลาขนาดเล็กจํานวนมากซ่ึงไม
สามารถเก็บไดหลายวัน จึงตองนํามาทําเปนปลารา, ปลาตากแหง เพ่ือเปนการถนอมอาหารไวบริโภคตลอดป ซึ่งทํา
ใหชาวบานมีโอกาสอยางมากที่จะไดรับโลหะหนักผานการบริโภคปลาท่ีมีการปนเปอน 

 
โลหะหนัก 

โลหะหนัก หมายถึง โลหะที่มีความถวงจําเพาะต้ังแต 5 ขึ้นไป เปนธาตุที่มีเลขอะตอม 29-92 ในจํานวน
ธาตุทั้งหมด 105 ธาตุในตารางพบโลหะหนัก 68 ธาตุ จากธาตุโลหะท้ังหมด 83 ธาตุ ธาตุที่ไดรับความสนใจมากคือ
กลุม แมงกานีส แคดเมียม ตะกั่ว เหล็ก โคบอลต โครเมียม นิเกิล ทองแดง สังกะสี เงิน และปรอท (Hawley,1977) 
โลหะหนักและสารประกอบโลหะหนักนบัวาเปนอันตรายตอมนุษยหลายประการ หากไดรับในปริมาณท่ีมากเกินกวา
ที่รางกายจะสามารถขจัดออกได โลหะหนักหลายชนิดเปนอันตรายตอพืชและสัตวแตกตางกันไป เชน เปนพิษตอ
มนุษย โลหะหนักบางตัวจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม โดยระดับความเปนพิษของโลหะหนักอาจเริ่มตั้งแตมี
อาการไมรุนแรงจนถึงข้ันทําใหเสียชีวิตได 

โลหะหนักสวนใหญมีคุณสมบัติทางกายภาพคลายคลึงกัน แตคุณสมบัติทางเคมีตางกันจึงมีผลทําใหความ
เปนพิษที่เกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิตแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณที่ไดรับเขาไป ถึงแมวาโลหะหนักหลายชนิด 
เชน ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม สังกะสี จะมีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต ทําใหมีโอกาสที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
ไดนอย แตในปจจุบันธรรมชาติถูกรบกวนดวยกระบวนการทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทําใหโลหะหนักมี
การสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนถึงข้ันมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เมื่อบริโภคเขาไปแมจะมีปริมาณเล็กนอยก็จะมีความ
เปนพิษตอรางกายสูงมาก ความเปนพิษของโลหะหนักขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน คุณสมบัติของโลหะหนัก 
ระยะเวลาที่ไดรับ อายุ และความแตกตางดานความตานทานของแตละบุคคล เปนตน (ทัศนีย เฉิดนอก และโสม
รัศมี ทองดี, 2547) 
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 ผลของความเปนพิษของโลหะหนักตอกลไกระดับเซลลมี 5 แบบคือ 
1. ทําใหเซลลตาย 
2. เปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานของเซลล 
3. เปนตัวการทําใหเกิดมะเร็ง 
4. เปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 
5. สรางความเสียหายตอโครโมโซมซึ่งเปนปจจัยทางพันธุกรรม 

 

แหลงที่มาของโลหะหนัก 
 โลหะหนักเกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่สําคัญมีหลายแหลงดวยกัน เชน ปุย และสารเคมีในการเกษตร โรง
ถลุงแร การเผาไหมของน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใชจากโรงงานและชุมชน การร่ัวซึมจากพ้ืนที่ฝงกลบ
ของเสียตางๆ หรือจากปุยคอก ท่ีสามารถเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนักแลวนํามาสูการสะสมในดินในปริมาณท่ี
แตกตางกันไป เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่พบตามธรรมชาติ พบวาจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด นับว า
กิจกรรมของมนุษยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนักที่มีบทบาทสูงมาก โดยเฉพาะจากการปลดปลอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม น้ําเสียจากเหมืองแร กิจกรรมเหลานี้สามารถนํามาซึ่งการแพรกระจายสูบรรยากาศและพื้นที่ดินได
เปนบริเวณกวาง ถาหากนําวัสดุเหลือใชที่มีการปนเปอนของโลหะหนักมาใชจะเทากับเปนการสงผลกระทบโดยตรง
และเปนวงกวางมากยิ่งขึ้น ดังในปจจุบันพบวามีการนํากากตะกอนน้ําเสียไปผลิตเปนปุย ซ่ึงทําใหเกิดการ
แพรกระจายของโลหะหนักสูพื้นท่ีการเกษตรโดยตรง กอใหเกิดความเสี่ยงตอการปนเปอนในผลผลิตมากยิ่งขึ้น 
 

โลหะหนักในแหลงน้ํา 
โลหะหนักชนิดตางๆ เมื่ออยูในแหลงน้ําสามารถอาศัยอยูในตัวกลาง เชน ดินตะกอน พืชน้ํา สัตวน้ํา 

แขวนลอยอยูในน้ําอยางอิสระไดในปริมาณท่ีแตกตางกัน ซึ่งโลหะหนักที่อยูในตัวกลางเหลานี้สามารถเปล่ียนรูปหรือ
เคลื่อนยายเขาสูหวงโซอาหารได แหลงที่มาของโลหะหนักที่เขาสูสิ่งแวดลอมทางน้าํมาจาก 2 แหลงที่สําคัญ คือ การ
เคลื่อนที่ของโลหะหนักในแมน้ํา เนื่องจากกระบวนการผุพังตามธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
กายภาพของเปลือกโลก และมาจากกิจกรรมของมนุษย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่นําเอาโลหะหนักตางๆ 
มาใชในกระบวนการผลิต แหลงที่มาอีกแหลงหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของสารโลหะหนักจากชั้นบรรยากาศในรูปของ
ฝุนละออง ซึ่งเมื่อน้ําฝนไหลผานก็จะชะลางลงสูแหลงน้ําได (กรรณิการ สิริสิงห, 2544) 
 

ปริมาณการใชโลหะหนักในประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรม (2539) รายงานวาประเทศไทยมีการลงทุนไปในนิคมอุตสาหกรรมไปแลว 26 แหง 

ซึ่งในแตละนิคมอุตสาหรรมจะมีโรงงานของประเทศตางๆ ตั้งอยูโรงงานเหลานี้ไดแก โรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต 
สิ่งกอสราง อุตสาหรรมเคมี ชิ้นสวนคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน นอกจากน้ียังมีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยูในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหรรมและมีการใชโลหะหนักในกระบวนการผลิตเชนกัน  

อรทัย ศุกรีย (2541) ไดกลาววาโรงงานท่ีใชแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียม ในการผลิตไดแก 
โรงงานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปุยเคมี อุตสาหกรรมการกล่ันน้ํามัน อุตสาหกรรมเหล็กกลา 
อุตสาหกรรมโลหะที่ไมใชเหล็ก และอุตสาหกรรมยานยนต ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ยอมมี
กากของเสียที่มีโลหะหนักเปนองคประกอบเกิดขึ้น โลหะหนักที่เกิดขึ้นอาจอยูในรูปกากตะกอนหรือของแข็งท่ีเปน
สารอินทรีย ซ่ึงมีปริมาณมากถึง 2.54 ลานตันตอป กากของเสียเหลานี้ถาเปนโรงงานขนาดใหญจะสามารถทําการ
บําบัดและฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพ แตโรงงานขนาดกลางและเล็กจะดําเนินการเองไดยาก จึงเก็บกากของเสีย
เหลานี้ไวในบริเวณโรงานเพ่ือสงใหโรงงานท่ีรับบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมมาดําเนินการตอไป ปญหาจึงเกิดขึ้น
เมื่อความสามารถในการกําจัดกากของเสียไมเพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 
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แหลงที่มาของโลหะหนักในประเทศไทย 
ธรณิศรว ทรรพนันท และธเรศ ศรีสถิต (2542) ไดศึกษาพบวาการใชที่ดินเปนแหลงทิ้งขยะและน้ําเสียจะทําให

ดินบริเวณนั้นปนเปอนธาตุโลหะหนักได แมธรรมชาติของดินจะสามารถดูดซับธาตุประจุบวกไวไดแตความสามารถนี้ยอม
จํากัดเมื่อมีโลหะหนักปนเปอนอยูในปริมาณมาก โดยทําการศึกษาน้ําชะมูลฝอยจากสถานที่กําจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 2 แหงคือ สถานท่ีกําจัดมูลฝอยออนนุชและสถานที่กําจัดมูลฝอยหนองแขม จากการศึกษาพบวา
ปริมาณปรอทมีคาสูงสุดเทากับ 39.13 มก./ล. ซึ่งเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมของสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 0.005 มก./ล. และพบปริมาณแมงกานิส 0.01-2.88 มก./ล. ซ่ึงไมเกินคามาตรฐาน
น้ําทิ้งซ่ึงกําหนดไว 5.0 มก./ล. ซึ่ง Ted (1995) รายงานการเก็บตัวอยางน้ําชะขยะบริเวณออนนุชพบวามีปริมาณ
แคดเมียมระหวาง 0.002-0.013 มก./ล. และ จรัสพงศ สรอยระยา (2531) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ําชะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองชลบุรีพบวาคาเฉลี่ยตลอดทั้งปของปริมาณแคดเมียม ระหวาง 0.0051-0.021 มก./ล. กรณีน้ําเสียจาก
โรงงานนั้น จุไร ทองมาก และคณะ (2537) ไดตรวจวิเคราะหตัวอยางดินสําหรับปลูกขาวที่เคยไดรับน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมถลุงสังกะสีจังหวัดตาก พบวาปริมาณแคดเมียมเฉลี่ย 21.52 มก./กก. ซ่ึงสูงเกินคามาตรฐานสูงสุดของ
แคดเมียมที่ยอมรับใหมีไดในดินเพาะปลูกในกลุมประเทศสหภาพยุโรปซ่ึงกําหนดใหปนเปอนไดไมเกิน 3.0 มก./กก. 
การปนเปอนในแหลงนํ้าของประเทศไทย 
  สุดชฎา ศรประสิทธิ์และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงของการปนเปอนโลหะหนักใน
ปลาและกุงจากทะเลสาบสงขลาตอคนไทย พบวาปญหามลพิษทางน้ําของทะเลสาบสงขลาทําใหผูบริโภคมีความ
วิตกเรื่องความปลอดภัยจากการบริโภคสัตวน้ําจากแหลงนี้ดังนั้นศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลารวมกับ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 สงขลา ไดทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําระหวางเ ดือน
กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2558รวม 179 ตัวอยาง พบวาปลาสลาดปลาหมอไทยและกุงหัวมันชนิดละ 1 ตัวอยาง มี
ปริมาณปรอทปนเปอน 1.63, 0.84 และ 0.57 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดให
มีปรอทปนเปอนไดไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ถึงแมวาการประเมินความปลอดภัยของการบริโภคสัตวน้ําที่
ปนเปอนโลหะหนักตะกั่วแคดเมียมและปรอทยังอยูในระดับท่ีปลอดภัยแตระดับการปนเปอนปรอทในปลาคอนขาง
สูงดวยเชนกันดังนั้นการบริโภคปลาจากทะเลสาบสงขลาอยางตอเนื่องอาจเพ่ิมความเส่ียงตอผูบริโภคได 
  สุพรรษา เกียรติสยมภู (2557) ศึกษาเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพจากการบริโภคสัตวน้าํทีม่ี
การปนเปอนสารตะก่ัวบริเวณแหลงประมงหนองน้ําลน ดวยการวิเคราะหความเขมขนของสารตะก่ัวที่ปนเปอนใน
น้ําและสัตวน้ําดวยวิธีอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรีในปลานิลปลาตะเพียนหอยขมและหอยเชอร่ีชนิด
ละ 20 ตัวอยางพบวามีคาอยูระหวาง 0.02-0.07, 0.01-0.22, 0.36-2.38 และชวงที่ตรวจวัดไมได-0.95 มก./กก. 
น้ําหนักแหงตามลําดับความเขมขนของตะก่ัวในสัตวน้ําสวนใหญมีคาไมเกินมาตรฐาน 
  วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และคณะ (2542) ศึกษาเก่ียวกับโลหะหนักในพืชน้ําและสัตวน้ํา จากระบบบําบัด
น้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน ไดตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก แคดเมียม ทองแดง ตะก่ัว และสังกะสีในตัวอยางน้ําเสีย 
30 ตัวอยาง ดินตะกอน 15 ตัวอยาง ปลานิล 20 ตัวอยาง และผักบุง 20 ตัวอยาง ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2541 พบวา น้ําเสียมีตะกั่ว 0.014-3.075 มก./ล. ทองแดง 0.007-2.285 มก./ล. สังกะสี 0.272-
0.696 มก./ล. และแคดเมียมนอยที่สุด 0.002-0.583 มก./ล. ดินตะกอนมีสังกะสี 4.893-284.300 มก./กก. 
ทองแดง 0.06-16.385 มก./กก. ตะก่ัว 0-9.15 มก./กก. และแคดเมียม 0-1.325 มก./กก. ตรวจพบโลหะหนักทุก
ชนิดในปลานิล หนังปลานิลมีการปนเปอนมากท่ีสุด มีสังกะสีสูงถึง 36.31 มก./กก. และทองแดงสูงถึง 6.14 มก./
กก. สวนท่ีเหงือกมีแคดเมียมมากที่สุด 9.84 มก./กก. เม่ือเทียบการปนเปอนโลหะหนักในอวัยวะตางๆ ของปลานิล
แลวพบวามีโลหะหนักที่หนังปลามากที่สุด รองลงมาไดแกเหงือกกระดูกทุกสวนผสมรวมกันและในเนื้อปลาพบได
นอยที่สุด เม่ือเทียบกับมาตรฐานสารโลหะหนักปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารที่รางกายไดรับใน 1 วัน ปลานิลมีคา
การปนเปอนสูงจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวามีการปนเปอนของโลหะหนักในแหลงน้ํา ซึ่งสะสมไปถึงดิน น้ํา และปลา ตามแหลงน้ํา 
โดยแหลงน้ําที่มีปญหาโลหะหนักที่มีผลกระทบตอสุขภาพในประเทศไทยนั้นเกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่สําคัญ มี
หลายแหลงดวยกัน เชน ปุย และสารเคมีในเกษตร โรงถลุงแร การเผาไหมน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใช
จากโรงงาน และชุมชน การร่ัวซึมจากพื้นที่ฝงกลบของเสียตางๆ หรือจากปุยคอกก็ตาม สามารถเปนแหลงกําเนิด
ของโลหะหนักนํามาสูการสะสมของโลหะหนักในดิน น้ํา และส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอมซึ่งปริมาณของโลหะหนักก็จะ
แตกตางกันออกไปตามแตละพื้นที่ ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการสะสมโลหะหนักในประเทศไทยนั้นพบปญหา
บางในบางพ้ืนที่ เพียงแตขาด การศึกษา สํารวจ หรือประเมินของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ 
  ดังนั้นจึงเปนความจําเปนยังเรงดวนที่ หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองไปศึกษาติดตามการสะสมของโลหะหนักใน
สิ่งแวดลอม และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชากรส่ิงที่สําคัญที่สุด นอกจาก การประเมินและ
ตรวจสอบ คือ การปองกันและแกไขเพื่อใหการบริโภคและอุปโภค มีความปลอดภัยสําหรับประชาชนตลอดไป 
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