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บทคัดยอ 
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ตะวันออก ทําการเก็บตัวอยางหอยแมลงภู ตะกอนดินและปลาทะเลศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 

2561 พบความเขมขนของสารพีเอเอชรวม ที่สะสมในหอยแมลงภูขนาดเล็กในฤดูฝนโดยเฉลี่ย 0.917±0.228, 0.096±0.040 

และ 0.215±0.018  ไมโครกรัม/กรัม (น้ําหนักแหง) ในหอยแมลงภูขนาดใหญโดยเฉลี่ย 0.324±0.173, 0.035±0.011 และ 

0.170±0.014 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ในบริเวณอางศลิา ศรีราชาและมาบตาพุด ตามลาํดับ ขณะที่ในฤดูแลงพบ

การสะสมสารพีเอเอชรวม ในหอยแมลงภูขนาดเล็กโดยเฉลี่ย 0.080±0.021, 0.079±0.032 และ 0.106±0.024 

ไมโครกรัม/กรัม (น้ําหนักแหง) ในหอยแมลงภูขนาดใหญโดยเฉลี่ย 0.061±0.018, 0.078±0.026 และ 0.060±0.029 

ไมโครกรัม/กรัม (น้ําหนักแหง) บริเวณอางศลิา ศรีราชาและมาบตาพุดตามลําดบั ผลจากการศึกษาแสดงใหทราบวา

ฤดูกาล สถานที่และขนาดมีอิทธิพลรวมกันในการปนเปอนของสารพีเอเอช รวมในเน้ือเย่ือหอย และในฤดฝูนหอยแมลงภู

ขนาดเล็กบริเวณอางศลิามีการปนเปอนสารพีเอเอชรวม อยูสูงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 ตะกอนดินจากแหลงเลี้ยงหอยแมลงภูทั้ง 3 พ้ืนที่ พบมีปริมาณของสารพีเอเอชรวม ปนเปอนในฤดูฝนโดยเฉลี่ย 

0.092±0.022, 0.141±0.023 และ 0.160±0.017 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (นํ้าหนักแหง) ขณะที่ในฤดูแลงพบการปนเปอนของ

สารพีเอเอชรวม โดยเฉลี่ย 0.458±0.206, 0.473±0.239 และ 0.566±0.620 มิลลกิรัม/กิโลกรัม  (น้ําหนักแหง) ในบริเวณ

อางศิลา ศรรีาชาและมาบตาพุด จังหวัดระยองตามลาํดับ ผลการศึกษาแสดงใหทราบวาทั้งฤดูกาลและสถานทีมี่ความ

แตกตางทางสถิติ (p<0.05) 

 ผลการศึกษาแสดงใหทราบวาฤดูกาลมผีลตอการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ในตะกอนดินทีแ่ตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) โดยพบในฤดูแลงปริมาณสูงกวาในฤดูฝน ผลจากการศึกษาแสดงถงึระบบนิเวศทางทะเลมี

การปนเปอนดวยสารมลพิษโดยเฉพาะสารในกลุมปโตรเลียมไฮโดรคารบอนอยูอยางตอเน่ืองสถิติ อยางไรก็ตามไมพบสาร

พีเอเอชรวม ในกลุมที่กอใหเกิดมะเร็ง 
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Abstract 

 The contamination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in marine 
organisms and sediments from the Eastern coast from eastern coast in Chonburi and 
Rayong province, Thailand between October 2017 and March 2018 was investigated. The 
concentration levels of PAHs of Green mussel (Perna viridis) samples from Ang Sila, 

Sriracha and Mabtaput in the rainy season were 0.917±0.228, 0.096±0.040 and 
0.215±0.018  µg/g (dry weights) in average and those in large size were 0.324±0.173, 
0.035±0.011  and 0.170±0.014  µg/g (dry weights). The samples collected in the dry 
season from Ang Sila, Sriracha and Mabtaput showed that the average concentration 
levels in dry weight of PAHs in small size mussel were 0.080±0.021, 0.079±0.032 and 
0.106±0.024 µg/g (dry weights) and in large size were 0.061±0.018, 0.078±0.026 and 
0.060±0.029 µg/g (dry weights) The result were suggested that PAHs contaminated in 
mussels during the two seasons of all stations were significantly. Interaction in all factors 
including season, station and sizes had an effect on the contamination of PAHs. The 
highest concentration of PAHs in small size was found in the rain season at Ang Sila.  
 The concentration levels of PAHs in sediment samples collected  from Ang Sila, 
Sriracha and Mabtaput in the rainy season were 0.092±0.022, 0.141±0.023 and 

0.160±0.017 µg/g (dry weights) in average while, in dry season were 0.458±0.206, 
0.473±0.239 and 0.566±0.620 µg/g (dry weights). The result suggested that PAHs 
contaminated in sediments in both two seasons of all areas were significantly different. 
The result suggested that PAHs continually contaminated in marine ecology but, no 
PAHs carcinogenic group was found. 
 
Keywords: Contamination, PAHs, Green mussel.  
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จากการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ตามแผนยุทธศาสตรท่ีเริ่มข้ึนในป 2542 โดย

กําหนดแนวทางการพัฒนาใหพื้นท่ีในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เปนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

สังคมแหงใหม เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค มีการพัฒนาการใชประโยชน

ทางดานการเพาะเล้ียงชายฝง การทองเท่ียว และการอุตสาหกรรม ท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว กอให 

เกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมตางๆตามมา ขณะเดียวกันยังคงเกิดเหตุการณตางๆจากการกระทําท่ีขาด

ความระมัดระวังของมนุษยเปนการเพิ่มปริมาณมลพิษเขาสูระบบส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน ดังในเหตุการณใน

ป 2545 เกิดอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหล (oil spill) ข้ึน 2 ครั้ง จากเรือบรรทุกสารเคมีชนหินโสโครกในบริเวณ

อําเภอสัตหีบ เมื่อวันท่ี15 กรกฎาคม 2545 มีน้ํามันเตารั่วไหลออกมามากกวา 234 ตัน และในวันท่ี 17 

ธันวาคม 2545 เรือบรรทุกคอนเทนเนอร ชนกับเรือน้ํามัน มีน้ํามันเตารั่วไหลประมาณ 20 ตัน ระหวาง

เกาะไผกับเกาะลาน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) และไมสามารถกําจัดออก

จากระบบนิเวศทางทะเลไดมากนัก จึงพบคราบน้ํามันกระจัดกระจายสะสมในระบบนิเวศทางทะเลตางๆ 

บริเวณชายหาด แหลงเพาะเล้ียงหอยแมลงภู มีการรวบรวมเหตุการณพบวามีมากถึง 215 ครั้ง พบท้ังใน

ฝงทะเล ในแมน้ําลําคลองและในเขตพื้นท่ีชายฝงทะเล ไดแก จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด

สงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสตูล โดยพบสูงสุดท่ี กรุงเทพ ฯลฯ จํานวน 

76 ครั้ง และรองลงมาท่ีมีการรั่วไหลของน้ํามันมากกวา 10 ครั้งไดแก จังหวัดชลบุรี (47 ครั้ง)  

จังหวัดสมุทรปราการ (38 ครั้ง) จังหวัดระยอง (23 ครั้ง) และจังหวัดชุมพร (12 ครั้ง) แตวาเหตุการณใหญ

ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณกวางและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเห็นไดชัด จํานวน 2 ครั้ง ไดแก “Eastern 

Fortitude” บริเวณแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2545 มีน้ํามันรั่วไหล

จํานวน 234 ตัน ถึงแมวาจะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชลบุรีแตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจะอยู

ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง และ “Dargon 1″ บริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 26 ธันวาคม ศ.2547 

มีน้ํามันรั่วไหลจํานวน 150 ตัน แตสงผลกระทบไมรุนแรง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2557) 

นอกจากนั้นแลว เกิดเหตุการณน้ํามันรั่วไหลลงสูทะเล ขณะขนถายจากเรือบรรทุกน้ํามัน เพื่อข้ึนเก็บใน

คลังน้ํามัน ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด มหาชน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

จังหวัดระยอง ในชวงเชาของวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 มีปริมาณท่ีรั่วไหลลงสูทะเลเปนจํานวนมากและไม

สามารถ ควบคุมใหอยูในวงจํากัด เพื่อทําการจัดเก็บได คล่ืนลมแรงในขณะนั้นทําใหคราบน้ํามันลอยไป

ทางทิศตะวันออกมุงสูเกาะเสม็ด จนในท่ีสุดเขาหาดอาวพราวเปนจํานวนมากตามขาวท่ีปรากฏในขาว

ไทยรัฐออนไลน (2557) วันท่ี 11 ตุลาคม 2556 เกิดคราบน้ํามันจํานวนมากเขาชายหาดบางแสน โดยไม
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ทราบแลงท่ีมาของน้ํามัน (หนังสือพิมพแนวหนา, 2557) 15 มีนาคม 2557 มีคราบนามันเขาหาดบางแสน

มีลักษณะเปนกอนเหนียว (Tar ball) เปนจํานวนมากติดอยูท่ีพื้นทรายตามชายหาด และมีบางสวนท่ีผสม

กับมวลน้ําจนเปนสีน้ําตาล โดยท่ีไมทราบชนิดและแหลงท่ีมาของน้ํามัน (ผูจัดการออนไลน, 2557., 

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล, 2557.) ตอมาวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 พบคราบน้ํามันเปนแผนฟลม

เหนียวๆ คลายน้ํามันเตา หรือน้ํามันท่ีใชงานแลว ลอยเขาชายหาด หนาหมูบานสบายสบาย รีสอรท  

หาดแมรําพึง จังหวัดระยอง โดยไมทราบถึงแหลงท่ีมากระจายตามแนวชายหาดบางแสน โดยท่ีในน้ําไม

พบคราบฟลมน้ํามัน (สถาบันวิทยาสาสตรทางทะเล. 2557) วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เกิดคราบน้ํามันถูก

คล่ืนลมพัดพาเขาหาดบางแสนมีลักษณะเปน Tar ball ขนาดเล็กๆกระจายเปนบริเวณกวางตรงหนาวง

เวียน โรงแรมบางแสน รีสอรท แตท่ีบริเวณน้ําทะเลไมพบคราบฟลมน้ํามัน ซึ่งคาดการณวานาจะมาจาก

ทางศรีราชาตามทิศทางกระแสลมท่ีพัดเขาฝงขณะนั้น (สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล , 2557) ลาสุดเมื่อ 

วันท่ี 21 กันยายน 2557 ไดเกิดคราบน้ํามันมีลักษณะเปนกอนเหนียวๆ (tar ball) ข้ึนท่ีบริเวณกนอาว 

จังหวัดระยอง มีลักษณะเปนน้ํามันเหนียวๆ สีดํา กระจายเปนแนวยาวตามชายหาดระยะทางยาว

ประมาณ 1 กม. โดยไมรูแหลงท่ีมา  

 จากปญหาน้ํามันรั่วไหล ( oil spill) ดังกลาวท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศทาง

ทะเล สารมลพิษเขาปนเปอนในระบบหวงโซอาหารนํามาซึ่งความอันตรายตอระบบสุขอนามัยของ

ประชาชนท่ีไดบริโภคเขาสูรางกาย เนื่องจากการท่ีน้ํามันดิบมีความสามารถละลายไดนอยในน้ํา ซึ่ง

องคประกอบของน้ํามันจะเปนสาร ปโตรเลียมท่ีมีสารในกลุมของ PAHs อยูและมีความคงทนอยูใน

ส่ิงแวดลอมไดนาน (Persistent Organic Pollutant, POPs) มีผลตอระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ําลดลง 

สงผลใหเกิดโรคไดงายข้ึนเชนสาร B[a]P เนื่องจากสารไปยับยั้ง CYP 450 (MalmstrÖm et al., 2004.) 

สาร PAHs บางชนิดเชน Phenanthrene มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าจึงสามารถละลายน้ําไดมากจึงเขาไปสะสม

ในส่ิงมีชีวิตในทะเลไดอยางรวดเร็วทําใหมีความเปนพิษสูงตอสัตวน้ํา (Wootton et. al., 2003.) การ

ตรวจสอบปริมาณการปนเปอนของสาร PAHs ท่ีสะสมอยูในสัตวน้ําโดยเฉพาะสัตวน้ํากลุมท่ีมนุษยนํามา

บริโภคและมีอยูในทองถ่ิน นับวามีความสําคัญยิ่งเพื่อใหทราบสถานการณคุณภาพของส่ิงแวดลอมท่ี

เกิดข้ึน สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหามาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ

มนุษย เปนการเพิ่มขีดความสามารถ การเสริมสรางการพัฒนาของหนวยงานทองถ่ินและหนวยงานของ

ภาครัฐในการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืนของประเทศ เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีดี และ

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจตอไป 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพื่อประเมินสถานการณการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ในสัตวน้ําบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก  

2. ถายทอดองคความรูสูประชาชนในทองถ่ินใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 



บทท่ี 2 เอกสารงานวิจัย 
 

 จากการท่ีพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกไดมีการพัฒนาในโครงการ Eastern 

Seaboard ทําใหมีการใชประโยชนในพื้นท่ีชายฝงท้ังทางอุตสาหกรรม และการทองเท่ียวอยางมาก 

ชุมชนมีการขยายตัว มีความหนาแนนของประชากรเพิ่มมากข้ึน  และรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใหสรางเมือง

ศรีราชา เปนศูนยกลางความเจริญในการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน (Sriracha Hub) จากความ

เจริญเติบโตของเมืองสงผลใหเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย โดยเฉพาะปญหามลพิษทางน้ําท่ีมีการ

ใชประโยชนทางดานการขนสงทางน้ํา และกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของท้ังดานการประมง และการ

ทองเท่ียว จึงพบเห็นการรั่วไหลของน้ํามันลงสูทะเลอยูบอยๆท้ังจากการเกิดอุบัติเหตุเรื่อชนหินโสโครก 

หรือเรือชนกัน รวมท้ังการรั่วไหลระหวางการถายน้ํามันลงสูเรือเพื่อการประมงหรือเพื่อการทองเท่ียว

จากทาเรือศรีราชาไปยังเกาะสีชัง  จากเหตุการณอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหลตามท่ีกรมควบคุมมลพิษ (2546) 

ไดรายงานไว พบวามีการรั่วไหลมาต้ังแตป 2516-2545 รวม 88 ครั้ง โดยครั้งแรกในป 2545 มีปริมาณ

น้ํามันท่ีรั่วไหลมากถึง 200 ตัน ท่ีบริเวณหินฉลาม อําเภอสัตหีบ โดยไมไดมีการจักการเก็บน้ํามันท้ิงทันที 

เพราะไมมีการแจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเขามาจัดการคราบน้ํามัน จึงสงผลใหมีการกระจายตัวของ

น้ํามันไปตามกระแสน้ําและเคล่ือนตัวเขาหาฝงบริเวณหาดพลา หาดพยูน หาดน้ําริน หาดแสงจันทร หาด

แมรําพึง จังหวัดระยอง และเกาะจวง เกาะจาน เกาะขามหินหลักไมล เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี สวน

ครั้งท่ีสองมีการรั่วไหลของน้ํามันเตา 20 ตัน จากอุบัติเหตุเรือชนกัน บริเวณระหวางเกาะไผและเกาะลาน 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงแมวาจะมีการวางทุนกักคราบน้ํามันแตยังมีคราบน้ํามันบางสวนกระจาย

ออกสูส่ิงแวดลอม ในบริเวณทาเทียบเรือแหลมฉบัง แหลงเล้ียงหอยแมลงภู และยังพบมีกอนน้ํามัน (Tar 

ball) ตามชายหาดบางละมุง และหาดพัทยา เกิดความเสียหายอยางมากท้ังดานส่ิงแวดลอม ดานการ

ทองเท่ียว และการประมงชายฝง 

  พื้นท่ีชายฝงทะเลในภาคตะวันออก มีการใชประโยชนอยางมากมายท้ังดานการทองเท่ียว การ

ประมง การอุตสาหกรรม รวมท้ังเปนท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะพื้นท่ีในอําเภอศรีราชา มีใชในกิจกรรมตางๆท่ี

มีความหลากหลายแตกตางกันไป เชนกลุมอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามัน ทาเรือพาณิชย การประมง และ

การขนสงทางน้ํา จากศรีราชาสูเกาะสีชัง จากกิจกรรมตางๆ ในขณะท่ีพื้นท่ีชายฝงจังหวัดระยอง มีการ

ประกอบการดานอุตสาหกรรมปโตรเลียม เหลานี้กอใหเปนตนเหตุใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันลงสูทะเลได

ตลอดเวลา แมวาในอดีตท่ีผานมาจะเกิดอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหลมาหลายครั้ง ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษ 

(2546) ไดรวบรวมเปนสถิติขอมูลการเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลไว ดังตารางท่ี 1 นอกจากนี้ กรมเจาทา (2560) 

ยังไดรวบรวมขอมูลการเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลในแหลงน้ําท้ังประเทศไว ซึ่งไดนํามาแฉพาะท่ีเกิดบริเวณ

ชายฝงทะเลภาคตะวันออก (ตารางท่ี 2) จากการขนถายน้ํามัน การลักลอบปลอยน้ําลางถังน้ํามัน หรือน้ํา
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อับเฉาเรือลงในทะเล จากเหตุดังกลาวจึงมีการแบงเขตความเส่ียงตอการเกิดน้ํามันรั่วไหลในนานน้ําไทย 

โดยสวนแหลงน้ําทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (2554) ไดจําแนกความเส่ียงตอน้ํามัน

รั่วไหลในนานน้ําทะเลไทย ตามระดับความเส่ียงและความรุนแรงตอการไดรับผลกระทบจากน้ํามันรั่วไหล 

ออกเปน 4 เขต ดังนี้  

เขตท่ี 1 มีความเส่ียงสูงมาก ไดแก บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี และระยอง เปนท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรม มีกิจกรรมการขนถายน้ํามันบริเวณทาเทียบเรือและ

กลางทะเล มีการจราจรทางน้ําหนาแนน 

เขตท่ี 2 มีความเสียงสูง ไดแก บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาถึงทาเรือคลองเตย เปนเสนทางหลักของเรือ

บรรทุกน้ํามัน เรือสินคา และเรือโดยสาร อีกท้ังเปนท่ีต้ังคลังน้ํามันหลายแหงริมฝงแมน้ํา 

เขตท่ี 3 มีความเส่ียงสูงปานกลาง ฝงทะเลอาวไทย ไดแก อาวไทยดานตะวันตก ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด

ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พัทลุง และสงขลา และฝงทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นท่ี

จังหวัดระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล น้ํามันรั่วไหลอาจเกิดจากเรือบรรทุกน้ํามันท่ีเดินทางเขาออก

ชองแคบมะละกา การขนถายน้ํามัน ทาเรือน้ําลึก และทาเรือโดยสาร ฯลฯ  

เขตท่ี 4 มีความเส่ียงตํ่า ไดแก พื้นท่ีบริเวณฝงอาวไทยและทะเลอันดามันนอกเหนือจากท่ีระบุไวใน 3 เขต

ขางตน ดังภาพท่ี 1 

  

                    
 ภาพท่ี 1 แสดงเขตความเส่ียงตอน้ํามันรั่วไหลในนานน้ําไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
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 ความรุนแรงของผลกระทบจากน้ํามัน ข้ึนอยูกับหลายปจจัยท้ังชนิดของน้ํามัน ปริมาณท่ีรั่วไหล 

สภาพภูมิศาสตรของบริเวณท่ีเกิดรั่วไหล ระดับความลึก กระแสน้ํา กระแสลม การข้ึน-ลงของน้ําทะเล 

ตลอดจนความหลากหลายและความสมบูรณของทรัพยากรรอบๆบริเวณนั้น  คล่ืนลมจะเปนตัวการใหเกิด

การผสมผสานของน้ํากับน้ํามันบางสวนจะระเหย(มีจุดเดือดตํ่า มีโมเลกุลขนาดเล็ก) สวนท่ีเหลือจะดูดซับ

น้ําไวในเนื้อน้ํามันเกิดเปนอิมัลช่ัน (Emulsion) จะทําใหมีปริมาตรเพิ่มข้ึน 3-4 เทาตัว คล่ืนและกระแสน้ํา

จะพัดพาไปไดไกล แบคทีเรียบางชนิดจะชวยยอยสลายคราบน้ํามัน บางสวนจะจับตัวเปนกอนสีดําจมลงสู

พื้นทองทะเล บางสวนจะถูกพัดพาไปสูชายฝง จะกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําท่ีอาศัยอยูพื้นทองทะเล มี

ผลตอการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมการกินอาหาร เกิดความผิดปกติใน

การแพรพันธุ และดวยคุณสมบัติของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนมี Half life ท่ียาวนาน จึงคงอยูใน

ส่ิงแวดลอมไดนาน โอกาสท่ีถายทอดและสะสมไปตามหวงโซอาหารก็สูงมากข้ึน 

 น้ํามันดิบหรือปโตรเลียมไฮโดรคารบอน เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีเกิดจากการสะสมกัน

ของสารอินทรียท้ังพืชและสัตวท่ีทับถมกันภายใตพื้นผิวโลกเปนระยะเวลาหลายลานป โดยมีธาตุคารบอน

และไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ยังประกอบดวย ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอรและโลหะ

ตางๆ สารปโตรเลียมจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับแหลงท่ีเกิดและอัตราสวนขององคประกอบใน

สัดสวนท่ีตางกัน (จรูญ , 2537.) ไฮโดรคารบอนแบงแยกออกเปนกลุมทางเคมีหลักๆ คือ พาราฟน 

(paraffin) คือไฮโดรคารบอนอิ่มตัวท่ีคารบอนอะตอมจับดวยพันธะเดียว แนฟทีน (naphthenes) คือ

ไฮโดรคารบอนอิ่มตัวท่ีคารบอนอะตอมจับดวยพันธะเด่ียว แตมีหนวยของไซคลิก (cyclic) และอะโรมาติก 

(aromatics) คือไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว นอกจากนั้นมีสารประกอบของกํามะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

วานาเดียม นิกเกิลและเกลือแรอื่นๆ และสารประกอบเอสฟาลท ท่ีไมสามารถถูกกล่ันออกไดองคประกอบ

ของไฮโดรคารบอนท่ีมีจุดเดือดตํ่าจะระเหยไปกอนสําหรับองคประกอบท่ีละลายไดในน้ําเรียงลําดับได

ดังนี้คือ สารประกอบเฮเทอโร › สารประกอบอะโรมาติก › ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว เนื่องจากคุณสมบัติของ

น้ํามันหรือน้ํามันดิบมีความสามารถละลายไดนอยในน้ํา จึงคงสภาพอยูในแหลงน้ําไดนาน ขณะท่ี

องคประกอบของน้ํามันจะเปนสารปโตรเลียมท่ีมีสารในกลุมของ PAHs อยูและมีความคงทนอยูใน

ส่ิงแวดลอมไดนาน (Persistent Organic Pollutant, POPs) กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม

ท้ังในระยะเวลาอันส้ันและ/หรืออาจจะสงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวนานพิษของน้ํามันตอส่ิงมีชีวิตจึง

ข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณน้ํามัน เมื่อน้ํามันเขาสูส่ิงมีชีวิตหรือเขาไปติดคางในเนื้อเยื่อทําใหมีผลตอ

ขบวนการดํารงชีวิต เชน ความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารในรางกายทําใหการเจริญเติบโตลดลง 

เกิดความผิดปกติในการแพรพันธุ และเกิดความผิดปกติในทางพฤติกรรมการกินอาหารรวมท้ังสงผล

กระทบตอระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ําลดลง สงผลใหเกิดโรคไดงายข้ึนเชนสาร B[a]P เนื่องจากสารไป

ยับยั้ง CYP 450 (MalmstrÖm et al., 2004.) 



6 
 

 PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) เปนกลุมสารเคมีท่ีมีโครงสรางโมเลกุล

ประกอบดวยวงอะโรมาติก (aromatic ring) ต้ังแตสองวงข้ึนไปตองอาศัยคารบอน 2 อะตอมในการ

เช่ือมตอรวมกัน วงอะโรมาติกอาจจะมีคารบอน 5 หรือ 6 อะตอมก็ได PAHs ประกอบดวยสารท่ีมีสูตร

โครงสรางหลักตางกัน 35 ชนิด (ดังตารางท่ี 2) โดยแตละสูตรโครงสรางหลักประกอบดวยอนุพันธุตางๆ 

(derivative) PAH มีปรากฏอยูในธรรมชาติ เชน น้ํามันดิบ ถานหิน ในควันจากภูเขาไฟ นอกจากนี้ PAHs 

ยังเกิดจากการกระทําของมนุษย อีกดวย ท่ีสําคัญ คือการเผาไหมส่ิงตางๆในสภาวะท่ีไมสมบูรณ เชน การ

เผาไม กระดาษ ยางรถยนต สารในกลุมของ PAHs บางชนิดมีความเปนพิษตอมนุษย และสารบางชนิด

เปนสารกอมะเร็งรายแรง (กรมควบคุมมลพิษ, 2543.) เชน Benzo [a] pyrene สาร PAHs บางชนิดเชน 

Phenanthrene มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าจึงสามารถละลายน้ําไดมากจึงเขาไปสะสมในส่ิงมีชีวิตในทะเลได

อยางรวดเร็วทําใหมีความเปนพิษสูงตอสัตวน้ํา (Wootton et. al., 2003.)  

  Hungspreugs et al. (1984) ศึกษาโลหะหนักและ สวนประกอบของโพลีไซคลิก ไฮโดรคารบอน

ในส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูหนาผิวดิน พบปริมาณสาร PAHs มีความเขมขนท่ี 1.0 – 8.2 ng/g  

 Boonyatumanond, R. et al. (2006) ไดทําการศึกษาการแพรกระจาย และแหลงท่ีมาของสาร 

PAHs ในแมน้ํา  ปากแมน้ํา และตะกอนดินทะเล มาตามแมน้ําเริ่มจากท่ีจังหวัดอยุธยา มากรุงเทพฯปาก

แมน้ําเจาพระยา และบริเวณชายฝงอาวไทย พบสาร PAHs อยูในชวง 6 – 8399 ng/g (น้ําหนักแหง) มี

คาเฉล่ียท่ี 2290 ± 2556 ng/g บริเวณชายฝงจะมีปริมาณสูงกวาบริเวณท่ีหางฝง นอกจากนั้นยังพบการ

ปนเปอนหรือแหลงท่ีมาจากพวก petrogenic (>) and pyrogenic คือมาจากพวกปโตรเลียมเปนหลัก 

 Cheevaporn, V. and F, William (2007) ไดศึกษาการใชไซโตโครม 450 (CYP 1 A P 450) 

เพื่อเปนเครื่องมือใชตรวจวัดหา PAHs ในปลาจากน้ําดีของปลาล้ินหมา (tongue-fish, Cynoglossus 

acrolepidotus) ผลการศึกษามีความสัมพันธกับปริมาณสาร PAHs ท่ีพบในตะกอนดิน ในบริเวณศรีราชา

ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมกล่ันน้ํามัน และบริเวณสัตหีบ พื้นท่ีๆมีการรั่วไหลของน้ํามัน 

 Isobe, T. et al. (2007) ไดทําการศึกษาสาร PAHs ท่ีแพรกระจายในหอยแมลงภู บริเวณเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต ในประเทสอินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย เขมร เวียดนาม และประเทศไทย พบอยู

ในชวง 11 – 1,133 ng/g (น้ําหนักแหง) ขณะท่ีสาร PAHs ในหอยจากประเทศไทยมีคาอยูในชวงท่ีนอย

มาก (ไมสามารถตรวจวัดได) ถึง 211 ng/g (น้ําหนักแหง) 

 Pongpiachan, S. et al. (2013) ศึกษาความเส่ียงของสาร ∑12 PAHs ในพื้นท่ีชายฝงของ

ประเทศไทย ท่ีไดรับผลกระทบจากพายุคล่ืนสึนามิ  ในป 2547 (2004) จากตะกอนดินชายฝงเขาหลัก ดิน

บนบกเขาหลักและตะกอนดินในทะเลสาบสงขลา พบ 10.3±12.2 ng/g 16.0±47.7 ng/g  และ 

5.67±5.39 ng/g ตามลําดับ   

 ประภาศิริ บารเนท และคณะ (2557) ไดทําการศึกษาการประเมินผลกระทบของโลหะหนักและ  
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สารอินทรียไฮโดรคารบอนตอสัตวทะเลตามแนวชายฝงทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

ระหวางป 2555 – 2557 พบความเขมขนของ PAHs รวมในตับปลาจากอางศิลา มีคาเฉล่ีย 

0.1041±0.1026 ug/g dry wt. (n=30) สูงกวา 4 เทา ในกลามเนื้อคาเฉล่ีย 0.0270±0.0519 ug/g dry 

wt. (n=30) สวนมาบตาพุด ความเขมขนของ PAHs ในตับปลามีคาเฉล่ีย 0.0546 ±0.0547 ug/g dry 

wt. (n=30) สูงกวา 2.7 เทา ในกลามเนื้อเฉล่ีย 0.0201±0.0278 ug/g dry wt. (n=30) โดยความเขมขน

ในตับปลาจากอางศิลา สูงประมาณ 2 เทา จากมาบตาพุด  ความเขมขนในกลามเนื้อปลาจากท้ังสองสถานี

พบคาใกลเคียงกัน สวนหอยแมลงภูขนาดใหญจากอางศิลามีคาเฉล่ีย 0.0500±0.0194 ug/g dry wt. 

(n=20) สูงกวา 2 เทาในหอยขนาดเล็กมีคาเฉล่ีย 0.0225±0.0225 ug/g dry wt. (n=30) ในขณะท่ีหอย

ขนาดใหญมีคาเฉล่ีย  0.1834±0.0567 ug/g dry wt. (n=20) สูงกวา 13 เทาในหอยขนาดเล็กคาเฉล่ีย 

0.0142±0.1004 ug/g dry wt. (n=20) ความเขมขนของ PAHs รวมในหอยแมลงภูขนาดใหญจากมาบ

ตาพุดมีคาสูง 3.6 เทากวาจากอางศิลา และหอยแมลงภูจากชายฝงจังหวัดเปนชุดควบคุม ไมพบความ

เขมขนของ PAHs รวม (n=10) 

ตารางท่ี 1 แสดงรายงานการพบและสํารวจผลกระทบของน้ํามันรั่วไหลบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก

ของประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ.2547-2554 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
 

วัน/เดือน/ป พื้นท่ี ชนิดน้ํามัน ปริมาณ สาเหตุ 

26 ธ.ค. 2547 เกาะครก เกาะสาก เกาะ

ลาน จ. ชลบุรี 

น้ํามันเตา 500,000 ลิตร เรือ Dargon one 

เกิดอุบัติเหตุชนหิน

โสโครก 

14 มี.ค. 2548 หาดทรายทอง จ. ระยอง Tar ball ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

1 ธ.ค. 2548 ทิศใตเกาะเสม็ด จ. ระยอง ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

19 ธ.ค. 2548 เกาะคางคาว อ.ศรีราชา  

จ. ชลบุรี 

น้ํามันดิบ 30,000 ลิตร ขอตอทอสง

น้ํามันดิบจากเรือ

ขนสงน้ํามันของ

บริษัทไทยออยล 

จํากัด (มหาชน) 

ชํารุดและหลุด

ออกจากกัน 

18 มี.ค. 2549 ปากน้ําพังราด ถึง  

อําเภอบานฉาง จ. ระยอง 

Tar ball ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงรายงานการพบและสํารวจผลกระทบของน้ํามันรั่วไหลบริเวณชายฝงทะเลภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ.2547-2554 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
 

วัน/เดือน/ป พื้นท่ี ชนิดน้ํามัน ปริมาณ สาเหตุ 

4 พ.ค. 2549 ดานในทาเทียบเรือมาบตา

พุด จ.ระยอง 

น้ํามันเตา 20,000 ลิตร เกิดรอยรั่วท่ีของ

เรือบรรทุกน้ํามัน 

“CP 34” ท่ีทา

เทียบเรือของ บ. 

อัลลายแอนซ รี

ไฟนนิ่ง จํากัด 

18 ก.ค. 2549 ชายหาดแหลมฉบัง จ. ชลบุรี น้ํามันปนน้ํา 1,000 ลิตร ถังรองรับน้ํามันใช

แลวจากเรือท่ี

ซอมบํารุงบนฝง

บริเวณ บ. ยูนิ

ไทยซิปยารด

แอนดเอนจิเนียริ่ง 

จํากัด พลิกลม 

27 ก.ย. 2550 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ. ระยอง 

น้ํามันดีเซล 200 ลิตร น้ํามันท่ีใช

ปฏิบัติงานใน

การชัท-ดาวน

ระบบ รั่วไหลจาก

วาลวเปด-ปดท่ี

ชํารุดของ บ. 

โกลวเอสพีพี 

จํากัด (มหาชน) 

1-3 พ.ค. 2551 ชายหาดวอนนภา จ. ชลบุรี Tar ball ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

1-3 พ.ค. 2551 ชายหาดปากแมน้ําระยอง 

หาดน้ําริน หาดพะยูน 

หาดพลา หาดสุชาดา หาด

แมรําพึง สวนสน กนอาว  

Tar ball ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายงานการพบและสํารวจผลกระทบของน้ํามันรั่วไหลบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก

ของประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ. 2555-2559 (กรมเจาทา, 2560) 

วัน/เดือน/ป พื้นท่ี ชนิดน้ํามัน ปริมาณ สาเหตุ 

2 ส.ค. 2554 มซีพอรท ต. ทุงศุขลา  

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 

น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเตา 

น้ํามันหลอล่ืน 

ไมมีขอมูล เรือบรรทุกสินคา

เหล็กมวน 

“Unison Vigor” 

อับปางจากการถูก

เรือบรรทุกเหล็ก  

“Ocean Flavor” 

กระแทกชน 

1 ม.ค. 2555 บริเวณหนาทาเทียบเรือ

เคอรรี่ สยามซีพอรต ต. ทุง

สุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 

น้ํามันเตา 

 

ไมทราบ  รั่วไหลจากเรือ

บรรทุกเหล็กสัญชาติ

ปานามาช่ือ Unsion 

Vigor 

12 ม.ค. 2556 บริเวณทาเทียบเรือ B5 

ทาเรือแหลมฉบัง 

คราบน้ํามันสี

ดํา 

ไมทราบ   

 

ปลอยท้ิงจากเรือ 

M.V. SITC Inchon 

สัญชาติฮองกง 

29 ม.ค. 2556 บริเวณหนาทาเรือศรีราชา

ฮารเบอร อ. ศรีราชา จ. 

ชลบุรี 

คราบน้ํามันสี

น้ําตาล 

(ลักษณะเปน

แผนและหยด

น้ํามันขนาด

เล็ก) 

ประมาณ 

700 ลิตร 

ไมทราบ 

22 ก.พ. 2556 บริเวณดานทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือและทิศตะวันตก

ของทาเรือศรีราชาฮารเบอร 

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 

น้ํามันเตา 

(คราบน้ํามันสี

ดํา) 

ไมทราบ ไมทราบ 

 

 



10 
 

ตารางท่ี 2 (ตอ) แสดงรายงานการพบและสํารวจผลกระทบของน้ํามันรั่วไหลบริเวณชายฝงทะเลภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ. 2555-2560 (กรมเจาทา, 2560) 
 

วัน/เดือน/ป พื้นท่ี ชนิดน้ํามัน ปริมาณ สาเหตุ 

27 ก.ค. 2556 บริเวณทุนรับน้ํามันดิบกลาง

ทะเล (Single Point 

Moonring : SPM) รวมท้ัง 

ดานเหนือและทิศตะวันตก

ของเกาะเสม็ด จ. ระยอง 

น้ํามันดิบ ประมาณ 50 

ตัน 

รั่วไหลจากทอรับ

น้ํามันดิบขนาด 16 นิ้ว 

รั่วบริเวณทุน S SPM 

ของบริษัท PTTGC 

7 ธ.ค. 2556 บริเวณชายหาดตาแหวน

ของเกาะลาน จ. ชลบุรี 

คราบน้ํามันสี

ดํา 

ไมทราบ สันนิษฐานวาวาเกิด

จากการลักลอบท้ิงจาก

เรือ 

8 ต.ค. 2558 ทาเทียบเรือแหลมฉบัง C๑ น้ํามันเตา ประมาณ 

5,000 ลิตร 

ทอระบายอากาศ (Air 

Ventilation) ของเรือ

คอนเทน เนอรช่ือ 

HEKE Pสัญชาติ

ไลบีเรีย มผานไปยังถัง

น้ํามัน (Fuel Oil) 

แตกหัก 

26 ก.พ. 2559 ทาเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี น้ํามันหลอล่ืน

สีดํา 

ไมเกิน 

3,000 ลิตร 

เรือ OCEAN DREAM 

สัญชาติโตโก จม 

7 ก.ย. 2559 หาดวอนนภา-หาดบางแสน 

หนาโรงแรมบางแสนเฮอริ

เทจ ระยะทาง 1.5 กม. 

คราบน้ํามันสี

ดํา 

ไมทราบ ลักลอบท้ิง 

16 ก.ย. 2559 พื้นท่ีจอดทอดสมออาวอุดม

ดานเหนือ 

ไฮโดรลิก ไมทราบ รั่วออกจากเพลาใบ

จักรเรือ SIAM 

AIRAWAT 1 
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วัน/เดือน/ป พื้นท่ี ชนิดน้ํามัน ปริมาณ สาเหตุ 

21 ม.ค. 2560 จังหวดสมุทรปราการ คราบน้ํามันสี

ดํา 

ไมทราบ 

ขนาดความ

กวาง  3-4 

เมตร   ความ

ยาวประมาณ 

1 กิโลเมตร 

ไมทราบ 

30 ม.ค. 2560 แหลมฉบัง คราบน้ํามันสี

ดํา 

ไมทราบ เปน

แนวยาว

ประมาณ 

100 เมตจร 

รั่วไหลจากเรือบรรทุก

สินคา AKARI 

สัญชาติไลบีเบีย 

22 ก.พ. 2560 แมน้ําจันทรบุรี คราบน้ํามันสี

เงินเงา 

ไมทราบ เปน

แนวยาว

ประมาณ 1 

กิโลเมตร 

ไมทราบแหลงท่ีมา 

 

การเขาสูสิ่งแวดลอมของสาร PAHs 

 PAH เขาสูส่ิงแวดลอมไดหลายทาง ท้ังจากธรรมชาติ เชน การซึมของน้ํามันดิบจากแหลงน้ํามันใต

ดิน ทําให PAH ปนเปอนในแหลงน้ําธรรมชาติและดิน การเผาไหมแบบไมสมบูรณนับเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ

ท่ีปลอยสาร PAH ออกสูส่ิงแวดลอม รถยนตนับเปนแหลงกําเนิด PAHท่ีปลอยออกสูส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ 

 แหลงท่ีมาของ PAHs จัดแบงได 3 แหลงคือ แหลงแรกท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ การเผาไหม

ของวัตถุอินทรียสาร จากกิจกรรมขอมนุษย หรือเกิดเองจากธรรมชาติ แหลงท่ีสองจากการใชปโตรเลียม

ไฮโดรคารบอน เพื่อพาหนะขนสง และแหลงท่ีสามในแรหินท่ีมีอยูด้ังเดิมในธรรมชาติท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตเปน

องคประกอบอยู เชนในน้ํามันดิบ (Garrigues et al., 2001.) และยังพบในแหลงอื่นๆอีกดวยเชนจากการ

เผาไหมท่ีไมสมบูรณของน้ํามันเช้ือเพลิง หรือในน้ํามันท่ีผานการใชงานแลว อุตสาหกรรมน้ํามัน ไอเสีย

รถยนต การยางอาหาร น้ํามันท่ีทอดอาหารซ้ําแลวซ้ําอีก จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีทําใหเกิดอนุมูล

อิสระและสารกอมะเร็ง เชน สารBenzo[a]pyrene และยังพบวามีผลตอการตอบสนองของภูมิคุมกัน 

ยับยั้งการสรางแอนติบอดี และสามารถเปล่ียนแปลง macrophages, T-cell และ B-cell (กรมควบคุม

มลพิษ, 2543.) 
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 PAHs เปนสารประกอบท่ีไมอิ่มตัว สารในกลุมนี้มี แนพธาลีน (Naphthalene) มีโครงสรางงาย

ท่ีสุด มีโครงสรางของโมเลกุลประกอบวงแหวงเบนซีน 2 วง (อรวรรณ, 2542.) Naphthalene เปน PAH 

บริสุทธิ์เพียงสารเดียวท่ีมีขอมูลการนําเขาจากตางประเทศ ปริมาณนําเขาในชวงระหวางป พ.ศ. 2538 ถึง 

2542 มีปริมาณ 2,909,869 – 4,447,360 กิโลกรัม โดยเขามาจากประเทศหลักๆ สองประเทศ คือ 

ประเทศออสเตรเลีย และ เกาหลีใต สารในกลุมของ PAH มีหลายชนิดท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหรรม

ตางๆ สวนใหญใชในการผลิตสารเคมีชนิดอื่นๆ คือ  

Acenaphthene  ใชในการผลิตสารเคมีตางๆ คือ Naphthalicanhydride ใชผลิตสี  

   acenaphthylene ใชผลิตเรซิน 

Anthracene  ใชเปนสารตรวจวัดกัมมันตรังสี (scintillant) และใชผลิต anthraquinone ซึ่ง 

   ใชผลิตสี (dyestuffs) ชนิดตางๆ เชน alizarin เตรียมจากปฏิกิริยา 

   suphonation ของ anthraquinone ไดเปน anthraquinone-2-sulphonic  

   acid เมื่อทําปฏิกิริยากับดาง NaOH และ sodium chlorate ได alizarin  

   sodium salt ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับ H2SO4 จึงไดสี alizarin 

Fluorathene  ใชผลิตสีชนิดเรืองแสง 

Fluorene  ใชผลิต fluorenone สารออกซิไดสอยางออน (mild oxidant)  

Naphthalene  ใชผลิตสารเคมีตางๆ คือ phthalic anlydride สี, สารกําจัดแมลงคารบาริล  

   (carbaryl), ตัวทําละลาย (alkylnaphthalene) สําหรับการผลิตกระดาษ 

   สําเนาชนิดไมตองใชกระดาษคารบอน (carbonlesscopy paper) และใชเปน 

   สารไลแมลงในตูเส้ือผา (ลูกเหม็น, moth repellant) 

Phenanthrene  ใชผลิตสารเคมีตางๆ คือ phenanthrenequinone, diphenic acid  

Pyrene   ใชผลิตสีชนิด perinon pigment 

 จากการรวบรวมขอมูลการศึกษาสารปโตรเลียม ไฮโดรคารบอน ท่ีสะสมหรือปนเปอนอยูในแหลง

ตางๆ ในระบบนิเวศทางน้ําบริเวณภาคตะวันออกของอาวไทยในปจจุบันพบวามีขอมูลอยูนอยมาก และไม

มีการติดตามการปนเปอนในส่ิงแวดลอมทางน้ําอยางตอเนื่อง 

 ผลจากการศึกษาหาปริมาณและชนิดของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในดินตะกอนบริเวณ

เศรษฐกิจ ตามแนวชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ของ อรุณี ( 2542) พบวาตัวอยางดิน

ตะกอนในจังหวัดชลบุรีจากสะพานปลาอางศิลา ชายหาดบางแสน ศรีราชา(ทาเทียบเรือไปเกาะสีชัง) 

แหลมฉบังและชายหาดพัทยา มีการปนเปอนน้ํามันปโตรเลียมไฮโดรคารบอน ทุกสถานี ทุกตัวอยาง 

ปริมาณท่ีพบอยูในชวง 354-1,293 µg/g โดยนําหนักแหง ปริมาณสูงสุดพบท่ีสถานีศรีราชา 

นอกจากนั้นยังพบวามีการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในทุกตัวอยางท่ีวิเคราะห และ
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กรมควบคุมมลพิษ ( 2543) ไดรายงานสถานการณปญหามลพิษทางน้ําพบวามีคราบน้ํามันลอยอยูบน

ผิวน้ําในบริเวณอาวชลบุรี ทาเรือไปเกาะสีชัง หาดพัทยา อาวอุดม อาวสัตหีบ อาวบานเพ  ขณะท่ี

งานวิจัยทางดานปโตรเลียม หรือสาร PAHs ในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกยังขาดหนวยงานท่ีให

ความสนใจทําการศึกษาทําใหขาดขอมูลทางดานนี้อยู แตดวยคุณสมบัติของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอน 

มีความคงทนในส่ิงแวดลอมไดนาน ทําใหสามารถสะสมถายทอดไปตามหวงโซอาหารในระบบนิเวศได ดัง

การศึกษาการสะสมของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในหวงโซอาหารทางทะเล บริเวณอาวบานเพ 

จังหวัดระยองของ Suwanagosoom. (2001) พบวาปริมาณความเขมขนของสารปโตรเลียม

ไฮโดรคารบอนรวม ในสวนน้ําทะเลมีความเขมขนเฉล่ีย 0.61±0.26 ไมโครกรัมตอลิตร ในตะกอนดินความ

เขมขนเฉล่ีย 1.53±2.39ไมโครกรัมตอกรัม แตมีการสะสมสูงในสัตวหนาดิน แพลงกตอน และหอยแมลงภู 

ตามลําดับ โดยพิจารณาจากคาแฟคเตอรความเขมขนทางชีวภาพจากน้ําทะเล (bioconcentration 

factor, BCF) ขณะท่ีคาแฟคเตอรความเขมขนทางชีวภาพจากดินตะกอน พบวาสัตวหนาดินมีคาสูงสุด 

รองลงมาไดแกหอยแมลงภู หอยตลับลาย ปลาทรายขาว ปลาทรายแดง และปลาเห็ดโคนตามลําดับ  

 จากการศึกษาของ กิตติวดี ( 2546) ปริมาณของสาร พีเอเอช ตกคางอยูในหอยทะเลและตะกอน

ดินบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย พบในหอยนางรมมีมากท่ีสุด รองลงมาในดิน

ตะกอน และหอยแมลงภู ตามลําดับ ดังนั้นการไดรับทราบถึงระดับการสะสมสาร PAHs ในสัตวน้ําใน

บริเวณตางๆ จะเปนบงช้ีถึงสภาวะของมลพิษในส่ิงแวดลอม อันจะนําไปสูการปองกันหรือแกไข เพื่อให

มนุษยมีความเส่ียงนอยลงตอการไดรับสารพิษท่ีจะถายทอดผานทางหวงโซอาหารได 
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ตารางท่ี  3 แสดงคุณสมบัติ สูตรโครงสรางของสาร โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน บางชนิด 
 

Molecular  Compound  CASRN  Molecular  Molecular  

Structure    name      Formula  Weight 

 
C2H1

2

3

4
5

6

7

  Indene   95 – 13 – 6 C9H8   116.16 
1

2

3
45

6

7

8

 Naphthalene  91 - 20 – 3 C10H8   128.17 
1 2

3

4

56
7

8

 Acenaphthylene 208- 96 – 8 C12H8   152.17 

CH2

1 2

3

4

56
7

8

H2C

 Acenaphthene  83 – 32 – 9 C12H10   154.21 
CH2 1

2

3

45

6

7

8 9

 Fluorine  86 – 73 – 7 C13H10   166.22 
1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

 Phenanthrene  85 – 01 – 8 C14H10   178.23 
1

2

3
45

6

7

8 9

10  Anthracene  120- 12 – 7 C14H10   178.23 

1
2

3

4

5
67

8

9
10

 Fluoranthene  206- 44 – 0 C16H10   202.26 
1

2

3

4

56
7

8

9

10

 Pyrene   129- 00 – 0 C16H10   202.26 

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

 Triphenylene  217- 59 – 4 C18H12   228.29 
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ตารางที่  3  (ตอ่) 

Molecular  Compound  CASRN  Molecular  Molecular  

Structure    name      Formula  Weight 

 

1
2

3

4

5

678
9

10

11 12

 Benz[a] anthracene 56 - 55 – 3 C18H12   228.29 
1

2

3

4

5
67

8

9

10

11

12

 Chrysene  218- 01 – 9 C18H12   228.29 
1

2

3
4567

8

9

10 11 12

 Naphthacene  92 – 24 – 0 C18H12   228.29 

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11
12

 Perylene  198- 55 – 0 C20H12   252.32 
1

2

3

4
567

8

9

10

11
12

 Benzo[a]pyrene 50 – 32 – 8 C20H12   252.32 

1
2

3

4

5

67

8
9

10

11

12
13 14

Dibenz [a,h]anthracene  53 – 70 – 3 C22H14   278.35 
1

2

3

4

5

67
8

9

10

11
12

 Coronene  1911- 07 – 1 C24H12   300.29 

 

ที่มา : กรมควบคมุมลพิษ, 2543. 

 น้ํามันดิบหรือปโตรเลียมไฮโดรคารบอน เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีเกิดจากการสะสมกัน

ของสารอินทรียท้ังพืชและสัตวท่ีทับถมกันภายใตพื้นผิวโลกเปนระยะเวลาหลายลานป โดยมีธาตุคารบอน

และไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ยังประกอบดวย ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอรและโลหะ

ตางๆ สารปโตรเลียมจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับแหลงท่ีเกิดและอัตราสวนขององคประกอบใน



16 
 

สัดสวนท่ีตางกัน (จรูญ , 2537.) ไฮโดรคารบอนแบงแยกออกเปนกลุมทางเคมีหลักๆ คือ พาราฟน 

(paraffin) คือไฮโดรคารบอนอิ่มตัวท่ีคารบอนอะตอมจับดวยพันธะเดียว แนฟทีน (naphthenes) คือ

ไฮโดรคารบอนอิ่มตัวท่ีคารบอนอะตอมจับดวยพันธะเด่ียว แตมีหนวยของไซคลิก (cyclic) และอะโรมาติก 

(aromatics) คือไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว นอกจากนั้นมีสารประกอบของกํามะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

วานาเดียม นิกเกิลและเกลือแรอื่นๆ และสารประกอบเอสฟาลท ท่ีไมสามารถถูกกล่ันออกไดองคประกอบ

ของไฮโดรคารบอนท่ีมีจุดเดือดตํ่าจะระเหยไปกอนสําหรับองคประกอบท่ีละลายไดในน้ําเรียงลําดับได

ดังนี้คือ สารประกอบเฮเทอโร › สารประกอบอะโรมาติก › ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว แหลงท่ีมาของ สาร 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) เปนสารประกอบท่ีไมอิ่มตัว PAHs ในกลุมนี้มี แนพธา

ลีน (Naphthalene) มีโครงสรางงายท่ีสุด มีโครง สรางของโมเลกุลประกอบวงแหวงเบนซีน 2 วง 

(อรวรรณ, 2542.)  จัดแบงได 3 แหลงคือ แหลงแรกท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ การเผาไหมของวัตถุ

อินทรียสารจากกิจกรรมขอมนุษย หรือเกิดเองจากธรรมชาติ แหลงท่ีสองจากการใชปโตรเลียม

ไฮโดรคารบอน เพื่อพาหนะขนสง และแหลงท่ีสามในแรหินท่ีมีอยูด้ังเดิมในธรรมชาติท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตเปน

องคประกอบอยู เชนในน้ํามันดิบ (Garrigues et al., 2001.) และยังพบในแหลงอื่นๆอีกดวยเชนจากการ

เผาไหมท่ีไมสมบูรณของน้ํามันเช้ือเพลิง หรือในน้ํามันท่ีผานการใชงานแลว อุตสาหกรรมน้ํามัน ไอเสีย

รถยนต การยางอาหาร น้ํามันท่ีทอดอาหารซ้ําแลวซ้ําอีก จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีทําใหเกิดอนุมูล

อิสระและสารกอมะเร็ง เชน สาร Benzo[a]pyrene และยังพบวามีผลตอการตอบสนองของภูมิคุมกัน 

ยับยั้งการสรางแอนติบอดี และสามารถเปล่ียนแปลง macrophages, T-cell และ B-cell (กรมควบคุม

มลพิษ, 2543.)  

 พื้นท่ีชายฝงทะเลในจังหวัดชลบุรี มีการใชประ โยชนอยางมากมายท้ังดานการทองเท่ียว การ

ประมง การอุตสาหกรรม รวมท้ังเปนท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะพื้นท่ีในอําเภอศรีราชา มีใชในกิจกรรมตางๆท่ี

มีความหลากหลายแตกตางกันไป เชนกลุมอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามัน ทาเรือพาณิชย การประมง และ

การขนสงทางน้ําจากศรีราชาสูเกาะสีชัง จากกิจกรรมตางๆ เหลานี้กอใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันลงสู

ทะเลไดตลอดเวลา แมวาในอดีตท่ีผานมาจะเกิดอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหลมาหลายครั้ง จากการขนถายน้ํามัน 

การลักลอบปลอยน้ําลางถังน้ํามัน หรือน้ําอับเฉาเรือลงในทะเล โดยคล่ืนลมเปนตัวใหเกิดการผสมผสาน

ของน้ํากับน้ํามันบาง สวนจะระเหย (มีจุดเดือดตํ่า มีโมเลกุลขนาดเล็ก) สวนท่ีเหลือจะดูดซับน้ําไวในเนื้อ

น้ํามันเกิดเปนอิมัลช่ัน (Emulsion) จะทําใหมีปริมาตรเพิ่มข้ึน 3-4 เทาตัว คล่ืนและกระแสน้ําจะพัดพาไป

ไดไกล แบคทีเรียบางชนิดจะชวยยอยสลายคราบน้ํามัน บางสวนจะจับตัวเปนกอนสีดําจมลงสูพื้นทอง

ทะเล บางสวนจะถูกพัดพาไปสูชายฝง จะกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําท่ีอาศัยอยูพื้นทองทะเล มีผลตอ

การดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมการกินอาหาร เกิดความผิดปกติในการแพร

พันธุ และดวยคุณสมบัติของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนมี Half life ท่ียาวนาน จึงคงอยูในส่ิงแวดลอมได
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นาน โอกาสท่ีถายทอดและสะสมไปตามหวงโซอาหารก็สูงมากข้ึน ดังนั้นการไดทราบถึงปริมาณการสะสม

ของ PAHs ในสัตวน้ํา (ปลา,หอย) และดินตะกอนชายฝง จะใหไดขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางในการ

ควบคุมสารมลพิษในแหลงน้ํา และเฝาระวังเพื่อเตือนประชาชนเพื่อลดความเส่ียงตอการรับสารพิษตอไป 

 



บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 

 

กําหนดพื้นท่ีศึกษาและสถานีเก็บตัวอยางในพื้นบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกในจังหวัด

ชลบุรี พื้นท่ีบริเวณอางศิลาเปนตัวแทนของแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง พื้นท่ีบริเวณศรีราชาเปน

ตัวแทนของแหลงชุมชน และในพื้นท่ีบริเวณบานอาวประดู ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนตัวแทน

ของแหลงอุตสาหกรรม (ภาพท่ี 1) ดําเนินการเก็บตัวอยางจากพื้นท่ีท้ัง 3 แหลง โดยในแตละพื้นท่ีจะทํา

การเก็บตัวอยาง 2 ชวงเวลาในฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560) และในฤดูแลง (มีนาคม-เมษายน 

2561) เก็บตัวอยางหอยแมลงภูจากชาวประมงท่ีทําการเล้ียงแบบแขวนในบริเวณชายฝงทะเล ตัวอยางใน

แตละพื้นท่ีท่ีเก็บแตละครั้งจะนํามารวมกัน (composite sample) โดยสุมเก็บตัวอยางหอยแมลงภูในแต

ละพื้นท่ีมี 3 สถานี (ตารางท่ี 4) สถานีละ 2 ขนาด โดยท่ีขนาดเล็กความยาวไมเกิน 4 ซม. ขนาดใหญ

ความยาวมากกวา 6 ซม. (ภาพท่ี 7) แตละขนาดจํานวน 20 ตัว ทํา 3 ซ้ํารวม 720 ตัวอยาง ใสใน

ถุงพลาสติกเก็บในถังแชเย็นนํามาคัดแยกสวนท่ีไมตองการออก ลางดวยน้ําสะอาด แกะ/แยกเอาเฉพาะ

สวนเนื้อเก็บใสลงขวดสีชาท่ีลางดวย Hexane หรือ Dichloromethane  สวนตัวอยางตะกอนดินเก็บเอา

สวนบนดวย Grap (ภาพท่ี 9) นํามาผานตระแกรง (sieve) ขนาด 2 มิลลิเมตร เพื่อคัดแยกสวนท่ีไม

ตองการออก จากนั้นเก็บใสขวดแกวสีชาท่ีลางดวย Hexane หรือ Dichloromethane แลว เก็บในถังแช

เย็น นํามาเก็บในตูแชแข็งรอการวิเคราะหทางเคมี ในข้ันตอนการเตรียมตัวอยาง ไดแยกเอาสวนของ

เนื้อเยื่อปลาและหอยท่ีจะวิเคราะห PAHs มาทําใหแหงเชนเดียวกับตัวอยางตะกอนดินดวยเครื่องอบแหง

แบบความเย็น (freeze dryer) แลวนําเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหหา

ปริมาณสาร PAHs ดวยการสกัดเนื้อเยื่อตัวอยาง (extraction) ไดดัดแปลงจากวิธีการของ Gfrerer et al., 

(2002); Hwang & Curtright (2004) และ Suwanagosoom (2001) Gfrerer et al. (2002), Hwang 

and Curtright (2004) and Suwanagosoom (2001) โดยช่ังน้ําหนักตัวอยางประมาณ 3 - 5 กรัม ใน

บีคเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร เติมสารสกัดดวย 30% Dichloromethane (Dichloromethane : 

Methanol, 30 : 70 v/v) ดวยเครื่อง Ultrasonic (ด่ังภาพท่ี 2) 3 ครั้ง ๆ ละ 15 นาที เทสารสกัดผาน

กระดาษกรองลงสูฟลาสขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Potassium Hydroxide นําไปเขาตูอบท่ี 

50 องศาเซลเซียส เพื่อใหเกิดปฎิกิริยา Saponification นําสารตัวอยางมาสกัดใน Separate funnel 

เก็บสวนของสารสกัดมามาระเหยดวยเครื่อง Evaporate ใหเกือบแหงแลวละลายดวย n-Hexane ใน

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร นํามาทําการกําจัดส่ิงปนเปอนจากการสกัดออกโดยใชคอลัมนซิลิกาเจล (silica gel) 

ดังภาพท่ี 15 ทําการวิเคราะหหาชนิดและปริมาณของ PAHs ดวยเครื่อง GC/MS เก็บรวบรวมขอมูลท่ัวไป 

เชน ปริมาณไขมันในเนื้อเยื่อ (AOAC, 1990)   ขนาดอนุภาคตะกอนดิน และปริมาณอินทรียคารบอนใน

ตะกอนดิน (Walkley and Black, 1934) และใชขอมูลของปริมาณสาร PAHs มาทําการวิเคราะหผลทาง
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สถิติโดยวิเคราะหหาคาความแปรปรวนของคาเฉล่ีย (analysis of variance, ANOVA) ของปริมาณสาร 

PAHs ในแตละพื้นที ในแตละฤดูกาล วิเคราะหหาความสัมพันธของปริมาณสาร PAHs กับปริมาณไขมัน

ในเนื้อเยื่อ PAHs กับปริมาณอินทรียคารบอนในตะกอนดิน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(correlation coefficient, r) สวนตัวอยางตะกอนดินทําการสกัดเชนเดียวกับตัวอยางเนื้อเยื่อ สวนหนึ่ง

ทําการวิเคราะหหาขนาดอนุภาคตะกอนดิน และปริมาณสารอินทรียคารบอนในตะกอนดิน  ) เนื้อเยื่อสวน

หนึ่งนําไปหาปริมาณไขมัน 

หมายเหตุ ; ตัวอยางปลาทะเลท่ีไดทําการศึกษาปริมาณสาร พีเอเอช ในเนื้อเยื่อ ไดทําการศึกษา

เฉพาะในป 2559 และป 2560 เทานั้น สวนในป 2561 งบประมาณท่ีไดรับมีจํากัด จึงไมเพียงพอท่ีจะเก็บ

ตัวอยางมาทําการศึกษาไดเชนในปกอนๆ ได 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงพื้นท่ีเก็บตัวอยางในโครงการวิจัย ตัวอยางหอยแมลงภูและตะกอนดิน (    ) และตัวอยาง 

  ปลาทะเล  (    ) แหลงท่ีมาของภาพ : Google Earth, (2557). 
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ตารางท่ี 4. สถานีเก็บตัวอยางหอยแมลงภูและตะกอนดินชายฝงทะเล บริเวณภาคตะวันออก จังหวัชลบุรี  

     และจังหวัดระยอง  

 

Location Stations Latitude (N) Longitude (E) Representative 

Ang Sila 

A 1 13° 20´ 28.4´´ 100° 55´ 05.9´´ 

Culture area A 2 13° 20´ 46.6´´ 100° 55´ 12.5´´ 

A 3 13° 20´ 49.9´´ 100° 55´ 17.3´´ 

Sriracha 

S 1 13° 11´ 14.2´´ 100° 55´ 13.3´´ 

Community area S 2 13° 11´ 12.5´´ 100° 55´ 14.3´´ 

S 3 13° 11´ 05.2´´ 100° 55´ 14.7´´ 

Rayong 

R 1 12° 40´ 00.4´´ 101° 10´ 08.9´´ 

Industry area R 2 12° 40´ 28.8´´ 101° 10´ 04.9´´ 

R 3 12° 39´ 38.0´´ 101° 10´ 06.1´´ 

 

วิธีการวิเคราะหหาสารพีเอเอชรวม ดวยวิธี Gas Chromatography-Mass Spectrometry  

วิเคราะหหาปริมาณสาร PAHs โดยเติมสาร 2-Fluoro-1, 10-biphenyl ซึ่งเปน internal 

standard ในข้ันตอนการสกัด หลังจากนั้นนําสารละลายท่ีไดจากการสกัดทําการแยกเฉพาะสวนของสาร 

PAHs ดวยวิธี column chromatography และนําไปตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสาร PAHs 

จํานวน 16 ชนิด (∑16 PAHs) ไดแก naphthalene (NAP), acenaphthylene (ACY), acenaphthene 

(ACE), fluorene (FLO), phenanthrene (PHE), anthracene (ANT), fluoranthene (FLA), pyrene 

(PYR), benz[a]anthracene (BaA), chrysene (CHR), benzo[b]-fluoranthene (BbF), 

benzo[k]fluoranthene (BkF), benzo[a]pyrene (BaP), indeno[1,2,3-cd]pyrene (IcdP), 

dibenzo[a,h]anthracene (DahA) และ benzo[ghi]perylene (BghiP) โดยทําการตรวจวิเคราะหดวย

เครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)ของบริษัท Agilent รุน Agilent 6890N 

Gas Chromatograph/5970 inert Mass Selective Detector (ภาพท่ี 9) ซึ่งมีสภาวะการทํางานของ

เครื่อง ดังนี้ 
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สภาวะการทํางานของเคร่ือง GC/MS 

Instrument setting   

Injection volume   1 µlInjection technique  

SplitlessInitial temperature  270 oc 

Transfer line temperature  280 oc  

Injection temperature   270 oc 

Carrier gas    HeliumLinear gas velocity  43 cm/sec 

Carrier gas flow   1.4 ml/min 

Temperature program 

Initial temperature  0.50 min at 50 
oc 

Rate (oc/min)   Final temperature  Final time (min) 

17    200    0 

 9    250    0 

10    280    7  

 

Column    

Type Capillary column, HP-5MS (0.25 cm  x  30 m x o.25 µm Mode 

 Constant flowDetection  Mass Selective Detector (MSD)          

Acquisition mode SIM mode 
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ตารางท่ี 5 แสดงชนิดของตัวอยางปลาท่ีศึกษาปริมาณการสะสมของสารพีเอเอชรวม (2559-2560) 

 

ลําดับ ช่ือปลา แหลงท่ีอยู / การกิน 
ฤดูฝน ฤดูแลง 

ใกล หาง ใกล หาง 

1 ปลากะพงเหลืองขมิ้น หนาดิน / Carnivorous √ √ √ √ 

2 ปลาดอกหมากกระโดง ผิวน้ํา / Omnivorous √ √ √ √ 

3 ปลาดอกหมากครีบยาว ผิวน้ํา / Omnivorous √ √ √ √ 

4 ปลาดอกหมากครีบส้ัน ผิวน้ํา / Omnivorous √ √ √ √ 

5 ปลาทรายขาวแถบน้ําตาล หนาดิน / Carnivorous √ √ √ √ 

6 ปลาทรายแดง หนาดิน / Carnivorous √ √ √ √ 

7 ปลาสลิดหินจุดสม หนาดิน / Carnivorous √ √ √ √ 

8 ปลาหมูสีแกมแดง หนาดิน / Carnivorous √ √ √ √ 

9 ปลามงกลม ผิวน้ํา / Carnivorous √ √ √ √ 

10 ปลาสีกุน ผิวน้ํา / Omnivorous √ √ √ √ 

       

 

 

การหาปริมาณอินทรียสาร 

 ทําการหาปริมาณอินทรียสารใน ตัวอยางตะกอนดิน แบบวิธี Wet oxidation (Walkley and 

Black, 1934)  

1. ช่ังตัวอยางดินตะกอนท่ีรอนผานตะแกรง 0.5 มิลลิเมตร 0.5-2.0 กรัม (W) 

2. เติมสารละลาย 1N. K2Cr2O7 10 มิลลิลิตร  

3. เติม conc. H2SO4 20 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงใหทําปฏิกิริยา 30 นาที 

4. เติมน้ํากล่ัน 100 มิลลิลิตร เติม Conc. H3PO4 10 มิลลิลิตร แลวเติม Diphenylamine 2    

    มิลลิลิตร สีของสารละลายจะเปล่ียนเปนสีมวงปนน้ําเงิน 

5. ไตเตรทสารละลายดวย Ferrous ammonium sulfate (FAS) จนกระท่ังสีของสารละลาย 

   เปล่ียนจากสีมวงเปนสีเขียวจดปริมาณของ FAS ท่ีใช (T) 

6. ทํา Blank ดังวิธีเดียวกับตัวอยาง จดปริมาณของ FAS ท่ีใช (S) 

คํานวณปริมาณอินทรียสารในดินตะกอนดังนี้ 

 % OM  = 100(1-T/S) (0.3/W) 
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  เมื่อ 

 T =  ปริมาณสารละลาย FAS ท่ีไตเตรทกับตัวอยาง (ml). 

 S =  ปริมาณสารละลาย FAS ท่ีไตเตรทกับ blank (ml). 

 W =  น้ําหนักดินตะกอน (g) 

 

การหาปริมาณไขมัน (Lipid) ในเนื้อเยื่อ 

ทําการหาปริมาณไขมันในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู และปลาทะเล ตามวิธีของ AOAC, 1990. 

1. อบขวดกนกลมท่ี 100 
oC เปนเวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นท้ิงใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ําหนัก  

   โดยทําซ้ําๆ 3 ครั้ง เพื่อใหไดน้ําหนักท่ีแนนอน (W1)   

2. ช่ังตัวอยางหอยและปลา 1 กรัม (SW) ใสใน Thimble สกัดหาปริมาณไขมันโดยใช  

   Petroleum ether ชนิด 40 -60 oC ดวยชุดสกัดแบบตอเนื่อง Soxhlet extraction เปน 

   เวลา 24 ช่ัวโมง 

3. ลดปริมาณสารดวยชุดระเหยสาร Rotary evaporation จากนั้นนําตัวอยางไปอบท่ีเตาอบให 

   ความรอน 90 oC เปนเวลา 30 นาที ท้ิงใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ําหนัก (W2 ) คํานวณหา 

   ปริมาณไขมันดังนี้ 

 

เปอรเซ็นตไขมัน              =   W2 – W1 x 100 

                              SW 

เมื่อ: 

 W1 = น้ําหนักขวดกนกลม 

 W2 =  น้ําหนักไขมัน + น้ําหนักขวดกนกลม 

 SW = น้ําหนักตัวอยาง 

 

การหาขนาดอนุภาคของตะกอนดิน (Particle size) 

 ทําการหาขนาดของอนุภาคตะกอนดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร (particle size analysis - 

hydrometer method) Boyd, 1990. 

 1. นําตัวอยางตะกอนดินแหงมารอนผานตระแกรงขนาด 2.00 มิลลิเมตร ช้ังนําหนัก  

    50 –100 กรัม ใสบีคเกอรขนาด 500 มิลลิตร 

 2. เติมสารละลาย Sodium hexametaphosphate 15 มิลิลิตร โดยใชกระบอกตวงแลวเติมน้ํา 

              กล่ัน 300 มิลลิลิตร คนใหเขากัน ถาเปนดินใช 10 นาที ทรายใชเวลา 5 นาที เพื่อใหตะกอน  
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    ดินแตกตัว  

 3. นําตัวอยางท่ีผสมเขากันดีแลวนําไปใสในกระบอกตวงขนาด 1,000 มิลลิลิตร โดยพยายามลาง  

    เม็ดดินใหลงไปอยูในกระบอกตวงใหหมดแลวปรับปริมาตรใหเปน 1,000 มิลลิลิตร ปดฝาแลว  

    เขยาข้ึนลง 20 ครั้ง  

 4. นํา  Hydrometer ใสลงไปในกระบอกตวง โดยคอยๆหยอนพรอมๆ กับจับเวลา 40 วินาที  

     อานคา Hydrometer และจดบันทึกคาท่ีอานไดพรอมกับคาอุณหภูมิของตัวอยางดวย  

     นํา Hydrometer ออกจากกระบอกตวง ลางทําความสะอาด แลวทําตัวอยางอื่นๆ ในลักษณะ 

     เดียวกันนี้  

 5. ท้ิงไว 1 ช่ัวโมง แลวกลับมาวัดคา Hydrometer ใหมอีกครั้ง (ทําเชนเดียวกับขอ 4 แตไมตอง 

     จับเวลา)  

สูตรคํานวณ 

 Factor C  = 0.2 (T – 68)               (T = 
oF) 

  oF  = (oC x 1.8) + 32 

 % (silt + clay)  = 40 sec. corrected reading x 100 

        Weight (sample) 

 % Clay   = 1 Hr. corrected reading x 100 

        Weight (sample) 

 % Sand  = 100 - % (silt + clay) 

 % Silt   = % (silt + clay) - % Clay 

 

Corrected reading = Hydrometer reading + Factor C 

 นําคาท่ีไดจากขนาดตางๆ ของตะกอนดิน ( %) ในแตละสถานีมาเทียบลงในตารางสามเหล่ียม 

(soil texture triangle) ดังภาพท่ี 21 จะทราบวาบริเวณท่ีศึกษาเปนตะกอนดินประเภทใดและกลุมใด  

(ตารางท่ี 7) 

 

 

 



25 
 

        
 

ภาพท่ี 3 แหลงเพาะเล้ียงชายฝงทะเลบริเวณอางศิลา จังหวัดชลบุรี   

 

        
 

ภาพท่ี 4 แหลงเพาะเล้ียงฝงทะเลบริเวณบานอาวประดูเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง   
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ภาพท่ี 5 แหลงเพาะเล้ียงชายฝงทะเลบริเวณ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  

        
 

ภาพท่ี 6 การเก็บตัวอยางหอยแมลงภูในแหลงเพาะเล้ียง ท่ีมีการเล้ียงแบบแขวนเชือก 
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ภาพท่ี 7 การคัดเลือกหอยแมลงภูขนาดใหญและขนาดเล็กท่ีใชในการศึกษาหาสาร PAHs  

 

        
 

ภาพท่ี 8 หอยแมลงภูขนาดเล็กและขนาดใหญ ท่ีใชในการศึกษาหาสาร PAHs 
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ภาพท่ี 9 การเก็บตัวอยางตะกอนดิน ดวยกระบอกเก็บตัวอยาง (grab sampling)    

 

        
 

ภาพท่ี 10 ตัวอยางปลาทะเล จากการวางอวนดักปลา บริเวณอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
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ภาพท่ี 11 ตัวอยาเนื้อเยื่อท่ีผานการทําแหงและการบดปนละเอียดผสมเปนเนื้อเดียวกัน 

   

        
 

ภาพท่ี 12 การสกัดสารพีเอเอชรวม ในตัวอยางเนื้อเยื่อและตะกอนดินดวยเครื่อง Ultrasonic 
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ภาพท่ี 13 การบมตัวอยางท่ี 50 องศาเซลเซียส เพื่อใหเกิดปฎิกิริยา Saponification 

   

         
 

ภาพท่ี 14 การสกัดสารพีเอเอชรวม แบบแยกสวนจากสารสกัดของตัวอยาง 
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ภาพท่ี 15 การแยกและขจัดส่ิงสกปรกออกจากสารสกัด ดวยวิธี Column Silica gel 

 

                 
 

ภาพท่ี 16 การทําใหสารสกัดเขมขนดวยเครื่องระเหยสาร (evaporate) 
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ภาพท่ี 17 การ Flow Nitrogen gas ในตัวอยางสารสกัด 

 

               
 

ภาพท่ี 18 ตัวอยางสารสกัดพรอมการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารพีเอเอชรวม 
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ภาพท่ี 19 เครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) ของบริษัท Agilent 

     รุน Agilent 6890N Gas Chromatograph/5970 inert Mass Selective Detector  
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ตารางท่ี 6 แสดงความสามารถของเครื่อง GC/MS ปริมาณสารตํ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะหได 

  

      ∑16 PAHs  LOD (ug/ml) 

Naphthalene (NAP) 0.0009 

Acenaphthylene (ACY) 0.0017 

Acenaphthene (ACE) 0.0011 

Fluorene (FLO) 0.0026 

Phenanthrene (PHE) 0.0176 

Anthracene (ANT) 0.0011 

Fluoranthene (FLA) 0.0153 

Pyrene (PYR) 0.0132 

Benz[a]anthracene (BaA) 0.0016 

Chrysene (CHR) 0.0037 

Benzo[b]-fluoranthene (BbF) 0.0018 

Benzo[k]fluoranthene (BkF) 0.0017 

Benzo[a]pyrene (BaP) 0.0012 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene (IcdP) 0.0003 

Dibenzo[a,h]anthracene  (Dah) 0.0009 

Benzo[ghi]perylene (BghiP) 0.0026 
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ภาพท่ี 20 การสกัดไขมันในเนื้อเยื่อตัวอยาง แบบตอเนื่องดวย Soxhlet extraction 
 

           
 

ภาพท่ี 21 ตารางสามเหล่ียมคุณภาพเนื้อดิน (soil texture triangle)  ท่ีมา: ไทยเกษตรศาสตร, 2562. 
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ตารางท่ี 7 แสดงเนื้อดินชนิดตางๆ ในกลุมพวกเนื้อดิน 
 

เนื้อดิน กลุมพวกเนื้อดิน 

1.ดินเหนียว (clay) 

2.ดินเหนียวปนตะกอน (silty clay) 

3.ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) พวกดินเหนียว (pine-textured) 

4.ดินรวนเหนียวปนตะกอน (silty clay loam) 

5.ดินรวนปนดินเหนียว (clay loam) 

6.ดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) 

พวกดินคอนขางเหนียว (Moderately 

Fine- textured) 

7.ดินรวน (loam) 

8.ดินรวนปนตะกอน (silt loam) 

9.ดินตะกอน (silt) พวกดินรวน (Medium-textured) 

10.ดินรวนปนทราย (sandy loam) 

11.ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) 

12.ดินทราย (sand) พวกดินทราย (coarse-textured) 

 

ท่ีมา: ไทยเกษตรศาสตร, 2562. 



บทท่ี 4 ผลการวิจัย 

การประเมินสถานการณการปนเปอนสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ใน

สัตวนํ้าชายฝงทะเล บริเวณภาคตะวันออก (Situation Assessment of contaminated Polycyclic 

Aromatic hydrocarbons (PAHs) in marine organism from the Eastern coast.) ไดทําการศกึษา

ในระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561 เปนระยะเวลา 3 ป (โครงการวิจัยตอเนื่อง) จาก 

พ้ืนที่ศกึษาและสถานีเก็บตัวอยางในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก พ้ืนที่บริเวณอางศลิาเปนตัวแทน

ของแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง พ้ืนทีบ่ริเวณศรรีาชาเปนตัวแทนของแหลงชมุชน และในพ้ืนที่ตาํบล

มาบตาพุด จังหวัดระยองบริเวณบานอาวประดู เปนตัวแทนของแหลงอุตสาหกรรม โดยในแตละพ้ืนที่จะ

ทําการเก็บตัวอยาง 2 ชวงเวลาในฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) และในฤดแูลง (มีนาคม-เมษายน) ผล

การศึกษาในชวง 2 ปทีผ่านมาดั่งปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ (ไพฑูรย และคณะ, 2559., ไพฑรูย และ

คณะ, 2560) เนื่องจากบริเวณแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในบริเวณอางศิลา ซึง่อยูใกลปากแมนํ้าบางปะกง

ขณะทีแ่หลงเพาะเลี้ยงชายฝงบริเวณศรีราชาอยูใกลแหลงชมุชนใน จังหวัดชลบรุี สวนแหลงเพาะเลี้ยงใน

บานอาวประดู อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมจากบริเวณมาบตาพุด จงัหวัดระยอง ซึง่มีลาํคลองชากหมาก

และคลองตากวนที่ลองรับนํ้าจากพ้ืนทีนิ่คมอุตสาหกรรมไหลลงสูทะเลในบริเวณที่มกีารเพาะเลี้ยง การ

พิจารณาเลือกหอยแมลงภู มาใชในการศึกษาการปนเปอนสารมลพิษเน่ืองจากหอยแมลงภูเปนสัตวน้าํที่

อาศัยเกาะติดอยูกบัที่ไมมีการเคลื่อนยาย คลายเปนตัวกรอง (filter) ทางธรรมชาตอิยางด ีเพราะลกัษณะ

การกินอาหารของหอยแมลงภู กินแบบกรอง จงึเหมาะที่ใชเพ่ือเปนดัชนตัีวบงชี้การปนเปอนในพ้ืนทีน้ั่นๆ 

ไดอยางด ีรวมทั้งใชเพ่ือทาํการติดตามในบริเวณที่เคยไดรบัการปนเปอนจากกรณีเกิดนํ้ามันรัว่ไหลลงสู

ทะเลในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 คือบริเวณอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ไดทําการศึกษาใน

ตัวอยางปลาที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ สวนหอยแมลงภูไมมีตัวอยางในพ้ืนทีส่าํหรับทาํการศึกษา 

นอกจากน้ันยงัทาํการวิเคราะหหาปรมิาณไขมันในตวัอยางหอยแมลงภูและในปลาทะเล สวนในตัวอยาง

ตะกอนดินหาปริมาณอินทรียสาร เพ่ือหาความสัมพันธกบัปริมาณสารพีเอเอชรวม  

 

การศึกษาการปนเปอนสารพีเอเอชรวม จากเน้ือเย่ือหอยแมลงภู ป 2561 

จากการศกึษาปรมิาณสารพีเอเอชรวมทั้ง 16 ชนิด (∑16 PAHs) ประกอบดวยสารดังน้ีคอื 

Acenaphthylene (ACY), Acenaphthene (ACE), Anthracene (ANT), Fluorene (FLU), 

Fluoranthene (FTH), Benzo(a) anthracene (BaA), Benzo (g,h,i) perylene (BghiP), Benzo (b) 

fluoranthene (BbF), Benzo (k) fluoranthene (BkF), Benzo (a) pyrene (BaP), Chrysene (CHR), 

Dibenz (a,h) anthracene (DahA), Indeno (1,2,3-cd) pyrene (IcdP), and Naphthalene (NAP), 

Phenanthrene (PHE), Pyrene (PYR). รวมทั้ง PAHs 7 ชนิดที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง (∑7 carc PAHs) 
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เชน BghiP, BbF, BkF, BaP, CHR, DahA, IcdP. and. ในตัวอยางเนื้อเย่ือหอยแมลงภูและตะกอนดิน

จากพ้ืนทีอ่างศิลา ศรรีาชา และมาบตาพุด พบการปนเปอนของสารพีเอเอชรวม ประกอบไปดวย ANT, 

FLU, FTH, NAP, PHE และ PYR ทั้ง 2 ฤดู (ตารางที ่8) ผลจากการศกึษาพบวาในหอยขนาดเล็กบริเวณ

อางศลิาในฤดูฝน มีปริมาณสารพีเอเอชรวม ปนเปอนโดยเฉลี่ย 0.917±0.228, 0.096±0.040 และ 

0.215±0.018 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ในหอยแมลงภูขนาดใหญโดยเฉลี่ย 0.324±0.173, 

0.035±0.011 และ 0.170±0.014 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ในบริเวณอางศลิา ศรีราชาและมาบตา

พุด ตามลําดับ ขณะที่ในฤดูแลงพบการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ในหอยแมลงภูขนาดเลก็โดยเฉลี่ย 

0.080±0.021, 0.079±0.032 และ 0.106±0.024 ไมโครกรมั/กรัม (นํ้าหนักแหง) ในหอยแมลงภูขนาด

ใหญโดยเฉลี่ย 0.061±0.018, 0.078±0.026 และ 0.060±0.029 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) บริเวณ

อางศลิาศรรีาชาและมาบตาพุด จังหวัดระยองตามลาํดับ (ภาพที่ 22) ผลจากการศกึษา (โดยวิเคราะห

ความแปรปรวน) แสดงใหทราบวาปจจัยดานฤดูกาล สถานที่และขนาดมีอทิธิพลรวมกันตอการปนเปอน

ของสารพีเอเอช ในเน้ือเย่ือหอย แตในขณะที่อิทธิพลรวมกัน 2 ปจจัยคอื ฤดกูาลกับพ้ืนที,่ ฤดูกาลกับ

ขนาดของหอย และพ้ืนที่กับขนาดของหอยไมพบวามีอิทธิพลตอกัน โดยพบปรมิาณการปนเปอนสารพีเอ

เอชรวม ในฤดูฝนในพ้ืนที่อางศลิาในเนื้อเย่ือหอยแมลงภูขนาดเล็กมีการปนเปอนของสารพีเอเอช สูงสุด 

ในปจจัยฤดูกาลกับขนาดของหอยแมลงภู พบในฤดูฝนหอยแมลงภูขนาดเล็กมีการปนเปอนสงูสุด ดังน้ัน

หอยแมลงภูขนาดเลก็บริเวณอางศลิาในฤดฝูนมีการปนเปอนปริมาณสารพีเอเอชรวมแตกตางอยางมี

นัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาไมพบสารพีเอเอชในกลุมทีก่อใหเกิดการเปน

มะเร็งปนเปอนอยูในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู 
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ภาพท่ี 22 คาเฉลี่ยปริมาณสารพีเอเอชรวม ทีป่นเปอนในเน้ือเย่ือหอยแมลงภู (น้ําหนักแหง) ทั้งขนาดเลก็

และขนาดใหญ ในฤดูฝนและฤดแูลงจากพ้ืนที่ชายฝงภาคตะวันออกทั้ง 3 แหลง 

 จากภาพที ่22 แสดใหทราบวาในฤดฝูน หอยแมลงภูขนาดเล็กมีการปนเปอนสารพีเอเอชเขาสู

รางกายในปริมาณทีสู่งสุดแตกตางจากหอยขนาดใหญและขนาดเล็กในพ้ืนที่ศรรีาชา และมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง 

 

การศึกษาการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ในตะกอนดินในป 2561 

 การศึกษาการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ในตะกอนดินชายฝงภาคตะวันออกบริเวณแหลง

เพาะเลี้ยง แหลงชุมชนและแหลงอุตสาหกรรม ในฤดูฝนพบมีการปนเปอนของสารพีเอเอชปนเปอนอยูใน

ปริมาณโดยเฉลี่ย 0.092±0.022, 0.141±0.023 และ 0.160±0.017 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (นํ้าหนักแหง) ขณะที่ในฤดูแลง

พบการปนเปอนของสารพีเอเอชรวม โดยเฉลี่ย 0.458±0.206, 0.473±0.239 และ 0.566±0.620 มิลลิกรมั/กิโลกรัม 

(นํ้าหนักแหง) ในบริเวณอางศิลา ศรรีาชาและมาบตาพุด จังหวัดระยองตามลาํดับ (ภาพที ่23) ผลการศึกษาแสดงให

เห็นชัดไดวาปจจัยทางดานพ้ืนที่และฤดูกาลมีอิทธพิลรวมกันตอการปนเปอนของสารพีเอเอชรวมในตะ

กอนดิน ขณะทีใ่นแตละพ้ืนที่พบมกีารปนเปอนของสารพีเอเอชรวมทีไ่มแตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเที่ยบฤ

ดูกาลกับสถานที่ พบวาในฤดูแลงมีการปนเปอนของสารพีเอเอชในตะกอนดินในปริมาณทีแ่ตกตางกับฤดู

ฝนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบสารพีเอเอชรวมีการปนเปอนในตะกอนดินปริมาณสูงในฤดู

แลงทัง้ 3 พื้นที่ๆ  ทาํการศึกษา  

* 
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ภาพท่ี 23 คาเฉลี่ยปริมาณสารพีเอเอชรวม ทีป่นเปอนในตะกอนดิน (น้ําหนักแหง) ในพ้ืนที่ชายฝง 

    ทั้งสองฤดูจากพื้นที่ชายฝงภาคตะวันออกทั้ง 3 แหลง 

 จากภาพแสดงถงึการปนเปอนของสารพีเอเอชรวม ทีป่นเปอนในตะกอนดินตามชายฝงทะเล 

ภาคตะวันออกทั้งในฤดูฝนและฤดแูลง บงชี้ไดวาสิง่แวดลอมทางทะเลมีการปนเปอนดวยสารมลพิษ

โดยเฉพาะสารในกลุมปโตรเลียมไฮโดรคารบอนอยูอยางตอเน่ือง ขณะทีฤ่ดูแลงในพ้ินทีม่าบตาพุด จงัหวัด

ระยอง มีการปนเปอนสงูสุด รองลงมาคือในพ้ืนทีศ่รรีาชาและอางศิลา ตามลําดับ   
 

ตารางท่ี 8 แสดงชนิดของสารพีเอเอช (PAHs) ที่พบการปนเปอนอยูในตัวอยางจากพื้นที่ศกึษาทั้ง 2 

ฤดูกาล 
 

ชนิดตัวอยาง 
ฤดูกาล 

ฤดูฝน ฤดแูลง 

หอยแมลงภู ANT, FLU, FTH, NAP, PHE, PYR ANT, FLU, FTH, NAP, PHE, PYR 

ตะกอนดิน ANT, FLU, NAP, PHE, PYR ANT, FLU, FTH, NAP, PHE, PYR 
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การศึกษาปริมาณไขมัน (Lipid)  

 หอยแมลงภู ที่ตรวจหาการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ไดทาํการหาปริมาณไขมัน (หนวย

เปอรเซ็นต) ในฤดูฝนไขมันในหอยขนาดเล็กมีปริมาณโดยเฉลี่ย 10.58±2.44, 7.24±0.50 และ 

6.08±0.68 เปอรเซ็นต ในหอยขนาดใหญมีปรมิาณโดยเฉลีย่ 7.27±0.18, 7.86±0.35 และ 6.52±0.71 

เปอรเซ็นต ในบริเณอางศิลา ศรรีาชา และระยอง ตามลาํดับ สวนฤดูแลงในหอยขนาดเลก็มีไขมันโดย

เฉลี่ย 5.87±0.34, 7.19±1.07 และ 12.61±0.82 เปอรเซ็นต ในหอยขนาดใหญมีปริมาณโดยเฉลี่ย 

5.24±0.29, 6.45±0.59 และ 11.96±0.73 เปอรเซ็นต ในบริเณอางศิลา ศรีราชา และระยอง ตามลาํดับ 

(ภาพที่ 24) การวิเคราะหความแปรปรวนพบวาปจจัยฤดูกาล สถานที่ และขนาดของหอยแมลงภูมีอิพธิ

พลรวมกันตอการปนเปอนไขมันในเน้ือเย่ือ ในฤดูแลงหอยขนาดเล็กในพ้ืนที่ระยองมีการปนเปอนไขมันใน

เน้ือเย่ือมากทีสุ่ด รองลงมาคือในหอยขนาดใหญในพ้ืนทีร่ะยอง และขนาดเล็กในฤดูฝนทีบ่ริเวณอางศิลา 

อยางไรก็ตามมีปริมาณสงูทีไ่มมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 

       
 

ภาพท่ี 24 คาเฉลี่ยปริมาณไขมัน (เปอรเซ็นต) ในเนื้อเย่ือหอยแมลงภูบริเวณอางศลิา ศรีราชา และระยอง 

    ทั้งสองฤดูกาล 
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การศึกษาขนาดอนุภาคตะกอนดิน (Particle size) 

 การศึกษาขนาดของอนุภาคตะกอนดิน ทาํการเก็บตัวอยาจากพ้ืนที่เพาะเลี้ยงชายฝงทั้ง 3 แหลง

มาหาขนาดของอนุภาคตะกอนดิน เพ่ือใหทราบถึงประเภทของตะกอนดินในแตละพ้ืนที่ ตะกอนดินอีก

สวนหน่ึงนําไปหาปริมาณอืนทรียสาร ผลจากการศึกษาพบตะกอนดินบริเวณแหลงเพาะเลี้ยงที่อางศลิา

ประกอบดวยตะกอนชนิด ดินเหนียว (clay) , ทราย (sand) และทรายปน (silt) ดังตารางที ่9  

 

ตารางท่ี 9 แสดงเปอรเซ็นของขนาดอนุภาคตะกอนดินในแหลงเพาะเลี้ยงชายฝงภาคตะวันออก 
 

Area 
Clay (%) Sand (%) Silt (%) Texture 

Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry 

Ang Sila 16 18 38 49 46 33 Loam Loam 

Sriracha 12 12 62 53 26 35 Sandy loam Sandy loam 

Rayong 18 7 36 91 46 2 Loam Sand 

 

 จากตารางที่  บงบอกลกัษณะของประเภทของดินในแหลงเพาะเลี้ยงทีง่ 3 พื้นทีท่ั้งสองฤดูที่ไม

แตกตางกันของแตละพ้ืนที่ เปนทีส่ังเกตุไดชัดในพ้ืนทีร่ะยองที่สภาพบนบกเปนดินเปนทราย ในชวงฤดูฝน

ดินและทรายจะถูกชะลางลงมาตามลาํนํ้า สวนที่เปนทรายจะจมตัวลงกอนเพราะมีขนาดและนํ้าหนักที่

มากกวา แตเม่ือถึงฤดูแลง ตะกอนสวนบนผวิหนาจะถูกกระแสคลื่นพัดกวนตลอดเวลาจึงพบตะกอนทราย

เปนหลัก สวนในพืน้ที่อาวศลิามีกระแสน้าํจากแมนํ้าบางปะกง และคลองสาขาตามธรรมชาติในจังหวัด

ชลบุรี ทีมี่น้าํพัดพาตะกอนดินลงสูทะเลตลอดเวลา ทาํใหมีตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ (loam) ไหล

ออกสูทะเลอยางตอเน่ือง และสารมลพิษตางๆจะจับรวมตวักับตะกอนขนาดเล็กๆทีล่อยมากับกระแสน้าํ 

(มนุวดีและศิรชิัย, 2528) เม่ือมาเจอกับนํ้าที่มีความเค็ม ตะกอนแขวนลอยจะเริม่จมตัวลง เราจงึพบเห็น

อนุภาคของตะกอนเลนดินละเอียดจนถงึดินเหน้ียวสะสมอยูบริเวณปากแมน้าํ ซึ่งอางศิลาอยูไมไกลจาก

ปากแมนํ้าจงึมีตะกอนมาสะสม ประกอบกับหลกัไมไผที่ใชใหหอยแมลงภูเกาะเจริญเติบโต  ยังเปนเครื่อง

ดักตะกอนใหสะสมในบริเวณแหลงเพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้น 
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การศึกษาอินทรียสาร (Organic matter) 

 การศึกษาหาปริมาณอินทรียสาร (organic matter) ในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ได

ดําเนินการทาํการเก็บตัวอยางตะกอนดินจากพ้ืนที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู สถานีเดียวกัน กับที่เก็บตัวอยาง

หอยแมลงภู เพ่ือทราบปรมิาณการสะสมของอินทรียสารบริเวณพ้ืนทองทะเล ระดับผิวหนาตะกอนดิน 

 ผลการศกึษาพบวาในฤดูฝนปริมาณการสะสม มีคาเฉลี่นย 6.63±0.60, 2.32±0.24 และ 6.15±0.69 

เปอรเซ็นต ในฤดูแลงโดยเฉลี่ย 5.29±0.32, 2.45±0.34 และ 6.04±0.78 เปอรเซ็นต ในพ้ืนที่อางศิลา  

ศรรีาชา และระยองตามลาํดับ (ภาพที่ 25) จากการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา พ้ืนทีแ่ละฤดูกาล  

มีอิทธิพลรวมกันตอปรมิาณการสะสมของอินทรียสาร และปจจัยทีมี่ผลตอปริมาณอินทรียสารในตะกอน

ดินคือฤดูกาล พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญยิง่ทางสถิติ (p<0.01) โดยปริมาณของอินทรียสารใน

ตะกอนดินในชวงฤดฝูนจะมีการสะสมของอินทรียสารมากกวาในฤดูแลง นอกจากน้ีการวิเคราะหความ

แปรปรวนยังพบวาพื้นที่ มีอิทธิพลตอการสะสมของอินทรียสารในตะกอนดิน ที่มคีวามแตกตางอยางมี

นัยสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.01) โดยพบวาพ้ืนที่บริเวณอางศลิามีการปนเปอนอินทรียสารมากทีสุ่ด 

รองลงมาคือระยองและศรีราชาตามลาํดับ อยาง 

         

ภาพท่ี 25 คาเฉลี่ยปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน (%) จากบริเวณอางศิลา ศรรีาชา จงัหวัดชลบุรี  

    และบริเวณมาบตาพุด จงัหวัดระยอง ทัง้สองฤดูกาล 

 จากภาพจะพบวาตะกอนดินบริเวณอางศลิาและมาบตาพุด มีปรมิาณอินทรียสารคอนขางสงูกวา

บริเวณศรรีาชาเน่ืองจากพ้ืนบริเวณอางศิลาที่ไดรับอิทธพิลของมวลนํ้าจากแมนํ้าบางปะกงที่พัดพาตะกอน
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ดินและอินทรียสารๆตางๆ มาตามนํ้าแลวคอยๆ จมตัวตกตะกอนลง เชนเดียวกับทีม่าบตาพุด จงัหวัด

ระยอง อยูใกลปากคลอง-ชากหมาก โดยพบมีการสะสมในปริมาณสงูทั้งสองฤดู สวนบริเวณศรีราชาจะมี

ปริมาณอินทรียสารตํ่าสุด เน่ืองจากพ้ืนที่บนฝงเปนม่ีอยูอาสยัแหลงชุมชน ไมมลีาํนํ้าสายหลกัๆ ตาม

ธรรมชาติทีจ่ะพัดพาตะกอนดินจากฝงลงมา 

 

การศึกษาหาความสัมพันธ 

 ในหอยแมลงภู การศึกษาหาความสัมพันธระหวางปรมิาณสารพีเอเอชรวม กับไขมันในเน้ือเย่ือ 

พบวาสารพีเอชรวม และปริมาณไขมันไมมคีวามสัมพันธกันทางสถิติ (p-value=0.751) โดยมี

ความสมัพันธอยูในระดับตํ่า (spearman rho = 0.031) ดังภาพที่ 26  

 ในตะกอนดิน การศึกษาหาความสมัพันธระหวางปริมาณสารพีเอเอชรวมกับอินทรียสาร พบวา

สารพีเอเอชรวมกับอินทรียสารในตะกอนดินไมมีความสัมพันธกันทางสถิต ิ(p-value =0.751) ดังภาพที ่

28 

 

                     

141312111098765

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Lipid_Mussel

PA
H

s_
M

u
ss

el

Scatterplot of PAHs_Mussel vs Lipid_Mussel

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงปริมาณสารพีเอเอชในเน้ือเย่ือหอยแมลงภูกับไขมัน ไมมีความสัมพันธกันทางสถิต ิ

    (p-value =0.751) 
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ภาพท่ี 27 แสดงปริมาณสารพีเอเอชในตะกอนดินกับอินทรยีสาร มคีวามสมัพันธกนัทางสถืติ  

    (p-value =0.044) โดยมีความสัมพันธอยูในระดับตํ่า (คาสถิติ Spearman rho  

    เทากับ – 0.275) 

 



บทท่ี 5 วิจารณผลการวิจัย 
 
 การศึกษาการประเมินสถานการณการปนเปอนสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน 

(พีเอเอช) ในสัตวนํ้าชายฝงทะเล บรเิวณภาคตะวันออก (Situation Assessment of 

contaminated Polycyclic Aromatic hydrocarbons (PAHs) in marine organism from the 

Eastern coast.) โดยดําเนินการเก็บตัวอยางที่อยูในระบบนิเวศทางทะเล ทัง้ในสัตวนํ้าพวกปลาทะเล

และหอยแมลงภู รวมทั้งตะกอนดิน  ต้ังแตป 2559 ถึงป 2561 ไดทําการเก็บตัวอยางในฤดูแลงและ

ฤดูฝนของแตละป คือชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (ฤดูฝน) และชวงเดือนมีนาคม – เมษายน (ฤดู

แลง) เลือกพื้นที่ศึกษาและสถานีเก็บตัวอยางในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกในจงัหวัดชลบุรี 

พื้นที่บริเวณอางศิลาเปนตัวแทนของแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง พื้นที่บริเวณศรรีาชาเปนตัวแทน

ของแหลงชุมชน และในพื้นทีบ่รเิวณบานอาวประดู ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนตัวแทนของ

แหลงอุตสาหกรรม  

การปนเปอนสารพีเอเอขรวมในหอยแมลงภู 

  ผลการศึกษาจากการวิเคราะหปริมาณสารพเีอเอชรวมทีป่นเปอนทัง้ในหอยขนาดเลก็และ

ขนาดใหญพบสารพเีอเอชรวมมกีารปนเปอนหรือปนเปอนอยูตลอดเวลาทั้ง 3 ป ในป 2559 พบ

ปริมาณการปนเปอนของสารพเีอเอชในหอยแมลงภูทั้ง 3 สถานทีม่ีคาเฉลี่ยของการปนเปอนทีม่คีวาม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) หอยแมลงภูขนาดเล็ก บริเวณอางศิลาในฤดูแลง มีการ

ปนเปอนสารพีเอเอชรวม สูงสุดโดยเฉลี่ย 3.473±1.437 ไมโครกรัม/กรมั (นํ้าหนักแหง) สวนใน

หอยแมลงภูขนาดใหญในฤดูฝน พบการปนเปอนนอยที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 0.098±0.048 ไมโครกรัม/

กรัม (นํ้าหนักแหง) ขณะที่ผลจากการศึกษาในป 2560 กลับพบวาหอยแมลงภูขนาดเล็กบริเวณอาง

ศิลา ในฤดูฝนมีการปนเปอนสารพเีอเอชรวมสงูสุดมีคาเฉลี่ย 2.692±2.294 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนัก

แหง) สวนหอยแมลงภูขนาดใหญบรเิวณมาบตาพุดในฤดูฝน พบการปนเปอนตํ่าสุด โดยเฉลี่ย 

0.003±0.005 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) อยางไรก็ตามทั้ง 3 สถานที่มคีาเฉลี่ยของการปนเปอนที่มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน 

 เมื่อพจิารณาผลการศึกษาป 2561 พบวาการศึกษาในครั้งน้ี สอดคลองกบัผลการศึกษาของ

ไพฑูรย และคณะ (2560) โดยพบหอยแมลงภูขนาดเลก็บริเวณอางศิลา ในฤดูฝนมีการปนเปอนสาร 

พีเอเอชรวม สูงสุดมีคาเฉลี่ย 0.917±0.228 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ขณะที่หอยแมลงภูขนาดเล็ก

ในฤดูแลง ในพื้นที่ชายฝงบรเิวณศรีราชา พบคาการปนเปอนตํ่าสุด โดยเฉลี่ย 0.079±0.032 ไมโครกรัม/

กรัม (นํ้าหนักแหง) และจากการศึกษาอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลา 3 ป พบการปนเปอนของสารพี

เอเอชรวมในหอยแมลงภูทัง้ 3 สถานมี 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมกันตอการปนเปอนของสารพเีอเอ

ชรวม น่ันคือปจจัยดานพื้นที่ ปจจัยดานฤดูกาล และปจจัยในดานขนาดของหอย หอยแมลงภูขนาด

เล็กในพื้นที่ชายฝงบรเิวณอางศิลาในฤดูฝน พบมีการปนเปอนสูงกวาพื้นที่ชายฝงอื่นๆ ทีท่ําการศึกษา 

เปนสิ่งที่ยืนยันใหทราบวาสารพีเอเอชรวม มกีารปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมตลอดเวลา เมื่อถูกนํ้าชะ
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ลางพัดพามาตามกระแสนํ้า สารพเีอเอชรวม จะถูกเปลี่ยนรปูไปปนเปอนอยูในสิ่งมีชีวิต 

(bioaccumulation) เขาสูระบบหวงโซอาหาร (food chain) เน่ืองจากบริเวณพื้นที่ในบรเิวณอาง

ศิลา จังหวัดชลบุรีและบานอาวประดู มาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งสองแหลงเพาะเลี้ยงอยูบรเิวณปาก

แมนํ้าบางปะกงและคลองชากหมาก ที่รบันํ้าทิง้จากกิจกรรมตางๆบนบกไหลมาลงทะเล ดวยระบบ

การกินของหอยแมลงภู พฤติกรรมการกินดวยการกรองสารมลพิษตางๆจงึเขาสูรางกายไดโดยตรง 

 เมื่อเปรียบเทียบการปนเปอนของสารพเีอเอชรวมกบัขนาดของหอยพบวาหอยแมลงภูขนาด

เล็กมีการปนเปอนสารพเีอเอชรวมไวสูงกวาหอยขนาดใหญโดยเฉพาะในพื้นที่อางศิลา เน่ืองจากเหนือ

พื้นที่อางศิลา มีกิจกรรมทีห่ลากหลาย เชน มีชุมชนบานเรอืนริมนํ้า มีเรือประมงอยูจํานวนมาก มี

อุตสาหกรรมชนิดตางๆ ปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้า ไดรับอทิธิพลของกระแสนํ้าที่พัดพามาจาก

สมุทรปราการและแมนํ้าบางปะกงซึ้งลวนรบันํ้าจากการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมจํานวนมาก ทํา

ใหมีการปนเปอนของนํ้ามัน และมกัพบปรากฏการณคราบนํ้ามันปนเปอนในทะเลอยูเสมอๆ คราบ

นํ้ามันจะเขาสูระบบตามหวงโซอาหาร บางสวนละลายเขาผสมกบัมวลนํ้า บางสวนเกาะติดหรอืเคลือบ

บริเวณผิวของสัตวนํ้า พืชนํ้าเชน แพลงกตอนพืชชนิดตางๆ รวมทั้งสารแขวนลอยตางๆ หอยแมลงภูมี

การกินอาหารแบบการกรองกิน แพลงกตอนและตะกอนแขวนลอย ที่มีขนาดเล็กกวา 4 ไมครอนจะ

เขาสูรางกาย (คเชนทร, 2544.) สารพเีอเอช กลุมที่มีโมเลกลุขนาดเลก็ สามารถเขาสูรางกายโดยตรง

โดยการดูดซมึ สวนสารพีเอเอชกลุมทีม่ีขนาดใหญ (มากกวา 4 วงริง) จะเขาตามทางเดินอาหารแลว

เขาสูระบบการยอย (digestive system) (M. T. Piccardo et al, 2001)  หอยขนาดเล็กมอีัตราการ

กินอาหารมากกวาหอยขนาดใหญ และหอยขนาดเล็กมพีื้นทีผ่ิวตอปรมิาตรในการรบัสมัผสัมากกวา

หอยขนาดใหญ (จรมัน วองวิทย, 2525.) จึงเปนสาเหตุใหหอยขนาดเล็กมีการปนเปอนสารพิษตางๆ 

รวมทั้งสารพีเอเอชรวม เอาไวไดมากกวาหอยขนาดใหญ และผลของการศึกษาครั้งน้ีพบวาบรเิวณอาง

ศิลาปรมิาณสารพีเอเอชรวม ปนเปอนในหอยมากกวา 5 เทาของการศึกษาในป 2557 จากการศึกษา

ของ ปภาศิริและคณะ (2557) ที่พบการปนเปอนโดยเฉลี่ย 0.0225±0.0225 และ 0.0500±0.0194 

ไมโครกรมั/กรัม ในหอยขนาดเล็กและขนาดใหญ ตามลําดับ สวนในพื้นที่จังหวัดระยองพบมีการ

ปนเปอนโดยเฉลี่ย 0.0142±0.1004 และ 0.1834±0.0567 ไมโครกรมั/กรัม ในหอยขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ ตามลําดับ เปรียบเทียบกบัการศึกษาในครั้งน้ี คาที่ตรวจพบใกลเคียงกันไมมีแตกตางกัน 

อยางไรก็ตามบรเิวณอางศิลามกีารปนเปอนสารพเีอเอชรวม ใกลเคียงกบัป 2553 มีคาเฉลี่ย 

2.947±0.016 และ 2.783±0.147 ไมโครกรัม/กรัม ในฤดูแลงและฤดูฝน โดยในฤดูแลงมีคาสูงกวาฤดู

ฝนเล็กนอย (Mokkongpai. et al., 2010.) แตเมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณการปนเปอนในทีผ่านมา 

(ไพฑูรย และคณะ, 2560) พบปริมาณสารพเีอเอชรวมปนเปอนในหอยขนาดเล็กที่อางศิลามปีรมิาณ

การปนเปอนลดลงมากกวา 2 เทา ขณะที่พื้นที่อื่นมีปริมาณการปนเปอนอยูในระดับตํ่าที่ไมแตกตาง

จากปที่ผานๆมา  อยางไรก็ตามถึงแมวาปรมิาณสารพีเอเอชรวม ที่ปนเปอนในเน้ือเย่ือหอยแมลงภู ไม

พบสารพีเอเอชรวม กลุมที่กอใหเกิดมะเร็ง แตการนํามาบริโภคก็ควรคํานึงถึงสารมลพิษชนิดอื่นๆที่มี

ปนเปอนอยูเชนกัน 
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การปนเปอนสารพีเอเอขรวมในตะกอนดิน 

 ผลจากการศึกษาและการวิเคราะหปริมาณสารพเีอเอชรวมที่ปนเปอนทัง้ในตะกอนดินพบ

สารพเีอเอชรวมมีการปนเปอนอยูอยางตอเน่ืองตลอดเวลาทัง้ 3 ป ในป 2559 พบปริมาณการ

ปนเปอนของสารพเีอเอชในตะกอนดินทัง้ 3 สถานที่มคีาเฉลีย่ของการปนเปอนที่ไมมคีวามแตกตางกัน

มากนัก พบการปนเปอนที่ทรีะดับสูงกวาในเน้ือหอยแมลงภูที่ศึกษา 

ผลการศึกษาพบมีการปนเปอนสารพเีอเอชรวม ในตะกอนดินทั้ง 3 แหลง ในแตละปที่ศึกษา

ในพื้นที่ชายฝงทะเล ทั้ง 3 พื้นที่ ผลการศึกษาป 2559 พบวา ในฤดูฝนพบมีการปนเปอนของสารพีเอ

เอชสะสมอยูในปรมิาณโดยเฉลี่ย 0.901±0.570, 0.901±0.570 และ 0.877±1.063 ไมโครกรัม/กรัม 

(นํ้าหนักแหง) ขณะที่ในฤดูแลงพบการสะสมของสารพเีอเอช โดยเฉลี่ย 0.529±0.554, 0.530±0.553 

และ 0.727±0.838 ไมโครกรมั/กรมั (นํ้าหนักแหง) ในบรเิวณอางศิลา ศรีราชาและมาบตาพุด จงัหวัด

ระยองตามลําดับ จากการวิเคราะหความแปรปรวนพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ และปจจัยดาน

สถานที่กับฤดูกาลไมมอีิทธิรวมกันตอการสะสมของสารพีเอเอช ในตะกอนดินรวมทั้งสถานที่ และฤดู

การไมมผีลตอการสะสมของสารพีเอเอช  

ผลการศึกษาในป 2560 พบวา ในฤดูฝนพบมีการปนเปอนของสารพีเอเอชสะสมอยูใน

ปริมาณโดยเฉลี่ย 0.019±0.031, 0.012±0.037 และ 0.028±0.032 ไมโครกรมั/กรมั (นํ้าหนักแหง) 

ขณะที่ในฤดูแลงพบการสะสมของสารพีเอเอช โดยเฉลี่ย 0.000±0.004, 0.000±0.000 และ 

0.006±0.004 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ในบริเวณอางศิลา ศรีราชาและมาบตาพุด จงัหวัด

ระยองตามลําดับ 

ผลการศึกษาป 2561 พบวาในฤดูฝนพบมกีารปนเปอนของสารพเีอเอชปนเปอนอยูใน

ปริมาณโดยเฉลี่ย 0.092±0.022, 0.141±0.023 และ 0.160±0.017 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (นํ้าหนักแหง) ขณะที่ในฤดู

แลงพบการปนเปอนของสารพีเอเอชรวม โดยเฉลี่ย 0.458±0.206, 0.473±0.239 และ 0.566±0.620 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม (นํ้าหนักแหง) ในบริเวณอางศิลา ศรีราชาและมาบตาพุด จังหวัดระยองตามลําดับ  

 โดยในฤดูฝน พื้นที่แหลงเพาะเลี้ยงบรเิวณอางศิลาพบมสีารพีเอเอชรวม ปนเปอนอยูสูงทั้งใน

ป 2559 (ไพฑูรย และคณะ, 2559) และป 2562 ครั้งน้ี ขณะเดียวกันผลการศึกษาต้ังแตป 2559-

2561 ในฤดูแลงพบการปนเปอนในแหลงเพาะเลี้ยงชายฝงทีบ่านอาวประดู มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

มีระดับสูงกวาแหลงเพาะเลี้ยงในบริเวณอางศิลาและศรีราชา เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา ในครั้งน้ี

กับที่มกีารศึกษามาของ Mokkongpai. et al. (2010.) และ ไพฑูรย และคณะ. (2559) พบวามี

ปริมาณการปนเปอนที่ลดลง ทัง้น้ีพื้นที่อยูใกลโรงกลั่นนํ้ามันในเขตอําเภอศรีราชาทีม่ักเกิดการรั่วไหล

ของนํ้ามัน (oil spill) แลวถูกกระแสลม กระแสนํ้าพัดพามาทางบางแสน-อางศิลา ดังปรากฏเปนขาว 

คราบนํ้ามันเขาหาดบางแสน-อางศิลาอยูบอยๆ เมื่อมาถึงแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู เสมือนเปนแนวกั้น

แนวกรองใหเกิดการตกตะกอน สารพีเอเอชรวม ในน้ํามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เน่ืองจาก

ความสามารถในการผสมผสานของสารแขวนลอยและพวกทีล่ะลายน้ําแตกตางกัน โดยพวกที่อยูในรูป

สารแขวนลอยจะมชีวงเวลา (Residence time) ยาวนานกวาพวกที่ละลายน้ํา (soluble) และจาก
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การที่กระแสน้ําและกระแสลมมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สงผลทําใหตะกอนใตน้ําถูกกวนและ

ลอยตัวข้ึน (Resuspension) สงผลใหมีทัง้กระบวนการดูดซบั (Absorption) และการคาย 

(Desorption) ของของสารพเีอเอชรวม ระหวางน้ําและตะกอนแขวนลอย เมื่อเปรียบเทียบปรมิาณ

สารพเีอเอชรวม ที่ปนเปอนในตอกอนดินชายฝงกับประเทศตางๆ (Baumard et al.,1998a)  แลว 

(ตารางที่ 10) ชายฝงภาคตะวันออกของประเทศไทย ยังมสีภาวะมลพิษอยูในระดับตํ่า การศึกษาครั้ง

น้ีปริมาณการปนเปอนของสารพเีอเอช มีคาใกลเคียงกับการศึกษาของ Suwat et. al.,(2015) พบวา

ตะกอนดินในบรเิวณมาบตาพุดมกีารปนเปอนสารพเีอเอขรวม ในระดับตํ่า โดยแหลงสําคัญที่มาของ

สารพเีอเอชรวม มาจากซากสิ่งมีชีวิตที่มกีารเผาไหมที่ไมสมบูรณและจากนํ้ามันดิบ 

 ปริมาณสารพเีอเอชที่ปนเปอนในเน้ือเย่ือปลาทะเลบรเิวณอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัด

ระยอง มกีารศึกษาในป 2559-2560 สวนในป 2561 งบประมาณลดลงมจีํากัด ทําใหไมเพียงพอตอ

การศึกษาวิเคราะหได จากการศึกษาของไพฑูรย และคณะ (2559) ในแนวใกลฝง (500 เมตร) และ

แนวหางฝง (1,000 เมตร) จากตัวอยางปลา 10 ชนิด (ตารางที่ 5) ผลการศึกษาในฤดูฝน พบสารพีเอ

เอชสะสมโดยปรมิาณเฉลี่ย 0.044±0.065 และ 0.053±0.068 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ของ

แนวใกลฝงและหางฝงตามลําดับ ขณะที่ในฤดูแลงพบปริมาณสารพเีอเอช โดยเฉลี่ย 0.165±0.360 

และ 0.115±0.308 ไมโครกรมั/กรมั (นํ้าหนักแหง) ของแนวใกลฝงและหางฝงตามลําดับ จากการ

วิเคราะหความแปรปรวนพบวาพื้นที่และฤดูกาลไมมีอิทธิพลรวมกันตอการสะสมของสารพเีอเอชใน

เน้ือเย่ือปลา ขณะที่ฤดูกาลเปนปจจัยที่มีผลตอการสะสมของสารพีเอเอช น่ันคือสารพีเอเอชทีส่ะสมใน

เน้ือเย่ือปลา ฤดูฝนกับฤดูแลงมีปริมาณที่แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบแนว

ใกลฝงในฤดูแลงปรมิาณสูงกวาในฤดูฝน  

 ขณะทีก่ารศึกษาของไพฑรูย และคณะ (2560) การปนเปอนของสารพีเอเอชรวม ในเน้ือเย่ือ

ปลาจากตัวอยางปลา 10 ชนิด (ตารางที่ 5). ในฤดูฝน พบสารพีเอเอชสะสมโดยปริมาณเฉลี่ย 

0.020±0.027 และ 0.007±0.008 ไมโครกรัม/กรัม (นํ้าหนักแหง) ของแนวใกลฝงและหางฝง

ตามลําดับ ขณะที่ในฤดูแลงพบปริมาณสารพเีอเอช โดยเฉลีย่ 0.002±0.004 และ 0.045±0.096 

ไมโครกรมั/กรัม (นํ้าหนักแหง) ของแนวใกลฝงและหางฝงตามลําดับ จากการวิเคราะหความ

แปรปรวนพบวาพื้นที่และฤดูกาลมีอทิธิพลรวมกันตอการสะสมของสารพีเอเอชในเน้ือเย่ือปลา ขณะที่

ฤดูกาลมีการสะสมของสารพเีอเอชไมแตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเที่ยบฤดูกาลกบัสถานที่ (ระยะใกลฝง 

– หางฝง) พบวาในฤดูแลงในบรเิวณพื้นที่หางฝงมีการสะสมของสารพีเอเอชในเน้ือเย่ือปลาสูงสุดใน

ปริมาณที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบการสะสมสารพเีอเอชในเน้ือเย่ือ

ปลาในฤดูฝนบรเิวณชายฝงมปีริมาณสูงที่แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมี

รองลงมาจากฤดูแลง  

 จากการเปรียบเทียบกับการศึกษาของปภาศิริ และคณะ (2557) ศึกษาปริมาณสารพีเอเอ

ชรวม ในปลาบริเวณมาบตาพุดในป 2557 มีแนวโนมการปนเปอนลดลง  อาจเน่ืองจากสารปโตเลียม 

ไฮโดรคารบอนที่เคยมีการปนเปอน ไดเปลี่ยนรปูโครงสราง มีการสูญสลายหายไป แตอยางไรก็ตาม
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ตัวอยางปลาที่ศึกษาในบรเิวณหางฝงเกาะพราว ในฤดูแลงมแีนวโนมสูงข้ึนมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ อาจเน่ืองดวยเปนบริเวณใกลจุดทีม่ีการถายนํ้ามันเขาสูบนบกอยูอยางตอเน่ืองและ

บริเวณที่ศึกษาในครัง้น้ีเคยไดรบัผลกระทบจากการเกิดนํ้ามนัรั่วไหลลงทะเลเมื่อวันที่ 27 กรกฎกาคม 

2556 แลวคราบนํ้ามันเคลื่อนตัวเขาอาวพราว ตามกระแสลม กระแสนนํ้า ทําใหมีคราบนํ้ามันอยูเต็ม

ชาดหาดอาวพราว บางสวนกจ็มลงสูพื้นทองทะเล ทําใหมสีารพีเอเอชรวม ปนเปอนอยูในระบบนิเวศ

ทางทะเล นับเปนแหลงที่มาของการปนเปอนของสารในกลุมปโตรเลียม ไฮโดรคารบอน ดังตารางที ่8 

อยางไรก็ตามการตรวจวิเคราะหไมพบสารพีเอเอชรวม ในกลุมทีก่อใหเกิดมะเรง็เชนเดียวกันกับที่

ปนเปอนในตัวอยางหอยแมลงภู ทั้งน้ีประเทศไทยยังไมมกีารกําหนดคามาตรฐานของสารพเีอเอชรวม 

และสารพีเอเอชในกลุมทีก่อใหเกิดมะเร็ง ในอาหารทะเล ขณะที่กลุมตางประเทศสหภาพยุโรป (EU) 

มีการกําหนดคามาตรฐานในประกาศ Commission Regulation, EU No 835/2011 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมจาก Commission Regulation, EC No. 1881/2006 เฉพาะกลุมสารที่กอใหเกิดมะเร็ง เชน 

Benzo (a) pyrene, Benz (a) anthracene, Benzo (b) fluoranthene และ Chrysene ดังแสดง

ในตารางที่ 12 และ 13 

 อยางไรก็ตามการทีผ่ลการศึกษาทั้งสองปทีผ่านมาพบการปนเปอนทีร่ะดับสงูในฤดูกาลหรือ

บริเวณที่ศึกษา (ใกลฝง – หางฝง) ที่แตกตางกันอาจเน่ืองจากการใชตัวอยางปลาซึง่เปนสิ่งมีชีวิตที่

เคลื่อนที่ไปมาเปนการปรับตัวทีส่ําคัญของปลา เพือ่เสาะหาสภาพแวดลอมอันเหมาะสมกบัความ

ตองการของชีวิตในชวงน้ันๆ เชนหนีนํ้าเสีย หนีคราบนํ้ามัน โดยหลกีหนีสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม

น้ันๆ ดวยการอพยพยายถ่ินเพือ่การการเดินทางเพื่อหากิน (Feeding Migration) หรือสบืพันธและ

การวางไข (Spawning Migration) รวมทั้งการเดินทางเพือ่หลบหนาว (Wintering Migration) ซึ่ง

เปนการยายถ่ินตามฤดูกาล (สุดารัตน และรัตนาภรณ, 2551) จากเหตุผลดังกลาวสงผลตอการไดรับ

สารพเีอเอชรวมเขาสูรางกายของปลาทะเลในปริมาณที่ตางกัน รวมทั้งอาจไดรบัสารจากแหลงอื่นมา

ดวย จึงมีปริมาณการปนเปอนของสารที่แตกตางกัน 

 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปรมิาณสารพีเอเอชรวม กับไขมันในตัวอยางหอยแมลงภู  

ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ ในปลาทะเลความสัมพันธของสารพเีอเอชรวม กับไขมันในตัวอยางปลา

ทะเลมีความสมัพันธกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) สวนความสัมพันธของปริมาณสาร 

พีเอเอชรวม กับอินทรียสารในตะกอนดิน ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 10 แสดงคาความเขมขนของ PAHs ในดินตะกอนจากชายฝงประเทศตาง ๆ  
 
Area ∑ PAHs (ng/g) dw Reference Pollution Level 

Gironde estuary 

 Atlantic Ocean, 

France 

20 - 5,000 

Budzinski et al.(1997) Low to high 

Western 

Mediterranean Sea, 

France 

1 - 20,500 

Baumard et al.(1998a) Low to very high 

Massan Bay, Korea 207 - 2670 Yim et al. (2005) Moderate to high 

Kyeonggi Bay, 

Korea 
9.1 - 1,400 

Kim et al.(1999) Low to high 

Niger Delta, Nigeria 3.15 - 144.89 Anyakora et al. (2005) Low to moderate 

Niger Delta, Nigeria 21 - 72 Olajire et al. (2005) Low 

Baltic sea  9.5 - 1,900 Witt(1995) Low to high 

Chesapeake Bay, 

USA 
0.56 - 180 

Foster and Wright 

(1988) 

Low to moderate 

Kitimat Harbour, 

Canada 
310 - 528,000 

Simpson et al (1996)   Moderate to 

very high 

Todos Santos Bay, 

Maxico 
7.6 - 813 

Macias-Zamora et al. 

(2002) 

Low to moderate 

Western Xiamen 

Sea, China 
247 - 480 

Zhou et al. (2000) Moderate 

Northwestern Black 

Sea 
52.6 - 269 

Maldonado et al. 

(1999) 

Low to moderate 

Dar es Salaam, 

Tanzania 
77.9-24,600 

This study Low to very high 

The pollution levels are assigned as:  Low    0-100 ng/g   

     Moderate >100-1000  ng/g 

     High  > 1000-5000   ng/g 

     Very high > 5000 ng/g 

ที่มา : Baumard et al. (1998a) 
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ตารางท่ี 11 การประเมินปริมาณของปโตรเลียม ไฮโดรคารบอนบนโลก เขาสูทะเล (x106ton/yr) 

 

Source Amount Total 

Transportation 

Tanker operations 

Tanker accidents 

Bilge and fuel oil 

Dry docking 

Non-tanker accidents 

Fixed installations 

Coastal refineries 

Offshore production 

Marine terminals 

Other sources 

Municipal waste 

Industrial waste 

Urban runoff 

River runoff 

Atmospheric fall-out 

Ocean dumping 

Natural inputs 

Total 

 Biosynthesis of hydrocarbons 

Production by marine phytoplankton 

Atmospheric fall-out 

 

 

0.158 

0.121 

0.252 

0.004 

0.020 

 

0.01 

0.05 

0.03 

 

0.70 

0.20 

0.12 

0.04 

0.30 

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.555 

 

 

 

0.180 

 

 

 

 

 

 

1.380 

0.250 

2.365 

 

26,000 

100-4,000 

 

 

ที่มา : Clark, (1992). 
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ตารางท่ี 12 ปริมาณตกคางสูงสุดของพีเอเอชรวม ในปลาและผลิตภัณฑประมงบางชนิดของ EU 

 

ผลิตภัณฑ  ปรมิาณสูงสุด  

Benzo (a) pyrene (μg/kg)  

ปริมาณสูงสุดของผลรวมของ

Benzo (a) pyrene ,  

Benz (a) anthracene, Benzo 

(b) fluoranthene และ chrysene 

(μg/kg)  

เน้ือปลาและผลิตภัณฑปลา

รมควัน กุงรมควันและปรูมควัน 

ไมรวม ปลาสปรัทรมควัน, 

ปลาสปรัทรมควันบรรจกุระปอง, 

และหอยรมควัน  

5.0 (สิ้นสุด 31.8.2557)  

2.0 (เริ่ม 1.9.2557)  

30.0 (เริ่ม 1.9.2012 ถึง 

31.8.2557)  

12.0 (เริ่ม 1.9.2557)  

ปลาสปรัทรมควัน, ปลาสปรัท

รมควันบรรจกุระปอง, หอยสอง

ฝาสด แชเย็น หรอืแชแข็ง, 

ผลิตภัณฑทีผ่านความรอน  

5.0  30.0  

หอยสองฝารมควัน  6.0  35.0  
 

ที่มา : ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า สงขลา, (2560). 
 

ตารางท่ี 13 มาตรฐานประเทศอื่นๆ ของปรมิาณตกคางสงูสดุของพีเอเอชรวม 
 

ประเทศ  ผลิตภัณฑ  ปริมาณสูงสุด  

Benzo (a) pyrene (μg/kg)  

รัสเซีย  ปลารมควัน  0.005  

เกาหล ี ปลารมควัน ยกเวนปลาแหง  

ปลาแหงรมควัน  

ปลา  

หอยทุกชนิด  

กลุมหอยและกุง กั้ง  

5.0  

10.0  

2.0  

10.0  

5.0  

จีน  สัตวนํ้าที่อบและรมควัน  5.0  

 

ที่มา : ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า สงขลา, (2560). 
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สรุปผลวิจัย 

 1. ผลการศึกษาปรมิาณการปนเปอนสารพเีอเอชรวม ในสัตวนํ้าชายฝงทะเล บรเิวณภาค

ตะวันออกในเน้ือเย่ือหอยแมลงภู 2 ขนาด ในฤดูฝนกับฤดูแลง วิเคราะหขอมลูดวยวิธีทางสถิติ 

ANOVA พบวาไมมีความแตกตางระหวางพื้นที,่ ฤดูกาลและขนาดของหอยแมลงภู แตปจจัยที่มี

อิทธิพลรวมตอปริมาณปนเปอนสารพีเอเอชรวม คือ พื้นที่กบัฤดูกาล และขนาดกบัฤดูกาล และพื้นที่

กับขนาด พบวาหอยขนาดเล็กในฤดูฝน มกีารปนเปอนสารพเีอเอชรวม สูงสุดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05)  ขณะที่หอยขนาดเล็กในพื้นที่อางศิลามีการปนเปอนสารพีเอเอชรวม สูงสุดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีการปนเปอนมากวาหอยขนาดใหญทั้ง 2 พื้นที่และหอยขนาดเลก็ใน

บริเวณศรรีาชาและมาบตาพุด จังหวัดระยอง สวนในตัวอยางปลาที่อาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัด

ระยอง ทัง้ 2 ระยะจากฝงมีมีความแตกตางกัน แตการปนเปอนแตะละฤดูกาลมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในฤดูแลงบริเวณหางฝงมีการปนเปอนสูงสุด ขณะที่ในฤดูฝนบริเณ

ใกลชายฝงพบมกีารปนเปอนสารพเีอเอชรวมในปรมิาณสงูรองลงมา  

 2. การปนเปอนของสารพีเอเอชรวม ในตัวอยางสัตวนํ้าทั้งหอยแมลงภูจากทัง้ 3 แหลงพื้นที่ๆ 

ทําการศึกษาพบมีปริมาณปนเปอนของสารพเีอเอชรวม ในชวงฤดูฝนสูงกวาในฤดูแลง สวนในตัวอยาง

ปลาทะเล พบการปนเปอนในปรมิาณสูงในฤดูแลงระยะหางฝง ขณะที่มีการปนเปอนในฤดูฝนบริเวณ

ชายฝงสงู รองลงมา แตไมพบสารพเีอเอชรวม ในกลุมที่กอใหเกิดมะเร็ง ยังคงสามารถนํามาบริโภคได 

ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอยางตอเน่ืองติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน หรือลดการบริโภคจํานวน

มากๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการรบัสารพเีอเอชรวม เขาปนเปอนสูรางกายเราไดและควรหลกีเลี่ยงการ

บริโภคอาหารทะเลชวงที่มีคราบนํ้ามันปนเปอนลงสูทะเล 

 3. การประเมินการปนเปอนสารพเีอเอชรวม ในตัวอยางสัตวนํ้า ในตะกอนดินจากการศึกษา

ครั้งน้ีพบมีการปนเปอนในระดับตํ่า ยังมีความปลอดภัยตอผูบริโภค แตหากพจิารณาถึงขบวนการ

ปนเปอนสารพิษ ที่จะเพิ่มข้ึนตามลําดับในหวงโซอาหาร (Biomagnification, Bioamplification) ใน

ระยะเวลายาวอาจยอมมีผลกระทบเปนวงกวางตอปญหาดานความปลอดภัยตออาหาร (Food 

safety) และธุรกจิดานอาหาร การทองเที่ยว รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตองเขามาดําเนินการ

หามาตรการปองกันและแกปญหา และมบีทลงโทษรวมทัง้มกีารเรียกรองคาชดเชยในการฟนฟูสภาพ

สิ่งแวดลอมดานตางๆ อยางเขมงดและจริงจัง 

 4. การศึกษาการปนเปอนสารพีเอเอชรวม ในนํ้าทะเลยังไมคอยมีการศึกษา เน่ืองจากมี

ขอจํากัดของสารปนเปอนอยูในปริมาณนอย เครื่องมือที่ตรวจวิเคราะหมีขีดจํากัดในการตรวจวัด

วิเคราะห หากมีการตรวจวิเคราะหได สามารถนําขอมลูมาคํานวณหาอัตราความเสี่ยงของการ

ปนเปอนสารพีเอเอชรวม ของสิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation Factor, BAF) น้ันๆได 

 5. จากอดีตถึงปจจบุันมสีถิติการรั่วไหลของนํ้ามันลงสูทะเลบอยครั้ง ประชาชนในทองถ่ิน

สวนมากยังขาดโอกาสในการรบัรูอันตราย ขาดความรูในการปองกันอันตรายที่จะไดรับจากการเกิด

การปนเปอนของนํ้ามันในสิ่งแวดลอมทางทะเล ถึงแมวาการศึกษาครั้งน้ีจะไมพบสารพเีอเอชรวม  
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ในกลุมทีก่อใหเกิดมะเร็ง แตสารพี่เอเอชรวม ที่ตรวจพบกอใหเกิดการระคายเคืองทางผิวหนังหรอื

ระบบทางเดินหายใจได ควรสงเสริมใหความรูความเขาใจทีถู่กตอง เพื่อสรางเสรมิสุขภาพอนามัยที่ดี 

สรางความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพทางการประมงใหเกดิความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน

อยางย่ังยืน  
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ผลผลิต 

 ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในแตละปงบประมาณที่ไดรบั ผลงานการวิจัยปงบประมาณ 

2559 ไดไปนําเสนอดวยการเขารวมการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมสิาสตร 

และสิง่แวดลอม นเรศวร ครั้งที่ ๒” วันศุกรที่ 15 ธันวาค ที่คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก ในหัวขอการปนเปอนของสารโพลีไซคลิก อะ

โรมาติก ไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภูตามแนวชายฝงทะเลภาคตะวันออก และไดรับ

รางวัลระดับดีเดนในการนําเสนอ แบบการบรรยาย ตอมาในป 2562 ไดนําผลงานการวิจัยใน

ปงบประมาณ 2560 ไปนําเสนอในการประชุมทางวิชาการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยนขอนแกน ซึ่งจะมีการจัดประชุมทางวิชาการ “ประชุมทางวิชาการเกษตรครั้งที่ 20” 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในหัวขอเรื่อง การปนเปอนของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก 

ไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภูตามแนวชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Accumulation of 

Polyclyclic Aromatic Hydrocarbons in Green Mussels (Perna viridis) along the 

Eastern Coast of Thailand.) การประชุมในชวงเดือนมกราคม 2562 และไดรับรางวัลในการ

นําเสนอระดับชมเชย แบบบรรยายประเภทอาจารยและนักวิชาการ (เอกสารแนบภาคผนวก) 

 นอกจากน้ีไดมกีารวางแผนงานในการนําเสนอผลงานวิจัย และเขารวมการประชุมวิชาการ ได

ดําเนินการจเตรียมเขียนบทคัดยอและเรื่องเต็ม เพื่อรอเวลาสําหรับการบรรยายในการประชุมทาง

วิชาการในหนวยงานตางๆ ทีจ่ะมีการจัดในภายหนาเร็วๆ วันน้ีตอไป 

 ประโยชนทีจ่ะไดคือ การไดรบัรูการปนเปอนของสารพเีอเอชรวม (PAHs) ที่ปนเปอนใน

ระบบนิเวศทางทะเล อันอาจจะสงผลกระทบตอผูบริโภค เพือ่ใหมีการตระหนักเฝาระวังการปนเปอน 

และการปองกันอนัตรายที่จะไดรับเมื่อเกิดการรั่วไหลของนํ้ามัน หรือสารต้ังตนของสาร PAHs จาก

หนวยงานตางๆ ทีเ่กี่ยวของทัง้ในพื้นที่ และหนวยงานภาครฐัตอไป 
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ตารางท่ี 1 ช่ือปลาทีท่ําการวิจัย ในป 2559 และป 2560 ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 
 
ชนิด ชื่อปลาทะเล รูปภาพ 

1 

ปลากะพงเหลืองขมิ้น 

Olives-striped snapper 

Lutjanus vitta 

 

 

2 

ปลาดอกหมากกระโดง 

Whipfin  mojarra 

Gerres filamentosus 

 

3 

ปลาดอกหมากครีบยาว 

Longfin mojarra 

Pentaprion longimanus 

 

4 

ปลาดอกหมากครีบสั้น 

Deepbody Silverbiddy 

Gerres erythrourus 

 

 

5 

ปลาทรายขาวแถบนํ้าตาล 

Monogrammed monocle bream 

Scolopsis monogramma 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) ช่ือปลาที่ทําการวิจัย ในป 2559 และป 2560 ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 
 
ชนิด ชื่อปลาทะเล รูปภาพ 

6 

ปลาทรายแดง 

Mauvelip threadfin bream 

Nemipterus mesoprion 

 

7 

ปลาสลิดหินจุดสม 

Goldlined spinefoot 

Siganus guttatus 

 

 

8 

ปลาหมูสีแกมแดง 

Starry pigface 

Lethrinus  nebulosus 

 

9 

ปลามงกลม 

Barebreast jack 

Carangoides gymnostethus 

 

10 

ปลาสีกุน 

Shrimp Scad 

Alepes Djedaba 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยสาร ∑16 PAHs (µg/g DW) ที่ปนเปอนในปลาแตละชนิดในเดือนตุลาคม 2558 

(ฤดูฝน) และเดือนมีนาคม 2559 (ฤดูแลง) ไมพบสาร ∑7 carc PAHs 

 

รายช่ือปลา 
ฤดูฝน ฤดูแลง 

ใกลฝง หางฝง ใกลฝง หางฝง 

ปลากะพงเหลืองขมิ้น 0.035±0.028 0.005±0.000 0.190±0.174 0.027±0.038 

ปลาดอกหมากกระโดง 0.026±0.036 0.081±0.132 0.068±0.056 0.005±0.000 

ปลาดอกหมากครีบยาว 0.021±0.028 0.109±0.038 0.040±0.061 0.028±0.039 

ปลาดอกหมากครีบสั้น 0.033±0.024 0.068±0.109 0.513±0.290 0.028±0.039 

ปลาทรายขาวแถบนํ้าตาล 0.034±0.025 0.068±0.109 0.768±0.906 0.013±0.018 

ปลาทรายแดง 0.031±0.023 0.033±0.024 0.005±0.000 0.013±0.014 

ปลาสลิดหินจุดสม 0.046±0.036 0.017±0.020 0.005±0.000 0.005±0.000 

ปลาหมูสีแกมแดง 0.209±0.118 0.047±0.037 0.023±0.032 0.369±0.279 

ปลามงกลม 0.012±0.013 0.027±0.038 0.020±0.026 0.644±0.814 

ปลาสีกุน 1.677±2.878 0.100±0.030 0.027±0.038 0.019±0.024 

 

∑16 PAHs ; เชน Acenaphthylene (ACY), Acenaphthene (ACE), Anthracene (ANT), 

 Fluorene (FLU), Fluoranthene (FTH), Benzo(a) anthracene (BaA), Benzo (g,h,i) 

 perylene (BghiP), Benzo(b) fluoranthene (BbF), Benzo (k) fluoranthene (BkF), 

 Benzo (a) pyrene (BaP), Chrysene (CHR), Dibenz (a,h) anthracene (DahA), 

 Indeno (1,2,3-cd) pyrene (IcdP), and Naphthalene (NAP), Phenanthrene (PHE), 

 Pyrene (PYR).  

 

∑7 carc PAHs ; เชน BaP, BbF, BkF, CHR, IcdP, DahA, and BghiP. 
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ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยสาร ∑16 PAHs (µg/g DW) ที่ปนเปอนในปลาแตละชนิดในเดือนตุลาคม 2559 

(ฤดูฝน) และเดือนมีนาคม 2560 (ฤดูแลง) ไมพบสาร ∑7 carc PAHs 

 

รายช่ือปลา 
ฤดูฝน ฤดูแลง 

ใกลฝง หางฝง ใกลฝง หางฝง 

ปลากะพงเหลืองขมิ้น 0.011±0.010 0.022±0.019 0.000±0.000 0.002±0.004 

ปลาดอกหมากกระโดง 0.011±0.003 0.002±0.004 0.000±0.000 0.007±0.000 

ปลาดอกหมากครีบยาว 0.011±0.003 0.007±0.000 0.000±0.000 0.005±0.005 

ปลาดอกหมากครีบสั้น 0.016±0.015 0.005±0.004 0.000±0.000 0.011±0.008 

ปลาทรายขาวแถบนํ้าตาล 0.011±0.008 0.007±0.000 0.002±0.004 0.023±0.010 

ปลาทรายแดง 0.005±0.005 0.005±0.005 0.007±0.007 0.035±0.047 

ปลาสลิดหินจุดสม 0.031±0.014 0.007±0.000 0.005±0.004 0.082±0.047 

ปลาหมูสีแกมแดง 0.037±0.052 0.005±0.004 0.000±0.000 0.040±0.027 

ปลามงกลม 0.011±0.019 0.009±0.008 0.000±0.000 0.082±0.047 

ปลาสีกุน 0.059±0.053 0.000±0.000 0.005±0.004 0.040±0.027 

 

∑16 PAHs ; เชน Acenaphthylene (ACY), Acenaphthene (ACE), Anthracene (ANT), 

 Fluorene (FLU), Fluoranthene (FTH), Benzo(a) anthracene (BaA), Benzo (g,h,i) 

 perylene (BghiP), Benzo(b) fluoranthene (BbF), Benzo (k) fluoranthene (BkF), 

 Benzo (a) pyrene (BaP), Chrysene (CHR), Dibenz (a,h) anthracene (DahA), 

 Indeno (1,2,3-cd) pyrene (IcdP), and Naphthalene (NAP), Phenanthrene (PHE), 

 Pyrene (PYR).  

 

∑7 carc PAHs ; เชน BaP, BbF, BkF, CHR, IcdP, DahA, and BghiP. 
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การสะสมของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภู่ 
ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

Accumulation of Polyclyclic Aromatic Hydrocarbons in Green Mussels (Perna viridis) 
along the Eastern Coast of Thailand. 

ไพฑูรย์ มกกงไผ่*, อาวุธ หม่ันหาผล และ วันชัย วงสุดาวรรณ 

บทคัดย่อ 
การสะสมของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภู่จากชายฝั่งทะเล

ของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ได้ท าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 พบ
ความเข้มข้นของสารพีเอเอชที่สะสมในหอยแมลงภู่ขนาดเล็กในฤดูฝนโดยเฉลี่ย 0.170±0.111, 0.211±0.106 
และ 0.187±0.147 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) ในหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่โดยเฉลี่ย 0.098±0.048, 
0.180±0.156 และ 0.159±0.087 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) ในบริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและมาบตาพุด 
ตามล าดับ ขณะที่ในฤดูแล้งพบการสะสมสารพีเอเอชในหอยแมลงภู่ขนาดเล็กโดยเฉลี่ย 3.473±1.437, 
1.471±0.931 และ 0.258±0.156 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) ในหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่โดยเฉลี่ย 
2.510±1.681, 0.558±0.429 และ 0.705±1.058 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) บริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและ
มาบตาพุดตามล าดับ ผลจากการศึกษาแสดงให้ทราบว่าฤดูกาล สถานที่และขนาดมีอิทธิพลร่วมกันต่อการ
สะสมของสารพีเอเอช ในเนื อเยื่อหอย และในฤดูแล้งหอยแมลงภู่ขนาดเล็กบริเวณอ่างศิลามีการสะสมสารพีเอ
เอชแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และไม่พบสารพีเอเอชในกลุ่มท่ีก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง 
ค าส าคัญ : การสะสม, พีเอเอช , หอยแมลงภู่ 

Abstract 
 The accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in green mussels (Perna 
viridis) collected from eastern coast in Chonburi and Rayong province, Thailand between 
October 2015 and March 2016 was investigated. The concentration levels of PAHs in small size of 
mussel samples collected from Ang Sila, Sriracha and Mabtaput in the rainy season were 
averaged 0.170±0.111, 0.211±0.106 and 0.187±0.147µg/g dry weights and those in large size were 
0.098±0.048, 0.180±0.156 and 0.159±0.087 µg/g dry weights., respectively. The samples collected 
in dry season from Ang Sila, Sriracha and Mabtaput showed the average concentration levels in 
dry weight of PAHs in small size mussel of 3.473±1.437, 1.471±0.931 and 0.258±0.156 µg/g and in 
large size of 2.510±1.681 , 0.558±0.429 and 0.705±1.058 µg/g, respectively. The result suggested 
that PAHs accumulations in mussels were not significantly differences between seasons, stations 
and sizes whereas, interactions in all factors were an effect on the accumulation of PAHs. The 
highest concentration of PAHs was found in dry season at Ang Sila. However, carcinogenic PAHs 
group. was not found. 
Keywords: Accumulation, PAHs, Green mussel.  
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บทน า 
 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยวงอะ
โรมาติก (aromatic ring) ตั งแต่สองวงขึ นไปต้องอาศัยคาร์บอน 2 อะตอมในการเชื่อมต่อร่วมกัน อาจจะมี
คาร์บอน 5 หรือ 6 อะตอมก็ได้ PAH ประกอบด้วยสารที่มีสูตรโครงสร้างหลักต่างกัน 35 ชนิด โดยแต่ละสูตร
โครงสร้างหลักประกอบด้วยอนุพันธุ์ต่างๆ (derivative) PAH ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น น  ามันดิบ 
ถ่านหิน ในควันจากภูเขาไฟ นอกจากนี  PAH ยังเกิดจากการกระท าของมนุษย์ด้วยเช่นกัน ที่ส าคัญคือการเผาไหม้
สิ่งต่างๆ ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การเผาใบไม้ กระดาษ ยางรถยนต์ สารในกลุ่มของ PAHs บางชนิดมีความ
เป็นพิษต่อมนุษย์และสารบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรง (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) มีการลักลอบทิ งหรือ
น  ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลที่เกิดขึ นในภาคตะวันออก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เช่น จาก
บริเวณอ่างศิลาถึงพัทยา ดังเหตุการณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 มีน  ามันดิบจ านวน 50 ตันรั่วไหลลงสู่ทะเลที่
จังหวัดระยอง คราบน  ามันลอยไปเข้าชายหาดอ่าวพร้าวของเกาะเสม็ด พบมีคราบน  ามันเข้าหาดบางแสนเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2557 (ข่าวสนุกออนไลน์, 2557) ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง พบน  ามันเตารั่วไหล 5,000 ลิตรในวันที่ 
8 ตุลาคม 2558 และล่าสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พบน  ามันหล่อลื่นจ านวน 3,000 ลิตรบริเวณท่าเรือแหลม
ฉบัง (กรมเจ้าท่า, 2560) นอกจากนี ยังพบมีคราบน  ามันปนเปื้อนอยู่ในทะเลและชายหาดอยู่เสมอๆ โดยไม่รู้ถึง
แหล่งที่มา จากปัญหาน  ามันรั่วไหล (oil spill) ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล สารมลพิษเข้าปนเปื้อน
อยู่ในระบบห่วงโซ่อาหาร มีการตรวจพบหอยแมลงภู่บริเวณอ่างศิลา, เกาะลอยศรีราชา และแหลมเท้าเทวา 
ปนเปื้อนสาร PAHs ในช่วง 0.070-0.183 และ 0.07-0.28 ไมโครกรัม/กรัม ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามล าดับ 
(Mokkongpai et al., 2010) ในปี  2555 ในหอยแมลงภู่ ขนาดใหญ่ พบสาร PAHs ปนเปื้ อนมี ค่ าเฉลี่ ย 
0.5435±0.1992 และ 0.4389±0.0886 ไมโครกรัม/กรัม ในบริเวณอ่างศิล่ และมาบตาพุดตามล าดับ ขณะที่
หอยแมลงภู่ขนาดเล็ก พบสาร PAHs 0.1917±0.0504 และ 0.1544±0.1470 ไมโครกรัม/กรัม ในบริเวณอ่างศิลา 
และมาบตาพุดตามล าดับ (ปภาศิริ และคณะ, 2555) ในพื นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หอยแมลงภู่ขนาดใหญ่ 
พบมีสาร PAHs ปนเปื้อน 0.4303±0.3067 ไมโครกรัม/กรัม (Cholumpai et al., 2015) น ามาซึ่งความเป็น
อันตรายต่อระบบสุขอนามัยของประชาชนที่ได้บริโภคสัตว์น  าที่ปนเปื้อนสาร PAHs ที่อาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็ง  
ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ PAHs ถูกเมมตาโบไลซ์ด้วย CYP1A เป็น epoxide จะรวมตัวกับ DNA มีความคงตัวสูง 
เนื่องจากน  ามันดิบมีความสามารถละลายได้น้อยในน  า ซึ่งองค์ประกอบของน  ามันจะเป็นสารปิโตรเลียมซึ่งมีสารใน
กลุ่มของสาร PAHs รวมอยู่และยังมีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน (Persistent Organic Pollutant, POPs) 
มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น  าลดลง ส่งผลให้เกิดโรคได้ง่ายขึ น เช่นสาร Benzo[a]pyrene, B[a]P เนื่องจาก
สารไปยับยั งกระบวนการเผาผลาญของ Cytochrome P-450, CYP1A P450 (Malmström et al., 2004) สาร 
PAHs บางชนิด เช่น Phenanthrene มีน  าหนักโมเลกุลต่ าจึงสามารถละลายน  าได้มากท าให้ เข้าไปสะสมใน
สิ่งมีชีวิตในทะเลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความเป็นพิษสูงต่อสัตว์น  า (Wootton et al., 2003)  
 ดังนั นการตรวจสอบปริมาณการปนเปื้อนของสาร PAHs ที่สะสมอยู่ในสัตว์น  าโดยเฉพาะสัตว์น  ากลุ่มที่
มนุษย์น ามาบริโภคและมีอยู่ในท้องถิ่นนับว่ามีความส าคัญยิ่ง เพ่ือให้ทราบและประเมินสถานการณ์ของคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ น สามารถใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการหามาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิด
ขึ นกับมนุษย์ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการเสริมสร้างการพัฒนาของหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานของ
ภาครัฐในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีรวมทั งส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการใช้พื นที่ด้านสันทนาการทางน  าอีกด้วยและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินสถานการณ์การปนเปื้อนสาร PAHs ในสัตวน์  าบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ก าหนดพื นที่ศึกษาและสถานีเก็บตัวอย่างในพื นบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในบริเวณที่เป็น

ตัวแทนของแหล่งเพาะเลี ยงชายฝั่ง แหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่บริเวณ 
อ่างศิลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบริเวณบ้านอ่าวประดู่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง (ภาพที่ 1) 
ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากพื นที่ทั ง 3 แหล่ง โดยในแต่ละพื นที่จะท าการเก็บตัวอย่าง 2 ช่วงเวลาในฤดูฝน 
(ตุลาคม-พฤศจิกายน) และในฤดูแล้ง (มีนาคม-เมษายน) เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่จากแหล่งเพาะเลี ยง ตัวอย่าง
ในแต่ละพื นที่ที่เก็บแต่ละครั งจะน ามารวมกัน (composite sample) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ในแต่ละ
พื นที่มี 6 สถานี ๆ ละ 2 ขนาด ๆ ละ 20 ตัว ท า 3 ซ  ารวม 216 ตัวอย่าง ใส่ในถุงพลาสติกเก็บในถังแช่เย็น
น ามาคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการออก ล้างด้วยน  าสะอาด แกะ/แยกเอาเฉพาะส่วนเนื อเก็บใส่ลงขวดสีชาที่ล้างด้วย 
Hexane หรือ Dichloromethane วิธีการการสกัดเนื อเยื่อตัวอย่าง (Extraction) ที่ใช้ได้ดัดแปลงจากวิธีการ
ของ Gfrerer et al., (2002); Hwang & Curtright (2004) และ Suwanagosoom (2001) โดยชั่งน  าหนัก
ตัวอย่างแห้ง 3-5 กรัม ท าการเติมสาร 30% Dichloromethane (Dichloromethane : Methanol, 30 : 70 
v/v) ด้วยเครื่อง Ultrasonic 3 ครั ง ๆ ละ 15 นาที เทสารสกัดผ่านกระดาษกรองลงในฟลาสชมพู่ ขนาด 250 
มิลลิลิตร เติมสารละลาย Potassium Hydroxide น าไปเข้าตู้อบที่  50 องศาเซลเซียส เพ่ือให้ เกิดการ 
Saponification น าสารตัวอย่างมาสกัดใน Separate funnel เก็บส่วนของสารสกัดมามาระเหยด้วยเครื่อง 
Evaporate ให้เกือบแห้งแล้วละลายกลับด้วย n-Hexane ในปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าสารสกัดขั นต้น มาท าการ
ก าจัดสิ่งปนเปื้อนจากการสกัดออกโดยใช้คอลัมน์ซิลิกาเจล (silica gel) น าสารที่ได้มาท าการวิเคราะห์หาชนิด
และปริมาณของ PAHs ด้วยเครื่อง GC/MS (ภาพที่2) เก็บรวบรวมข้อมูล หาปริมาณไขมันในเนื อเยื่อ
หอยแมลงภู่ (AOAC, 1990) ท าการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย 
(Analysis of variance, ANOVA) ของปริมาณสาร PAHs วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปริมาณสาร PAHs 
กับปริมาณไขมันในเนื อเยื่อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 

วิเคราะห์หาปริมาณสาร PAHs โดยเติมสาร 2-Fluoro-1, 10-biphenyl ซึ่งเป็น internal standard 
ในขั นตอนการสกัด หลังจากนั นน าสารละลายที่ได้จากการสกัดท าการแยกเฉพาะส่วนของสาร PAHs ด้วยวิธี 
column chromatography และน าไปตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร PAHs จ านวน 16 ชนิด (∑16 
PAHs) เช่น acenaphthene (ACE), acenaphthylene (ACY), anthracene (ANT), benz[a] anthracene 
(BaA), benzo[a]pyrene (BaP), benzo[b]-fluoranthene (BbF), benzo[ghi]perylene (BghiP), 
benzo[k]fluoranthene (BkF), chrysene (CHR), dibenzo[a,h]anthracene (DahA), fluoranthene 
(FLA), fluorene (FLO), indeno[1,2,3-cd]pyrene (IcdP),  naphthalene (NAP), phenanthrene (PHE) 
และ pyrene (PYR) ท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) 
รุ่น Agilent 6890N Gas Chromatograph/5970 inert Mass Selective Detector. 
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ภาพที่ 1 แสดงพื นที่เก็บตัวอย่างตัวอย่างหอยแมลงภู่  ( ∆ )  ในโครงการวิจัย (Google Earth, 2558) 
 
 

เก็บตัวอย่าง/แยกส่วนเนื อเยื่อ 
 

อบแห้งด้วย Freeze dryer) /บดเนื อเยื่อ 
 

สกัดด้วย 30% Dichloromethane ใน Ultrasonic 
 

ก าจัดไขมันในตู้อบที่ 50 o C 
 

สกัดในกรวยแยก (3 ครั ง) 
 

รวบรวมสารสกัด/ลดปริมาตร (5 มล.) 
 

ก าจัดสิ่งปนเปื้อนโดยผ่านคอลัมน์ Silica/Florisil 
 

เก็บสารสกัดปรับปริมาตร (2 มล.) 
 

วิเคราะห์ PAHs ด้วย GC/MS 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ในเนื อเยื่อ 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลจากการศึกษาปริมาณสาร PAHs ทั ง 16 ชนิด (∑16 PAHs) รวมทั งชนิดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  

(∑7 carc PAHs) เช่น BaP, BbF, BkF, CHR, IcdP, DahA, และ BghiP. ในตัวอย่างเนื อเยื่อหอยแมลงภู่จากพื นที่ 
อ่างศิลา ศรีราชา และมาบตาพุด พบการปนเปื้อนของสาร PAHs ประกอบไปด้วย ANT, FLU, FTH, NAP, PHE, 
PYR ทั ง 2 ฤดู ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในบริเวณอ่างศิลาในฤดูฝน หอยแมลงภู่ขนาดเล็กมีปริมาณสาร 
PAHs สะสมโดยเฉลี่ย 0.170±0.111, 0.211±0.106 และ 0.187±0.147 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) ใน
หอยแมลงภู่ขนาดใหญ่โดยเฉลี่ย 0.098±0.048, 0.180±0.156 และ 0.159±0.087 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) 
ในบริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและมาบตาพุด ตามล าดับ ขณะที่ในฤดูแล้งพบการสะสมสาร PAHs ในหอยแมลงภู่
ขนาดเล็กโดยเฉลี่ย 3.473±1.437, 1.471±0.931 และ 0.258±0.156 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) ใน
หอยแมลงภู่ขนาดใหญ่โดยเฉลี่ย 2.510±1.681, 0.558±0.429 และ 0.705±1.058 ไมโครกรัม/กรัม (น  าหนักแห้ง) 
บริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและมาบตาพุด จังหวัดระยองตามล าดับดังภาพที่ 3 ผลจากการศึกษาแสดงให้ทราบว่า
ฤดูกาล สถานที่และขนาดมีอิทธิพลร่วมกันต่อการสะสมของสาร PAHs ในเนื อเยื่อหอย ในฤดูแล้งหอยแมลงภู่
ขนาดเล็กบริเวณอ่างศิลามีการสะสมสาร PAHs แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และไม่พบสาร PAHs 
ในกลุ่มที่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง 
 จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร PAHs ที่สะสมกับปริมาณไขมันในเนื อเยื่อ
หอยแมลงภู่ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (ภาพที่ 5) 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณสาร PAHs ในเนื อเยื่อหอยแมลงภู่ ทั ง 2 ขนาด ในฤดูฝนและฤดูร้อนจากพื นที่ทั ง 3 แหล่ง 
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ภาพที่ 4 ปริมาณไขมัน (เปอร์เซ็นต์) ในเนื อเยื่อหอยแมลงภู่บริเวณอ่างศิลา ศรีราชา และระยองทั งสองฤดู 
 

                 
17.515.012.510.07.55.0

7

6

5

4

3

2

1

0

Lipid_mussel

PA
H

s_
m

us
se

l

Scatterplot of PAHs_mussel vs Lipid_mussel

 

ภาพที่ 5 ปริมาณสาร PAHs ในเนื อเยื่อหอยแมลงภู่กับไขมัน ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (p=0.508) 
 ผลจากการศึกษาพบว่าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีการปนเปื้อนสาร PAHs อยู่ในระบบนิเวศทาง
ทะเล ในสัตว์น  าเมื่อเปรียบเทียบการสะสมของสาร PAHs กับขนาดของหอยพบว่าหอยขนาดเล็กมีการสะสม
สาร PAHs ไว้สูงกว่าหอยขนาดใหญ่เฉพาะในพื นที่อ่างศิลา เนื่องจากเหนือพื นที่อ่างศิลา มีอุตสาหกรรมชนิด
ต่างๆ ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน  า ได้รับอิทธิพลของกระแสน  าที่พัดพามาจากสมุทรปราการและแม่น  าบางปะกง
ซึ งล้วนแล้วมีเรือประมงประกอบกับอ่างศิลา เป็นพื นที่หลากหลายกิจกรรมมีชุมชนบ้านเรือนริมน  า มีเรือประมง
อยู่จ านวนมาก ท าให้มีการปนเปื้อนของน  ามัน และมักพบปรากฏการณ์คราบน  ามันปนเปื้อนในทะเลอยู่เสมอๆ 
คราบน  ามันจะเข้าสู่ระบบตามห่วงโซ่อาหาร บางส่วนละลายเข้าผสมกับมวลน  า บางส่วนเกาะติดหรือเคลือบ
บริเวณผิวของสัตว์น  า พืชน  าเช่น แพลงก์ตอนพืชชนิดต่างๆ รวมทั งสารแขวนลอยต่างๆ หอยแมลงภู่มีการกิน
อาหารแบบการกรองกิน แพลงก์ตอนและตะกอนแขวนลอย ที่มีขนาดเล็กกว่า 4 ไมครอนจะเข้าสู่ร่างกาย 
(คเชนทร, 2544) สาร PAHs กลุ่มที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยตรงโดยการดูดซึม ส่วนสาร 
PAHs กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 4 วงริง) จะเข้าตามทางเดินอาหารแล้วเข้าสู่ระบบการย่อย (Digestive 
system) (Piccardo et al., 2001) หอยขนาดเล็กมีอัตราการกินอาหารมากกว่าหอยขนาดใหญ่ และหอย
ขนาดเล็กมีพื นที่ผิวต่อปริมาตรในการรับสัมผัสมากกว่าหอยขนาดใหญ่ (จรมัน, 2525) จึงเป็นสาเหตุให้หอย
ขนาดเล็กมีการสะสมสาร PAHs และสารอ่ืนๆ ได้มากกว่าหอยขนาดใหญ่ และผลของการศึกษาครั งนี พบว่า
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บริเวณอ่างศิลาปริมาณสาร PAHs สะสมในหอยมากกว่า 5 เท่าที่มีการศึกษาในปี 2557 (ปภาศิริ และคณะ, 
2557) ที่พบการสะสมโดยเฉลี่ย 0.0225±0.0225 และ 0.0500±0.0194 ไมโครกรัม/กรัม ในหอยขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ตามล าดับ  ส่วนในพื นที่จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับการศึกษาในครั งนี  มีค่าที่ใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตามบริเวณอ่างศิลามีการสะสมสาร PAHs ที่ตรวจพบมีค่าใกล้เคียงกับปี 2553 โดยในฤดูแล้งมีค่าสูง
กว่าฤดูฝนเล็กน้อย (Mokkongpai et al., 2010) ปริมาณสาร PAHs ที่สะสมในเนื อเยื่อหอยแมลงภู่ ไม่พบสาร 
PAHs กลุ่มท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง เช่นกัน 

สรุปผลวิจัย 
 การปนเปื้อนสาร PAHs ในหอยแมลงภู่ทั ง 3 พื นที่ทั ง 2 ขนาด มีปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมในการสะสม 
นั่นคือ ในฤดูแล้งหอยแมลงภู่ขนาดเล็กจากบริเวณอ่างศิลามีกาสะสมสูงสุด และไม่พบสารในกลุ่มที่ก่อให้เกิด
มะเร็งยังสามารถน ามาบริโภคได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน 
หรือลดการบริโภคจ านวนมากๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการรับสาร PAHs เข้าสู่ร่างกายเราได้ ควรงดการบริโภค
อาหารทะเลจากแหล่งที่มีคราบน  ามันปนเปื้อน ถึงแม้จะมีการปนเปื้อนในปริมาณน้อย แต่หากพิจารณาถึง
ขบวนการสะสมสารพิษที่จะเพ่ิมขึ นตามล าดับในห่วงโซ่อาหาร (Biomagnifications,) โดยในระยาวอาจจะเป็น
ปัญหาด้านความปลอดภัยต่ออาหาร (Food safety) และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเข้ามาด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ควรส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความเชื่อม่ันให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ:การสะสมของสารโพลีไซคลกิ อะโรมาตกิ ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในหอยแมลงภูจ่ากชายฝ่ัง
ทะเลของจงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัระยอง ได้ท�าการศกึษาระหวา่งเดือนตลุาคม 2559 ถงึเดือนมีนาคม 2560 
พบความเข้มข้นของสารพีเอเอชท่ีสะสมในหอยแมลงภูข่นาดเลก็ในฤดฝูนโดยเฉลีย่ 2.692±2.294, 0.096±0.040 
และ 0.002±0.007 ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) ในหอยแมลงภูข่นาดใหญ่โดยเฉลีย่ 0.418±0.588, 0.027±0.021 
และ 0.418±0.588, 0.027±0.021 ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) ในบริเวณอา่งศลิา ศรีราชาและมาบตาพดุ 
ตามล�าดบั ขณะท่ีในฤดแูล้งพบการสะสมสารพีเอเอชในหอยแมลงภูข่นาดเลก็โดยเฉลีย่ 0.020±0.013, 0.010±0.006 
และ 0.014±0.019 ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) ในหอยแมลงภูข่นาดใหญ่โดยเฉลีย่ 0.011±0.008, 0.008±0.007 
และ 0.003±0.005 ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) บริเวณอา่งศลิา ศรีราชาและมาบตาพดุตามล�าดบั ผลจาก
การศกึษาแสดงให้ทราบวา่ฤดกูาล สถานท่ีและขนาดไมมี่อิทธิพลร่วมกนัตอ่การสะสมของสารพีเอเอชในเนือ้เย่ือหอย 
ขณะท่ีในฤดฝูนหอยแมลงภูข่นาดเลก็บริเวณอา่งศลิามีการสะสมสารพีเอเอชอยูส่งูแตกตา่งอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ
(p<0.05) อยา่งไรก็ตามไมพ่บสารพีเอเอชในกลุม่ท่ีก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง
ค�ำส�ำคัญ : การสะสม, พีเอเอช, หอยแมลงภู่

ABSTRACT:The accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in green mussels 
(Perna viridis) collected from eastern coast in Chonburi and Rayong province, Thailand between 
October 2015 and March 2016 was investigated. The concentration levels of PAHs in small size 
of mussel samples collected from Ang Sila, Sriracha and Mabtaput in the rainy season were 
averaged 2.692±2.294, 0.096±0.040 and 0.002±0.007 µg/g dry weights and those in large size 
were 0.418±0.588, 0.027±0.021 and 0.418±0.588, 0.027±0.021 µg/g dry weights., respectively. 
The samples collected in dry season from Ang Sila, Sriracha and Mabtaput showed the average 
concentration levels in dry weight of PAHs in small size mussel of 0.020±0.013, 0.010±0.006 
and 0.014±0.019 µg/g and in large size of 0.011±0.008, 0.008±0.007 and 0.003±0.005 µg/g, 
respectively. The result suggested that PAHs accumulations in mussels were not significantly 
differences between seasons, stations and sizes whereas, interactions in all factors were not an 
effect on the accumulation of PAHs, while the highest concentration of PAHs was found in wet 
season at Ang Sila. However, carcinogenic PAHs group was not found.
Keywords: Accumulation, PAHs, Green mussel.
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บทน�ำ

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
เป็นกลุม่สารเคมีท่ีมีโครงสร้างโมเลกลุประกอบด้วย
วงอะโรมาตกิ (aromatic ring) ตัง้แตส่องวงขึน้ไปต้อง
อาศยัคาร์บอน 2 อะตอมในการเช่ือมตอ่ร่วมกนั อาจ
จะมีคาร์บอน 5 หรือ 6 อะตอมก็ได้ PAHs ประกอบ
ด้วยสารท่ีมีสตูรโครงสร้างหลกัตา่งกนั 35 ชนิด โดย
แตล่ะสตูรโครงสร้างหลกัประกอบด้วยอนพุนัธุ์ตา่งๆ 
(derivative) PAHs ปรากฏอยูใ่นผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ
เชน่ น�า้มนัดบิ ถ่านหิน นอกจากนี ้PAHs ยงัเกิดจาก
การกระท�าของมนษุย์ด้วยเชน่กนั ท่ีส�าคญัคือการเผา
ไหม้สิง่ตา่งๆ ในสภาวะท่ีไมส่มบรูณ์ เชน่ การเผาใบไม้ 
กระดาษ ยางรถยนต์ สารในกลุม่ของ PAHs บางชนิด
มีความเป็นพิษตอ่มนษุย์และสารบางชนิดเป็นสารก่อ
มะเร็งร้ายแรง (กรมควบคมุมลพิษ, 2543) มีการ
ลกัลอบทิง้หรือน�า้มนัร่ัวไหลลงสูท่ะเลท่ีเกิดขึน้ในภาค
ตะวนัออก โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลจงัหวดัชลบรีุและ
จงัหวดัระยอง เชน่ จากบริเวณอา่งศลิาถงึพทัยา ดงั
เหตกุารณ์ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 มีน�า้มนัดบิ
จ�านวน 50 ตนัร่ัวไหลลงสูท่ะเลท่ีจงัหวดัระยอง คราบ
น�า้มนัลอยไปเข้าชายหาดอา่วพร้าวของเกาะเสมด็ พบ
มีคราบน�า้มนัเข้าหาดบางแสนเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 
2557 (ขา่วสนกุออนไลน์, 2557) ในบริเวณทา่เรือ
แหลมฉบงั พบน�า้มนัเตาร่ัวไหล 5,000 ลติรในวนัท่ี 8 
ตลุาคม 2558 และลา่สดุวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 พบ
น�า้มนัหลอ่ลืน่จ�านวน 3,000 ลติรบริเวณทา่เรือแหลม
ฉบงั (กรมเจ้าทา่, 2560) นอกจากนีย้งัพบมีคราบ
น�า้มนัปนเปือ้นอยูใ่นทะเลและชายหาดอยูเ่สมอๆ โดย
ไมรู้่ถงึแหลง่ท่ีมา จากปัญหาน�า้มนัร่ัวไหล (oil spill) 
ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศทางทะเล สารมลพิษ
เข้าปนเปือ้นอยูใ่นระบบหว่งโซอ่าหาร มีการตรวจพบ
หอยแมลงภูบ่ริเวณอา่งศลิา, เกาะลอยศรีราชา และ
แหลมเท้าเทวา ปนเปือ้นสาร PAHs ในชว่ง 0.070-
0.183 และ 0.070-0.280 ไมโครกรัม/กรัม ในฤดฝูน
และฤดแูล้งตามล�าดบั (Mokkongpai et al., 2010) ใน
ปี 2555 ในหอยแมลงภูข่นาดใหญ่พบสาร PAHs ปน
เปือ้นมีคา่เฉลีย่ 0.5435±0.1992 และ 0.4389±0.0886 
ไมโครกรัม/กรัม ในบริเวณอา่งศลิา และมาบตาพดุ
ตามล�าดบั ขณะท่ีหอยแมลงภูข่นาดเลก็ พบสาร 
PAHs 0.1917±0.0504 และ 0.1544±0.1470 
ไมโครกรัม/กรัม ในบริเวณอา่งศลิา และมาบตาพดุ

ตามล�าดบั (ปภาศริิ และคณะ, 2555) ในพืน้ท่ีนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ หอยแมลงภูข่นาดใหญ่ พบมี
สาร PAHs ปนเปือ้น 0.4303±0.3067 ไมโครกรัม/กรัม 
(Cholumpai et al., 2015) น�ามาซึง่ความเป็นอนัตราย
ตอ่ระบบสขุอนามยัของประชาชนท่ีได้บริโภคสตัว์น�า้ท่ี
ปนเปือ้นสาร PAHs ท่ีอาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็ง  ก่อให้
เกิดการกลายพนัธุ์ PAHs ถกูเมมตาโบไลซ์ด้วย 
CYP1A เป็น epoxide จะรวมตวักบั DNA มีความ
คงตวัสงู เน่ืองจากน�า้มนัดบิมีความสามารถละลายได้น้อย
ในน�า้ ซึง่องค์ประกอบของน�า้มนัจะเป็นสารปิโตรเลยีม
ซึง่มีสารในกลุม่ของสาร PAHs รวมอยูแ่ละยงัมีความ
คงทนอยูใ่นสิง่แวดล้อมได้นาน (Persistent Organic 
Pollutant, POPs) มีผลตอ่ระบบภมิูคุ้มกนัของสตัว์น�า้
ลดลง สง่ผลให้เกิดโรคได้งา่ยขึน้ เชน่สาร Benzo[a]
pyrene, B[a]P เน่ืองจากสารไปยบัยัง้กระบวนการเผา
ผลาญของ Cytochrome P-450, CYP1A P450 
(Malmström et al., 2004) สาร PAHs บางชนิด เชน่ 
Phenanthrene มีน�า้หนกัโมเลกลุต�า่จงึสามารถละลาย
น�า้ได้มากท�าให้เข้าไปสะสมในสิ่งมีชีวิตในทะเลได้
อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความเป็นพิษสงูต่อสตัว์น�า้ 
(Wootton et al., 2003) 

ดงันัน้การตรวจสอบปริมาณการปนเปือ้นของ
สาร PAHs ท่ีสะสมอยูใ่นสตัว์น�า้โดยเฉพาะสตัว์น�า้
กลุม่ท่ีมนษุย์น�ามาบริโภคและมีอยูใ่นท้องถ่ินนบัวา่มี
ความส�าคญัย่ิง เพ่ือให้ทราบปริมาณและประเมิน
สถานการณ์ของคณุภาพของสิง่แวดล้อมท่ีมีการปน
เปือ้นของสารมลพิษท่ีเกิดขึน้ในระบบนิเวศ และ
สามารถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการถ่ายทอดเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีดีต่อประชาชนในการหา
มาตรการร่วมกนัในการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบท่ี
จะเกิดขึน้กบัมนษุย์ เป็นการชว่ยกระตุ้นเพ่ิมขีดความ
สามารถการเสริมสร้างการพฒันาของหนว่ยงานท้อง
ถ่ินและหน่วยงานของภาครัฐในการบริหารจดัการ
คณุภาพสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนของประเทศ สร้าง
ความเช่ือมัน่ในการใช้พืน้ท่ีด้านสนัทนาการทางน�า้อีก
ด้วยและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวจิยั
1. เพ่ือประเมินสถานการณ์การปนเปือ้นสาร 

PAHs ในสตัว์น�า้บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สูป่ระชาชนให้ได้รับ

ข้อมลูท่ีถกูต้อง
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ก�าหนดพืน้ท่ีศึกษาและสถานีเก็บตวัอย่างใน
พืน้บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกในจังหวัด
ชลบรีุ พืน้ท่ีบริเวณอา่งศลิาเป็นตวัแทนของแหลง่
เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ัง พืน้ท่ีบริเวณศรีราชาเป็น
ตวัแทนของแหลง่ชมุชน และในพืน้ท่ีต�าบลมาบตาพดุ 
จงัหวดัระยองบริเวณบ้านอา่วประดู ่ เป็นตวัแทนของ
แหลง่อตุสาหกรรม (ภาพท่ี 1) ด�าเนินการเก็บตวัอยา่ง
จากพืน้ท่ีทัง้ 3 แหลง่ โดยในแตล่ะพืน้ท่ีจะท�าการ
เก็บตวัอยา่ง 2 ชว่งเวลาในฤดฝูน (ตลุาคม-พฤศจิกายน 
2559) และในฤดแูล้ง (มีนาคม-เมษายน 2560) เก็บ
ตวัอย่างหอยแมลงภู่จากชาวประมงท่ีท�าการเลีย้ง
แบบแขวนในบริเวณชายฝ่ังทะเล ตวัอยา่งในแตล่ะ
พืน้ท่ีท่ีเก็บแตล่ะครัง้จะน�ามารวมกนั (composite 
sample) โดยสุม่เก็บตวัอยา่งหอยแมลงภูใ่นแตล่ะ
พืน้ท่ีมี 3 สถานี (ตารางท่ี 1) สถานีละ 2 ขนาด 
(ขนาดเลก็ความยาวไมเ่กิน 4 ซม. ขนาดใหญ่ความ
ยาวมากกวา่ 6 ซม.) เก็บขนาดละ 20 ตวั ท�า 3 ซ�า้
รวม 720 ตวัอยา่ง ใสใ่นถงุพลาสตกิเก็บในถงัแช่
เยน็น�ามาคดัแยกสว่นท่ีไมต้่องการออก ล้างด้วยน�า้
สะอาด แกะ/แยกเอาเฉพาะสว่นเนือ้เก็บใสล่งขวดสี
ชาท่ีล้างด้วย Hexane หรือ Dichloromethane วิธี
การการสกดัเนือ้เย่ือตวัอยา่ง (Extraction) ท่ีใช้ได้
ดดัแปลงจากวิธีการของ Gfrerer et al., (2002); Hwang 
& Curtright (2004) และ Suwanagosoom (2001) 
โดยชัง่น�า้หนกัตวัอยา่งแห้ง 3-5 กรัม ท�าการเตมิสาร 
30% Dichloromethane (Dichloromethane : 
Methanol, 30 : 70 v/v) ด้วยเคร่ือง Ultrasonic 3 
ครัง้ ๆ ละ 15 นาที เทสารสกดัผา่นกระดาษกรองลง
ในฟลาสชมพู ่ขนาด 250 มิลลลิติร เตมิสารละลาย 
Potassium Hydroxide น�าไปเข้าตู้อบท่ี 50 องศา
เซลเซียส เพ่ือให้เกิดการ Saponification น�าสาร
ตวัอยา่งมาสกดัใน Separate funnel เก็บสว่นของ
สารสกดัมามาระเหยด้วยเคร่ือง Evaporate ให้
เกือบแห้งแล้วละลายกลบัด้วย n-Hexane ใน
ปริมาตร 5 มิลลลิติร น�าสารสกดัขัน้ต้น มาท�าการ
ก�าจดัสิ่งปนเปือ้นจากการสกดัออกโดยใช้คอลมัน์ซิ
ลกิาเจล (silica gel) น�าสารท่ีได้มาท�าการวิเคราะห์
หาชนิดและปริมาณของ PAHs ด้วยเคร่ือง GC/MS 
(ภาพท่ี2) เก็บรวบรวมข้อมลู หาปริมาณไขมนัใน
เนือ้เย่ือหอยแมลงภู ่(AOAC, 1990) ท�าการวิเคราะห์

ผลทางสถิตโิดยวิเคราะห์หาคา่ความแปรปรวนของคา่
เฉลี่ย (Analysis of variance, ANOVA) ของ
ปริมาณสาร PAHs วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของ
ปริมาณสาร PAHs กบัปริมาณไขมนัในเนือ้เย่ือ โดย
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient)

วิเคราะห์หาปริมาณสาร PAHs โดยเตมิสาร 
2-Fluoro-1, 10-biphenyl ซึง่เป็น internal standard 
ในขัน้ตอนการสกดั หลงัจากนัน้น�าสารละลายท่ีได้
จากการสกดัท�าการแยกเฉพาะสว่นของสาร PAHs 
ด้วยวิธี column chromatography และน�าไปตรวจ
วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร PAHs จ�านวน 16 
ชนิด (∑16 PAHs) เชน่ acenaphthene (ACE), 
acenaphthylene (ACY), anthracene (ANT), 
benz[a] anthracene (BaA), benzo[a]pyrene 
(BaP), benzo[b]-fluoranthene (BbF), benzo[ghi]
perylene (BghiP), benzo[k]fluoranthene (BkF), 
chrysene (CHR), dibenzo[a,h]anthracene (DahA), 
fluoranthene (FLA), fluorene (FLO), indeno 
[1,2,3-cd]pyrene (IcdP), naphthalene (NAP), 
phenanthrene (PHE) และ pyrene (PYR) ท�าการ
ตรวจวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer (GC-MS) รุ่น Agilent 6890N 
Gas Chromatograph/5970 inert Mass Selective 
Detector.

ผลและวจิำรณ์ผลกำรทดลอง

ผลจากการศกึษาปริมาณสาร PAHs ทัง้ 16 ชนิด 
(∑16 PAHs) จากเนือ้เย่ือหอยแมลงภูจ่ากพืน้ท่ี อา่ง
ศลิา ศรีราชา และมาบตาพดุ พบการปนเปือ้นของสาร 
PAHs ประกอบไปด้วย ANT, FLU, FTH, NAP, PHE, 
PYR ทัง้ 2 ฤด ูจากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ในฤดฝูน 
หอยแมลงภูข่นาดเลก็มีปริมาณสาร PAHs สะสมโดย
เฉลีย่ 2.692±2.294, 0.096±0.040 และ 0.002±0.007 
ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) ในหอยแมลงภูข่นาด
ใหญ่โดยเฉลีย่ 0.418±0.588, 0.027±0.021 และ 0.006±0.017 
ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) ในบริเวณอา่งศลิา 
ศรีราชาและมาบตาพดุ ตามล�าดบั ขณะท่ีในฤดแูล้ง
พบการสะสมสาร PAHs ในหอยแมลงภูข่นาดเลก็โดย
เฉลีย่ เฉลีย่ 0.020±0.013, 0.010±0.006 และ 0.014±0.019  
ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) ในหอยแมลงภูข่นาด



     แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562).300

ใหญ่โดยเฉลี่ย 0.011±0.008, 0.008±0.007 และ 
0.003±0.005 ไมโครกรัม/กรัม (น�า้หนกัแห้ง) บริเวณ
อา่งศลิา ศรีราชาและมาบตาพดุ จงัหวดัระยองตาม
ล�าดบั (ภาพท่ี 2) เน่ืองจากสาร PAHs มีคณุสมบตัิ
ไมล่ะลายในน�า้ แตล่ะลายและสะสมได้ดีในไขมนั จงึมี
การศกึษาหาความสมัพนัธ์ของปริมาณสาร PAHs กบั
ปริมาณไขมนั (%) พบปริมาณไขมนัฤดฝูนในหอยขนาด
เลก็มีปริมาณโดยเฉลี่ย 10.58±2.44, 7.24±0.50 
และ 6.08±0.68 เปอร์เซน็ต์ ในหอยขนาดใหญ่มี

ปริมาณโดยเฉลี่ย 7.27±0.18, 7.86±0.35 และ 
6.52±0.71 เปอร์เซน็ต์ ในบริเณอา่งศลิา ศรีราชา 
และระยอง ตามล�าดบั สว่นฤดแูล้งในหอยขนาดเลก็
มีปริมาณโดยเฉลีย่ 6.09±0.89, 7.19±1.07 และ 
13.38±1.99 เปอร์เซน็ต์ ในหอยขนาดใหญ่มีปริมาณ
โดยเฉลี่ย 5.24±0.29, 6.45±0.59 และ 16.07±8.76 
เปอร์เซน็ต์ ในบริเณอา่งศลิา ศรีราชา และระยอง 
ตามล�าดบั (ภาพท่ี 3)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบวา่ปัจจยัฤดกูาล สถานท่ี และขนาดของหอย

Table 1 The location of sampling stations from the East cost of Chon Buri and Rayong provinces, Thailand. 

Location Stations Latitude (N) Longitude (E) Representative

Ang Sila A 1 13° 20´ 28.4´´ 100° 55´ 05.9´´ Culture area
A 2 13° 20´ 46.6´´ 100° 55´ 12.5´´
A 3 13° 20´ 49.9´´ 100° 55´ 17.3´´

Sriracha S 1 13° 11´ 14.2´´ 100° 55´ 13.3´´ Community area
S 2 13° 11´ 12.5´´ 100° 55´ 14.3´´
S 3 13° 11´ 05.2´´ 100° 55´ 14.7´´

Rayong R 1 12° 40´ 00.4´´ 101° 10´ 08.9´´ Industry area
R 2 12° 40´ 28.8´´ 101° 10´ 04.9´´
R 3 12° 39´ 38.0´´ 101° 10´ 06.1´´

Figure 1 A map shows location of sampling stations from Eastern Coast. (     )
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แมลงภู่ มีอิพธิพลร่วมกันต่อการสะสมไขมันใน
เนือ้เย่ือ ในฤดแูล้งหอยขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีระยองมี
การสะสมไขมนัในเนือ้เย่ือมากท่ีสดุ โดยมีปริมาณ
สงูท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ (p<0.05) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสารพีเอเอชรวม กบัไข
มนัในเนือ้เย่ือ พบวา่สารพีเอชรวม และไขมนัมีความ
สมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ (p<0.05) โดยมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต�า่ (spearman rho = 0.205) 

ผลจากการศกึษาแสดงให้ทราบวา่ฤดกูาล สถานท่ีและ
ขนาดไมมี่อิทธิพลร่วมกนัตอ่การสะสมของสาร PAHs 
ในเนือ้เย่ือหอย ขณะท่ีในฤดฝูนพบหอยแมลงภูข่นาด
เล็กบริเวณอ่างศิลามีการปนเปือ้นสารพีเอเอชรวม 
อยูส่งู แตกตา่งอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ (p<0.05) 
แตไ่มพ่บสาร PAHs ในกลุม่ท่ีก่อให้เกิดการเป็นมะ
เร็ง  (BaA, BaP,BbF, BghiP, BkF)

Figure 2 Accumulation of PAHs in mussel tissues from different station of dry season and wet season.

Figure 3 Percentage of lipid in mussel tissues from different station of dry season and wet season.
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ผลจากการศึกษาพบว่าชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออกมีการปนเปือ้นสาร PAHs อยูใ่นระบบ
นิเวศทางทะเล เม่ือเปรียบเทียบการสะสมของสาร 
PAHs กบัขนาดของหอยพบวา่หอยขนาดเลก็มีการ
สะสมสาร PAHs ไว้สงูกวา่หอยขนาดใหญ่ใน
บริเวณพืน้ท่ีอา่งศิลา ด้วยหอยขนาดเลก็มีอตัราการ
กินอาหารมากกวา่หอยขนาดใหญ่ และหอยขนาด
เล็กมีพืน้ท่ีผิวต่อปริมาตรในการรับสมัผสัมากกว่า
หอยขนาดใหญ่ (จรมนั, 2525) จงึเป็นสาเหตใุห้
หอยขนาดเลก็มีการสะสมสาร PAHs และสารอ่ืนๆ 
ได้มากกวา่หอยขนาดใหญ่ และเน่ืองจากเหนือพืน้ท่ี
อา่งศลิา มีอตุสาหกรรมชนิดตา่งๆ ปลอ่ยของเสียลง
สูแ่หลง่น�า้ ได้รับอิทธิพลของกระแสน�า้ท่ีพดัพามา
จากสมทุรปราการและแม่น�า้บางปะกงซึ่งล้วนแล้ว
มีเรือประมงประกอบกบัอา่งศลิา เป็นพืน้ท่ีหลาก
หลายกิจกรรมมีชมุชนบ้านเรือนริมน�า้ มีเรือประมง
อยูจ่�านวนมาก ท�าให้มีการปนเปือ้นของน�า้มนั และ
มักพบปรากฏการณ์คราบน�า้มันปนเปือ้นในทะเล
อยูเ่สมอๆ คราบน�า้มนัจะเข้าสูร่ะบบตามหว่งโซ่
อาหาร บางสว่นมีละลายเข้าผสมกบัมวลน�า้ บาง
สว่นเกาะตดิหรือเคลือบบริเวณผิวของสตัว์น�า้ พืช
น�า้เชน่ แพลงก์ตอนพืชชนิดตา่งๆ รวมทัง้สาร
แขวนลอยตา่งๆ หอยแมลงภูมี่การกินอาหารแบบ
การกรองกิน แพลงก์ตอนและตะกอนแขวนลอย ท่ีมี
ขนาดเลก็กวา่ 4 ไมครอนจะเข้าสูร่่างกาย (คเชนทร, 
2544) สาร PAHs กลุม่ท่ีมีโมเลกลุขนาดเลก็ 
สามารถเข้าสูร่่างกายโดยตรงโดยการดดูซมึ สว่น
สาร PAHs กลุม่ท่ีมีขนาดใหญ่ (มากกวา่ 4 วงริง) 
จะเข้าตามทางเดินอาหารแล้วเข้าสู่ระบบการย่อย 
(Digestive system) (Piccardo et al., 2001) และ
ผลของการศึกษาครัง้นีพ้บว่าบริเวณอ่างศิลา
ปริมาณสาร PAHs สะสมในหอยต�่ากวา่ท่ีมีการ
ศกึษาในปี 2557 (ปภาศริิ และคณะ, 2557) ท่ีพบ
การสะสมโดยเฉลี่ย 0.0225±0.0225 และ 
0.0500±0.0194 ไมโครกรัม/กรัม ในหอยขนาดเลก็
และขนาดใหญ่ ตามล�าดบั  สว่นในพืน้ท่ีจงัหวดั
ระยอง เปรียบเทียบกบัการศกึษาในครัง้นี ้ มีคา่ท่ี
ใกล้เคียงกนั อยา่งไรก็ตามบริเวณอา่งศลิามีการ
สะสมสาร PAHs ท่ีตรวจพบมีคา่ใกล้เคียงกบัปี 
2553 โดยในฤดแูล้งมีคา่สงูกวา่ฤดฝูนเลก็น้อย 
(Mokkongpai et al., 2010) และสอดคล้องกบัผล
การศกึษาในปี 2559 (ไพฑรูย์ และคณะ, 2560) ท่ี

พบหอยขนาดเล็กในฤดูฝนบริเวณอ่างศิลามีการ
สะสมสาร PAHs อยูส่งู อยา่งไรก็ตามปริมาณสาร 
PAHs ท่ีสะสมในเนือ้เย่ือหอยแมลงภู ่ ไมพ่บสาร 
PAHs กลุม่ท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง เชน่กนั

สรุปผลวจิยั

การปนเปือ้นสาร PAHs ในหอยแมลงภูท่ัง้ 3 
พืน้ท่ีทัง้ 2 ขนาด มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลร่วมในการ
สะสม นัน่คือ ในฤดแูล้งหอยแมลงภูข่นาดเลก็จาก
บริเวณอา่งศิลามีกาสะสมสงูสดุ และไมพ่บสารใน
กลุ่มท่ีก่อให้เกิดมะเร็งยังสามารถน�ามาบริโภคได้ 
แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนั
เป็นระยะเวลายาวนาน หรือลดการบริโภคจ�านวนมากๆ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการรับสาร PAHs เข้าสูร่่างกาย
เราได้ ควรงดการบริโภคอาหารทะเลจากแหลง่ท่ีมี
คราบน�า้มนัปนเปือ้น ถงึแม้จะมีการปนเปือ้นใน
ปริมาณน้อย แตห่ากพิจารณาถงึขบวนการสะสม
สารพิษท่ีจะเพ่ิมขึน้ตามล�าดับในห่วงโซ่อาหาร 
(Biomagnifications,) โดยในระยาวอาจจะเป็น
ปัญหาด้านความปลอดภยัตอ่อาหาร (Food safety) 
และธรุกิจด้านการทอ่งเท่ียว รัฐบาลและหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต้องเข้ามาด�าเนินการป้องกันและแก้
ปัญหาอยา่งจริงจงั ควรสง่เสริมให้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถกูต้อง เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพอนามยัท่ีดี 
สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ของท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน
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