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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
สตัว์น ้ำมคีวำมส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิของชำติเป็นอย่ำงมำก ซึ่งจำกรำยงำนในปี พ.ศ. 

2557 ประเทศไทยมผีลผลติจำกสตัวน์ ้ำรวม 2.56 ล้ำนตนั มูลค่ำรวม 145,414.10 ล้ำนบำท โดยคดิเป็น
ผลผลิตจำกกำรจับสัตว์น ้ ำในธรรมชำติ 1.67 ล้ำนตัน (ร้อยละ 65 ของปริมำณผลผลิตรวม) มูลค่ำ 
62,403.90 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 43 ของมลูค่ำรวม) และผลผลติจำกกำรเพำะเลีย้ง 0.89 ลำ้นตนั (รอ้ยละ 35 
ของปรมิำณผลผลติรวม) มลูค่ำ 83,050.23 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 57 ของมลูค่ำรวม) มกีำรคำดกำรณ์ถงึกำร
เพิม่ขึ้นทัง้ชนิด ปรมิำณ และมูลค่ำผลผลติรวมจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำของไทย โดยสตัว์น ้ำที่ส ำคญั 
ได้แก่ กุ้งทะเล หอยทะเล ปลำนิล ปลำดุก ปลำสลดิ ปลำทูน่ำ หมกึ และกุ้งก้ำมกรำม เพื่อจ ำหน่ำยทัง้
ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จำกชนิดสตัวน์ ้ำทัง้หมดจะเหน็ว่ำกุง้เป็นสนิคำ้ทีท่ ำรำยไดม้ำกทีสุ่ด
คดิเป็นมลูค่ำ 69,783 ลำ้นบำท ส่งออกไปสหรฐัอเมรกิำและญี่ปุ่ นมำกทีสุ่ด รองลงมำคอืปลำทูน่ำ คดิเป็น
มูลค่ำ 68,532 ล้ำนบำท โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง สหรฐัอเมรกิำและกลุ่มประเทศ 
อฟัรกิำมำกที่สุด นอกจำกนี้ยงัมหีมกึคดิเป็นมูลค่ำ 10,003.58 ล้ำนบำท โดยส่งออกไปยงัสหภำพยุโรป 
ญี่ปุ่ น และเกำหลใีต้มำกทีสุ่ด (กรมประมง, 2559) จำกมลูค่ำผลผลติสตัวน์ ้ำของประเทศไทยเหล่ำนี้แสดง
ใหเ้หน็ว่ำประเทศไทยมกีำรพึง่พำและเชื่อมโยงทำงเศรษฐกจิกบัประเทศทัว่โลก จ ำเป็นต้องตระหนักถงึ
กำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงกำรเพิม่ผลผลติจำกกำรเพำะเลี้ยง แนวทำงกำรผลติสตัว์น ้ำอนิทรยี์สู่ควำม
ยัง่ยนื รวมถงึกำรพฒันำระบบเฝ้ำระวงัตรวจสอบก ำกบัตดิตำมเพื่อลดควำมเสีย่งจำกอำหำรไม่ปลอดภยั
หรอืลดกำรสูญเสียผลผลิตจำกสำรพิษในสตัว์น ้ำ เพื่อรองรบัควำมต้องกำรบรโิภคสตัว์น ้ำซึ่งจัดเป็น
ประเภทอำหำรเพื่อสุขภำพทีม่คีวำมต้องกำรเพิม่ขึน้ทัง้ในและต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำมปัญหำทีม่กัเป็น
อุปสรรคในกำรส่งออกสนิคำ้ไปต่ำงประเทศคอื ปัญหำกำรตกคำ้งปนเป้ือนสำรพษิ หำกตรวจพบสำรพษิ
ในสตัว์น ้ำอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพและคุณภำพชวีติของประชำชนผู้บรโิภคและส่งผลด้ำนลบทำง
เศรษฐกจิ จำกกำรสูญเสยีโอกำสกำรส่งออกสตัว์น ้ำให้แก่คู่แข่งและประเทศประสบมำตรกำรกดีกนัหรอื
ระงบักำรน ำเขำ้สตัวน์ ้ำจำกกลุ่มประเทศพฒันำ เช่น กำรใชม้ำตรกำรทำงดำ้นสุขอนำมยัและสิง่แวดลอ้มที่
เขม้งวด สหภำพยุโรปเน้นเรื่องระเบยีบว่ำด้วยควำมปลอดภยัของอำหำร เป็นต้น ดงันัน้เกษตรกรหรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งในอุตสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำและกำรประมง รวมถึงผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้งยกระดบั
กำรผลติใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมกฎ กตกิำกำรคำ้ มแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวำมเขม้ขน้ขึน้ เพื่อใหส้ำมำรถแขง่ขนัได้
ในตลำดโลก และสรำ้งมลูค่ำเพิม่จำกกำรส่งออกสนิค้ำที่มคีุณภำพไดม้ำตรฐำนส่งผลต่อกำรเป็นฐำนกำร
ผลติและฐำนทรพัยำกรในกำรเป็นครวัของโลก ซึง่สอดคลอ้งกบัประเทศไทยมกีำรปฏริปูทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ 
สงัคม กำรเมอืง กำรศกึษำ วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อวำงอนำคตของประเทศตำมยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำประเทศในระยะยำวหรอืยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นกำรพฒันำไปสู่
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ควำมมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยประเด็นเร่งด่วนที่ร ัฐบำลให้
ควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรมลพิษและสิง่แวดล้อมทำงอำกำศ ขยะ และน ้ำเสียที่เกิดจำกกำรผลิตและ
บรโิภคเชื่อมโยงกบัแนวทำงสุขภำพหนึ่งเดยีว ซึง่เป็นแนวคดิทีบู่รณำกำรกำรบรหิำรจดักำรสุขภำพของ
มนุษยร์่วมกบัพชืสตัวใ์หเ้ป็นแหล่งอำหำรปลอดภยั รวมถงึปัจจยัสิง่แวดลอ้มทีด่แีละสมดุลใหเ้ป็นองคร์วม 
นอกจำกนี้รฐับำลมกีำรวำงแผนอนำคตประเทศไทยดำ้นสิง่แวดลอ้มในปี พ.ศ. 2579 ไวว้่ำจะเป็นประเทศ
ที่พฒันำเศรษฐกจิและสงัคมอย่ำงเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมหรอืมรีะบบเศรษฐกจิสเีขยีว ซึ่งสอดคล้องกบั
แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรบรหิำรจดักำรประมงทะเล
ของประเทศไทย นโยบำยแห่งชำตดิ้ำนกำรจดักำรประมงทะเล (พ.ศ. 2558-2562) พระรำชก ำหนดกำร
ประมง พ.ศ. 2558 แผนปฏบิตักิำรระดบัชำตวิ่ำด้วยกำรป้องกนั ยบัยัง้ และขจดักำรท ำกำรประมงที่ผดิ
กฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม พ.ศ. 2558-2562 (Thailand National Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2015-2019 หรอื Thailand 
NPOA-IUU 2015-2019) อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล  ค.ศ. 1982 (United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982; UNCLOS) (กรมประมง , 2559)  รวมถึงกระแสโลกที่ให้
ควำมส ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย ัง่ยืน  ในปี ค.ศ. 2030 (Sustainable Development 
Goals; SDGs) จำกแนวทำงกำรปฏริูป แนวนโยบำย ยุทธศำสตร ์กฎหมำยและขอ้ตกลงดงักล่ำว ท ำให้
เกดิกำรปรบัเปลีย่นแนวคดิ ระบบ มำตรฐำนและแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนภำครฐั เอกชนและ
ประชำชนทุกภำคส่วน เพื่อมุ่งสรำ้งสมดุลของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมควบคู่กบักำรพฒันำ
เศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพำะปัญหำทีเ่ชื่อมโยงกบัปัญหำทรพัยำกรในแหล่งน ้ำและคุณภำพน ้ำ ทัง้จำก
แหล่งน ้ำผวิดนิหรอืแหล่งน ้ำตำมแนวชำยฝัง่และปัญหำอำหำรปลอดภยัจำกสตัว์น ้ำ เพื่อกำรบรโิภคใน
ประเทศและส่งออกทีม่กัพบกำรปนเป้ือนสำรพษิหรอืสำรอนัตรำย 

 กำรปนเป้ือนของสำรพิษในสัตว์น ้ ำสำมำรถจ ำแนกแหล่งก ำเนิดได้เ ป็นสองแหล่งคือ  
สำรพษิจำกธรรมชำติและสำรพษิจำกกิจกรรมมนุษย ์โดยสำรพษิจำกธรรมชำตเิกดิจำกพชืและสตัว์น ้ำ  
เชื้อรำ แพลงก์ตอน สำหร่ำยและแบคทเีรยี ส่วนสำรพษิจำกกจิกรรมมนุษย์เกดิจำกกจิกรรมกำรเกษตร 
กำรท ำฟำรม์ปศุสตัว ์กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ กำรจดักำรขยะชุมชนและขยะอเิลก็ทรอนิกส ์กจิกรรมกำรท ำ
เหมอืงแร่ กจิกรรมจำกกำรท ำอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร เป็นต้น กรณีตวัอย่ำงกำรปนเป้ือนของสำรพษิ
ในสัตว์น ้ ำของประเทศไทยที่เกิดจำกธรรมชำติมกัเกี่ยวข้องกับสำรยบัยัง้เอนไซม์ทริพซิน เลกติน  
ซำโปนิน เบตำ-คอนไกลซดินิและโอลโิกแซคคำไรด์ในเมลด็ถัว่เหลอืงส่งผลต่อกำรเจรญิและลอกหลุดของ
โครงสรำ้งผนังล ำไส้และส่งผลต่อกำรดูดซมึสำรอำหำร รวมถงึกำรตดิเชือ้แทรกซอ้นในระบบย่อยอำหำร
ของสตัวน์ ้ำ นอกจำกนี้ยงัมตีวัอย่ำงสำรพษิจำกเชือ้รำ เช่น อะฟลำทอกซนิ ฟูโมนิซนิ ออครำทอกซนิและ
ซรีำลโีนนปนเป้ือนในอำหำรส่งผลต่อสุขภำพ กำรเจรญิเติบโต ประสทิธภิำพกำรใช้อำหำร ภูมคิุ้มกนั 
ปรมิำณผลผลติ อตัรำรอด อตัรำป่วยตำยและกำรก่อมะเรง็ในสตัว์น ้ำ ทัง้นี้สำรพษิจำกเชื้อรำสำมำรถ
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ตกคำ้งในเนื้อสตัวแ์ละผลติภณัฑก่์อนเขำ้สู่ประชำชนผู้บรโิภค ส่วนสำรพษิจำกกจิกรรมมนุษยส์ำมำรถก่อ
พษิและตกคำ้งปนเป้ือนในสตัวน์ ้ำไดโ้ดยเฉพำะกำรใชส้ำรเคมใีนกจิกรรมกำรเกษตร เช่น สำรก ำจดัแมลง 
สำรก ำจดัวชัพชื สำรก ำจดัเชือ้รำ ควำมเป็นพษิในน ้ำจำกแอมโมเนียและไนเตรท รวมถงึกำรใชส้ำรเคมใีน
ระหว่ำงกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ เช่น ฟอร์มำลนิ คลอรนี กำกชำ และสำรก ำจดัแมลงออร์กำโนฟอสเฟต  
เป็นต้น รวมถึงสำรพษิจำกขยะชุมชนที่ส่งผลให้ค่ำออกซเิจนละลำยในน ้ำลดลงและค่ำไนเตรทสูงเกิน
มำตรฐำน ส ำหรบักจิกรรมกำรก ำจดัขยะอเิล็กทรอนิกส์ กจิกรรมกำรท ำเหมอืงแร่ กจิกรรมจำกกำรท ำ
อุตสำหกรรมและเครื่องจกัรส่งผลใหป้รมิำณโลหะหนักและฟอสเฟต-ฟอสฟอรสัในแหล่งน ้ำผวิดนิสูงเกนิ
มำตรฐำน (ชลอ, 2543; เยำวมำลย์และคณะ, 2543; ชลอและพรเลศิ, 2547; รพจินัทร,์ 2554; มลวิรรณ, 
2555; กรมประมง, 2559; กรมควบคุมมลพิษ , 2560; Abel, 1989; Hatakeyama and Sugaya, 1989; 
Athar and Vohora, 2001; Manning, 2001; Bintvihok et al., 2003; Bureau of Epidemiology, 2016) 

แหล่งน ้ำผวิดนิเป็นองคป์ระกอบทีส่ ำคญัต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ำ หำกแหล่งน ้ำผวิดนิมคีุณภำพ
เสื่อมโทรมจะส่งผลต่อกำรปนเป้ือนของสำรพษิในสตัวน์ ้ำ โดยปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพษิ กระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม สรุปสถำนกำรณ์มลพษิของประเทศไทยในช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำ (พ.ศ. 
2550-2559) จำกผลกำรประเมนิดชันีคุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำผวิดนิ (Water Quality Index; WQI) พบแหล่ง
น ้ำที่มคีุณภำพน ้ ำอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 34 เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 46 และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 20  
โดยแหล่งน ้ำที่มคีุณภำพน ้ำแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 12 แหล่งไดแ้ก่ แม่น ้ำเจำ้พระยำตอนล่ำง ปิง ช ีพอง         
บงึบอระเพด็ ระยองทัง้ตอนบนและตอนล่ำง เวฬุ พงัรำดตอนบน หลงัสวนตอนบนและตอนล่ำง และกุยบุร ี
ส ำหรบัแหล่งน ้ำทีม่แีนวโน้มคุณภำพน ้ำเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและยงัคงตอ้งเฝ้ำระวงัและจ ำเป็นต้องเร่ง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ได้แก่แม่น ้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง ท่ำจนีตอนล่ำง ลพบุร ีระยองตอนล่ำงและ          
ล ำตะคองตอนล่ำง เนื่องจำกเป็นช่วงที่แม่น ้ำไหลผ่ำนพื้นที่ชุมชนเมอืงที่มปีระชำกรอยู่อำศยัหนำแน่น 
แหล่งทีต่ ัง้ของอุตสำหกรรม พืน้ทีก่ำรเกษตร และกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำซึง่ไม่มรีะบบบ ำบดัน ้ำเสยีหรอืไม่มี
กำรดแูลจดักำรน ้ำเสยีใหม้ปีระสทิธภิำพ (กรมควบคุมมลพษิ, 2560; Bureau of Epidemiology, 2016) 

 ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคตะวนัออกและภำคใต้ มคีุณภำพน ้ำอยู่ใน
เกณฑเ์สื่อมโทรมโดยเฉลีย่รอ้ยละ 27.27, 26.67, 9.09, 36.36 และ 7.14 ตำมล ำดบั พบว่ำค่ำรอ้ยละดชันี
คุณภำพน ้ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดินประเภทที่ 3 มำกที่สุด คอื ค่ำควำม
สกปรกในรูปสำรอนิทรยี ์(Biological oxygen demand; BOD) ค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-nitrogen) 
และโลหะหนกั (Heavy metal) ซึง่พบเกนิค่ำมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิในเขตพืน้ทีภ่ำคเหนือ 
ภำคกลำง ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคตะวนัออก และภำคใต้ คอื รอ้ยละ 1.7, 0.4, 1.5, 0.0 และ 0.6 
ตำมล ำดบั โลหะหนักทีพ่บกำรปนเป้ือนไดแ้ก่ สำรหนู (As) ตะกัว่ (Pb) แมงกำนีส (Mn) แคดเมยีม (Cd) 
สงักะส ี(Zn) และปรอท (Hg) ตวัอย่ำงสถำนกำรณ์สำรพษิปนเป้ือนในแหล่งน ้ำธรรมชำตผิวิดนิทีส่ ำคญัที่
ไม่เหมำะในกำรใช้เพำะเลี้ยงสัตว์น ้ ำส่วนใหญ่เป็นน ้ ำที่ไหลผ่ำนจำกสำยแร่สำรหนูในเขตจังหวัด
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นครศรธีรรมรำชและจงัหวดัเลย รวมถงึแหล่งน ้ำที่ไหลผ่ำนจำกเหมอืง เช่น เหมอืงแร่ทองค ำ เหมอืงแร่
เหลก็ เหมอืงแร่ดบีุกในเขตจงัหวดัพจิติร จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัเลย นอกจำกนี้
ยงัมแีหล่งน ้ำจำกโรงแต่งแรต่ะกัว่ใกลห้ว้ยคลติี ้จงัหวดักำญจนบุร ีเป็นตน้ ตวัอยำ่งกำรปนเป้ือนโลหะหนัก
ในแหล่งน ้ำ เช่น สำรหนู แคดเมยีม ตะกัว่ เหลก็ สงักะส ีพบในแหล่งน ้ำที่ผ่ำนเขตอุตสำหกรรมจงัหวดั
ระยอง ชลบุร ีฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำรและสมุทรสำคร นอกจำกนี้ยงัพบแหล่งน ้ำที่มกีำรปนเป้ือน
โครเมยีม ทองแดง สงักะส ีตะกัว่ รวมถงึแอมโมเนียอสิระ ไนเตรทและสำรอนิทรยีค์วำมเขม้ขน้สูงส่งผล
ต่อกำรเกดิสภำวะน ้ำที่มรีะดบัออกซเิจนต ่ำเมื่อน ้ำไหลผ่ำนเขตชุมชนเมอืงในแม่น ้ำเจำ้พระยำ แม่กลอง 
ปิง ชี และพอง เป็นต้น สภำวะดงักล่ำวท ำให้ปลำนิลในกระชงั ปลำและกุ้งในธรรมชำติ รวมทัง้ปลำ
กระเบนรำหูตำย สำเหตุหลกัของปัญหำคุณภำพน ้ำโดยภำพรวมเกดิจำกชุมชนเมอืงโดยเฉพำะบรเิวณที่
เกี่ยวข้องกบักิจกรรมกำรท่องเที่ยว โรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม กำรท ำปศุสตัว์ พื้นที่
เกษตรกรรม (พชืไร่ นำขำ้ว สวนผลไม)้ กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำโดยเฉพำะน ้ำทีป่ล่อยจำกบ่อเลีย้งในฟำรม์
และน ้ ำบริเวณที่มีกำรเลี้ยงปลำกระชังในแหล่งน ้ ำ เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ , 2560; Bureau of 
Epidemiology, 2016) 

นอกจำกนี้กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำยงัมกีำรเพำะเลีย้งบรเิวณชำยฝัง่ทะเลซึง่สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำ
ทะเลชำยฝัง่ทัว่ประเทศครอบคลุมอ่ำวไทยฝัง่ตะวนัออก อ่ำวไทยฝัง่ตะวนัตก อ่ำวไทยตอนใน และชำยฝัง่
อนัดำมนั โดยใช้ดชันีคุณภำพน ้ำทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) พบว่ำคุณภำพน ้ำทะเล
อยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรมรอ้ยละ 7 และเกณฑเ์สื่อมโทรมมำกรอ้ยละ 2 ซึ่งพบบรเิวณอ่ำวไทยตอนในและ           
อ่ำวไทยฝัง่ตะวนัออกได้แก่ ปำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จงัหวดัสมุทรปรำกำร และปำกแม่น ้ำท่ำจนี จงัหวดั
สมุทรสำคร รวมถงึปำกคลอง 12 ธนัวำ และอ่ำวชลบุร ีดชันีที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำทะเล
ได้แก่ 1) ออกซเิจนละลำยในน ้ำบรเิวณปำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จงัหวดัสมุทรปรำกำร ปำกแม่น ้ำท่ำจนี 
จงัหวดัสมุทรสำคร ปำกแม่น ้ำแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงครำม และปำกแม่น ้ำบำงตะบูน จงัหวดัเพชรบุร ี 
2) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสัสูง ชำยฝัง่จงัหวดัระยองบรเิวณเกำะสชีงัและอ่ำวชลบุรี จงัหวดัชลบุร ีปำกแม่น ้ำ
บำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ปำกแม่น ้ำแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงครำม ปำกแม่น ้ำบำงตะบูน จงัหวดั
เพชรบุร ีปำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จงัหวดัสมุทรปรำกำร บำงขุนเทยีน กรุงเทพมหำนคร ปำกแม่น ้ำท่ำจนี 
จงัหวดัสมุทรสำคร บรเิวณเกำะสมุยและเกำะพะงนั จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 3) ไนเตรท-ไนโตรเจน บรเิวณ
ปำกแม่น ้ำตรำดและเกำะช้ำง จงัหวดัตรำด ปำกแม่น ้ำจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุร ีอ่ำวชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี
ปำกแมน่ ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ บรเิวณจงัหวดัตรำด จนัทบุรแีละระยอง บรเิวณอ่ำวชลบุร ีจงัหวดั
ชลบุร ีปำกแม่น ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ปำกคลอง 12 ธนัวำและปำกแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จงัหวดั
สมุทรปรำกำร บรเิวณปำกแม่น ้ำตำปี จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี ปำกทะเลสำบสงขลำ จงัหวดัสงขลำ บรเิวณ
คลองและชำยหำด จงัหวดัระนอง จงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดัสตูล 4) โลหะหนักโครเมยีม ทองแดง สงักะส ี
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และตะกัว่บรเิวณจงัหวดัตรำด จนัทบุรแีละระยอง ทองแดงและตะกัว่ บรเิวณปำกแม่น ้ำเจำ้พระยำ ในเขต
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 5) ครำบน ้ำมนัและก้อนน ้ำมนับรเิวณชำยฝัง่ทะเลอ่ำวไทย และ 6) ปรำกฏกำรณ์ 
น ้ำทะเลเปลีย่นสจีำกสำหร่ำย บรเิวณพืน้ทีช่ำยฝัง่ทะเลอ่ำวไทยและชำยฝัง่อนัดำมนัส่งผลใหแ้มงกะพรุน  
หมกึ และปลำตำย ส ำหรบัสำเหตุหลกัของปัญหำโดยภำพรวมเกดิจำกกำรระบำยของเสยีจำกแหล่งก ำเนิด
มลพษิจำกชุมชน กำรเกษตร และอุตสำหกรรมบนแผ่นดนิลงสู่ทะเล กำรปล่อยของเสยีจำกอุตสำหกรรม 
เช่น อุตสำหกรรมสี พลำสติก ยำง ปูน โลหะ แบตเตอรี่ อำหำร และยำ เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 
2560; Bureau of Epidemiology, 2016) 

คุณภำพน ้ำในบรเิวณแหล่งน ้ำเสื่อมโทรมมผีลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำรงชพี กำรเจรญิเตบิโต 
กำรขยำยพนัธุ์และปัญหำสุขภำพของสตัว์น ้ำ เนื่องจำกสตัว์น ้ำต้องอำศยัน ้ำเป็นสื่อกลำงในกำรหำยใจ 
กำรหำอำหำร กำรรกัษำสมดุลของร่ำงกำย กำรใชอ้ำหำร กำรขบัถ่ำยของเสยี กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพให้
แขง็แรง และกจิกรรมทำงชวีเคมใีนร่ำงกำย ดงันัน้น ้ำจงึเปรยีบเหมอืนชวีติของสตัวน์ ้ำ หำกคุณภำพน ้ำที่
ใชใ้นกำรเพำะเลีย้งไม่เหมำะสมและมปีรมิำณไม่เพยีงพอ สตัวน์ ้ำกจ็ะเจรญิเตบิโตชำ้ เกดิโรคป่วยตำยได้
งำ่ย ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ หำกมสีำรพษิตกคำ้งปนเป้ือนในเนื้อ
และผลติภณัฑ์จำกสตัว์น ้ำจะมผีลต่อสุขภำพผู้บรโิภคในประเทศและส่งผลต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและ
ควำมน่ำเชื่อถือในคุณภำพสนิค้ำสตัว์น ้ำส่งออกของไทยที่สูงกว่ำหนึ่งแสนสี่หมื่นล้ำนบำทต่อปี (ชลอ, 
2543; ชลอและพรเลศิ, 2547; กรมประมง, 2559) 

กำรควบคุมคุณภำพน ้ำทีเ่กดิจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจะช่วยใหผ้ลผลติและผลติภณัฑส์ตัว์น ้ำมี
ควำมปลอดภยั ในอดตีทีผ่่ำนมำน ้ำเสยีจำกกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำอยู่ในกำรควบคุมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำ
ทิ้ง หำกไม่มกีำรบ ำบดัน ้ำเสยีอย่ำงมปีระสทิธภิำพจะก่อให้เกดิมลภำวะภำยในฟำรม์ และเมื่อระบำยน ้ำ
เสยีออกสู่ภำยนอกฟำรม์มกัจะก่อใหเ้กดิปัญหำมลภำวะทำงน ้ำในแหล่งน ้ำทีร่องรบัน ้ำเสยี สำรทีใ่ชใ้นกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำอำจก่อใหเ้กดิควำมเป็นพษิ หำกใชใ้นปรมิำณมำกและระยะเวลำทีย่ำวนำน (ชลอ, 2543; 
ลดัดำa,b, 2544; ชลอและพรเลศิ, 2547; กรมประมง, 2559) สำรดงักล่ำวได้แก่ 1) สำรที่ใช้ในกำรเตรยีม
บ่อหรอืสถำนที่เพำะเลีย้ง ซึง่ต้องมกีำรใชส้ำรเคม ีตวัอย่ำงเช่น ปุ๋ ยยเูรยีอำจท ำใหเ้กดิสภำวะแพลงกต์อน
และสำหร่ำยบลูม ส่งผลให้สตัว์น ้ำมภีำวะขำดออกซเิจน (Hypoxia หรอื Anoxia) ปูนขำวท ำให้เนื้อเยื่อ 
สตัวน์ ้ำเป่ือย เหงอืกครบีผวิหนงัถูกท ำลำย รวมถงึกำรเพิม่พษิแอมโมเนียและไนไตรทใ์นน ้ำสงูขึน้ส่งผลให้
สตัวน์ ้ำเกดิภำวะอลัคำโลซสิ (Alkalosis) ป่วยตำยไดง้ำ่ย คลอรนีมฤีทธิก์ดัเนื้อเยือ่สตัวน์ ้ำเสยีหำย ท ำลำย
โครงสรำ้งภำยในเซลลเ์นื้อเยื่อสตัว์น ้ำ สตัวน์ ้ำป่วยตำย ฟอรม์ำลนิเป็นสำรตรงึเนื้อเยื่ออำจท ำให้สตัว์น ้ำ
เกดิภำวะขำดออกซเิจน รวมถงึกำกชำทีท่ ำใหเ้มด็เลอืดแดงแตกและสำรก ำจดัแมลง ออรก์ำโนฟอสเฟต
ท ำให้สตัว์น ้ำขำดออกซเิจน ว่ำยผดิปกติ ชกักระตุก อ่อนแอและตำยในระยะเวลำรวดเรว็ 2) สำรจำก
อำหำร อำหำรทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำประกอบดว้ย โปรตนี คำรโ์บไฮเดรต ไขมนั วติำมนิ และแร่ธำตุ เมื่อเหลอื
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ทิ้งจำกกำรกนิของสตัวน์ ้ำจะเกดิกำรปนเป้ือนในบ่อท ำให้คุณภำพน ้ำในบ่อเน่ำเสยีได้ สตัว์น ้ำมกัมภีำวะ
ออกซิเจนต ่ ำ นอกจำกนี้ย ังท ำให้เกิดแพลงก์ตอนและสำหร่ำยพิษ เช่น นิสเชีย ไมโครซิสทิส  
ออสซิลลำทอเรยี อะนำบีนำเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้น ส่งผลให้สตัว์น ้ำอ่อนแอป่วยตำยได้ง่ำย 3) สำรจำก 
สิง่ขบัถ่ำย สิง่ขบัถ่ำยของสตัวน์ ้ำคือสำรอนิทรยี ์ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนมำกกว่ำรอ้ยละ 50 สำมำรถ
ย่อยสลำยไดต้ำมธรรมชำต ิแต่ถ้ำมมีำกเกนิไปธรรมชำตกิไ็ม่สำมำรถบ ำบดัไดโ้ดยเฉพำะแอมโมเนียหรอื
ไนไตรท ์ท ำใหส้ตัวน์ ้ำอ่อนแอเกดิโรคชอ็กโกแลตบลดั (Chocolate blood disease) ขำดออกซเิจน เซลล์
เหงือกผิดปกติ และป่วยตำยง่ำย และ 4) สำรเคมีหรือยำในกำรป้องกันรกัษำโรค เช่น ด่ำงทับทิม 
(Potassium permanganate หรอื KMnO4) ท ำลำยเซลล์เนื้อเยื่อสตัวน์ ้ำ โดยเฉพำะเหงอืกเสยีหำยอย่ำง
รุนแรงและเฉียบพลันจนเซลล์ตำย (Acute necrosis) ซึ่งเป็นสำเหตุให้สัตว์น ้ ำเสียชีวิต มำไคท์กรีน 
(Malachite green) เป็นสำรก ำจดัเชือ้รำส่งผลต่อกำรท ำงำนของเซลลท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัโปรตนีเสยีหำย เช่น 
กำรเคลื่อนยำ้ยสำรเข้ำออกเซลล์ กำรหำยใจและกำรเผำผลำญอำหำร กดภูมคิุ้มกนั กำรพฒันำกำรตวั
อ่อนผดิปกต ิและลดระดบัฮอรโ์มนเพศและดพิเทอรเ์รก็ซ์ (Dipterex) สำรก ำจดัปรสติภำยนอก มผีลต่อ
ระบบประสำท ชกักระตุก อมัพำต กำรหำยใจถูกกดและอำจตำย โพวโิดนไอโอดนีเป็นสำรฆ่ำแบคทเีรยี 
หำกใช้เกินขนำดสตัว์น ้ำจะกระวนกระวำย เสยีกำรทรงตวั สตีวัคล ้ำขึ้น หำยใจเรว็ขึ้นและอำจตำยได้ 
นอกจำกนี้ยงัมสีำรออกซเีตตรำ้ไซคลนิ (Oxytetracyclin) เป็นสำรต้ำนจุลชพี มพีษิท ำลำยตบั หำกใชเ้กนิ
ขนำดสตัวน์ ้ำอำจป่วยตำยได ้

กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำเป็นแหล่งก ำเนิดมลสำรที่อำจก่อให้เกดิมลภำวะทำงน ้ำผวิดนิและบรเิวณ
ชำยฝัง่ จงึจ ำเป็นต้องมกีำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรควบคุมคุณภำพน ้ำทิ้ง ตวัอย่ำงมำตรฐำนควบคุม
ไดแ้ก่ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดื มำตรฐำนเพื่อกำรควบคุมกำรระบำย
น ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำกร่อย มำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำชำยฝัง่ มำตรฐำนกำร
ควบคุมกำรปล่อยน ้ำทิ้งจำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ และกจิกำรแพปลำ มำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน ้ำทิง้จำกแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทฟำรม์สุกร มำตรฐำนน ้ำทิง้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคม
อุสำหกรรม มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกระบบบ ำบดัน ้ำเสยีชุมชน มำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น ้ำทิง้จำกอำคำร รวมถงึมกีำรเฝ้ำระวงั ก ำกบัตดิตำมและตรวจสอบคุณภำพน ้ำ สรำ้งสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรกัษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยนือย่ำงเป็นธรรม กำรควบคุม ป้องกนั ลดและขจดัมลพษิ ดูแล 
รกัษำและฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง จ ำเป็นต้องประเมิน
สถำนกำรณ์มลพษิทำงน ้ำของประเทศเพื่อประกอบกำรวำงแผนและบรหิำรจดักำรของกระทรวงและ
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงพลงังำน กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงศกึษำธกิำร กระทรวง วทิยำศำสตรแ์ละ
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เทคโนโลยีกระทรวงกำรคลัง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

จำกหลกักำรและเหตุผลของกำรเกดิสำรพษิในสตัวน์ ้ำในธรรมชำตแิละกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำท ำให้
เกิดกำรปนเป้ือนสำรพษิทัง้ในสิง่แวดล้อมและสตัว์น ้ำที่อำศยัอยู่ในแหล่งน ้ำนัน้  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพอนำมยัของมนุษยใ์นทีสุ่ด ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเรือ่งสำรพษิในสตัวน์ ้ำหนังสอืเล่มนี้
ไดใ้หข้อ้มลูดำ้นวชิำกำรและเพิม่เตมิประสบกำรณ์ของผูเ้ขยีนทีค่รอบคลุมหลกัวชิำกำรดำ้นกำยวภิำคและ
สรรีวทิยำสตัว์น ้ำที่ส ำคญัทำงเศรษฐกิจ แหล่งก ำเนิดและชนิดของสำรพษิที่เกิดในธรรมชำติและจำก
กจิกรรมมนุษยท์ ำใหเ้กดิมลภำวะทำงน ้ำและกำรรบกวนระบบนิเวศแหล่งน ้ำ ส่งผลต่อสิง่มชีวีติทีอ่ำศยัอยู่
ในแหล่งน ้ำ เนื้อหำในหนังสอืเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหำวชิำกำรด้ำนพษิวทิยำในสตัวน์ ้ำ โดยมรีำยละเอยีด
กำรได้รบัสมัผสัสำรพษิผ่ำนทำงเหงอืก ผวิหนังหรอืกำรกิน กลไกกำรดูดซมึสำรพษิแบบใช้และไม่ใช้
พลงังำนเขำ้สู่เซลล์ก่อนกำรแพร่กระจำยไปทัว่ร่ำงกำย กำรก่อใหเ้กดิอนุมลูอสิระจำกสำรพษิ กำรก่อพษิ
ต่อเซลล์ เนื้อเยื่อและอวยัวะ รวมถงึกำรก ำจดัและขบัสำรพษิออกจำกร่ำงกำยสตัว์น ้ำ ทัง้นี้กำรปนเป้ือน
ของสำรพษิดงักล่ำวจ ำเป็นทีต่อ้งมคีวำมรูเ้รื่องเทคนิคกำรตรวจวเิครำะหช์นิดสำรพษิ โดยเฉพำะสำรกลุ่ม
โลหะหนกั กลุ่มสำรก ำจดัศตัรพูชืและกลุ่มสำรพษิจำกเชือ้รำ รวมถงึเทคโนโลยกีำรบ ำบดัสำรพษิ โดยเน้น
เทคโนโลยทีี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและก่อให้เกดิควำมยัง่ยนืโดยเน้นเทคโนโลยกีำรบ ำบดัสำรพษิทำง
ชวีภำพที่ต้องใช้สิง่มชีวีติทัง้จุลนิทรยี์และพชื นอกจำกนี้ยงัมแีนวคดิกุญแจสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำร
แก้ไขปัญหำสำรพษิในสตัว์น ้ำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรป้องกนักำรปนเป้ือนกำรตกค้ำงสำรพษิในสตัว์น ้ำ 
รวมถงึกำรลดสำรพษิที่ปนเป้ือนในสิง่แวดล้อมก่อนที่ระบบธรรมชำติจะสำมำรถฟอกตวัเองหรอืฟ้ืนคนื
สภำพได ้ 
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บทท่ี 2 
สตัวน์ ้ำและกำรเพำะเล้ียง 

 
สตัว์น ้ำ ตำมค ำนิยำมของสัตว์น ้ ำ ในมำตรำ 4 จำกพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558 

หมำยควำมว่ำ “สตัวท์ีอ่ำศยัอยู่ในน ้ำเป็นปกต ิสตัวจ์ ำพวกสะเทนิน ้ำสะเทนิบก สตัวท์ีอ่ำศยัอยู่ในบรเิวณ
น ้ำท่วมถงึ สตัวท์ีม่กีำรด ำรงชวีติส่วนหนึ่งในน ้ำ สตัวท์ีม่วีงจรชวีติช่วงหนึ่งทีอ่ำศยัอยู่ในน ้ำเฉพำะช่วงชวีติ
ทีอ่ำศยัอยู่ในน ้ำ รวมทัง้ไข่และน ้ำเชือ้ของสตัวน์ ้ำและสำหร่ำยทะเล ซำกหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของสตัว์น ้ำ
เหล่ำนัน้ และใหห้มำยควำมรวมถงึพนัธุไ์มน้ ้ำตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนดและซำกหรอืส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพนัธุไ์มน้ ้ำนัน้ดว้ย”  
 ชนิดพันธุ์ส ัตว์น ้ ำมีจ ำนวนมำกและหลำกหลำย ซึ่งชนิดพันธุ์ปลำที่พบในแหล่งน ้ ำทัว่โลกมี
มำกกว่ำ 30,000 ชนิด โดยแต่ละชนิดอยู่ในระบบนิเวศทีแ่ตกต่ำงกนัตัง้แต่แหล่งน ้ำทีอ่ยู่บนภูเขำสูงจนถงึ
ใต้มหำสมุทร เขตน ้ำแขง็แถบขัว้โลกจนถึงเขตร้อนตลอดแนวเส้นศูนย์สูตร รวมถึงในแหล่งน ้ำจดืบน
แผ่นดนิจนถึงน ้ำเค็มในทะเล แสดงให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศแหล่งน ้ำที่สำมำรถพบ 
สตัว์น ้ำได้จ ำนวนมำกและหลำกหลำยชนิดน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ของมนุษย ์อย่ำงไรก็ตำมแมป้รมิำณ
และควำมหลำกชนิดของสัตว์น ้ ำจะมำกก็ตำม มนุษย์จ ำเป็นต้องท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ ำเพื่อให้มี
ทรพัยำกรสตัว์น ้ำใช้อย่ำงเพยีงพอ เนื้อหำในหนังสอืบทนี้จงึได้รวบรวมและเรยีบเรยีงกลุ่มสิง่มชีวีติใน
ระบบนิเวศกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำซึง่เป็นกำรเลยีนแบบธรรมชำตเิพื่อกำรสรำ้งผลผลติใหเ้พยีงพอต่อควำม
ต้องกำร นอกจำกนี้เนื้อหำเกี่ยวกบักำยวภิำคและสรรีะของสตัวน์ ้ำเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรเรยีนรูร้ะบบ
กลไกกำรท ำหน้ำที่ของอวัยวะภำยในร่ำงกำยของสัตว์น ้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิต
จ ำเป็นตอ้งมกีำรใชส้ำรเคมใีนกจิกรรมกำรเพำะเลีย้งดงักล่ำว ซึง่อำจก่อใหเ้กดิกำรปนเป้ือนสำรพษิและผล
ต่อชนิดกลุ่มสิง่มชีวีติ ระบบอวยัวะภำยในรำ่งกำยสตัวน์ ้ำทีเ่พำะเลีย้ง ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 

2.1 กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
 ระบบนิเวศในกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระบบคอื ระบบนิเวศน ้ำจดื ระบบนิเวศ
น ้ำกร่อยและระบบนิเวศน ้ำทะเล ซึง่ในแต่ละระบบนิเวศมลีกัษณะแหล่งน ้ำหลำกหลำย ไดแ้ก่ บ่อ ร่องน ้ำ 
คลอง หนอง บึง อ่ำงเก็บน ้ ำ ทะเลสำบ แม่น ้ ำ และทะเล แต่ละระบบนิเวศมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้แก่  
แพลงก์ตอนพชื (Phytoplankton) แพลงก์ตอนสตัว ์(Zooplankton) สตัวเ์กำะกบัวตัถุในน ้ำ (Periphyton) 
สตัวห์น้ำดนิ (Benthos) สตัวล์อยทีผ่วิน ้ำ (Neuston) และสตัวท์ีว่่ำยน ้ำอสิระ (Nekton) ปัจจยัส ำคญัที่มผีล
ต่อกำรด ำรงชวีติกลุ่มสตัวน์ ้ำทีเ่พำะเลีย้งในแต่ละระบบ ไดแ้ก่ ชนิดและปรมิำณแร่ธำตุอำหำรหรอืสำรพษิ
ทีไ่หลลงสู่แหล่งน ้ำ ปรมิำณและคุณภำพน ้ำในแต่ละแหล่งน ้ำทีไ่หลเวยีน กำรเปลีย่นแปลงอุณหภูมใินช่วง
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วนัในแต่ละฤดูกำล รวมถงึชนิดและปรมิำณสิง่มชีวีติที่เป็นองค์ประกอบในแต่ละระบบ ซึ่งมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 
 1) กลุ่มสงัคมส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน ้ำจืด (Freshwater community) ลกัษณะแหล่งน ้ำใน
ระบบนิเวศน ้ำจดืที่เกี่ยวข้องกบักำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำได้แก่ บ่อ คลอง หนอง บงึ แม่น ้ำและทะเลสำบ  
แบ่งไดเ้ป็นระบบนิเวศน ้ำนิ่งและระบบนิเวศน ้ำไหล สำมำรถพบกลุ่มสิง่มชีวีติทีแ่ตกต่ำงกนัดงันี้ 
 1.1) ระบบนิเวศน ้ำน่ิงในบ่อเพำะเล้ียง ระบบนิเวศนี้สำมำรถพบแพลงก์ตอนพชืซึ่งเป็นกลุ่ม
สิง่มชีวีติทีม่มีำกทีสุ่ด โดยเฉพำะเพลงกต์อนสกุลอะนำบนีำ (Anabaena sp.) บำซลิลำเรยี (Bacillaria sp.) 
คลำไมโดโมแนส (Chlamydomonas sp.) คลอเรลล่ำ (Chlorella sp.) ไดโนไฟซิส  (Dinophysis sp.)  
ซนีเดสมุส (Scenedesmus sp.) เป็นต้น สำหร่ำยเป็นสำหร่ำยเซลล์เดยีวสเีขยีว เช่น สกุลคลำโดโฟรำ 
(Cladophora sp.) ไมโครซสิติส (Mirocystis sp.) สไปโรไจรำ (Spirogyra sp.) แพลงก์ตอนสตัว์มกัพบ 
พำรำมเีซยีม (Paramecium sp.) วอตเิซลลำ (Vorticella sp.) โรตเิฟอร ์และไรแดง สตัวเ์กำะกบัวตัถุในน ้ำ
จะไม่พบเนื่องจำกมกีำรก ำจดัวตัถุในน ้ำจำกขัน้ตอนกำรเตรยีมบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ สตัว์หน้ำดนิที่พบ
ไดแ้ก่ หนอนแดง ตวัอ่อนแมลงปอ สตัวล์อยทีผ่วิน ้ำ ไดแ้ก่ จงิโจน้ ้ำ (Gerris sp.) ลูกน ้ำ และสตัวท์ีว่่ำยน ้ำ
อสิระ ไดแ้ก่ ปลำหรอืกุง้ ส ำหรบักำรเตรยีมบ่อหำกไมถู่กต้องเหมำะสมอำจพบกำรปะปนของสำหร่ำยและ
สตัวท์ีว่่ำยน ้ำอสิระชนิดทีไ่ม่พงึประสงค ์เช่น ปลำ กุ้ง และหอย เกดิจำกกำรไม่ใชถุ้งผำ้กรองหรอืตะแกรง
กรองไข่หรอืกรองสิง่มชีวีติในน ้ำก่อนน ำน ้ำเขำ้สู่บ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ สิง่มชีวีติในบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ  
บำงชนิดที่ไม่พงึประสงค์มกัถูกจดักำรให้มชีนิดและปรมิำณที่จ ำกดัโดยกำรใช้สำรเคม ีเช่น กำกชำหรอื
ไซยำไนดใ์นกำรก ำจดัปลำหรอืกุ้งทีต่กคำ้งหรอืตดิมำกบัน ้ำทีน่ ำเขำ้บ่อ คลอรนีเม็ดหรอืฟอรม์ำลนิในกำร
ก ำจดัจุลนิทรยี ์ปนูขำวในกำรปรบัค่ำกรด-ด่ำงของน ้ำ และโดยทัว่ไปบ่ออนุบำลและบ่อเลีย้งสตัวน์ ้ำมกีำร
ใชส้ำรเคมน้ีอยกว่ำบ่อเพำะพนัธุ์สตัวน์ ้ำโดยเลีย่งกำรใชส้ำรเคมทีีม่ฤีทธิก์ ำจดัจลุนิทรยีก์ลุ่มฟอรม์ำลนิหรอื
คลอรนี แต่มกีำรเพิม่จุลนิทรยี ์แพลงก์ตอน โปรโตซวัและสำหร่ำยจำกปุ๋ ยคอกหรอืฟำงทีเ่ตมิลงในน ้ำเพื่อ
สรำ้งพชืน ้ำจ ำพวกสำหร่ำยแพลงก์ตอนเป็นแหล่งอำหำรแก่สตัว์น ้ำ รวมทัง้กำรใช้จุลนิทรยีท์ี่มปีระโยชน์ 
(Effective microorganism หรอื อเีอม็) เช่น กลุ่มแลคตกิแอซดิแบคทเีรยี แซคคำโรไมเซส และมกีำรเพิม่
ปรมิำณแพลงก์ตอนสตัว์หรอืตวัอ่อนแมลง เช่น ไรแดง (Moina sp.) โรติเฟอร์ (Brachionus sp.) และ
หนอนแดง (Chironomus sp.) (ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยแีห่งชำติ, 2537; ชลอ, 
2543; ลดัดำ วงศ์รตัน์ a,b, 2544; ชลอและพรเลศิ, 2547; สุทธวรรณ สุพรรณ, 2551; เยำวลกัษณ์, 2554; 
Karr, 1981; Hellawell, 1989; George, 2000) 
 1.2) ระบบนิเวศน ้ำไหล กลุ่มสิง่มชีวีติทีเ่พำะเลีย้งในกระชงัในแม่น ้ำคลำ้ยกบักลุ่มสิง่มชีวีติทีพ่บ
ทัว่ไปในแม่น ้ำดงันี้ แพลงก์ตอนพชืได้แก่ ไมโครซสิตสิ (Mirocystis sp.) ออสซลิลำตอเรยี (Oscillatoria 
sp.) คลอสเตอเรียม (Closterium sp.) พีเดียสตรมั (Pediastrum sp.) และยูโดไรนำ (Eurodina sp.)  
แพลงก์ตอนสตัว์มกัพบสกุล พำรำมเีซยีม (Paramecium sp.) วอรต์เิซลลำ (Vorticella sp.) ดฟิฟลูเกีย 
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(Difflugia sp.) คำรำเทลลำ (Karatella sp.) โรตเิฟอรแ์ละไรแดง สตัวห์น้ำดนิ ไดแ้ก่ ไสเ้ดอืนน ้ำ (Tubifex 
sp. )  หนอนแดง  ตัว อ่ อนแมลงปอ  (Crocothemis sp. )  หอยฝำชี  (Patellidae sp. )  หอยหำบ
(Pilsbryoconcha sp.) หอยสองฝำ (Corbicula sp.) ตวัอ่อนแมลงชปีะขำว (Ephemera sp.) และตวัอ่อน
แมลงหนอนปลอกน ้ำ (Anisocentropus sp.) สตัว์ลอยที่ผวิน ้ำ เช่น จงิโจ้น ้ำ (Gerris sp.) และมวนแมง
ป่องน ้ำ (Ranatra sp.) และสตัวท์ีว่่ำยน ้ำอสิระ ไดแ้ก่ ปลำ สตัวน์ ้ำในกระชงัในแม่น ้ำหรอืล ำคลองอำจรบั
สมัผสัสำรพษิปนเป้ือนในน ้ำที่มำจำกกจิกรรมกำรเกษตร เช่น สำรก ำจดัแมลงกลุ่มออรก์ำโนคำรบ์ำเมต 
ออรก์ำโนฟอสเฟตและไพรทีรอยด ์สำรก ำจดัวชัพชื เช่น พรำรำควอต รวมถงึสำรพษิกลุ่มโลหะหนักจำก
กิจกรรมอุตสำหกรรมและชุมชน เช่น ตะกัว่ ปรอท แคดเมยีม และสำรหนู เป็นต้น  (ส ำนักงำนพฒันำ
วทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยแีห่งชำติ, 2537; ชลอ, 2543; ลดัดำa,b, 2544; กรมควบคุมมลพษิ, 2546, 
2560; ชลอและพรเลศิ, 2547; สุทธวรรณ, 2551;  รพจินัทร,์ 2554; มลวิรรณ, 2555; กรมประมง, 2559; 
Karr, 1981 ; Hellawell, 1989; Johnson et al., 1993; Rosenberg and Resh, 1993; George, 2000 ; 
Key, 2007) 
 2) กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน ้ำกร่อย (Estuarine community) กลุ่มสิง่มชีวีติทีพ่บในนิเวศ
ระบบน ้ำกร่อยมกัพบกุ้งก้ำมกรำมในบ่อปูน หรอืกุ้งทะเลในบ่อดนิ หรอืปูทะเลปูมำ้ในบ่อปูน รวมทัง้ใน
ถงัพลำสตคิไฟเบอรก์ลำส หรอืหอยแครง หอยแมลงภู่และปลำในกระชงัใกล้ปำกแม่น ้ำที่ตดิต่อกบัทะเล 
ซึ่งมนี ้ำทะเลขึน้ลงและไหลยอ้นสู่แม่น ้ำ กลุ่มสิง่มชีวีติดงักล่ำว เช่น แพลงก์ตอนพชื ได้แก่ คโีตเซอรอส 
(Chaetoceros sp.) สเกลลโีตนีมำ (Skeletonema sp.) อรีทิรอปซเิดยีม (Erythropsidium sp.) ไมโครซสิตสิ 
(Mirocystis sp.) ออสซลิลำตอเรยี (Oscillatoria sp.) และนิสเชยี (Nitzschia sp.) แพลงก์ตอนสตัวม์กัพบ
ซบัคลำสโคพพีอดำ (Subclass Copepoda) สกุลยรูทิโีมรำ (Eurytemora sp.) และโรตเิฟอร ์สตัวห์น้ำดนิ
ไดแ้ก่ ไสเ้ดอืนน ้ำ (Tubifex sp.) เพรยีง (Nereis sp.) และหนอนปลอกน ้ำ (Hilara sp.) สตัวท์ีว่่ำยน ้ำอสิระ
ชนิดทีไ่ม่พงึประสงคใ์นบ่ออำจมำจำกกำรไม่ใชถุ้งกรองหรอืตะแกรงกรองไข่หรอืกรองสิง่มชีวีติในน ้ำก่อน
น ำน ้ำเข้ำสู่บ่อเพำะเลี้ยง เช่น กุ้งก้ำมกรำม (Macrobrachium rosenbergii de Man) กัง้ (Harpiosquilla 
sp.) ปูก้ำมดำบ (Uca sp.) ปูแป้น (Varuna sp.) หอยเจดีย์ (Melanoides sp.) หรอื หอยฝำเดียวสกุล 
(Iravadia sp.) เป็นต้น (กรมประมง, 2536, 2559; ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ, 
2537; ชลอ, 2543; ลดัดำa,b, 2544; ชลอและพรเลศิ, 2547; สุทธวรรณ, 2551; Hellawell, 1989; Johnson 
et al., 1993; George, 2000) 
 3) กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน ้ำทะเล (Marine community) กลุ่มสิง่มชีวีติทีพ่บในกจิกรรม
ทำงกำรประมงในระบบนิเวศน ้ำทะเลมกัพบในบ่อดนิเลีย้งกุ้งหรอืหอยแครง หอยแมลงภู่หรอืปทูะเล ปมูำ้
ใกล้ชำยฝัง่ทะเล ซึ่งสำมำรถพบสิ่งมีชิวิตในกลุ่มแพลงก์ตอนพืชและสำหร่ำย  ได้แก่ ไมโครซิสติส  
ออสซิลลำตอเรีย อะนำบีนำ คีโตเซอรอส สเกลลีโตนีมำ นิสเชีย (Nitzschia sp.) คอสซิโนดิสคัส 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Erythropsidium&action=edit&redlink=1
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(Cossinodiscus sp.) นอกติลูกำ (Noctiluca sp.) จิมโนดิเนียม (Gymnodinium sp.) เพอริดิเนียม 
(Peridinium sp.) อีรทิรอปซิเดียม (Erythropsidium sp.) สำหร่ำยผมนำง (Gacilaria sp.) คลอเรลลำ 
(Chlorella sp.) และเตตรำเซลมสิ (Tetrasellmis sp.) แพลงกต์อนสตัวท์ีพ่บไดแ้ก่ ซบัคลำสโคพพีอด สกุล
ยูริทีโมรำ (Eurytemora sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus sp.) สัตว์หน้ำดินที่พบได้แก่ ไส้เดือนน ้ ำ 
(Tubifex sp.) เพรยีง (Nereis sp.) และแมลงหนอนปลอกน ้ ำ (Hilara sp.) และหำกกำรเตรยีมบ่อไม่
ถูกต้องเหมำะสมอำจพบ สตัวท์ีว่่ำยน ้ำอสิระชนิดทีไ่ม่พงึประสงคใ์นบ่อเลี้ยงมกัเกดิจำกกำรไม่ใชถุ้งหรอื
ตะแกรงกรองไข่หรอืกรองตวัสิง่มชีวีติออกในน ้ำหลำยชัน้ก่อนน ำน ้ำเขำ้สู่บ่อเลีย้ง เช่น กุง้กำ้มกรำม กัง้ ปู
ก้ำมดำบ (Uca sp.) ปูแป้น หอยเจดยี ์หอยน ้ำพรกิผวิหนำมหรอืหอยขี้นก (Littoraria pallescens) และ 
หอยฝำเดียว ( Iravadia sp.)  เป็นต้น (กรมประมง, 2536, 2559; ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชำติ, 2537; ชลอ, 2543; ลดัดำa,b, 2544; ชลอและพรเลศิ, 2547; สุทธวรรณ สุพรรณ, 
2551; กรมควบคุมมลพษิ, 2560; Rosenberg and Resh, 1993; George, 2000) 
 

2.2 กำยวิภำคและสรีรของสตัวน์ ้ำชนิดท่ีส ำคญัในกำรเพำะเลี้ยง 
 ปัจจบุนัควำมตอ้งกำรสตัวน์ ้ำเพื่อกำรบรโิภคและใชป้ระโยชน์ของมนุษยเ์พิม่มำกขึน้ในทุกภมูภิำค
ของโลกส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำโดยเฉพำะปลำ กุ้ง หอยและปูในแหล่งน ้ำผวิดนิและ
ตำมแนวชำยฝัง่ทะเลเพิม่จ ำนวนมำกขึ้น สตัว์น ้ำที่เพำะเลี้ยงในแหล่งน ้ำผวิดนิส่วนใหญ่เป็นสตัว์น ้ำจดื  
มลีกัษณะทำงกำยวภิำคและสรรีแตกต่ำงจำกสตัว์น ้ำทะเล โดยเฉพำะกำรท ำงำนของระบบแลกเปลี่ยน
เกลอืแร่ที่เหงอืกและไต ซึ่งมผีลต่อกำรรบัสมัผสัสำรพษิที่เกิดกำรปนเป้ือนจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ  
ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 2.2.1 ปลำ (Fish) 

ปลำจดัอยู่ในอนุกรมวิธำนกลุ่มสตัว์ชัน้สูง (Kingdom Animalia) ในไฟลมัคอร์ดำตำ (Phylum 
Chordata หรอื สิง่มชีวีติที่มกีระดูกสนัหลงั (Vertebrates) ชัน้พซิ (Class Pisces) ปลำเป็นสตัวม์กีระดูก
สนัหลงัเลือดเย็นเนื่องจำกอุณหภูมขิองตัวปลำและน ้ำอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน อุณหภูมิของเลือดใน
ร่ำงกำยของปลำผนัแปรได้ง่ำยตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมสิิง่แวดลอ้ม นอกจำกนี้ ปลำเป็นสตัวท์ี่
หำยใจดว้ยเหงอืก ยกเวน้ กลุ่มปลำมปีอด ส ำหรบัปลำส่วนใหญ่ผวิหนังถูกปกคลุมดว้ยเกลด็ บำงชนิดไม่
มีเกล็ด มีหัวใจสองห้อง มีขำกรรไกร ทัง้ขำกรรไกรบนและขำกรรไกรล่ำง ยกเว้นปลำปำกกลม  
กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตวัของปลำอำศยัหำง ครบีและกลำ้มเนื้อล ำตวั ปลำส่วนใหญ่จะผสมพนัธุ์กนั
ภำยนอกร่ำงกำย โดยทีต่วัผูฉ้ีดน ้ำเชือ้เขำ้ผสมกบัไข่ ไข่ทีไ่ดร้บักำรผสมจะฟักออกมำเป็นตวั แต่ปลำบำง
ชนิดมกีำรผสมพนัธุ์ภำยในร่ำงกำยของตวัเมยีเช่นเดยีวกบักระดูกสนัหลงัชัน้สูงทัว่ไป เช่น ปลำกระเบน 
ปลำฉลำม ปลำเข็ม และปลำหำงนกยูง  เป็นต้น (Hart and Reynolds, 2002; Evans and Claiborne, 
2006; Fernandes et al., 2007; Huntingford et al., 2012)  

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Erythropsidium&action=edit&redlink=1
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1) ประเภทของปลำ สำมำรถจ ำแนกประเภทของปลำออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มตำมแหล่งน ้ำทีอ่ยู่อำศยั 
คอื 

(1) ปลำน ้ำจดื (Freshwater fish) เช่น ปลำนิล ปลำตะเพยีน ปลำช่อน ปลำไน 
(2) ปลำทะเล (Marine fish) เช่น ปลำนกแกว้ ปลำสลดิหนิ ปลำทู 
(3) ปลำน ้ำกรอ่ย (Brackish water fish) เช่น ปลำกุเรำ ปลำเสอืพ่นน ้ำ 
(4) ปลำสองน ้ำ (Migratory fish) คอื ปลำทีอ่ำศยัอยูไ่ด้ทัง้น ้ำจดืและน ้ำเคม็ ซึง่สำมำรถจ ำแนกได้

เป็น 2 กลุ่มยอ่ย คอื 
(4.1) คำทำโดรเมำส ์ (Catadromous fish) เป็นปลำสองน ้ำทีว่ำงไขใ่นทะเลแต่อพยพไป

เจรญิเตบิโตในน ้ำจดื เช่น ปลำตูหนำ (Anguilla) ปลำไหลทะเล 
(4.2) อนำโดรเมำส ์ (Anadromous fish) เป็นปลำสองน ้ำทีว่ำงไขใ่นน ้ำจดืแต่อพยพไป

เจรญิเตบิโตในทะเล เช่น ปลำตะลุมพุก ปลำแซลมอน (Salmon) ปลำสตรปิแบส (Striped bass) 
ปลำแลมเพรย ์(Lamprey)  

 2) สรีรวิทยำของปลำ 
(1) ผิวหนัง (Skin) ผวิหนังปลำเป็นอวยัวะที่มพีื้นทีผ่วิมำกทีสุ่ด มคีวำมยดืหยุ่นสูง ปกคลุมทัว่

รำ่งกำย เพื่อป้องกนัโครงสรำ้งทีอ่ยูด่ำ้นล่ำงหรอืตวัปลำไมใ่หไ้ดร้บัอนัตรำย ผวิหนงัสตัวน์ ้ำยงัมหีน้ำที่ปรบั
ควำมสมดุลของน ้ำและเกลอืแร่ ช่วยขบัถ่ำยของเสยีและหำยใจ ผวิหนังประกอบด้วยเนื้ อเยื่อ 2 ชัน้คอื 
ผิวหนังชัน้นอก (Epidermis) และผิวหนังชัน้ใน (Dermis) (Hart and Reynolds, 2002; Evans and 
Claiborne, 2006; Shadwick and Lauder, 2006; Huntingford et al., 2012) (ภำพที ่2.1)  

 

 
 

ภำพท่ี 2.1  โครงสรำ้งผวิหนงัปลำ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Babu, 2018 

 

(1.1) ผิวหนังชัน้นอก ประกอบดว้ยเซลลร์ปูกระสวยเรยีงซอ้นกนัหลำยชัน้ และมต่ีอมสรำ้งเมอืก 
และเซลลส์รำ้งสแีทรกกระจำยอยู ่เมอืกปลำอำจมอีงคป์ระกอบทำงเคมแีตกต่ำงกนัในปลำแต่ละชนิดท ำให้
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กลิน่คำวปลำแตกต่ำงกนัไป ปลำที่ไม่มเีกล็ด เช่น ปลำดุก ปลำบกึ ปลำคงัและปลำไหล พบว่ำมเีมอืก
มำกกว่ำปลำมเีกลด็ ส ำหรบัผนังของเซลลบ์ุผวิหนังมอีงค์ประกอบเป็นไขมนัฟอสโฟลปิิดท ำใหส้ำรพษิที่
ละลำยไดด้ใีนไขมนั เช่น ตะกัว่ ปรอท และดบีุก สำรก ำจดัแมลงกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟต สำรก ำจดัศตัรพูชื
เอนโดซลัแฟนและไดคลอวอส สำรโพลไีซคลกิ อะโรมำติกไฮโดรคำร์บอนจำกน ้ำมนัหรอืปิโตรเลียม 
(Petroleum) ซึ่งเป็นสำรก่อมะเรง็ พบว่ำสำมำรถเคลื่อนย้ำยเข้ำสู่ร่ำงกำยสตัว์น ้ำได้ด ีและที่ผนั งของ 
คลอไรดเ์ซลลท์ีอ่ยู่บรเิวณผวิผนังของขำกรรไกร และฝำปิดเหงอืก พบว่ำมโีครงสรำ้งประกอบกนัเป็นช่อง  
เช่น ช่องแคลเซยีม (Calcium channel) ทีโ่ลหะหนัก เช่น แคดเมยีม ตะกัว่ สำมำรถแย่งชงิกบัแคลเซยีม 
อิออน (Ca2+) สงักะสอีิออน (Zn2+) หรอื เฟอรสัอิออน (Fe2+) ในกำรเคลื่อนย้ำยเข้ำสู่ร่ำงกำยสตัว์น ้ ำ 
รวมถงึทีผ่วิหนงัยงัมโีครงสรำ้งโปรตนีบนผนงัคลอไรดเ์ซลลจ์ดัตวัเป็นช่องเรยีก อะควำพอรนิ (Aquaporin) 
ในกำรใหส้ำรหนูผ่ำนเขำ้สู่ร่ำงกำยสตัว์น ้ำ นอกจำกนี้ในช่วงทีส่ตัว์น ้ำอยู่ในระยะเป็นไข่หรอืระยะตวัอ่อน 
ซึง่อวยัวะส ำคญัโดยเฉพำะเหงอืก ไตและล ำไสย้งัไมพ่ฒันำเตม็ที ่สำรพษิทีอ่ยูใ่นน ้ำ เช่น ตะกัว่ แคดเมยีม 
โครเมยีม สำรหนู และสงักะส ีสำมำรถเคลื่อนยำ้ยผ่ำนเปลอืกไข่ ผวิหนังหรอืเมอืกและท ำให้เกดิควำม
ผิดปกติต่อกำรเคลื่อนที่ของอสุจิ (Jezierska et al.,  2009) กำรพัฒนำตัวอ่อนหรือกำรเกิดลูกวิรูป 
(Deformity) ที่กะโหลกศรษีะ กระดูกสนัหลงั ถุงลม สมอง ไขสนัหลงั หวัใจ ครบี และหำง หำกผวิหนัง
สตัว์น ้ำเป็นแผล มกีำรฉีกขำดจำกกำรจบั กำรขนส่ง และภำยหลงักำรติดเชื้อโรค พบว่ำท ำให้กำรรบั
สำรพิษเข้ำสู่ ร่ ำงกำยเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Abel, 1989; Wood and Brauner, 2012 a,b; 
Sfakianakis et al., 2015) 

(1.2) ผิวหนังชัน้ใน ประกอบด้วยโครงสรำ้งส ำคญัทัง้เส้นเลอืด เส้นประสำท เนื้อเยื่อเกี่ยวพนั
และอวยัวะรบัสมัผสั ผวิหนังชัน้ในมเีซลล์ที่สำมำรถสร้ำงเกล็ด หนำม เงี่ยง และส่วนประกอบอื่นของ
ผวิหนังได ้หำกเกลด็ หนำม เงีย่ง หรอืโครงสรำ้งอื่นเกดิควำมเสยีหำย เซลลผ์วิหนังชัน้ในสำมำรถสร้ำง
โครงสรำ้งดงักล่ำวขึน้มำทดแทนได ้ 

(2) ระบบย่อยอำหำร (Digestive system) 
ระบบย่อยอำหำรจะเริ่มตัง้แต่ปำกไปจนถึงทวำรหนัก อำหำรจะผ่ำนจำกปำกไปคอหอย 

(Pharynx) เขำ้สู่กระเพำะอำหำร (Stomach) ซึง่มนี ้ำย่อยโปรตนีหลำยชนิด เช่น เปปซนิ ปลำหลำยชนิด
ไม่มกีระเพำะอำหำรที่แท้จรงิแต่มที่อทำงเดนิอำหำรที่ขยำยใหญ่ อวยัวะส่วนต่อจำกกระเพำะอำหำรคอื
ล ำไส้เล็กที่หลัง่น ้ำย่อย เช่น ทรปิซนิ อะไมเลสและไลเปส ท ำหน้ำที่ในกำรย่อยโปรตีน คำร์โบไฮเดรต 
ไขมนั ตำมล ำดบั ล ำไสท้ ำหน้ำทีดู่ดซมึอำหำรโมเลกุลขนำดเลก็ทีผ่่ำนกำรย่อย เช่น กลูโคส กรดอะมโิน  
กรดไขมนัและกลเีซอรอล ควำมยำวของล ำไสเ้ลก็มสี่วนสมัพนัธก์บัชนิดและพฤตกิรรมกำรกนิอำหำรของ
ปลำ ปลำหรอืกุ้งที่กนิสตัว์ชนิดอื่นเป็นอำหำรหรอืสตัว์น ้ำชนิดล่ำเหยื่อ พบว่ำมกัมลี ำไส้สัน้และตรง ปลำ
กลุ่มกนิพชืและอำหำรทีย่อ่ยยำกหรอืมปีรมิำณเสน้ใยสงู เช่น ปลำนิล ปลำไน ปลำตะเพยีน มกัมลี ำไสย้ำว
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ม้วนงอไปมำ ส่วนปลำเทรำท์มลี ำไส้เล็กลกัษณะพเิศษที่แยกเป็นท่อตนัหลำยท่อเรยีกว่ำ ไพลอรกิซคีำ 
(Pyloric caeca) เชื่อมต่อกบักระเพำะอำหำร เพื่อช่วยเพิม่พืน้ทีใ่นกำรยอ่ยอำหำร (ภำพที ่2.2) 

                   
            

ภำพท่ี 2.2 อวยัวะทีส่ ำคญัในปลำกระดกูแขง็ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Cimbaro, 2018 

 

อวยัวะในระบบทำงเดนิอำหำรของสตัวน์ ้ำ เมื่อรบัสมัผสัสำรพษิพบว่ำสำรพษิ เช่น ตะกัว่สำมำรถ
แพร่ผ่ำน (Diffusion) ช่องแคลเซยีม (Calcium channel) บนผนังเซลล์เยื่อบุกระเพำะอำหำรและล ำไส้ 
รวมทัง้อำศัยกำรเคลื่อนย้ำยโดยกำรท ำงำนโปรตีนที่อยู่บนเซลล์เยื่อบุล ำไส้ ทำงไดวำเลนท์เมทัล 
ทรำนสปอรต์เตอร ์(Divalent metal transporter) ปรอทอำศยักำรแพร่ผ่ำนและโปรตนีน ำพำบนผนังเซลล์
ทำง อะมิโนแอซิดแคร์ริเออร์ (Amino acid carrier) ก่อนเคลื่อนย้ำยเข้ำสู่เซลล์ ส่วนแคดเมียมเข้ำสู่
กระเพำะอำหำรทำงช่องแคลเซยีมและเขำ้สู่ล ำไส้ผ่ำนผนังเซลล์เยื่อบุทำงไดวำเลนท์เมทลัทรำนสปอรต์
เตอร์ และคอปเปอร์ทรำนสปอร์ตเตอร์ ส ำหรับสำรพิษจำกเชื้อรำที่ ปนเป้ือนในอำหำรสัตว์ เช่น 
อะฟลำทอกซนิ ฟูโมนิซนิ ไตรโคธซินีและออครำทอกซนิ แพร่ผ่ำน (Passive transport) ดำ้นบน (Apical 
part) เซลล์เยื่อบุล ำไส้ล ำไส้เป็นหลกั ส่วนสำรพิษดีออกซีนิวำลีนอล (Deoxynivalenol) แพร่ผ่ำนผนัง
ดำ้นขำ้งเซลล ์(Paracellular route) เยือ่บุล ำไส ้(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538; Trigo-Stockli et al., 
2000; Boonyaratpalin et al., 2001; Hart and Reynolds, 2002; Bintvihok, 2003; Manning, 2005, 
2015; Evans and Claiborne, 2006; Huntingford et al., 2012; Pietsch et al., 2015) 

(3) ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory system) 
ปลำมหีวัใจ 2 หอ้ง แบ่งไดเ้ป็น 4 ช่องคอื 1) ไซนสัวโีนซสั (Sinus venosus) มผีนงับำง ท ำหน้ำที่

รวบรวมเลือดก่อนเข้ำสู่หัวใจ 2) เอเทรียม (Atrium) ร ับเลือดจำกไซนัสวีโนซัสเพื่อส่งต่อไปยัง 
เวนตรเิคลิ 3) เวนตรเิคลิ (Ventricle) ท ำหน้ำที่สูบฉีดเลอืดออกจำกหวัใจ และ 4) โคนัสอำรเ์ตอรโิอซสั 
(Conus arteriosus) สบูฉีดเลอืดไปยงัเหงอืก (ภำพที ่2.3) (Hart and Reynolds, 2002; Stoskopf, 1993) 
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ภำพท่ี 2.3  ระบบไหลเวยีนเลอืดในปลำ  
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Stoskopf, 1993; McGrawHill Companies, 2016  

 

 หวัใจท ำหน้ำทีส่บูฉีดเลอืดผ่ำนเสน้เลอืดแดงเวนทรลัเอออรต์้ำ (Ventral aorta) ไปยงัเหงอืก (Gill) 
เพื่อรบัก๊ำซออกซเิจนแล้วขบัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และของเสยีในเลอืดออก เลอืดที่ฟอกดแีล้วจำก
เหงอืกจะถูกส่งผ่ำนเสน้เลอืดแดงดอรซ์ลัเอออรต์ำ (Dorsal aorta) ไปเลีย้งอวยัวะของร่ำงกำย เมือ่เลอืดที่
มคีำรบ์อนไดออกไซดถ์ูกส่งออกนอกเซลลจ์ำกอวยัวะกลบัเขำ้สู่ระบบเส้นเลอืดด ำเพื่อน ำกลบัเขำ้สู่หวัใจ 
ก่อนส่งไปฟอกทีเ่หงอืกอกีครัง้ (ภำพที ่2.3) เลอืดของปลำประกอบดว้ยเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขำว และ
เกล็ดเลอืด เมด็เลอืดแดงมฮีโีมโกลบินท ำหน้ำที่น ำออกซเิจนไปเลี้ยงอวยัวะในร่ำงกำย และรวบรวม
คำรบ์อนไดออกไซด์กลบัไปปล่อยออกนอกร่ำงกำยที่เหงอืก สตัว์น ้ำรบัสมัผสัสำรพษิเขำ้สู่ร่ำงกำยทำง
เซลล์เยื่อบุของเหงอืก ล ำไส้และผวิหนัง สำรพษิ เช่น ปรอท แคดเมยีม มกักระจำยในเซลล์โดยโปรตนี
เมทลัโลไทโอนีน (Metallothionein) ไทออล (Thiol) และเมทลัไบน์ดิ่งโปรตีน (Metal binding protein) 
เช่น คลับนิดนิ (Calbindin) แคลโมดลินิ (Calmodulin) ก่อนเคลื่อนยำ้ยออกจำกเซลลส์ู่กระแสเลอืดไปทัว่
ร่ำงกำยผ่ำนทำงช่องโซเดียมแคลเซียมเอกซ์เชนเจอร์ (Sodium calcium exchanger) หรอือำศัยกำร
ท ำงำนของแคลเซยีม-เอทพีเีอส (Calcium ATPase) เมือ่สำรพษิเขำ้สู่กระแสเลอืดจะกระจำยไปยงัอวยัวะ
ทัว่รำ่งกำย ตบัและไตเป็นอวยัวะส ำคญัทีม่เีอนไซมเ์กี่ยวขอ้งกบักำรปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งสำรพษิใหอ้ยู่ใน
รปูทีล่ะลำยน ้ำหรอือยู่ในระยะทีง่่ำยต่อกำรก ำจดัและขบัออกจำกร่ำงกำย สำรพษิในกระแสเลอืดสำมำรถ
ผ่ำนเขำ้ไปก ำจดัในเซลล์ตบัหลำยวธิกีำร เช่น เคลื่อนยำ้ยทำงช่องแคลเซยีมหรอืโปรตีนขนส่งสำรสอง
ประจ ุ(Divalent metal transporter) เปปไทด ์และ/หรอื อะมโิน แอซดิ ทรำนสพ์อรเ์ตอร ์(Peptide and/or 
Amino acid transporters) สำรพษิทีผ่่ำนออกจำกเซลลต์บัไปสู่ไต โดยกำรท ำงำนของโปรตนีขนส่งโลหะ 
(Metal transport protein) และเปปไทด์ และ/หรอื อะมโินแอซดิทรำนส์พอรเ์ตอร ์(Hart and Reynolds, 
2002; Evans and Claiborne, 2006; Huntingford et al., 2012; Aslam and Yousafzai, 2017) 

(4) ระบบหำยใจ (Respiratory system) 
 ระบบหำยใจมเีหงอืกท ำหน้ำทีแ่ลกเปลีย่นก๊ำซ ขบัของเสยีแอมโมเนียและปรบัสมดุลเกลอืแร ่ปลำ
ทัว่ไปจะมกีระดูกเหงอืกขำ้งละ 4 ซี ่ท ำหน้ำทีเ่ป็นแกนยดึเกำะของซี่เหงอืก (Gill filament หรอื Primary 
gill lamella) ซีเ่หงอืกแต่ละซีจ่ะแตกแขนงเป็นซีเ่หงอืกฝอย (Secondary gill lamella) เพื่อช่วยเพิม่พื้นที่
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ในกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซมำกขึน้ จ ำนวนซี่และขนำดของซี่เหงอืกขึน้กบัชนิดและแหล่งที่อยู่อำศยัของปลำ 
ปลำทีว่่ำยน ้ำเรว็ในเขตกลำงน ้ำ (Pelagic) ตวัอย่ำงเช่น ปลำทู ปลำอนิทรยี ์จะมจี ำนวนซีเ่หงอืกมำกเพื่อ
เพิม่พืน้ทีใ่นกำรหำยใจไดม้ำกกว่ำหลำยเท่ำเมื่อเทยีบกบัปลำกลุ่มทีห่ำกนิตำมหน้ำดนิ นอกจำกซีเ่หงอืก
แลว้ยงัมซีี่กรอง (Gill raker) เรยีงตวัอยู่ทำงดำ้นขำ้งซีเ่หงอืก ท ำหน้ำทีก่รองอำหำรกกัเก็บไวใ้นช่องปำก 
และเพื่อให้เหงอืกสำมำรถแลกเปลี่ยนก๊ำซออกซเิจนออกจำกน ้ำได้มำก เส้นเลอืดฝอยบรเิวณเหงอืก
จดัเรยีงให้มที ิศทำงกำรไหลเวียนของเลือดสวนทำงกับทิศทำงของกระแสน ้ำที่ไหลผ่ำน เรยีก ว่ำ 
เคำนเตอรเ์คอเนท ์เอกซเ์ชนจ ์(Countercurrent exchange) (ภำพที ่2.4) 

 
 

       ภำพท่ี 2.4 กำรแลกเปลีย่นออกซเิจน กำรไหลของน ้ำและกำรไหลเวยีนของเลอืดทีเ่หงอืกปลำ 
       ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Evans et al., 2005; Evans and Claiborne, 2006 

 

สำรพษิแต่ละชนิดมกีลไกกำรเคลื่อนย้ำยเข้ำสู่ตวัปลำผ่ำนเซลล์เหงอืกแตกต่ำงกนั เช่น ตะกัว่
สำมำรถแพร่เข้ำสู่ตัวปลำผ่ำนช่องแคลเซียมของคลอไรด์เซลล์และทำงช่องโวลต์เทจ อินเซนซิทีฟ 
(Voltage-insensitive channel) นอกจำกนี้ปรอทสำมำรถแพร่ผ่ำนผนังเซลล์เหงอืกได้อย่ำงรวดเรว็และ
ผ่ำนทำงแคทอิออนเอกซ์เชนจ์โดยใช้พลงังำน (Active uptake-cation exchange site) ส่วนแคดเมยีม
เคลื่อนย้ำยผ่ำนเซลล์เยื่อบุเหงอืกทำงช่องแคลเซียมของคลอไรด์เซลล์ร่วมกับกำรน ำพำของโปรตีน 
ไดวำเลนทเ์มทลัทรำนสปอรต์เตอร ์ก่อนแพร่ไปทัว่เซลลแ์ละเคลื่อนยำ้ยออกจำกเซลลเ์หงอืกเขำ้สู่กระแส
เลอืดกระจำยไปทัว่ร่ำงกำย (Hart and Reynolds, 2002; Evans and Claiborne, 2006; Shadwick and 
Lauder, 2006; Fernandes et al., 2007; Huntingford et al., 2012; Aslam and Yousafzai, 2017)  

(5) ระบบปรบัสมดลุเกลือแร่ (Osmotic Homeostatis and Electrolyte Balance) 
อวยัวะที่มบีทบำทส ำคญัในกำรรกัษำสมดุลเกลอืแร่ (Homeostasis) ในปลำทัว่ไปได้แก่ เหงอืก 

ไต กระเพำะปัสสำวะและกระเพำะอำหำร  ส ำหรบัปลำฉลำมและกระเบนได้แก่ เรคตลัแกลนด์ (Rectal 
organ) หรอือวยัวะทวำร ไตปลำประกอบดว้ยโครงสรำ้งทีเ่รยีกว่ำ เนฟรอน (Nephron) จ ำนวนมำก แต่ละ
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หน่วยของเนฟรอนประกอบด้วย 2 ส่วนคอื 1) ส่วนที่ท ำหน้ำที่กรองกลบัสำรส ำคญัที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย
เรยีกว่ำ รนีอลคอรพ์สัเคลิ (Renal corpuscle) ซึ่งมกีลุ่มหลอดเลอืดฝอยขดตวัแน่นคลำ้ยกระเปำะหรอืที่
เรยีกว่ำ โกลเมอรูรสั (Glomerulus) เป็นองค์ประกอบร่วมกบัเยื่อกรองที่โอบหุ้มรอบหลอดเลอืด หรอืที่
เรยีกว่ำ แคปซลู (Capsule) และ 2) ส่วนหลอดไตฝอย (Renal tubule) ท ำหน้ำทีร่วบรวมของเสยีออกจำก
ไต โดยหลอดไตฝอยจะรวมกนัเป็นท่อขนำดใหญ่ทีเ่รยีกว่ำ ท่อไต (Collecting tubule) (ภำพที ่2.5)   

                     
 

ภำพท่ี 2.5 กำรเคลื่อนยำ้ยของสำรอำหำร เกลอืแรแ่ละน ้ำทีเ่นฟรอนและท่อไตของปลำ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก McGrawHill Companies, 2016 

 

กำรท ำงำนของไตปลำจะแตกต่ำงกนัระหว่ำงปลำน ้ำจดืและปลำทะเล ซึ่งมรีำยละเอยีดในระบบ
ปรับสมดุ ล เ กลือแ ร่ จ ำ แนกตำมชนิ ดปลำ  (Hart and Reynolds, 2002; Fernandes et al., 2007; 
Huntingford et al., 2012) ดงันี้ 

(5.1) ระบบปรบัสมดลุเกลือแร่ในปลำน ้ำจืด เลอืดปลำน ้ำจดืมคีวำมเขม้ขน้ของเกลอืแร่สูงกว่ำ
น ้ำภำยนอก จงึท ำให้น ้ำแพร่ผ่ำนเหงอืก ปำก และพื้นผิวของล ำไส้ เข้ำมำภำยในตัวปลำ (Osmotic 
diffusion) ส่วนผวิหนงัยอมใหน้ ้ำผ่ำนเขำ้ตวัไดบ้ำ้ง และเพื่อรกัษำสมดุลเกลอืแร ่เหงอืก ล ำไสแ้ละไตมกีำร
ดดูเกลอืแร ่ไดแ้ก่ โซเดยีม แคลเซยีม คลอไรด ์แอซดิฟอสเฟต (HPO) แบบใชพ้ลงังำนกลบัเขำ้สู่ร่ำงกำย 
ยกเว้น คลอไรด์ที่จะดูดซมึเขำ้มำภำยในร่ำงกำยเพยีงจ ำนวนน้อย ส ำหรบักำรดูดกลบัเกลอืแร่ที่เหงอืก
อำศยักำรท ำงำนของคลอไรด์เซลล์ที่เหงอืก ส่วนที่ไตอำศยักำรกรองผ่ำนโครงสร้ำงหลอดเลอืดที่ขด
รวมตวักนัที่เรยีกว่ำ โกลเมอรูลสั (Glomerulus) และดูดเฉพำะเกลอืแร่รวมทัง้สำรอำหำร เช่น กลูโคส 
โปรตนี กลบัทีเ่ซลลบ์ุผวิท่อไต (Tubular epithetium)  จงึท ำใหปั้สสำวะ (Urine) ของปลำ น ้ำจดืทีอ่อกจำก
ร่ำงกำยมปีรมิำณน ้ำมำกแต่เกลือแร่น้อย นอกจำกนี้ยงัมีของเสียกลุ่มครเีอติน (Creatine) ครเีอตินีน 
(Creatinine) และแอมโมเนีย (Ammonia) โดยแอมโมเนียซึง่เกดิจำกกำรเมแทบอลซิมึสำรไนโตรเจนจำก
อำหำรและเป็นของเสยีทีม่พีษิต่อเซลลแ์ละเนื้อเยื่อร่ำงกำย จะถูกขบัออกทำงเหงอืกเป็นส่วนใหญ่ มเีพยีง
ส่วนน้อยที่ขบัออกทำงปัสสำวะ (Hart and Reynolds, 2002; Evans and Claiborne, 2006; Weihrauch 
et al., 2009; Huntingford et al., 2012) (ภำพที ่2.6) 
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ภำพท่ี 2.6 กลไกกำรปรบัสมดุลน ้ำและเกลอืแรใ่นตวัปลำและเหงอืกปลำน ้ำจดื 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก McGrawHill Companies, 2016 

 

กลไกของกำรดูดซมึของโซเดยีมออิอน (Na+) เขำ้สู่เซลลบ์ุเหงอืกเนื้อเยื่อจะมคีวำมสมัพนัธใ์นทศิ
ทำงตรงข้ำมกับกำรเคลื่อนย้ำยไฮโดรเจนอิออน (H+) ในท ำนองเดียวกันคลอไรด์อิออน (Cl-) ก็จะ
เคลื่อนยำ้ยในทศิทำงตรงขำ้มกบัไบคำรบ์อเนตออิอน (HCO3

-) กำรเคลื่อนยำ้ยของโซเดยีมออิอน (Na+) 
เขำ้สู่เซลล์ปลำน ้ำจดืจะถูกยบัยัง้ในน ้ำที่เป็นกรดหรอืมไีฮโดรเจนออิอน (H+) ปรมิำณมำก กำรไหลออก
ของไฮโดรเจนออิอนจะน้อยในน ้ำที่เป็นกรด แต่จะมมีำกขึน้ในน ้ำที่เป็นด่ำง อย่ำงไรก็ตำมในน ้ำจดืตำม
ธรรมชำติจะมปีรมิำณไฮโดรเจนอิออนต ่ำมำก จงึท ำให้สำมำรถเคลื่อนย้ำยออกจำกร่ำงกำยผ่ำนเซลล์
เหงอืกได้ง่ำย นอกจำกนี้น ้ำที่มปีรมิำณแคลเซยีมออิอน (Ca2+) และแมกนีเซยีมออิอน (Mg2+) สูงจะลด
ควำมสำมำรถของเยื่อบุเซลล์เหงอืกต่อกำรเคลื่อนย้ำยโซเดียมอิออนเข้ำเซลล์ (Hart and Reynolds, 
2002; Evans and Claiborne, 2006; Huntingford et al., 2012) (ภำพที ่2.7) 

 
 

 
 

ภำพท่ี 2.7 กลไกกำรปรบัสมดุลน ้ำและเกลอืแรท่ีเ่หงอืกและไตปลำน ้ำจดื 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก McGrawHill Companies, 2016 
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(5.2) ระบบปรบัสมดุลเกลือแร่ในปลำทะเล แบ่งประเภทปลำทะเลเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ปลำ
ทะเลกระดูกแขง็และปลำทะเลกระดูกอ่อน ซึ่งมคีวำมแตกต่ำงกนัในกำรปรบัสมดุลเกลอืแร่ (Hart and 
Reynolds, 2002; Evans and Claiborne, 2006; Huntingford et al., 2012) ดงันี้ 
 ปลำทะเลกระดูกแข็ง ในน ้ ำทะเลมีควำมเข้มข้นเกลือแร่มำกกว่ำในเนื้ อเยื่อร่ำงกำย 
(hypertonic) เกลอืในน ้ำจงึเคลื่อนยำ้ยผ่ำนเหงอืกเขำ้สู่ร่ำงกำยตลอดเวลำ ร่ำงกำยจ ำเป็นต้องมกีำรก ำจดั
เกลอืแร่ส่วนเกินออกผ่ำนทำงเหงอืกและไตเป็นหลกั เพื่อลดกำรสูญเสยีน ้ำอออกจำกเซลล์ในตัวปลำ 
(Dehydration) บรเิวณเหงอืกปลำทะเลเช่นเดยีวกบัปลำน ้ำจดืซึง่มคีลอไรดเ์ซลล ์(Chloride cell) เพื่อขบั
เกลอืส่วนเกนิออกโดยใชพ้ลงังำนจำกกำรท ำงำนของเอนไซมโ์ซเดยีมโพแทสเซยีม อะดโีนไซน์ไตรฟอส
ฟำเทส (Sodium-potassium adenosine triphosphatase หรอื Na+-K+ ATPase) ในปลำทะเลกำรท ำงำน
ของเอนไซมน์ี้จะกระตุน้โดยฮอรโ์มนคอรต์ซิอล (Cortisol)  
 เกลือไบคำร์บอเนตอิออน (HCO3

-) ในน ้ำทะเลจะกระตุ้นกำรเคลื่อนย้ำยของคลอไรด์อิออน  
(Cl-) สภำพทีน่ ้ำมคีวำมเป็นด่ำงจะลดกำรขนถ่ำยคลอไรดอ์อิอน และกำรยำ้ยออกของคลอไรดอ์อิอนผ่ำน
เหงอืกจะถูกกระตุ้นไดโ้ดยตวักระตุ้นระบบประสำทอตัโนมตั ิ(p-adrenergic activators) แต่ถูกยบัยัง้ดว้ย
สำรอพีเินฟรนิ (Epinephrine) 
 อะซทีลิโคลนี (Acetylcholine) และโคลเีนอจกิอะโกนิสต์ (Cholinergic agonist) มผีลในกำรลด
กำรขบัออกของคลอไรด์อิออนผ่ำนเหงอืก ฮอร์โมนโปรแลคตินให้ผลที่เกิดขึ้นในระยะสัน้ โดยช่วยลด
ขบวนกำรผ่ำนเข้ำออกของสำรแบบใช้พลงังำนของคลอไรด์อิออนจำกเหงอืก และผลในระยะยำวจะ
เกีย่วกบักำรเกดิเปลีย่นแปลงของคลอไรดเ์ซลล ์
 นอกจำกนี้ออิอนของแมกนีเซยีม แคลเซยีมและซลัเฟต และเกลอืแร่ประจุสองบวกชนิดอื่นจะ
ยงัคงอยู่ในล ำไส้ และเมื่อมสีำรละลำยที่เป็นด่ำงผ่ำนเข้ำมำจะท ำให้เกดิออกไซด์หรอืไฮดรอกไซด์ที่ไม่
ละลำยน ้ำและผ่ำนออกสู่ภำยนอกกบัอุจจำระ อย่ำงไรกต็ำมเกลอืแร่ประจุสองบวก เช่น แมกนีเซยีม และ
แคลเซยีม ในรำ่งกำยจะถูกขบัออกทำงไตรว่มซลัเฟตออิอน ปลำสองน ้ำ (Migratory fish) เมือ่มกีำรอพยพ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อำศยัจะท ำให้เกดิปัญหำในกำรสูญเสยีน ้ำหรอืสูญเสยีออิอน โดยโกลเมอรูรสัที่ไตส่วน
ต้นจะเขำ้มำมบีทบำทต่อกำรปรบัปรมิำตรและควำมเขม้ขน้ของปัสสำวะ โดยควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั
ของปลำขึน้อยู่กบักำรถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม ปัจจยัส ำคญัในกำรปรบัตวัของปลำทะเลยงัเกี่ยวขอ้งกบั
ควำมระดบัของแคลเซยีม (Ca2+) หำกมรีะดบัสูงในน ้ำทะเล พบว่ำจะไปลดกำรแพรข่องน ้ำและเคลื่อนยำ้ย
เกลอืทะเลเขำ้ออกเหงอืก อย่ำงไรก็ตำมปลำทะเลก็ไม่สำมำรถที่จะดูดซมึน ้ำไดโ้ดยตรงเพยีงอย่ำงเดยีว
จำกน ้ำทะเลทีก่นิแต่จะเคลื่อนยำ้ยเกลอืแร่พรอ้มกบัน ้ำเขำ้สู่ร่ำงกำยผ่ำนกระเพำะล ำไส ้ก่อนขบัเกลอืแร่
ออกทีเ่หงอืก ไตของปลำทะเลจะท ำหน้ำทีใ่นกำรขบัยเูรยี และอเิลกโตรไลตอ์อกสู่ท่อไตพรอ้มกบัน ้ำ ซึง่ใน
กำรรกัษำสมดุลเกลอืแร่ ไตจะขบัอเิลกโตรไลต์แมกนีเซยีมออิอน (Mg2+) และซลัเฟตออิอน (SO4

2-) ออก
จำกไตเป็นหลักซึ่งแตกต่ำงจำกปลำน ้ ำจืดที่ขบัโซเดียมและคลอไรด์อิออน ส่วนกำรเคลื่อนย้ำยน ้ ำ 
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(Passive water transport) ออกจำกไตไปสู่ปัสสำวะนัน้จะขึ้นกบัควำมเข้มข้นของแมกนีเซียมในเลือด 
(ภำพที ่2.8) 

             
 ภำพท่ี 2.8 กลไกกำรปรบัสมดุลน ้ำและเกลอืแรท่ีเ่หงอืกและไตปลำทะเลกระดกูแขง็ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก McGrawHill Companies, 2016 

 

ปลำทะเลกระดูกอ่อน ปลำฉลำมและกระเบนมีอวัยวะที่ส ำคัญต่อกำรปรับสมดุลเกลือแร่ 
(Homeostasis) ได้แก่ เรคตัลแกลนด์ (Rectal organ) หรืออวัยวะทวำร ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรขับถ่ำย
โซเดยีมคลอไรดท์ีม่มีำกเกนิไป ไตปลำประกอบดว้ยโครงสรำ้งทีเ่รยีกว่ำ เนฟรอน (Nephron) จ ำนวนมำก 
เลอืดของปลำเหล่ำนี้ มคีวำมเขม้ขน้เกลอืแรส่งูกว่ำน ้ำทะเลเลก็น้อย (Hyperosmotic) จงึท ำใหน้ ้ำแพร่ผ่ำน
เหงอืกและเนื้อเยือ่ในปำกเขำ้สู่ตวัปลำ (Passive water influx) เนื่องจำกในกระแสเลอืดจะมเีกลอืคลอไรด ์
(Chloride) อยูส่งูและทีส่ ำคญัมสีำรประกอบไนโตรเจน (Nitrogeneous compound) ซึง่ไดแ้ก่ ยเูรยี (Urea) 
และไตรเมธลิลำมนี (Trimethylamine oxides) ผลติได้จำกตบั ท ำให้น ้ำแพร่เข้ำกระแสเลอืดเพื่อรกัษำ
สมดุล (Metabolic water loss) แมจ้ะมบีำงส่วนถูกขบัออกไปพรอ้มกบัปัสสำวะ แต่มปีรมิำณน้อยมำกและ
จะถูกดูดซมึกลบัเขำ้มำทำงท่อไตให้ใกล้เคยีงกบัควำมเขม้ขน้เดมิอยู่เสมอเพื่อรกัษำระดบัยูเรยีและไตร
เมธลิลำมนีให้สูง กำรควบคุมแรงดนัออสโมตคิ (Osmotic pressure) ของพลำสมำโดยกำรดูดซมึในท่อ
ฝอย (Renal tubule) ของไตมกัเป็นกำรเคลื่อนย้ำยแบบไม่ใช้พลงังำน (Passive transport) มำกกกว่ำ
แบบใชพ้ลงังำน (Active transport)  

กำรควบคุมน ้ำของปลำเริม่จำกทีน่ ้ำผ่ำนเหงอืกเขำ้ไป ท ำใหเ้ลอืดลดควำมเขม้ขน้ลง แต่ท ำใหก้ำร
ไหลเวยีนของปัสสำวะเพิม่ขึน้ บำงส่วนมกีำรขบัทิ้งทำงปัสสำวะ แต่มกีำรดูดซมึเอำน ้ำกลบัเขำ้สู่ร่ำงกำย
ทำงท่อไตส่วนต้น (Proximal convolute tubule) นอกจำกนี้ในปลำกระดูกอ่อนมอีวยัวะบรเิวณทวำรหนัก
เรยีก Rectal gland (ภำพที ่2.9) (Hart and Reynolds, 2002; Evans and Claiborne, 2006; Huntingford 
et al., 2012)  
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ภำพท่ี 2.9 กลไกกำรปรบัสมดุลน ้ำและเกลอืแรท่ีเ่หงอืกและไตปลำทะเลกระดกูอ่อน 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก McGrawHill Companies, 2016 

 

 (6) ระบบประสำท (Nervous system) 
ปลำกระดูกแข็งและปลำกระดูกอ่อน สำมำรถใช้ระบบประสำทของสตัว์เลี้ ยงลูกด้วยนมเป็น

ต้นแบบในกำรเทยีบเคยีงได้ โดยมสีมองและไขสนัหลงัเป็นโครงสรำ้งหลกั มเีส้นประสำทแยกออกจำก
สมองไปสู่อวยัวะทัว่รำ่งกำยคอื 1) รบักระแสประสำทหรอืควำมรูส้กึ (Sensory) และ 2) ส่งกระแสประสำท
หรอืส่งค ำสัง่ (Motor) ซึ่งมทีัง้ส่วนที่อยู่ในอ ำนำจจติใจ (Voluntary หรอื Somatic nervous system) มี
หน้ำที่ส่งสัญญำณไปยงักล้ำมเนื้อลำยและส่วนที่อยู่นอกอ ำนำจจิตใจ ( Involuntary หรือ Autonomic 
nervous system) กำรท ำงำนในหลำยอวยัวะจะถูกกระตุ้นหรอืยับยัง้กำรท ำงำนด้วยระบบประสำทนี้  
ซึง่ควำมรูส้กึนึกคดิบงัคบักำรท ำงำนไม่ได ้เช่น กำรหดตวัของกลำ้มเนื้อเรยีบ กำรเตน้ของกลำ้มเนื้อหวัใจ 
กำรหลัง่สำรจำกต่อมในรำ่งกำย เป็นตน้  

อวัยวะรบักลิ่น (Olfactory receptors) ในปลำกระดูกแข็งแสดงให้เห็นถึงระบบประสำทซึ่งมี
ลกัษณะเป็นช่องรบักลิน่ (Olfactory pit) อยู่บนส่วนหวัและรูจมูก (Nostril) ปลำฉลำมและปลำกระเบน
แตกต่ำงจำกปลำกระดูกแขง็โดยจะรบักลิน่ที่ผสมในน ้ำไหลผ่ำนเข้ำมำทำงถุงรบักลิน่ (Olfactory sac) 
ปลำไหลมอีวยัวะรบักลิน่ (Olfactory organ) ยำวและใหญ่ มชี่องรบักลิน่ 2 ช่องคอื 1) ช่องแรกยื่นยำว
ออกมำจำกปลำยจงอยปำก และ 2) ช่องทีเ่ปิดออกใกลต้ำ ท ำใหป้ลำกลุ่มนี้สำมำรถตดิตำมกลิน่ทีม่คีวำม
เขม้ขน้ระดบัต ่ำไดด้ ีรวมทัง้ในปลำแซลมอนจะใชก้ำรดมกลิน่จำกกรดอะมโินแอลซรีนี (L-Serine) ซึง่เป็น
สำรที่มำจำกถิน่ก ำเนิดในกำรกลบัคนืถิ่นต้นก ำเนิดเพื่อวำงไข่ หำกแหล่งน ้ำมสีำรพษิปนเป้ือน สำรพษิ 
แต่ละชนิดมกีลไกกำรเคลื่อนยำ้ยเขำ้สู่ตวัปลำผ่ำนเซลลร์จูมกูแตกต่ำงกนั เช่น แคดเมยีมเคลื่อนยำ้ยผ่ำน
ทำงช่องแคลเซยีมก่อนมำสะสมทีก่ระเปำะออลแฟคตอร ี(Olfactory bulb) แต่สำรพษินี้ไมส่ำมำรถผ่ำนเยื่อ
กัน้สมอง (Blood brain barrier) เพื่อผ่ำนสู่สมองได ้ส ำหรบัปรอทพบว่ำจะเขำ้สู่ร่ำงกำยผ่ำนทำงเซลล์รบั
กลิน่ก่อนเคลื่อนยำ้ยสู่เสน้ประสำทสมองคู่ที ่1 (Olfactory nerve) ทีม่บีทบำทรบัควำมรูส้กึเรือ่งกลิน่  

ปลำกระดูกแข็งมอีวยัวะที่ใช้รบัรสเป็นต่อมรบัรส (Taste bud) ที่กระจำยอยู่ทัว่ไป ทัง้ในปำก 
หนวด คอหอย ครบี ผวิหนังบรเิวณล ำตวั ซี่เหงอืก (Gill arch) กลิแรค์เกอร ์(Gill raker) หรอืที่บรเิวณ
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เพดำนปำก ส่วนปลำกระดูกอ่อน เช่น ปลำฉลำม จะมอียู่เฉพำะในปำกและคอหอย โดยทัว่ไปกำร
ตอบสนองต่อกำรรบัรสในปลำจะแตกต่ำงกับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลำมกีำรตอบสนองต่อรสขม 
(Guanine) และรสเปรีย้ว (Acetic acid) ไดด้มีำก ตอบสนองต่อกลูโคสหรอืซูโครสมน้ีอย นอกจำกนี้เกลอื
แร่พวกแคลเซยีมและแมกนีเซยีมปรมิำณต ่ำสำมำรถไปกดกำรตอบสนองกำรรบัรสของปลำดุก แต่ออิอน
ที่มปีระจุลบหลำยประจุ (Polyvalent anions) จะเพิม่กำรรบัรส อย่ำงไรก็ตำมปรอทหรอืตะกัว่ สำมำรถ
ยบัยัง้กำรรบัรสในสตัวน์ ้ำ (Hart and Reynolds, 2002; Evans and Claiborne, 2006; Huntingford et al., 
2012)  

 

2.2.2 กุ้ง (Shrimp หรือ Prawn) 
1) กุ้งขำววำนำไม (Litopenaeus vannamei, Boone หรือ White shrimp) 
กุ้งขำววำนำไมเป็นกุ้งทะเลสำยพนัธุ์ที่นิยมเลี้ยงทัว่โลกโดยเฉพำะประเทศไทย กุ้งชนิดนี้ใน

ธรรมชำตพิบไดต้ัง้แต่ชำยฝัง่ทะเลของประเทศเมก็ซโิกจนถงึชำยฝัง่ทะเลของประเทศเปร ูซึง่เป็นเขตทีม่ ี
อุณหภูมขิองน ้ำประมำณ 26-28 องศำเซลเซยีส (อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปีสูงกว่ำ 20 องศำเซลเซยีส) และมี
ควำมเค็มประมำณ 35 พีพีที กุ้งขำววำนำไมถูกจดัตำมหลกัอนุกรมวิธำนอยู่ในไฟลัมอำร์โธรโพดำ 
(Arthropoda) ซับไฟลัมครัสตำเซีย (Crustacea) คลำสมำลำคอสตรำกำ (Malacostraca) ออร์เดอร ์
เดกะโพดำ (Decapoda) แฟมลิีพ่เีนียอเิด (Penaeidae) จนีัสไลโตพเีนียส (Litopenaeus) สปีชยีว์ำนำไม 
(Vannamei) ไฟลมัอำรโ์ธรโพดำเป็นสตัวป์ระเภททีม่ลี ำตวัเป็นปลอ้งขอ้ คลำสครสัตำเซยีมลีกัษณะเปลอืก
แขง็หุม้ตวั ออรเ์ดอรเ์ดกะโพดำคอืม ี10 ขำ ลกัษณะโครงสรำ้งและอวยัวะของกุง้ขำววำนำไมประกอบดว้ย 
2 ส่วนทีส่ ำคญัคอื 1) ส่วนหวัและอก หรอื เซฟฟำโลทอแรกซ ์(Cephalothorax) ส่วนน้ีมอีวยัวะโครงสรำ้ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปมประสำท (Nerve ganglion) แอนเทนนอลแกลนด ์(Antennal gland) เหงอืก (Gill) ระบบ
ย่อยอำหำร (Digestive system) ระบบไหลเวยีนเลอืด (Circulatory system) ระบบเคลื่อนไหวร่ำงกำย 
(Locomotor system) และระบบสืบพนัธุ์ (Reproductive system) และ 2) ส่วนล ำตวั หรอื แอบโดเมน 
(Abdomen) ส่วนนี้มอีวยัวะโครงสรำ้งส ำคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัล ำไส ้หลอดเลอืด และกลำ้มเนื้อล ำตวัและหำง
ในกำรเคลื่อนไหว (ภำพที ่2.10) (Honors Biology, 2016) มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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ภำพท่ี 2.10  ลกัษณะกำยวภิำคอวยัวะของกุง้ขำววำนำไม 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Honors Biology, 2016 

 

                                  
 

ภำพท่ี 2.11 กลไกกำรปรบัสมดุลน ้ำและเกลอืแรใ่นกุง้น ้ำจดื 

ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก McGrawHill Companies, 2016 
 

(1) ปมประสำท ส่วนหวัของกุ้งมทีัง้ปมประสำทซุปรำอีโซฟำเจยีลหรอืแอนทีเรยีแกงเกลี่ยน 
(Supra-esophageal ganglion หรือ Anterior ganglion) ท ำหน้ำที่คล้ำยสมอง ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยัง
เสน้ประสำททอดตวัยำวตลอดดำ้นล่ำงล ำตวั (Ventral nerve cord) ดว้ยปมประสำททีอ่ยูใ่ตห้ลอดอำหำรที่
มชีื่อว่ำ อโีซฟำเจยีลแกงเกลีย่น (Sub-esophageal ganglion) นอกจำกนี้ส่วนอกและส่วนทอ้งของกุง้ยงัมี
ปมประสำททีอ่กและล ำตวัเรยีก ทอรำซกิแกงเกลี่ยน (Thoracic ganglion) และแอบโดมนิอลแกงเกลี่ยน 
(Abdominal ganglion) ตำมล ำดบั ปมประสำทจะเกี่ยวขอ้งกบักำรสร้ำงฮอร์โมนโกนำโดโทรปิกรลีสีซงิ 
(Gonadotropic Releasing Hormones) ซึง่เกีย่วกบักำรเจรญิของไข่ 

(2) แอนเทนนอลแกลนด ์เป็นต่อมอยูบ่รเิวณโคนหนวด (Antennae) ช่วยขบัของเสยีแอมโมเนีย
ทีเ่ป็นพษิต่อเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ออกจำกรำ่งกำยสตัวน์ ้ำ 
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(3) เหงือกกุ้ง ท ำหน้ำที่คล้ำยกับเหงือกปลำ มีทัง้แลกเปลี่ยนก๊ำซ ขบัถ่ำยของเสียจ ำพวก
แอมโมเนีย ช่วยปรบัสมดุลของแรธ่ำตุในรำ่งกำยและช่วยเกบ็กนิเชือ้โรค (Phagocytosis) 

(4) ระบบย่อยอำหำร ระบบย่อยอำหำรของกุ้งเป็น 3 ส่วน คอื 1) ส่วนต้น เริม่จำกปำกมหีน้ำที่
บดเคีย้วอำหำร แลว้เคลื่อนต่อไปยงักระเพำะอำหำรทีม่หีน้ำทีย่อ่ยและกกัเกบ็อำหำร กระเพำะอำหำรและ
ล ำไสเ้ลก็มอีวยัวะส ำคญัคอื ตบัและตบัอ่อน (Hepatopancreas) ท ำหน้ำทีย่่อยดูดซมึและสะสมสำรอำหำร 
ตับมีต่อมสร้ำงน ้ ำย่อย (Digestive gland)  เช่น ซีรีนโปรติเอส (Serine protease)  คอลลำจิเนส 
(Collagenase) อะไมเลส (Amylase) แอซิดฟอสฟำเทส (Acid phosphatase) ไลเปส (Lipase) และ   
เซลลูเลส (Cellulase) 2) ส่วนกลำงเป็นส่วนล ำไสท้ีม่บีทบำทหลกัในกำรดูดซมึสำรอำหำรทีย่่อยแลว้เขำ้สู่
รำ่งกำย และ 3) ล ำไสส้่วนทำ้ย ท ำหน้ำทีข่บัถ่ำยอำหำรทีย่อ่ยแลว้ออกจำกรำ่งกำย 

(5) ระบบไหลเวียนเลือด หวัใจกุ้งสูบฉีดเลอืดเขำ้สู่หลอดเลอืด ก่อนเขำ้สู่เนื้อเยื่อและแอ่งเลอืด 
(Hemocoel) โดยเลือดที่ผ่ำนแต่ละส่วนของร่ำงกำยจะกลบัเข้ำสู่แอ่งเลือดที่หน้ำอกเวนทรอลไซนัส 
(Ventral sinus) และผ่ำนเขำ้สู่เหงอืกต่อไป เมด็เลอืดกุ้งมสีฟ้ีำอ่อนเนื่องจำกมทีองแดง ซึ่งแตกต่ำงจำก
เหลก็ในเมด็เลอืดแดงของปลำ 

(6) ระบบเคล่ือนไหวร่ำงกำย กำรเคลื่อนไหวของกุ้งอำศยัขำเดนิพรีโิอพอด (Pereiopods) 5 คู่ 
และขำว่ำยน ้ำพลโีอพอด (Pleopods) 5 คู่ เป็นหลกั 

(7) ระบบสืบพนัธุ์ อวยัวะเพศของกุ้งขำววำนำไมเพศเมยีเป็นแบบเปิด หรอื โอเพ่นทีไลคมั 
(Open thelycum) ไมม่แีผ่นปิดช่องเพศ หรอื เซมนีอล รเีซปตำเคลิ (Seminal receptacle) เพศผูม้ถุีงอสุจิ
สเปอรม์ำโตฟอร ์(Spermatopore) ซึ่งมโีครงสรำ้งสลบัซบัซ้อน เนื่องจำกต้องสอดรบักบัอวยัวะเพศเมยี 
(ทไีลคมั) กลไกกำรสบืพนัธุกุ์้งเพศผูจ้ะสอดอวยัวะเพศทีเ่รยีกว่ำ พแีทสมำ (Petasma) ซึง่เกดิจำกแขนง
ดำ้นในทัง้ 2 ขำ้ง ของขำว่ำยน ้ำคู่แรกทีเ่ชื่อมตดิกนัเขำ้ไปในอวยัวะเพศเมยี ซึง่อยู่ตรงกบัขำเดนิคู่ 4-5 ที่
พฒันำเป็นถุงเกบ็น ้ำเชือ้แลว้ปล่อยน ้ำเชือ้เขำ้ไปเก็บในถุงเกบ็น ้ำเชือ้ในเพศเมยี เพื่อรอโอกำสทีจ่ะผสมกบั
ไขใ่นภำยหลงั  

ไขกุ่ง้ทีถู่กผสมจะพฒันำต่อไปเป็นลกูกุง้ระยะนอเพลยีส (Nauplius) โซเอยี (Zoea) ไมซสิ (Mysis) 
และโพสต์ลำวำ (Post larva) ก่อนเจรญิเตบิโตเป็นกุ้งวยัรุ่น (Juvenile) และระยะเต็มวยั (Adult) ต่อไป 
(ภำพที ่2.12) 
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ภำพท่ี 2.12 วงจรชวีติกุง้ทะเล 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก CSIRO, 2017 

 

2) กุ้งก้ำมกรำม (Macrobra chium rosenbergii de Man หรือ Giant Freshwater Prawn) 
กุ้งก้ำมกรำมหรอืโดยทัว่ไปเรยีก กุ้งหลวง กุ้งนำง กุ้งใหญ่ และกุ้งแห เป็นกุ้งน ้ำจืดทีม่ขีนำดใหญ่

และมคีุณค่ำทำงเศรษฐกิจของไทย กุ้งชนิดนี้ถูกจดัตำมหลกัอนุกรมวิธำนอยู่ในไฟลัมอำร์โธรโพดำ 
(Arthropoda) ซับไฟลัมครัสตำเซีย (Crustacea) ชัน้มำลำคอสตรำกำ (Malacrostaca) ออร์เดอร ์
เดกะโพดำ (Decapoda) แฟมลิี่พำเลมอนิเด (Palaemonidae) จนีัสมำโครเบรเคียม (Macrobrachium) 
สปีชยีโ์รเซนเบอกอิำย (Rosenbergii) กุ้งก้ำมกรำมสำมำรถด ำรงชวีติได้ทัง้ในน ้ำกร่อยและน ้ำจดื จงึมกั
อำศยัในแหล่งน ้ำจดืซึ่งมทีำงน ้ำไหลตดิต่อกบัน ้ำทะเล ในอดตีประเทศไทยเคยพบกุ้งก้ำมกรำมชุกชุมใน
แม่น ้ำเจำ้พระยำ แม่น ้ำท่ำจนี แม่น ้ำบำงปะกง แม่น ้ำปรำณบุร ีแม่น ้ำนครนำยก แม่น ้ำจนัทบุร ีแม่น ้ำเมย 
แมน่ ้ำปัตตำนี และแมน่ ้ำตำปี แต่ปัจจบุนัจ ำนวนกุ้งก้ำมกรำมในแหล่งน ้ำธรรมชำตมิลีดลงเนื่องมำจำกกำร
ท ำกำรประมงมำกเกินควรอย่ำงผิดวิธีและปัญหำมลภำวะทำงน ้ำจำกแหล่งชุมชน อุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรม ท ำใหคุ้ณภำพน ้ำไม่เหมำะสมต่อกำรขยำยพนัธุ ์ดงันัน้กำรเพำะเลีย้งในบ่อปูนในฟำรม์เพื่อ
ทดแทนกำรขยำยพนัธุจ์ำกธรรมชำตไิดม้กีำรพฒันำมำกขึน้เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของอุตสำหกรรม
กำรเพำะเลีย้งกุง้และผูบ้รโิภค 

กุ้งก้ำมกรำมมลี ำตวัสฟ้ีำปนน ้ำเงนิ ปลำยขำและแพนหำงตอนปลำยมสีชีมพูอมแดง ลกัษณะ
ภำยนอกแบ่งได้เป็น 2 ส่วน เช่นเดยีวกบักุ้งขำววำนำไม คอื 1) ส่วนหวัและอก (Cephalothorax) ซึ่งจะ
ถูกคลุมด้วยเปลอืกชิ้นเดยีวกนั กรทีี่อยู่ด้ำนหน้ำตอนบนของหวัมลีกัษณะโค้งขึน้มลีกัษณะหยกัเป็นฟัน
เลื่อยโดยด้ำนบนจ ำนวน 13-16 ซี่ ด้ำนล่ำงจ ำนวน 10-14 ชี่ โคนกรกีว้ำงและหนำ ปลำยกรียำวถงึโคน
หนวดคู่ที่ 2 กุ้งก้ำมกรำมมหีนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกส่วนของโคนหนำแบ่งเป็น 3 ขอ้ปล้อง หนวดคู่ทีส่อง
ยำวกว่ำหนวดคู่ทีห่นึ่งแบ่งเป็น 5 ขอ้ปลอ้ง ขำเดนิของกุ้งก้ำมกรำมม ี5 คู่ ขำเดนิคู่ทีส่องทีม่ลีกัษณะเป็น
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ก้ำมท ำหน้ำทีใ่นกำรจบัอำหำรเขำ้ปำกและป้องกนัศตัร ูขำว่ำยของกุ้งก้ำมกรำมม ี5 คู่ ส่วนหวัและอกนี้มี
อวยัวะโครงสรำ้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปมประสำท (Nerve ganglion) เหงอืก (Gill) ระบบยอ่ยอำหำร (Digestive 
system) ระบบไหลเวยีนเลอืด (Circulatory system) ระบบเคลื่อนไหวรำ่งกำย (Locomotor system) และ
ระบบสบืพนัธุ์ (Reproductive system) และ 2) ส่วนล ำตวั (Abdomen) เป็นปล้อง ม ี6 ปล้อง ส่วนแพน
หำงมลีกัษณะแหลมตรงปลำยดำ้นขำ้งเป็นแพนออกไป 2 ขำ้ง ส่วนน้ีมอีวยัวะโครงสรำ้งส ำคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัล ำไสห้ลอดเลอืดและกลำ้มเนื้อล ำตวัและหำงเพื่อใชเ้คลื่อนไหว (ภำพที ่2.13) (ชลอและพรเลศิ, 2547) 

 

 
 

ภำพท่ี 2.13 อวยัวะทีส่ ำคญัในกุง้ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก New, 2002; Sinauer Associates, 2014 
 

                ระบบสืบพนัธุแ์ละกำรผสมพนัธุ์ 
  กุ้งก้ำมกรำมขนำดเล็ก ถ้ำเป็นกุ้งเพศเมยีตรงปลำยขำว่ำยน ้ำคู่ที่สอง ตรงปล้องสุดท้ำยแยก

ออกเป็นแขนง 3 แขนง ถำ้เป็นกุง้เพศผูแ้ยกออกเป็นแขนง 4 แขนง ส ำหรบัในกุง้โตเตม็วยัตวัผูจ้ะมขีนำด
ตวัและขนำดของก้ำมใหญ่กว่ำตวัเมยี และช่องเปิดส ำหรบัน ้ำเชื้อของตวัผู้อยู่บรเิวณโคนขำเดนิคู่ที่ห้ำ 
ส่วนช่องเปิดส ำหรบัไข่ของตวัเมยีอยู่ช่องเปิดอยู่โคนขำคู่ที่สำม   กุ้งก้ำมกรำมตวัผู้มต่ีอมผลติน ้ำเชื้อที่
ตัง้อยู่บนส่วนทีเ่ป็นตบัและอยู่ด้ำนล่ำงของหวัใจ มลีกัษณะเป็นพูแบน 2 พูทีป่ลำยเชื่อมตดิกนั แต่ละพูมี
ท่อน ำน ้ำเชื้อมำยงัถุงเก็บน ้ำเชื้อซึ่งมชี่องเปิดออกภำยนอกที่โคนขำเดนิคู่ที่ห้ำทัง้ 2 ขำ้ง น ้ำเชื้อของกุ้ง
ก้ำมกรำมเพศผู้ไม่เคลื่อนไหว มลีกัษณะคล้ำยดอกเห็ดมหีำง กุ้งก้ำมกรำมเพศเมยีรงัไข่อยู่ต ำแหน่ง
เดยีวกบัต่อมผลติน ้ำเชื้อของตวัผู้ลกัษณะเป็นพูแบน 2 พูเชื่อมตดิกนัทำงด้ำนท้ำย ท่อน ำไข่ทัง้สองขำ้ง
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เป็นท่อโค้งเปิดออกสู่ภำยนอกที่โคนขำเดนิคู่ที่สำม  เมื่อใกล้วำงไข่รงัไข่มกัมขีนำดใหญ่จนปิดตบัและ
ขยำยใหญ่คลุมส่วนหวั อก และหัวใจ แม่กุ้งก้ำมกรำมที่เจรญิเติบโตอยู่บรเิวณแหล่งน ้ำจดื เมื่อมอีำยุ
ประมำณ 5 เดอืนสำมำรถผสมพนัธุ์และวำงไข่ได้ตลอดปี กำรผสมพนัธุ์จะเกดิเมื่อตวัเมยีลอกครำบและ
เมือ่เปลอืกยงัอ่อนอยูต่วัผูจ้ะเขำ้ผสมโดยใหน้ ้ำเชือ้ตวัผูท้ีม่คีวำมเหนียวไปตดิอยูก่บัส่วนหน้ำอกระหว่ำงขำ
เดนิของตวัเมยี ตวัเมยีจะวำงไขภ่ำยใน 2-3 ชัว่โมง หลงักำรผสมพนัธุ ์ไขท่ีป่ล่อยออกมำจะถูกผสมกบัเชือ้
ตวัผูท้ีต่ดิอยู่ทีส่่วนอก ไข่จะถูกน ำไปเกบ็อยู่บรเิวณส่วนทอ้งระหว่ำงขำว่ำยน ้ำ โดยขำว่ำยน ้ำจะท ำหน้ำที่
โบกพดัน ้ำใหไ้หลผ่ำนเพื่อเพิม่ออกซเิจนใหแ้ก่ไข่ โดยในธรรมชำตแิม่กุ้งทีผ่สมพนัธุแ์ลว้จะว่ำยมำวำงไข่
บรเิวณทีม่นี ้ำกรอ่ยหรอืบรเิวณปำกแม่น ้ำตดิทะเล  

กุ้งเป็นสตัว์น ้ำที่อำศัยบรเิวณพื้นท้องน ้ำหรอืหน้ำดิน สำรพิษส่วนใหญ่ตกตะกอนบรเิวณพื้น 
ท้องน ้ำ ดงันัน้จงึมโีอกำสสะสมและก่อพษิในกุ้งส่งผลต่อสุขภำพ อตัรำกำรตำย รวมถงึผลต่อเศรษฐกจิ 
ตัวอย่ำงเช่น สำรโพลีไซคลิก อะโรมำติกไฮโดรคำร์บอนจำกน ้ ำมันหรือปิโตรเลียม (Petroleum)  
เบนโซไพรนี (Benzo pyrene) พบว่ำสำมำรถเคลื่อนยำ้ยเขำ้สู่กุ้งขำววำนำไมและสตัวน์ ้ำอื่นทำงเซลลเ์ยือ่
บุเหงอืกหรอืรำ่งกำยไดด้ ีและท ำลำยสำรพนัธุกรรมดเีอน็เอรวมถงึโปรตนีในเซลลต์บัและเหงอืก สำรก ำจดั
วชัพชื เช่น อะทรำซนี (Atrazine) สำรก ำจดัแมลงกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟต เช่น เฟนไธออน ไดอะไซนอน 
และสำรก ำจดัวชัพชื เช่น ไฟโปรนิล (Fipronil) เคลื่อนยำ้ยผ่ำนผนังเซลลเ์ยื่อบุเหงอืก ท ำใหกุ้้งน ้ำจดืและ
กุ้งทะเลตำย (Hatakeyama and Sugaya, 1989; Key et al. , 2007)  สำรพิษกลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ 
แคดเมยีม ทองแดง และสงักะสสีำมำรถเข้ำสู่ตวักุ้งทำงเหงอืก ซึ่งเมื่อวเิครำะห์พษิร่วมของโลหะหนัก
หลำยชนิดตำมแนวคดิทอกซกิยูนิต (Toxic unit concept) พบว่ำ กุ้งจะได้รบัควำมเป็นพษิเพิม่ขึ้นและ 
ท ำให้อัตรำกำรตำยของกุ้ง (Callianassa australiensis) สูงขึ้นกว่ำพิษของโลหะหนักแต่ละชนิดเมื่อ
แยกกนัอย่ำงมนีัยส ำคญั นอกจำกนี้สำรพษิอะฟลำทอกซนิจำกเชือ้รำสกุลแอสเปอจลิสัปนเป้ือนในอำหำร
สำมำรถแพร่ผ่ำนเซลล์เยื่อบุทำงเดนิอำหำรและท ำใหกุ้้งได้รบัสำรพษิ มผีลลดกำรเจรญิเตบิโตเนื่องจำก
กำรสร้ำงเอนไซม์ย่อยอำหำรโปรตีน ไขมนัและคำร์โบไฮเดรตลดลง รวมถึงแอนเทนนอลแกรนด์ที่มี
บทบำทในกำรขบัเกลอืออกจำกร่ำงกำยเสยีหำย เซลล์ตบัและตบัอ่อนตำย กุ้งจงึมอีตัรำกำรตำยสูงขึ้น 
(Trigo-Stockli et al., 2000; Bintvihok et al., 2003) นอกจำกนี้สำรพษิดอีอกซนีิวำลนิอลจำกเชือ้รำสกุล
ฟิวซำเรยีมท ำใหกุ้้งขำววำนำไมลดกำรเจรญิเตบิโต รวมถงึสำรพษิททีูทอกซนิและสำรพษิซรีำลโีนนจำก
เชื้อรำสกุลฟิวซำเรยีม ท ำให้กุ้งขำววำนำไมมอีตัรำกำรเจรญิเติบโตลดลง อ่อนแอตดิเชื้อ เจบ็ป่วยง่ำย 
ภมูคิุม้กนัลดลง เซลลต์บัเสื่อม เนื้อเยือ่น ้ำเหลอืงอกัเสบเสยีหำย (Boonyaratpalin et al., 2001; Manning, 
2001; Supamattaya et al., 2005) ส ำหรบัสำรพิษออครำทอกซินจำกเชื้อรำสกุลแอสเปอร์จลิลัสและ 
เพนนิซิลเลียมไม่ส่งผลต่อสมรรถนะกำรเจรญิเติบโต ค่ำเลือดหรอืกำรเกิดรอยโรคในเนื้อเยื่อตับกุ้ง 
(Supamattaya et al., 2005) 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Key%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17204326
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2.3 กำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำ 
 วตัถุประสงคก์ำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 1) กำรเลี้ยงเพื่อเป็นสตัว์เลี้ยง (Aquarium) กำรเลี้ยงสตัว์น ้ำเพื่อควำมสวยงำมนับวนัจะมคีวำม
นิยมเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมำก โดยเฉพำะผู้ที่อยู่อำศัยในชุมชนเมอืง เมื่อมขี้อจ ำกัดของที่อยู่อำศัยที่ไม่
สำมำรถเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง เช่น สุนขั แมว เป็นตน้ นอกจำกนัน้ยงัมคีวำมเชื่อว่ำกำรเลีย้งปลำหรอืกุ้งสวยงำม
ยงัเป็นกำรเสรมิโชคชะตำบำรม ีเสรมิท ำเลให้กบัสถำนที่และผูเ้ลีย้งอกีด้วย ชนิดของปลำที่นิยมเลี้ยงใน
ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ปลำทอง ปลำหมอส ีปลำตะพดัหรอือะโรวำน่ำหรอืมงักร ปลำปอมปำดวัร ์ปลำกดั และปลำ
ทะเลสวยงำม เช่น ปลำกำรต์ูน ปลำบลแูทง็ค ์เป็นตน้ 
 2) กำรเลี้ยงเพื่อกำรบริโภค (Aquaculture) ปัจจุบันผู้คนนิยมบริโภคปลำและกุ้งกันมำกขึ้น 
เนื่องจำกถอืว่ำเป็นอำหำรทีด่ต่ีอสุขภำพ ไขมนัต ่ำ ย่อยง่ำย เหมำะส ำหรบัทุกเพศ ทุกวยั และทุกศำสนำ 
ประกอบกับสัตว์น ้ ำที่มีอยู่ในธรรมชำติมีปริมำณลดลงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
อุตสำหกรรมกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำจงึมกีำรขยำยตวัเพิม่ขึน้อยำ่งมำก ปัจจบุนัสตัวน์ ้ำทีค่นไทยบรโิภคไดม้ำจำก
กำรเลีย้งประมำณ 70-80 เปอรเ์ซน็ต ์กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของไทยไม่ไดม้คีวำมส ำคญัเฉพำะกำรบรโิภค
ภำยในประเทศ แต่ยงัเป็นสนิคำ้ส่งออกทีท่ ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศกว่ำหนึ่งแสนสีห่มืน่หำ้พนัลำ้นบำทในแต่ละ
ปี (กรมประมง, 2559) สตัวน์ ้ำทีค่นไทยนิยมเลีย้งมหีลำยประเภท ไดแ้ก่ 

2.1) ปลำน ้ำจดื เช่น ปลำนิล ปลำดุก ปลำสวำย ปลำสลดิ ปลำช่อน ปลำจนี เป็นตน้ 
2.2) ปลำน ้ำเคม็ หรอืน ้ำกร่อย เช่น ปลำกะพงขำว ปลำกะรงั ปลำทบัทมิ เป็นต้น 
2.3) กุง้ทะเล เช่น กุง้ขำว กุง้กุลำด ำ กุง้แชบ๊วย เป็นตน้ 
2.4) กุง้น ้ำจดื เช่น กุง้กำ้มกรำม กุง้ฝอย 
2.5) หอย เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ 
2.6) ป ูเช่น ปทูะเล ปมูำ้  
2.7) อื่นๆ เช่น ตะพำบน ้ำ พนัธุไ์มน้ ้ำ 
 

2.3.1 ฟำรม์เพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำ 
ฟำรม์เพำะเลีย้งสตัว์น ้ำเกดิขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคสตัว์น ้ำที่มมีำกขึ้นทุกปี 

และปรมิำณสตัวน์ ้ำที่จบัจำกธรรมชำตมิไีม่เพยีงพอ มนุษยจ์งึได้รเิริม่อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ
ขึน้และมกีำรแบ่งลกัษณะสถำนทีเ่พำะเลี้ยงหรอืฟำรม์ตำมระยะหรอืช่วงอำยุกำรเจรญิเตบิโตของสตัว์น ้ำ
แต่ละชนิด ปลำ กุง้ หอย และปซูึง่เป็นชนิดของสตัวน์ ้ำหลกัทีน่ิยมน ำมำเพำะเลีย้ง มรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) กำรเพำะเล้ียงปลำ โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 รปูแบบคอื 
(1) ฟำรม์เพำะเล้ียงลูกพนัธุ์ปลำ ฟำรม์เพำะเลีย้งด ำเนินกำรเลีย้งพ่อแม่พนัธุ ์หรอืจดัหำพ่อแม่

พนัธุเ์พื่อกำรผสมพนัธุ ์หรอือำจปล่อยใหม้กีำรผสมพนัธุแ์ละออกลกูตำมธรรมชำต ิเช่น ปลำช่อน ปลำนิล 
ปลำสลดิ เป็นตน้ หรอืกำรผสมเทยีม เช่น ปลำดุก ปลำสวำย ปลำจนี ปลำหมอไทย เป็นตน้ หลงักำรผสม
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พนัธุเ์กษตรกรด ำเนินกำรเพำะฟักไข่ปลำและอนุบำลไขป่ลำจนถงึขนำด 0.5-2 นิ้ว ก่อนทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้ง
ปลำบ่อดนิจดัหำเพื่อไปเลีย้งต่อในบ่อเลีย้ง ปัจจบุนักำรเพิม่ผลผลติสตัวน์ ้ำในฟำรม์เพำะเลีย้งลูกพนัธุ์ปลำ
นิยมกำรใช้ฮอร์โมนทัง้ฮอร์โมนเพศผู้ในปลำนิลโดยให้กินฮอร์โมน 17-อัลฟำ-เมธิลเทสโทสเตอโรน  
(17-alpha-methyltestosterone) และฮอรโ์มนเพศเมยีในปลำหมอไทยและปลำตะเพยีนโดยใหก้นิฮอรโ์มน 
17-เบต้ำ-เอสตรำไดออล (17-beta-estradiol) ซึง่จะไดร้บักำรแปลงเพศในขนำด 60 มลิลกิรมัต่ออำหำร 1 
กโิลกรมั โดยแบ่งอำหำรฮอรโ์มนใหเ้ป็น 5 ครัง้ต่อวนั ตัง้แต่ระยะถุงไขแ่ดงยบุตดิต่อกนันำน 21 วนั  

 (2) ฟำรม์ขนุ ฟำรม์จะเลี้ยงลูกปลำจนไดร้ะยะส่งตลำดเป็นปลำเนื้อหรอือนุบำลปลำให้ไดข้นำด 
3-4 นิ้ว และขำยต่อให้ผู้เลี้ยงปลำในกระชังตำมแหล่งน ้ำธรรมชำตต่ิอไป ฟำรม์ขุนปลำส่วนใหญ่จะเลี้ยง
ปลำในบ่อดนิและเลีย้งปลำในกระชงัทัง้ในแม่น ้ำหรอืในบ่อดนิ แต่มน้ีอยมำกทีเ่ลีย้งในบ่อปนูหรอืคลองน ้ำ
ไหล 

2) กำรเพำะเล้ียงกุ้ง โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 3 รปูแบบคอื 
(1) ฟำรม์เพำะลูกกุ้ง (Hatchery farm) ในกรณีเป็นกุ้งกุลำด ำ จะซื้อพ่อแม่พนัธุ์ที่จบัมำได้จำก

ทะเลจำกชำวประมง หรอืผูร้วบรวมน ำมำผสมพนัธุ ์และกระตุ้นใหม้กีำรสรำ้งไข่โดยกำรตดัตำและวำงไข่
อีกครัง้ โดยปกติจะปล่อยให้แม่พนัธุ์วำงไข่ประมำณ 2 ครัง้ ก่อนจะขำยเป็นกุ้งเนื้อต่อไป ส่วนกุ้งขำว     
วำนำไมจะซือ้พ่อแม่พนัธุ์มำจำกฟำรม์เลีย้งพ่อแม่พนัธุจ์ำกต่ำงประเทศหรอืภำยในประเทศจะเลีย้งพ่อแม่
พนัธุอ์ยู่ในฟำรม์เป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 7-8 เดอืน หรอืจนกว่ำจะใหไ้ข่ไม่ไดจ้งึก ำจดัทิง้ ในระหว่ำงนัน้แม่
กุ้งจะวำงไข่ทุก 1 เดอืน ฟำรม์เพำะลูกกุ้งนี้จะเลีย้งลูกกุ้งในระยะนอรเ์พลยีสใหแ้ก่ฟำรม์อนุบำลลูกกุง้เพื่อ
น ำไปอนุบำลต่อไป ในกำรเพำะกุ้งก้ำมกรำมจะน ำแม่กุ้งที่มไีข่สุกสเีทำด ำทีต่ดิอยู่บรเิวณขำว่ำยน ้ำมำพกั
ในบ่อน ้ำกร่อยควำมเคม็ 15 พพีที ีหลงัจำกนัน้ 1-2 คนื ไข่จะฟักเป็นตวั ลูกกุ้งที่ฟักจำกไข่สุกจะพฒันำ
เขำ้สู่กุ้งระยะโพสต์ลำวำ ซึ่งจะเลี้ยงด้วยไรทะเล (อำรท์เีมยี) ตลอดกำรเพำะเลี้ยง 28 วนั อย่ำงไรก็ตำม
เกษตรกรมกัเสรมิไข่ตุ๋นตัง้แต่วนัที ่10 ของกำรเลีย้ง และเมื่อสิน้สุดกำรเพำะพนัธุ์จะลดควำมเคม็ของน ้ำ
ในฟำรม์เพำะพนัธุเ์หลอืประมำณ 3-5 พพีที ีก่อนเคลื่อนยำ้ยกลบัไปเลีย้งต่อในบ่อน ้ำจดื  

(2) ฟำรม์อนุบำลลูกกุ้ง (Nursery farm) จะท ำกำรเลี้ยงลูกกุ้งจำกระยะนอรเ์พลยีส (Nauplius) 
จนถึงระยะโพสลำวำร์ (Postlarvae) ที่ 12-15 (PL 12-15) ในกุ้งกุลำด ำ หรอืระยะโพสลำวำร์ที่ 8-10  
(PL 8-10) ในกุ้งขำว ก่อนทีจ่ะขำยใหผู้เ้ลีย้งกุ้งขุนต่อไป ระยะกำรพฒันำตวัของลูกกุ้งจะม ี4 ระยะส ำคญั
คอื นอรเ์พลยีส (Nauplius) โปรโตซเูอีย้ (Protozoea) ไมซสิ (Mysis) และโพสลำวำร ์(Postlarvae)  

(3) ฟำรม์ขนุ (Growout pond) จะเลีย้งลูกกุ้งจำกระยะโพสลำวำรจ์นถงึกุ้งขนำดส่งขำยตลำดคอื 
ขนำดใหญ่กว่ำ 100 ตวัต่อกโิลกรมัขึน้ไป โดยในกุง้ขำวใชร้ะยะเวลำประมำณ 2.5-3 เดอืนไดผ้ลผลติเฉลีย่ 
2-5 ตนัต่อไร่ ส ำหรบักำรเลีย้งกุ้งก้ำมกรำมส่งตลำดจะปล่อยกุ้งทีค่วำมหนำแน่น 80,000-100,000 ตวัต่อ
ไร่ ใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 4-5 เดอืนในบ่อดนิน ้ำจดื ปัจจุบนัได้ผลผลติประมำณ 500-700 กโิลกรมัต่อไร่ 
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ปรมิำณผลผลติของกุ้งแต่ละสำยพนัธุ์แต่ละฟำรม์ขึน้อยู่กบัคุณภำพควำมแขง็แรงของลกูพนัธุ ์กำรจดักำร
บ่อและน ้ำ อำหำรและกำรใหอ้ำหำร รวมถงึกำรป้องกนัรกัษำโรค 

3) กำรเพำะเลี้ยงหอยแครง (Anadara granosa) 
หอยแครงเป็นอำหำรทะเลที่นิยมบรโิภคกันอย่ำงแพร่หลำย มคีุณค่ำสูงทัง้ทำงเศรษฐกิจและ

โภชนำกำร ท ำให้ปัจจุบนัมกีำรขยำยพื้นที่เลี้ยงไปยงัชำยฝัง่ที่มสีภำพเหมำะสมทัง้ฝัง่อนัดำมนัและอ่ำว
ไทยหลำยจงัหวดั (ชลอและพรเลศิ, 2547) หอยแครงชนิดที่นิยมน ำเลี้ยง มชีื่อเรยีกทัว่ไปว่ำ หอยแครง
เทศ หอยแครงขุ่ย หอยแครงปำกมุม้ หอยแครงมนั หรอืหอยแครงเบี้ยว ซึ่งเป็นหอยแครงที่มขีนำดไม่
ใหญ่มำก ชอบฝังตวัอยูต่ำมโคลนเลนบรเิวณชำยฝัง่ทะเล กำรเคลื่อนทีข่องหอยใชเ้ทำ้ในกำรเคลื่อนทีเ่พื่อ
หำอำหำร หำสภำวะแวดลอ้มทีเ่หมำะสมและหลบหลกีศตัร ู 

ท ำเลเล้ียงหอยแครง 
ควรเลอืกชำยฝัง่ทะเลที่มหีอยในธรรมชำตหิรอืสำมำรถหำพนัธุ์หอยได้ ลกัษณะดนิควรเป็นดนิ

โคลนเลนละเอยีด กระแสน ้ำไม่แรงเกนิไป มคีวำมหนำของผวิหน้ำดนิไม่ต ่ำกว่ำ 50 เซนตเิมตร ไม่มกีำร
สะสมของเศษอินทรยีวตัถุ ควำมลกึของน ้ำบรเิวณแหล่งเลี้ยงประมำณ 0.5-1 เมตร ควำมเค็มของน ้ำ
บรเิวณแหล่งเลีย้งควรเปลีย่นแปลงอยู่ในช่วง 10-30 ส่วนในพนัส่วน และควรเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดร้บัอทิธพิล
น ้ำเสยีจำกโรงงำนแหล่งอุตสำหกรรมแหล่งท ำกำรเกษตรหรอืชุมชนซึง่จะเป็นสำเหตุใหห้อยมอีตัรำตำยสูง 
เนื้อหอยมคีุณภำพต ่ำและไมป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

ระบบกำรเล้ียง 
      กำรเลี้ยงหอยแครงแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบคอื ระบบกำรเลี้ยงแบบดัง้เดิมและกำรเลี้ยงแบบ
พฒันำ (กรมประมง, 2536; คณะเศรษฐศำสตรจ์ฬุำ, 2542) 

- กำรเล้ียงแบบดัง้เดิม 
เป็นกำรท ำฟำรม์ขนำดเลก็เนื้อที ่5-30 ไร่ โดยใชไ้มไ้ผ่กัน้คอกลอ้มแปลงเลีย้ง โดยน ้ำหนักหอยที่

นิยมหว่ำนประมำณ 450 ตวัต่อกโิลกรมั จะมอีตัรำกำรหว่ำนประมำณ 800-1,500 กโิลกรมัต่อไร่ ควรมี
กำรตรวจควำมหนำแน่น เกลี่ยและกระจำยลูกหอยเป็นประจ ำทุก 15 วนัหรอืทุกเดอืน โดยใช้โพงครำด 
โดยระหว่ำงกำรเลี้ยงลูกหอยจะมกีำรเพิ่มจ ำนวนขึ้นจำกปรมิำณหอยที่ปล่อยเลี้ยงในตอนเริม่ต้นด้วย 
ดงันัน้กำรเก็บรวบรวมลูกหอยหลงัจำกปล่อยเลีย้ง จะมกีำรเกบ็รวบรวมโดยใช้เรอืลำก และคดัขนำดลูก
หอย ลกูหอยทีม่ขีนำดเลก็จะถูกปล่อยลงเลีย้งใหม ่หลงัจำกกำรเลีย้งไดป้ระมำณ 1 ปีครึง่ หอยทีเ่กบ็เกีย่ว
จะมขีนำด 80-120 ตวัต่อกโิลกรมั ใหผ้ลผลติประมำณ 2,000-3,000 กโิลกรมัต่อไร่ต่อรุ่น กำรเลีย้งแบบนี้
นิยมเลีย้งแถบอ่ำวไทยตอนในแถบชำยฝัง่จงัหวดัเพชรบุรแีละสมทุรสงครำม เป็นตน้ 

- กำรเล้ียงแบบพฒันำ 
 เป็นกำรเลี้ยงหอยแครงแบบธุรกิจขนำดใหญ่ เนื้ อที่ 200-1,000 ไร่ต่อรำย มีกำรปักเขต
เช่นเดยีวกบัแบบแรก ลูกหอยทีน่ ำมำเลีย้งจะใชห้อยขนำดเลก็ (นิยมใชพ้นัธุห์อยจำกประเทศมำเลเซยี) 
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ขนำดที่นิยมน ำมำใช้ประมำณ 2,500 ตัวต่อกิโลกรมั โดยจะมีอัตรำกำรหว่ำนประมำณ 800-1,500 
กโิลกรมัต่อไร ่ใชเ้วลำเลีย้ง 1-2 ปี จะไดห้อยขนำด 80-120 ตวัต่อกโิลกรมั ผลผลติประมำณ 4,000-5,000 
กโิลกรมัไรต่่อรุน่ กำรเลีย้งระบบนี้นิยมในจงัหวดัชำยฝัง่ทะเลภำคใตท้ัง้ฝัง่อ่ำวไทยและอนัดำมนั 

โดยทัว่ไปเมื่อเลีย้งหอยไดป้ระมำณ 1-2 ปี หอยจะเตบิโตขนำดประมำณ 80-120 ตวัต่อกโิลกรมั 
ซึง่เป็นขนำดทีใ่ชบ้รโิภค หอยขนำดดงักล่ำวจะผ่ำนกำรวำงไขแ่ลว้ กำรเกบ็เกีย่วหอยช่วงนี้จงึเป็นกำรช่วย
อนุรกัษ์ทรพัยำกรหอยได้อกีทำงหนึ่ง ในกำรผลติหอยสองฝำทัว่ไปต้องหมัน่ตรวจดูศตัรใูนบรเิวณแปลง
หอย เช่น ปลำดำว หอยหมู หอยตะกำย หอยกะพง หำกพบศัตรูดงักล่ำวข้ำงต้นก็ควรเก็บออกหรอื
น ำไปใชป้ระโยชน์อยำ่งอื่น 

4) กำรเพำะเล้ียงหอยแมลงภู่ (Perna viridis) 
หอยแมลงภู่เป็นอำหำรทะเลที่นิยมบรโิภคกนัอย่ำงแพร่หลำย มลูค่ำหอยแมลงภู่มมีลูค่ำ 832.86 

ลำ้นบำทหรอืรอ้ยละ 22.06 ของมลูค่ำทัง้หมด (กรมประมง, 2556) 
ท ำเลเล้ียงหอยแมลงภู่ 
ควรเป็นแหล่งที่มพีนัธุ์หอยแมลงภู่เกิดชุกชุมตำมธรรมชำต ิต้องเป็นแหล่งน ้ำกร่อยหรอืน ้ำเค็ม 

และคงสภำพควำมเคม็ไดน้ำน 7-9 เดอืนในรอบปี กระแสน ้ำไมแ่รงเกนิไป มคีวำมลกึประมำณ 3-10 เมตร 
และควรเป็นพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลน ้ำเสยีจำกโรงงำนอุตสำหกรรม แหล่งอำศยัชุมชน ซึง่จะเป็นสำเหตุให้
หอยมอีตัรำตำยสงู เนื้อหอยมคีุณภำพต ่ำและไมป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

ระบบกำรเล้ียง 
- กำรเล้ียงแบบปักหลกัล่อลูกหอย 
เหมำะสมที่จะด ำเนินกำรในพื้นที่บรเิวณน ้ำตื้นซึ่งมคีวำมลึกประมำณ 4-6 เมตร ตำมบรเิวณ

ชำยฝัง่ทะเลที่มสีภำพเป็นอ่ำวทัว่ไป พื้นทะเลเป็นโคลน และโคลนปนทรำย ระดบัน ้ำสูงสุดและต ่ำสุดไม่
แตกต่ำงกนัมำกนกั และมอีำหำรตำมธรรมชำตทิีเ่พยีงพอ  

- กำรเล้ียงแบบแพ  
มกีำรถกัแพเชอืก ขนำด 40x40 ตำรำงเมตร กำรผกูถงัทุ่น ขนำด 20-30 ลติร กำรเตรยีมทุ่นสมอ

ปนู กำรเคลื่อนยำ้ยทุ่นสมอปนูและกำรน ำแพเชอืกลงทะเล 
- กำรเล้ียงแบบแขวนบนรำวเชือก 
เหมำะส ำหรบัแหล่งเลีย้งทีม่รีะดบัน ้ำลกึและปลอดภยัจำกกระแสคลื่นลมแรง จะใชเ้ชอืกเสน้ใหญ่

เสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงไม่น้อยกว่ำ 1/2 นิ้ว ยำวประมำณ 100 เมตร มทีุ่นผูกเป็นระยะ 2-4 เมตร เพื่อใหห้อย
เกำะมรีะยะห่ำงกนั 50 เซนตเิมตร ปลำยเชอืกยำวไม่เกนิระดบัน ้ำลงต ่ำสุด ทีป่ลำยเชอืกเสน้ใหญ่ทัง้สอง
ขำ้งผกูไวก้บัสมอยดึ ผลผลติใกลเ้คยีงกบักำรเลีย้งหอยแบบแพ 
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- กำรเล้ียงหอยแบบตำข่ำยเชือก 
       กำรเลีย้งแบบตำข่ำยเชอืกสำมำรถเลีย้งไดใ้นระดบัน ้ำลงต ่ำสุด 2 เมตร และในบรเิวณดนิแขง็ทีไ่ม่
สำมำรถปักไมเ้ลีย้งหอยได ้กำรเลีย้งแบบนี้มขีอ้ด ีคอื วสัดุทีใ่ชเ้ป็นวสัดุสงัเครำะหซ์ึง่หำไดง้่ำยตำมตลำด
ทัว่ไป ขัน้ตอนในกำรเลี้ยงหอยแบบข่ำยเชอืก โดยกำรเตรยีมฐำนเสำ ตัง้แบบ 4 ท่อน เทปนู กำรเตรยีม
เสำเหลก็สวมใส่ท่อพวีซี ีเตรยีมรำวเชอืก กำรเคลื่อนยำ้ยฐำนเสำ กำรวำงฐำนเสำ กำรสวมเสำหลกักำรขงึ
เชอืก กำรวำงตำขำ่ยเชอืก และกำรเกบ็เกีย่วลกูหอย 

5) ปทูะเล (Scylla serrata) 
ปทูะเลเป็นสตัวท์ะเลทีน่ิยมบรโิภค พบกระจำยอยู่ทัว่ไปในแหล่งน ้ำกร่อย ป่ำชำยเลน ปำกแม่น ้ำ 

และบรเิวณชำยฝัง่ทะเลทัง้อ่ำวไทยและอนัดำมนั ปูเพศเมยีที่สมบูรณ์เพศและผ่ำนกำรจบัคู่ผสมแล้วจะ
อพยพออกไปวำงไข่ ลูกปูวยัอ่อนมีอยู่ 3 ระยะคือ ระยะชูเอี้ย (Zoea) เป็นระยะที่มกีำรพฒันำรยำงค์ 
ว่ำยน ้ ำ ระยะเมกำโลปำ (Megalopa) ลูกปูสำมำรถว่ำยน ้ ำสลับกับกำรหยุดเกำะ และระยะยงัแครบ 
(Young crab) ลูกปมูลีกัษณะเหมอืนพ่อแม่ เกดิภำยหลงักำรลอกครำบจำกระยะเมกำโลปำ อำหำรของปู
ทะเลได้แก่ หอย ปู ปลำ กุ้ง และเศษพชื ลูกปูใช้ระยะเวลำในกำรเจรญิเติบโตจนถึงขัน้สมบูรณ์พันธุ์
ประมำณ 1.5 ปี ปูทะเลสำมำรถวำงไข่ได้ตลอดทัง้ปี โดยจะวำงไข่ชุกชุมในระหว่ำงเดือนสิงหำคม -
ธนัวำคม ไขข่องปทูะเลเมือ่แก่ขึน้จะเปลีย่นจำกสสีม้เป็นสนี ้ำตำลด ำ 

กำรเพำะเล้ียงปทูะเล  
ปัจจุบนัผลผลติที่ไดต้ำมธรรมชำติไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บรโิภค เกษตรกรชำยฝัง่

ทะเลนิยมน ำปโูพรกมำเลีย้งขุน โดยกำรน ำแม่ปไูข่มำปล่อยเลีย้งในบ่อซเีมนต์ขนำดพืน้ที ่10 ตำรำงเมตร 
ในอตัรำ 1 ตวัต่อตำรำงเมตร ใส่น ้ำทะเลควำมเค็ม 30-35 ส่วนในพนัส่วน ระดบัน ้ำลกึ 30 เซนติเมตร  
ในบ่อปูรองพื้นด้วยทรำย 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ โดยให้หอยแครง (20-30 เปอรเ์ซน็ต์ของน ้ำหนักตวัปู) 
เป็นอำหำรวนัละมือ้ในตอนเยน็ ใชเ้วลำขนุเลีย้งนำน 3 สปัดำห-์3 เดอืน จำกนัน้น ำแม่ปแูยกออกมำฟักใน
ถงั ใชน้ ำทะเลที่มคีวำมเคม็ 30 ส่วนในพนัส่วน เตมิอำกำศตลอดเวลำใน 1-3 วนัแรก เปลีย่นถ่ำยน ้ำทุก
วนัและตกัเอำไข่เสยีที่แม่ปูเขี่ยทิ้งออกจำกบ่อ ใช้เวลำในบ่อฟัก 9-12 วนั ปูจะฟักตวั จำกนัน้น ำลงบ่อ
อนุบำล น ้ำทีใ่ชใ้นกำรอนุบำลควำมเคม็ของน ้ำอยูท่ี ่25-32 ส่วนในพนัส่วน อุณหภมู ิ28-32 องศำเซลเซยีส 
พเีอช 6.5-8.5 น ้ำทะเลฆ่ำเชือ้คลอรนีในอตัรำควำมเขม้ขน้ 30 พพีเีอม็ (30 กรมัต่อน ้ำ 1 ตนั) และอำหำร
ลกูปวูยัอ่อนระยะซเูอีย้ใหก้นิอำรท์เีมยี ระยะเมกำโลปำใหก้นิอำรท์เีมยี เนื้อปลำบด และเนื้อหอยบด  

6) ปมู้ำ (Portunus pelagicus) 
ปมูำ้เป็นสตัวน์ ้ำเศรษฐกจิเพื่อเป็นอำหำร ส่วนเปลอืกซึง่มไีคตนิและไคโตซำนทีส่ำมำรถน ำมำใช้

เป็นสำรก ำจดัเชือ้รำ สำรเรง่กำรออกดอก ช่วยปรบัปรงุคุณภำพดนิและยดือำยุของผลผลติทำงกำรเกษตร 
ปูม้ำตวัผู้จะมจีบัป้ิงเป็นรูปสำมเหลี่ยม ม ี6 ปล้อง ปูม้ำตวัเมยีจะมจีบัป้ิงที่แผ่กว้ำง ขอบด้ำนข้ำงมขีน
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ละเอยีดทุกปลอ้ง  ลกัษณะของกำ้มตวัผูจ้ะมกี้ำมยำวกว่ำตวัเมยี และสขีองล ำตวัตวัผูม้สีฟ้ีำอ่อนและมจีุดสี
ขำวบนกระดอง ปมูำ้มกีำรเจรญิเตบิโต 3 ระยะ เช่นเดยีวกบัปทูะเล ปมูำ้มกัมนีิสยักนิกนัเอง โดยเฉพำะ
ช่วงลอกครำบ ปมูำ้สำมำรถน ำมำเลีย้งเป็นปไูข ่เป็นปนูิ่ม หรอืเลีย้งขนุปโูพรกใหเ้ป็นปแูน่น  

กำรเพำะเล้ียงปมู้ำ  
เริม่จำกกำรรวบรวมปูมำ้เพศเมยีทีม่ไีข่ พกัไวใ้นบ่อและแบ่งแยกเป็นอสิระแต่ละตวั ทีค่ลุมใหม้ดื

ใชท้่อพวีซีเีป็นทีห่ลบซ่อน อำหำรทีใ่ชเ้ลีย้งปคูอืหอยขำวสด สขีองไข่จะเปลี่ยนจำกสเีหลอืงส้มเป็นสเีทำ
อมด ำ ปมูำ้ทีม่ไีข่สเีทำอมด ำจะวำงไข่ภำยใน 1-2 วนั ซึง่เกษตรกรมกัท ำกำรแยกออกจำกจบัป้ิง น ำไข่มำ
ล้ำงก่อนน ำไปเพำะฟักในถังพลำสติกทรงสูง ปริมำณไข่ปูม้ำใกล้เคียงกับปูทะเลและกุ้งกุลำด ำ กุ้ง
ก้ำมกรำม แม่ปขูนำดกระดองกวำ้ง 8-12 เซน็ตเิมตร จะมไีข่ประมำณ 80,000-3,000,000 ฟอง โดยไข่ใช้
เวลำฟักเป็นตวั 2-3 วนั อตัรำกำรรอดจำกไข่ไปเป็นลูกปขูนำดเลก็จะมเีพยีง 1 เปอรเ์ซน็ต์ หรอืน้อยกว่ำ 
ลูกปูวยัอ่อนระยะซูเอี้ย 2-6 วนัให้กินคลอเรลลำ (Chlorella sp.) หรอื คโีตเซอรอส (Chaetoceros sp.)       
ส่วน 7-12 วนัใหก้นิคลอเรลลำผสมโรตเิฟอรแ์ละไรน ้ำเคม็ (Artemia sp.) ระยะเมกำโลปำใหก้นิคลอเรลลำ
ผสมโรติเฟอร์และโคพพีอด (Copepod) และระยะยงัแครบ (Young crab) ลูกปูกินโคพพีอด อำร์ทเีมยี  
ไรน ้ำเคม็ และเนื้อปลำบด  

 

2.3.2 กำรบริหำรจดักำรทัว่ไปในฟำรม์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ  
กำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปในฟำร์มเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำให้ถูกต้องเหมำะสมและประสบควำมส ำเรจ็ 

อำศยัปัจจยั 5 ด้ำนคอื 1) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 2) กำรเตรยีมกำรเพำะเลี้ยง 3) กำรด ำเนินกำร
เพำะเลีย้ง 4) กำรตลำด และ 5) กำรด ำเนินกำรดำ้นอื่น โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะกำรวำงแผนทัง้ระบบน ้ ำใช้ ระบบบ ำบัดน ้ ำทิ้ง 
ตรวจสอบชนิดและคุณภำพดนิ อุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจกัร เครื่องยนต์ อำคำรโรงเรอืน กำรคมนำคม 
อำคำรทีพ่กัอำศยั และกำรตลำด หำกเกษตรกรสำมำรถวำงแผนท ำเล สถำนทีแ่ละช่วงฤดกูำลทีเ่พำะเลีย้ง
ให้เหมำะสมจะเป็นกำรวำงแนวทำงกำรปฏบิตัิที่ดสีู่ควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ ำซึ่งมี
ขอ้แนะน ำดงันี้  

(1) บ่อเลีย้งปลำและบ่อเลีย้งกุ้ง พื้นทีบ่่อเลีย้งควรมขีนำด 0.5-4 ไร่ และ 2-6 ไร่ ตำมล ำดบั ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มและเครื่องมอืในฟำรม์ของเกษตรกร พืน้ทีบ่่อเลีย้งทัง้หมดควรมปีระมำณไม่เกนิ 70 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฟำร์มทัง้หมด โครงสร้ำงของบ่อควรมีสัดส่วนเชิงลำดต่อควำมลึกบ่อ 1 เมตร 
โดยประมำณส ำหรบับ่อที่เป็นดนิเหนียว ดนิร่วนและดนิทรำยคอื 2, 3 และ 4 ส ำหรบักำรวำงทศิทำงบ่อ
ควรวำงแนวยำวของบ่อตำมทศิทำงลมในแนวทศิเหนือทศิใต้ และด้ำนกว้ำงตำมทศิทำงแสงแดดในแนว
ตะวนัออกตะวนัตก ปัจจุบนัพื้นบ่อมกัมกีำรปูพลำสติกเพื่อป้องกันกำรรัว่ซึมหรอืคุณลกัษณะที่ไม่พงึ
ประสงคข์องดนิ เช่น ควำมเป็นกรด-ด่ำง ควำมเคม็ ควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำ เป็นตน้ 
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(2) บ่อพกัน ้ำ มคีวำมจ ำเป็นเพื่อใช้เตรยีมน ้ำสะอำดในกรณีฉุกเฉิน หรอืต้องกำรใช้ระหว่ำงกำร
เพำะเลีย้ง ขนำดของบ่อพกัน ้ำทีเ่หมำะสมควรม ี20-30 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีฟ่ำรม์ทัง้หมด  

(3) บ่อบ ำบดัน ้ำทิง้และบ่อเกบ็เลน ควรม ี5-10 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีฟ่ำรม์ทัง้หมด ขนำดบ่อบ ำบดั
น ้ำทิง้ทีเ่หมำะสมควรมปีรมิำตรไม่น้อยกว่ำปรมิำตรน ้ำทิง้ทีเ่กดิขึน้จำกกำรจบัสตัวน์ ้ำ 1 บ่อ ปัจจบุนัฟำรม์
สตัวน์ ้ำมกัท ำเป็นระบบปิดคอื ไม่ทิง้น ้ำทีใ่ชเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำออกนอกฟำรม์ แต่นิยมสรำ้งคลองบ ำบดัน ้ำ
ทิง้วนรอบฟำรม์เพื่อน ำน ้ำทีเ่ลีย้งสตัวน์ ้ำมำบ ำบดัในคลองน ้ำทิง้ก่อนน ำน ้ำทีบ่ ำบดัแลว้กลบัสู่บ่อพกัน ้ำเพื่อ
น ำกลบัมำใช้ใหม่ ในระบบคลองบ ำบดัน ้ำควรมทีัง้กำรกรอง กำรตกตะกอน ก่อนกำรบ ำบดัปรบัปรุง
คุณภำพน ้ำในขัน้ตอนสุดท้ำยด้วยพชืน ้ำ สำหร่ำย จุลนิทรยีท์ี่เป็นประโยชน์ (Effective microorganism 
หรือ อีเอ็ม) ได้แก่ ไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas) ไนโตรแบคเตอร์ (Nitrobacter) โฟโตโทรปิค
แบคทีเรีย (Phototropic bacteria) แลคติคแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria) แอคติโนไมเซส 
(Actinomycetes) รำ (Fungi) และยสีต์ (Yeasts) นอกจำกนี้ยงัมกีำรเตมิออกซเิจนร่วมกบักำรใช้โอโซน
และแสงอุลตร้ำไวโอเลตก ำจดัเชื้อโรคหรอือำจมกีำรใช้สำรเคมปีรบัสภำพน ้ำ (US EPA, 1993, 1998; 
Nissapa et al., 2002) ส่วนขนำดบ่อเกบ็เลนควรจะมขีนำดเหมำะสมเพยีงพอในกำรกกัเกบ็เลนทีเ่กดิจำก
กจิกรรมเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ  

2) กำรเตรียมกำรเพำะเล้ียง มกีำรสรำ้งกำรจดัหำทัง้บ่อ พนัธุ์สตัว์น ้ำ อำหำร วสัดุอุปกรณ์ใน
กำรเพำะเลี้ยง เครื่องมอืเครื่องจกัรเครื่องยนต์ และบุคลำกรที่มำร่วมด ำเนินงำน ซึ่งสิง่ที่ส ำคญัในกำร
เตรยีมกำรคอื  

(1) พนัธุส์ตัวน์ ้ำทีแ่ขง็แรง ปลอดโรค จำกแหล่งทีม่กีำรตรวจสอบคุณภำพและมมีำตรฐำน  
(2) กำรเตรยีมบ่อเตรยีมน ้ำใหม้สีภำพทีเ่หมำะสมใกลเ้คยีงต่อควำมต้องกำรของสตัวน์ ้ำมำกทีสุ่ด 

เช่น ดินน ้ำมคี่ำกรด-ด่ำง ออกซิเจนละลำยน ้ ำ ควำมเค็มและแอมโมเนียที่เหมำะสม มชีนิดปริมำณ  
แพลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสตัวท์ีเ่หมำะสม ไมม่กีำรตกคำ้งของสำรอนิทรยีแ์ละสำรพษิก้นบ่อ รวมถงึ
ไม่มเีชือ้ก่อโรคอนัตรำย กรณีเตรยีมน ้ำทีใ่ชเ้พำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ กระบวนกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำมกัมกีำรใช้
สำรเคม ีเช่น ปนู คลอรนีเมด็ หรอื ฟอรม์ำลนิ ในกำรตกตะกอนและฆ่ำเชือ้โรคในน ้ำร่วมกบักำรใชโ้อโซน
และแสงอุลตรำ้ไวโอเลตก ำจดัเชือ้โรค 

(3) กำรด ำเนินกำรเพำะเลีย้ง ตัง้แต่ผสมพนัธุ ์เพำะฟัก เลีย้ง ใหอ้ำหำร กำรป้องกนัโรค กำรตรวจ
และปรบัคุณภำพน ้ำ รวมทัง้กำรประเมนิสมรรถนะกำรเจรญิเตบิโต อตัรำรอด และกำรตรวจสุขภำพควำม
แขง็แรง ปัจจุบนัมกีำรใช้เทคโนโลยไีบโอฟลอ็ก (Biofloc) ซึ่งเป็นระบบทำงเลอืกที่ย ัง่ยนืในกำรท ำกำร
เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ โดยกำรเตมิเชื้อที่ก่อประโยชน์ (อเีอ็ม) ลงในน ้ำที่เลี้ยงสตัว์น ้ำทัง้ปลำนิล ปลำดุก กุ้ง
ขำววำนำไมและสตัวน์ ้ำชนิดอื่นเพื่อก ำจดัแอมโมเนียและไนไตรท ์เป็นแหล่งอำหำรเสรมิอย่ำงต่อเนื่องให้
สัตว์น ้ ำ เป็นกำรเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็ นประโยชน์ในล ำไส้ปลำและกุ้ง ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้ ำ  
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ลดควำมเครยีด ช่วยลดกลิน่โคลนหรอืกลิน่ไม่พงึประสงค์ในเนื้อสตัว์น ้ำ และลดกำรใช้สำรเคมแีละยำ
ปฏชิวีนะในฟำรม์ (Reed et al., 1988; Tchobanoglous et al., 1991; Kuusemets et al., 2001) 

(4) กำรตลำด จ ำเป็นตอ้งทรำบอุปสงคอุ์ปทำน กำรขนส่งสนิคำ้ และกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้สมัพนัธ์ 
(5) กำรด ำเนินกำรด้ำนอื่น เช่น กำรเงนิ กำรขนส่ง กำรประชำสมัพนัธ ์พฒันำคุณภำพบุคลำกร

และศกึษำวจิยัสรำ้งองคค์วำมรูใ้หมอ่ยำ่งต่อเนื่อง 
 

 2.3.3 กำรควบคมุมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำ 
ในปี พ.ศ. 2547 รฐับำลก ำหนดใหเ้ป็นปีแห่งสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัอำหำร (Food Safety 

Year) ของไทย เพื่อใหป้ระชำชนไดบ้รโิภคสตัวน์ ้ำทีป่ลอดภยัและสนิคำ้สตัวน์ ้ำไทยมคีวำมปลอดภยัตำม
มำตรฐำนสำกลทัง้กำรผลติภำยในประเทศและส่งออก กรมประมงได้พฒันำระบบกำรผลติตัง้แต่กำร
เพำะเลี้ยงจนถึงกำรจบัสตัว์น ้ำตำม แนวทำงโค้ด ออฟ คอนดคั หรอื ซีโอซี (Code of Conduct หรอื 
CoC) และ มำตรฐำนกู๊ดเอกริ คลัเจอรร์ลั แพรกทิส หรอื จีเอพี (Good Agriculture Practice หรอื 
GAP) (ชลอและพรเลิศ, 2547; เยำวลักษณ์, 2554; กรมประมง, 2559; กองพัฒนำระบบกำรรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำประมงและหลักฐำนเพื่อกำรสืบค้น, 2561; US EPA, 1993, 1998; FAO, 2007) ซึ่งมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) กำรควบคมุมำตรฐำนตำมแนวทำงโค้ด ออฟ คอนดคั หรือ ซีโอซี (COC) หมำยถงึ กำร
จดัระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งกุ้งทะเลอย่ำงยัง่ยนืตลอดกำรผลติจำก
ฟำรม์ถงึโรงงำนแปรรูป เพื่อพฒันำให้ได้กุ้งคุณภำพตำมมำตรฐำนมคีวำมปลอดภยัต่อผู้บรโิภคและเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่มขีอ้ปฏบิตั ิ11 ขอ้ดงันี้ 

(1) กำรเลอืกสถำนที ่เป็นพืน้ทีถู่กต้องตำมกฎหมำย อยู่นอกเขตป่ำชำยเลน อยู่ใกลแ้หล่งปัจจยั
กำรผลติและอยูห่่ำงจำกแหล่งมลพษิ 

(2) กำรจดักำรวำงผงัฟำรม์และกำรเลีย้งทีด่ตีำมหลกัวชิำกำร  
(3) ควำมหนำแน่นทีเ่หมำะสมในกำรปล่อยกุง้  
(4) อำหำรและกำรใหอ้ำหำรทีด่ถีูกตอ้งเหมำะสม  
(5) กำรจดักำรสุขภำพกุง้รว่มกบักำรตรวจคุณภำพน ้ำ  
(6) ยำและสำรเคม ีตอ้งปฏบิตัติำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
(7) มรีะบบบ ำบดัน ้ำทิง้และจดัเกบ็ตะกอนภำยในฟำรม์  
(8) กำรจบักุง้ ตอ้งมใีบผ่ำนกำรตรวจยำปฏชิวีนะตกคำ้งและมกีำรขนส่งสู่ตลำดอยำ่งรวดเรว็  
(9) มคีวำมรบัผดิชอบทำงสงัคม โดยกำรใชท้รพัยำกรทอ้งถิน่อย่ำงประหยดั ส่งเสรมิกำรปลูกป่ำ 

ชำยเลนและจดัจำ้งแรงงำนในพืน้ที ่ 
(10) กำรรวมกลุ่มและกำรฝึกอบรม เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกำรเลีย้งและเสรมิสรำ้งทกัษะ  
(11) ระบบกำรเกบ็ขอ้มลูตำมแนวทำงโคด้ ออฟ คอนดคั 
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2) กำรควบคมุมำตรฐำนตำมแนวทำงกูด๊เอกริ คลัเจอรร์ลั แพรกทิส หรือ จีเอพี (GAP) คอื 
เกณฑม์ำตรฐำนในกำรผลติกุ้งทะเลให้มคีุณภำพและมปีลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ท ำใหถู้กสุขลักษณะทีด่ขีอง
ฟำรม์เลีย้งกุ้งทะเล รวมทัง้กำรป้องกนักำรใชย้ำและสำรเคมใีนกำรเลีย้ง เพื่อไม่ใหม้สีำรตกคำ้งในเนื้อกุ้ ง 
ซึง่เกณฑต์ำมมำตรฐำนม ี7 เกณฑ ์ดงันี้คอื 

 (1) กำรเลอืกสถำนที ่ฟำรม์เพำะเลีย้งกุง้ตอ้งมกีำรคมนำคมสะดวก อยูใ่นต ำแหน่งทีน่ ้ำท่วมไม่ถงึ 
อยู่ใกล้แหล่งน ้ำที่มคีุณภำพด ีไม่อยู่ในอิทธพิลของแหล่งก ำเนิดมลภำวะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงต้องขึ้น
ทะเบยีนฟำรม์และเป็นสมำชกิหน่วยตรวจสอบคุณภำพวตัถุดบิสตัวน์ ้ำกบักรมประมง 

(2) กำรจดักำรกำรเลี้ยงทัว่ไป รวมถงึกำรวำงผงัฟำรม์เลี้ยงที่ถูกต้องตำมหลกักำรเลี้ยงกุ้งทะเล 
มกีำรเตรยีมน ้ำ ดนิและตะกอนเลนก่อนกำรเลี้ยงกุ้งอย่ำงเหมำะสม มกีำรปล่อยกุ้งที่มคีุณภำพด ีควำม
หนำแน่นและอำยุทีเ่หมำะสม มกีำรตดิตัง้เครือ่งเพิม่อำกำศอย่ำงเหมำะสมและมกีำรจดักำรรกัษำคุณภำพ
น ้ำและดนิทีด่ ีอุปกรณ์และโรงเรอืนตอ้งอยูใ่นสภำพทีส่ำมำรถใชง้ำนไดด้ ี

(3) อำหำร กำรใหอ้ำหำรและปัจจยักำรผลติกุง้ทะเล เกษตรกรตอ้งเลอืกใชอ้ำหำรกุง้ทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ เกบ็อำหำรกุง้ไวใ้นทีร่ม่ ไมร่อ้น และไมช่ืน้แฉะ รวมทัง้มวีธิกีำรจดักำรใหอ้ำหำร
ที่มปีระสทิธภิำพ ให้อำหำรสดในกรณีที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ และมปัีจจยักำรผลติที่ใช้เสรมิสรำ้งควำมแขง็แรง
ของกุง้และ/หรอืรกัษำคุณภำพน ้ำ และตอ้งจดทะเบยีนกบัหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 

(4) กำรจดักำรสุขภำพและกำรแก้ไขปัญหำโรคกุ้ง โดยกำรตรวจคุณภำพน ้ำในบ่อเลี้ยงอยู่เป็น
ประจ ำ มมีำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดโรคกุ้งทีม่ปีระสทิธภิำพ และเมื่อต้องกำรรกัษำโรคกุ้งควรใชย้ำ
ปฏชิวีนะทีอ่นุญำตใหใ้ชใ้นกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ และขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 

(5) สุขอนำมยัฟำรม์ มกีำรทิง้และก ำจดัขยะสิง่ปฏกิูลจำกฟำรม์อย่ำงถูกวธิ ีมกีำรเกบ็รกัษำปัจจยั
กำรผลติ วสัดุและอุปกรณ์ในลกัษณะทีด่ไีม่ใหเ้ป็นแหล่งทีอ่ยู่อำศยัของสตัวท์ีเ่ป็นพำหะของโรค รวมทัง้มี
ห้องสุขำที่ถูกต้องตำมหลกัอนำมยั และน ้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งมปีรมิำณแบคทเีรยี (Total coliform และ Feacal 
coliform) ไมเ่กนิค่ำทีก่ ำหนดไว ้          

(6) กำรเกบ็เกี่ยวผลผลติและกำรขนส่ง เกษตรกรต้องวำงแผนกำรจบัและจ ำหน่ำย โดยเน้นกำร
รกัษำควำมสดและควำมสะอำด ต้องมรีำยงำนผลกำรสุ่มตรวจยำปฏชิวีนะตกค้ำงในผลผลติกุ้ง รวมถงึมี
ใบก ำกบักำรจ ำหน่ำยลกูพนัธุส์ตัวน์ ้ำ (Fry Movement Document) หรอืใบก ำกบักำรจ ำหน่ำยพนัธุส์ตัว์น ้ำ 
(Movement Document) 

(7) กำรจดบนัทกึขอ้มูล มบีนัทกึกำรจดักำรเลี้ยง กำรให้อำหำร กำรใช้ยำและสำรเคมีที่ถูกต้อง
สม ่ำเสมอ มคีวำมทนัสมยั 

 

2.3.4 ปัญหำสำรพิษท่ีพบในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
1) สำรพิษปะปนตกค้ำงในน ้ำ โดยเฉพำะแอมโมเนีย ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง รวมทัง้สำรก ำจดั

แมลง สำรก ำจดัวชัพชืและโลหะหนัก สำรพษิมคีวำมสมัพนัธ์โดยตรงกบัคุณภำพน ้ำ หำกสูงกว่ำเกณฑ์
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มำตรฐำนมกัก่อให้เกิดพษิต่อกำรเจรญิเติบโต ประสทิธภิำพกำรใช้อำหำร ควำมอ่อนแอเจบ็ป่วยของ  
สตัว์น ้ำซึ่งมกัเกิดขึ้นตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเตรยีมบ่อและกำรเตรยีมน ้ำก่อนกำรเลี้ยงไม่ถูกต้องเหมำะสม 
รวมทัง้กำรก ำจดัควำมสกปรกในบ่อหรอืกำรเปลี่ยนน ้ำหรอืเตมิน ้ำน้อยครัง้ในระหว่ำงกำรเลี้ยงท ำให้เกดิ
กำรสะสมของเสยี นอกจำกนี้คุณภำพน ้ำต ่ำอำจเกดิจำกกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำในกระชงัในแหล่งน ้ำที่เน่ำเสยี
หรอืมคีุณภำพต ่ำปนเป้ือนสำรพิษจำกกำรปล่อยของเสยีจำกกิจกรรมของมนุษย์ หำกคุณภำพน ้ำไม่
เหมำะสมและต ่ำกว่ำเกณฑม์ำตรฐำนจะท ำใหส้ตัวน์ ้ำเครยีด อ่อนแอ เกดิอำกำรป่วยหรอืตำยหรอืเกดิกำร
สญูเสยีทำงเศรษฐกจิ 

2) สำรพิษจำกเช้ือก่อโรคหรือเช้ือฉกฉวยโอกำส เช่น แบคทีเรียสกุลสเตรปโทคอคคัส  
แอรโ์รโมนำส และวบิรโิอทีป่ล่อยพษิฮโีมไลซนิท ำลำยเมด็เลอืดสตัวน์ ้ำ  

3) สำรพิษจำกเช้ือรำในอำหำรหรือสำรพิษท่ีมีในวตัถดิุบอำหำรสตัว ์โดยเฉพำะอะฟลำทอก
ซิน หำกปนเป้ือนในอำหำรสตัว์น ้ำ สำรพิษสำมำรถลดกำรเจรญิเติบโต ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร 
ภมูคิุม้กนั สมรรถนะกำรสบืพนัธุ ์และก่อใหเ้กดิควำมผดิปกตพินัธุกรรม รวมทัง้อำจก่อมะเรง็ 

4) กำรใช้สำรเคมีและยำท่ีไม่ถกูต้องเหมำะสม โดยเฉพำะปรมิำณสำรและเวลำที่ให้สตัว์น ้ำ
ไดร้บัสมัผสัสำรอำจท ำใหเ้กดิพษิและเป็นอนัตรำยต่อตวัสตัวน์ ้ำ เช่น กำรใชว้สัดุปนู ด่ำงทบัทมิ ฟอรม์ำลนิ 
มำลำไคทก์รนี ยำฆ่ำพยำธภิำยนอกดพิเทอเรก็ซ ์กำกชำ ไซยำไนด ์และพษิไม่พงึประสงคจ์ำกกำรใช้ยำ
ปฏชิวีนะไมถู่กตอ้งเหมำะสม เช่น ไนโตรฟูแรน ออกซเีททรำไซคลนิ ซลัฟำไตรเมโทรพรมิ เป็นตน้ 
 

2.4 สรปุ 
สตัว์น ้ำเป็นกลุ่มสิง่มชีวีติที่อำศยัอยู่ในน ้ำตำมธรรมชำต ิประชำกรมนุษยท์ี่เพิม่มำกขึน้ส่งผลต่อ

กำรน ำสตัวน์ ้ำในธรรมชำตมิำบรโิภค ส่งผลใหก้ำรเพิม่ปรมิำณสตัวน์ ้ำตำมสภำพธรรมชำตไิม่ทนัต่อควำม
ตอ้งกำรของมนุษย ์ดงันัน้กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจงึเป็นกจิกรรมทีม่นุษยส์รำ้งขึน้เพื่อเพิม่ผลผลติสตัวน์ ้ำให้
เพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร ปลำ กุง้ หอยและปเูป็นสตัวน์ ้ำทีน่ิยมเพำะเลีย้งในน ้ำจดืและน ้ำทะเล จ ำแนกได้
ทัง้ในระบบนิเวศน ้ำนิ่งและน ้ำไหล อยำ่งไรกต็ำมกำรด ำเนินกจิกรรมกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำหลกีเลีย่งกำรใช้
สำรเคมเีพื่อเพิม่ผลผลติได้ยำก ส่งผลให้เกิดกำรปนเป้ือนของสำรพษิตกค้ำงในกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ 
ควำมรูพ้ื้นฐำนด้ำนกำยวภิำคและสรรีของปลำและกุ้ง ได้แก่ ผวิหนัง ระบบย่อยอำหำร ระบบไหลเวยีน
เลอืด ระบบหำยใจ ระบบปรบัสมดุลเกลอืแร่ และระบบประสำทจะท ำให้ทรำบกลไกกำรรบัสมัผสัสำรพษิ
ดงักล่ำว ทัง้นี้หำกมกีำรบรหิำรจดักำรฟำรม์เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำที่ด ีปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรควบคุมกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น ้ ำ เช่น แนวทำงโค้ดออฟคอนดัค หรือ ซีโอซี รวมถึงมำตรฐำนกุ๊ดเอกริคัลเจอร์รลั  
แพรกทสิ หรอื จเีอพ ีโดยมำตรฐำนดงักล่ำวส่งผลต่อกำรลดปรมิำณสำรพษิหรอืไม่ท ำให้เกิดสำรพิษ
ปนเป้ือนในสตัวน์ ้ำ ท ำใหม้คีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ส่งผลดต่ีอสิง่แวดลอ้มและน ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยนื  
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บทท่ี 3 
คณุภำพน ้ำท่ีเหมำะสมต่อสตัวน์ ้ำ 

 
คุณภำพน ้ ำที่เหมำะสมต่อสัตว์น ้ ำจ ำเป็นต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ ำเป็นอย่ำงยิ่ง กิจกรรมกำร

เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเพิม่จ ำนวนประชำกรมนุษย์ท ำให้มกีำรพฒันำเทคโนโลยอีย่ำง
ก้ ำวหน้ำ เพื่ อสนองตอบต่อควำมต้องกำร เพื่ อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์  ก่ อ ให้ เกิดกำรใช้
ทรพัยำกรธรรมชำตเิพิม่ขึน้อยำ่งมำก  กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำเป็นปัจจยัหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิภำวะมลพษิทำงน ้ำ 
ซึง่หมำยถงึกำรที่มกีำรปล่อยสำรลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำต ิไดแ้ก่ ทะเลสำบ แม่น ้ำ แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติ
และมหำสมุทร ท ำใหเ้กดิกำรละลำยหรอืแขวนลอยในน ้ำหรอืสะสมทีพ่ื้นทอ้งน ้ำจนท ำใหเ้กดิกำรรบกวน
ระบบนิเวศแหล่งน ้ำส่งผลต่อสิง่มชีวีติที่อำศยัอยู่ในแหล่งน ้ำ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกิจกรรมหรอืกำรสร้ำงสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกและเอือ้ควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ใหแ้ก่มนุษยท์ุกรปูแบบท ำใหเ้กดิกำรลดลง กำรเสื่อมโทรม
ของทรพัยำกรธรรมชำติและก่อให้เกิดกำรปนเป้ือนของสำรพษิในสิง่แวดล้อม ส่งผลเสยีต่อทรพัยำกร
ธรรมชำตสิิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศในห่วงโซ่อำหำร โดยเฉพำะในระบบนิเวศแหล่งน ้ำ ดงันัน้กำรบ ำบดั
ฟ้ืนฟูอนุรกัษ์และกำรก ำจดัของเสยี/มลพษิ หรอืสำรอนัตรำยสำรพษิ รวมทัง้กำรควบคุมกจิกรรมทีท่ ำใหม้ี
คุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนจงึเป็นสิง่ส ำคญัจ ำเป็นเร่งด่วน คุณภำพน ้ำ หมำยถึง คุณสมบตัิทำง
กำยภำพ เคม ีและชีวภำพของน ้ำที่เหมำะสมต่อสตัว์น ้ำ ในกำรอยู่อำศัยด ำรงชีวิต เจรญิเติบโตและ
สบืพนัธุ ์ซึง่คุณสมบตัดิงักล่ำวมคีวำมเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั ปัจจุบนัแหล่งน ้ำแต่ละประเภทเกดิควำมเสื่อม
โทรมเนื่องจำกกำรประมง กำรเกษตร อุตสำหกรรม และน ้ำทิ้งชุมชน ซึ่งเมื่อเก็บตวัอย่ำงน ้ำมำท ำกำร
ตรวจวเิครำะหม์กัมสีำรพษิหรอืสำรอนัตรำยปนเป้ือนในแม่น ้ำ ล ำคลอง เกดิผลกระทบต่อแหล่งทีอ่ยู่อำศยั
ของสตัว์น ้ำส่งผลต่อจ ำนวนและชนิดพนัธุ์ของสตัว์น ้ำลดน้อยลง รวมถงึเกดิกำรสะสมสำรพษิในห่วงโซ่
อำหำร ดงันัน้กำรท ำควำมเขำ้ใจถงึแหล่งก ำเนิดน ้ำเสยี กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน ้ำ แบ่งเป็น 2 
ประเภท คอื มำตรฐำนแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติ และมำตรฐำนน ้ำทิ้ง เพื่อน ำไปสู่กำรควบคุมและจดักำร
คุณภำพน ้ำให้อยู่ในสภำวะที่เหมำะสมต่อสตัว์น ้ำให้ปลอดภยัอย่ำงยัง่ยนืตลอดไป  (กรมประมง, 2559; 
กรมควบคุมมลพษิ, 2560) 
 

3.1 มำตรฐำนคณุภำพแหล่งน ้ำ 

กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภำพน ้ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิด
มลพษิทำงน ้ำและรกัษำคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำใหม้กีำรบ ำบดัน ้ำเสยีก่อนทิง้ลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำต ิเพื่อให้
คุณภำพน ้ำเหมำะสมกบักำรใช้ประโยชน์และมคีวำมปลอดภยัต่อสุขภำพอนำมยัของประชำชน รวมถงึ
เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยำกรและสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจ ำเป็นต้องมกีำรเฝ้ำ
ตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำธรรมชำตเิพื่อทรำบถงึสถำนกำรณ์ว่ำคุณภำพน ้ำเป็นอยำ่งไรและ
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เพื่อหำทำงในกำรป้องกนั ควบคุมและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำมลพษิทำงน ้ำและยงัสำมำรถที่จะน ำ
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของแหล่งน ้ำตำมกำรใช้ประโยชน์ ดงันัน้ในกำรเฝ้ำ
ตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำควรท ำเป็นประจ ำและพำรำมเิตอรท์ีใ่ชใ้นกำรเฝ้ำตดิตำมคุณภำพน ้ำในแหล่ง
น ้ำนัน้เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษด้วยกำรค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์ตำมวตัถุประสงค์ เช่น เพื่อกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม คมนำคม เป็นต้น และต้องเน้นถงึควำมปลอดภยัต่อสุขภำพอนำมยัของมนุษยท์ี่จะต้องใช้
ประโยชน์ มำตรฐำนแหล่งน ้ำ หรอืเกณฑท์ี่ใช้ในกำรรกัษำคุณภำพของแหล่งน ้ำโดยทัว่ไปแล้ว ค ำนึงถงึ
กำรไม่ท ำให้แหล่งน ้ำนัน้เกิดเหตุเดอืดร้อนร ำคำญเป็นที่น่ำรงัเกียจ เช่น ปรำศจำกกลิน่เหมน็ ไม่มสีิง่
สกปรก น ้ำมนัหรอืไขมนัลอยอยู่ในที่ผิวน ้ ำ รวมถึงไม่มกีำรสะสมของตะกอน เป็นต้น นอกจำกนี้ยงั
ค ำนึงถงึกำรอนุรกัษ์แหล่งน ้ำไวเ้พื่อกำรบรโิภคอุปโภค กำรประมง และอุตสำหกรรม ส ำหรบัประเทศไทย
มกีำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำไว้ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อม
แห่งชำติและประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่นี้ขอกล่ำวถึงเฉพำะ
มำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิ โดยนิยำมค ำว่ำ “แหล่งน ้ำผวิดนิ” หมำยถงึ แมน่ ้ำ ล ำคลอง หนอง 
บึง ทะเลสำบ อ่ำงเก็บน ้ ำ และแหล่งน ้ ำสำธำรณะที่อยู่ภำยในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมำยรวมถึงแหล่งน ้ ำ
สำธำรณะที่อยู่ในผนืแผ่นดนิบนเกำะด้วย แต่ไม่รวมถงึน ้ำบำดำล และกรณีที่แหล่งน ้ำอยู่ตดิกบัทะเลให้
หมำยถงึแหล่งน ้ำทีอ่ยู่ภำยในปำกแม่น ้ำหรอืปำกทะเลสำบ และในประกำศดงักล่ำวไดม้กีำรแบ่งประเภท
แหล่งน ้ำผวิดนิไว ้5 ประเภท ดงันี้ 

แหล่งน ้ำประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ำทีคุ่ณภำพน ้ำมสีภำพตำมธรรมชำตโิดยปรำศจำกน ้ำทิ้งจำก
กจิกรรมทุกประเภท และสำมำรถใชป้ระโยชน์เพื่อ 

(ก) กำรอุปโภคบรโิภคโดยตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้โรคตำมปกตก่ิอน 
(ข) กำรขยำยพนัธุต์ำมธรรมชำตขิองสิง่มชีวีติระดบัพืน้ฐำน 
(ค) กำรอนุรกัษ์ระบบนิเวศวทิยำของแหล่งน ้ำ 

แหล่งน ้ำประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหล่งน ้ำที่ได้รบัน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถใช้
ประโยชน์เพื่อ 

(ก) กำรอุปโภคบรโิภคโดยตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้โรคตำมปกต ิและผ่ำนกระบวนกำรปรบัปรุงคุณภำพ
น ้ำทัว่ไปก่อน 

(ข) กำรอนุรกัษ์สตัวน์ ้ำ 
(ค) กำรประมง 
(ง) กำรว่ำยน ้ำและกฬีำทำงน ้ำ 
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แหล่งน ้ำประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน ้ำที่ได้รบัน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถใช้
ประโยชน์เพื่อ 

(ก) กำรอุปโภคบรโิภคโดยตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้โรคตำมปกต ิและผ่ำนกระบวนกำรปรบัปรุงคุณภำพ
น ้ำทัว่ไปก่อน 

(ข) กำรเกษตร 
แหล่งน ้ำประเภทท่ี 4 ได้แก่ แหล่งน ้ำที่ได้รบัน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถใช้

ประโยชน์เพื่อ 
(ก) กำรอุปโภคบรโิภคโดยตอ้งผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้โรคตำมปกต ิและผ่ำนกระบวนกำรปรบัปรุงคุณภำพ

น ้ำเป็นพเิศษก่อน 
(ข) กำรอุตสำหกรรม 
แหล่งน ้ำประเภทท่ี 5 ได้แก่ แหล่งน ้ำที่ได้รบัน ้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถใช้

ประโยชน์เพื่อกำรคมนำคม 
 จะเหน็ได้ว่ำกำรก ำหนดประเภทแหล่งน ้ำผวิดนิไว้ 5 ประเภท เพื่อเป็นกำรรกัษำคุณภำพน ้ำใน
แหล่งน ้ำไวเ้พื่อกำรใชป้ระโยชน์ในแต่ละด้ำน มีกำรก ำหนดวธิกีำรเกบ็ตวัอย่ำงและตรวจสอบคุณภำพน ้ำ
ในแหล่งน ้ำผวิดนิของแหล่งน ้ำทัง้ 5 ประเภทไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ในกำรน ำมำใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรควบคุม
คุณภำพของแหล่งน ้ ำให้ได้ผลดี อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำนัน้ต้องค ำนึงถึงทัง้
มำตรฐำนของแหล่งน ้ำ มำตรฐำนน ้ำทิง้ และมำตรฐำนเพื่อกำรอุปโภคบรโิภค ซึง่มำตรฐำนทัง้ 3 ประกำร
นี้มคีวำมเกี่ยวขอ้งกนั หำกปล่อยใหม้กีำรทิง้น ้ำเสยีลงในแหล่งน ้ำโดยไม่มกีำรควบคุมกจ็ะท ำใหแ้หล่งน ้ำ
นัน้สกปรกได ้คุณภำพน ้ำทีเ่หมำะสมต่อสตัวน์ ้ำอำ้งองิตำมลกัษณะกำรใชป้ระโยชน์ของแหล่งน ้ำ ซึง่มกีำร
ก ำหนดหลกัเกณฑร์วมทัง้วธิกีำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำ โดยแหล่งก ำเนิดน ้ำเสยีที่เน้นในบทนี้มำจำกกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ กจิกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และชุมชน ซึง่ก่อใหเ้กดิมลภำวะทำงน ้ำทีแ่ตกต่ำงกนั 
แหล่งก ำเนิดน ้ำเสียดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ ดงันัน้จงึจ ำเป็นต้องมกี ำรก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพแหล่งน ้ ำที่เหมำะสมต่อสตัว์น ้ ำ ตัวอย่ำงมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ เช่น มำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำชำยฝัง่ มำตรฐำนกำรควบคุมกำรปล่อย
น ้ำทิง้จำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ และกจิกำรแพปลำ มำตรฐำนเพื่อกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้
จำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำกร่อย มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจดื เป็นต้น 
รำยละเอยีดแหล่งก ำเนิดน ้ำเสยีและมำตรฐำนกำรควบคุมมดีงัต่อไปนี้ 
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3.1.1 น ้ำเสียจำกกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ (Aquaculture wastewater) 
น ้ำเสยีจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำถอืเป็นกำรควบคุมมำตรฐำนน ้ำทิ้ง หำกไม่มกีำรบ ำบดัน ้ำ

เสยีอย่ำงมปีระสทิธภิำพจะก่อให้เกิดมลภำวะภำยในฟำร์ม และเมื่อระบำยน ้ำเสยีออกนอกฟำร์มมกัจะ
ก่อใหเ้กดิปัญหำมลภำวะทำงน ้ำในแหล่งน ้ำทีร่องรบัน ้ำเสยีนัน้ มลภำวะทีเ่กดิขึน้จำกกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 
ไดแ้ก่ 

1) มลภำวะจำกกำรเตรยีมบ่อเพำะเลีย้ง กำรเตรยีมบ่อใหม่เป็นกำรเตรยีมบ่อดนิทีย่งัไม่เคย
ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ ดงันัน้จะต้องมกีำรปรบัสภำพดินบรเิวณบ่อให้มคี่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงที่
เหมำะสมกบักำรเลีย้งสตัวน์ ้ำ เช่น ปลำน ้ำจดืมกัมคี่ำประมำณ 7 กุง้ทะเลมกัมคี่ำประมำณ 8.2 ส ำหรบัดนิ
ที่มสีภำพเป็นกรดสูงจะต้องเติมปูนเผำ (CaO) หรอื ปูนขำว (CaCO3) ลงในบ่อเพื่อเตรยีมดนิให้มคี่ำ 
กรด-ด่ำงที่เหมำะสม หำกค่ำกรด-ด่ำงของน ้ำในระหว่ำงกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำมคี่ำเป็นกรดมำกไป ต้องมกีำร
เตมิวสัดุปนู เช่น ปนูมำรล์ (CaCO3) หรอืปนูโดโลไมท ์(CaMg(CO3)2) หำกค่ำกรด-ด่ำงของน ้ำในระหว่ำง
กำรเลีย้งสตัวน์ ้ำมคี่ำเป็นด่ำงมำกไป ต้องมกีำรเตมิวสัดุกรดเช่น กรดซลัฟูรกิ (H2SO4) หรอื กรดไฮโดร-
คลอรกิ (HCl) หรอืกรดอะซตีกิ (CH3COOH) ขณะเดยีวกนักม็กีำรเตมิปุ๋ ยอนิทรยีห์รอือนินทรยี ์(ปุ๋ ยเคม)ี 
เพื่อสรำ้งอำหำรธรรมชำตใิหเ้กดิขึน้ในบ่อ นอกจำกนัน้กำรใส่ปุ๋ ย ปนูขำวและกรดเอทลินีไดอำมนีเตตรำ-
อำเซตกิ (Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) หรอื อดีทีเีอ) จะช่วยลดควำมขุ่นของน ้ำที่เกดิจำก
อนุภำคของดนิ โดยอนุภำคของดนิจะตกตะกอนและท ำใหน้ ้ำใสขึน้ (ชลอ, 2543) 

2) มลภำวะจำกอำหำร สำรอำหำรที่ใช้เลี้ยงสตัว์น ้ำประกอบด้วย โปรตีน คำร์โบไฮเดรต 
ไขมนั วติำมนิ และแรธ่ำตุ กำรใหอ้ำหำรนอกจำกจะตอ้งค ำนึงถงึปรมิำณของสำรอำหำรทีม่ใีนอำหำรแต่ละ
ประเภททีส่่งผลต่อกำรเจรญิเตบิโตและผลผลติของปลำ ยงัมกีำรค ำนึงถงึ “อตัรำแลกเนื้อ” หรอื “อตัรำกำร
เปลีย่นเนื้อเป็นอำหำร” หรอื Feed Conversion Ratio (FCR) หำกเกษตรกรไม่ไดค้ ำนึงถงึอตัรำกำรแลก
เนื้อ ท ำใหเ้กษตรกรมตีน้ทุนกำรเลีย้งสูงขึน้จำกปรมิำณอำหำรที่เหลอืทิง้จำกกำรกนิของสตัวน์ ้ำจะเกดิกำร
สะสมในบ่อ ส่งผลท ำใหคุ้ณภำพน ้ำในบ่อเน่ำเสยีได ้(ชลอและพรเลศิ, 2547) 

3) มลภำวะจำกสิง่ขบัถ่ำย สิง่ขบัถ่ำยของสตัว์น ้ำคอืสำรอนิทรยี ์สำมำรถย่อยสลำยได้ตำม
ธรรมชำต ิแต่ถ้ำมมีำกเกนิไป ธรรมชำตกิไ็ม่สำมำรถบ ำบดัตวัเองไดท้นั ดงันัน้จงึก่อใหเ้กดิปัญหำตำมมำ 
สิง่ขบัถ่ำยสตัวน์ ้ำทุกชนิดจะประกอบดว้ยไนโตรเจนมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ซึง่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูแอมโมเนีย 
ซึ่งม ี2 รูปคอื แอมโมเนียอสิระมพีษิอย่ำงมำกต่อสตัว์น ้ำ เนื่องจำกท ำให้ปลำอ่อนแอและตดิโรคได้ง่ำย 
และแอมโมเนียไอออนที่ไม่มพีษิต่อปลำ สภำพด่ำงของน ้ำเป็นตวัก ำหนดควำมเป็นพษิของแอมโมเนีย 
หำกน ้ำมคี่ำกรด-ด่ำงสงู จะท ำใหป้ลำมโีอกำสไดร้บัอนัตรำยจำกแอมโมเนียน้อยมำก (ชลอ, 2543) 

4) มลภำวะจำกยำหรอืสำรเคม ีสตัว์น ้ำแต่ละชนิดจะใช้ยำหรอืสำรเคมใีนกำรเตรยีมบ่อ
เตรยีมน ้ำและใชใ้นกำรป้องกนัรกัษำโรคแตกต่ำงกนัออกไป (มำลนิ,ี 2540) ดงันี้ 
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- ปลำนิล ยำและสำรเคมีที่ใช้ในกำรรักษำโรคที่เกิดขึ้น ได้แก่ อะม็อกซี่ซิลลิน 
(Amoxycillin) ควโินโลน (Quinolone) ออกซเีตตรำ้ไซคลนิ (Oxytetracyclin) เกลอืแกง (Sodium chloride 
หรอื NaCl) ปนูขำว (CaCO3) ฟอรม์ำลนิ (Formalin) และดพิเทอรเ์รก็ซ ์(Dipterex)  

- ปลำดุก ยำและสำรเคมีที่ใช้ในกำรรกัษำโรคที่เกิดขึ้น ได้แก่ ออกซีเตตร้ำไซคลิน 
(Oxytetracyclin) ควโินโลน (Quinolone) เกลอืแกง (NaCl) ปนูขำว (CaCO3) และดพิเทอรเ์รก็ซ ์  

- ปลำสวำย ยำและสำรเคมทีี่ใชใ้นกำรรกัษำโรคที่เกดิขึน้ ไดแ้ก่ ฟอรม์ำลนิ มำไคท์กรนี 
(Malachite green) ด่ำงทบัทมิ (Potassium permanganate หรอื KMnO4) และดพิเทอรเ์รก็ซ ์ซึง่ส่วนใหญ่
ใชใ้นกำรรกัษำโรคพยำธทิีเ่กดิกบัปลำสวำย 

- ปลำช่อน ยำและสำรเคมทีี่ใช้ในกำรรกัษำโรคที่เกดิขึ้น ได้แก่ ฟอรม์ำลนิ และยำถ่ำย
พยำธ ิ

มลภำวะทีเ่กดิขึน้จำกกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำจ ำเป็นต้องมมีำตรฐำนในกำรควบคุม มำตรฐำน
กำรควบคุมทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ มำตรฐำนน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำชำยฝัง่ มำตรฐำนกำรควบคุมกำร
ปล่อยน ้ำทิง้จำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ และกจิกำรแพปลำ มำตรฐำนเพื่อกำรควบคุมกำรระบำย
น ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำกร่อย และมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจดื 
โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) มำตรฐำนน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ตำมประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำชำยฝัง่  
ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพเิศษ 49 ง ลงวนัที่ 1 พฤษภำคม 2547 ได้นิยำมบ่อ
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ หมำยควำมว่ำ “พืน้ทีป่รบัใหน้ ้ำขงัไดโ้ดยวธิต่ีำงๆ เพื่อกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำเคม็หรอื
สตัวน์ ้ำกรอ่ยในบรเิวณนอกแนวป้องกนัน ้ำเคม็ของกรมชลประทำนหรอืในแนวเขตทีด่นิชำยฝัง่ทะเลชัน้ใน
ของกรมพฒันำทีด่นิ” โดยก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ตัง้แต่ 
10 ไร่ขึ้นไป รวมถึงกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมระบำยน ้ำทิ้งและกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนค่ำมำตรฐำนน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ ดงัตำรำงที ่3.1  
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ตำรำงท่ี 3.1 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ 

ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย ค่ำ
มำตรฐำน 

วิธีกำรตรวจสอบ 

1. ควำมเป็นกรดและด่ำง  
(pH) 

- 6.5-9.0 ใชเ้ครือ่งวดัควำมเป็นกรดและด่ำงของน ้ำ (pH 
meter) ตำมวธิหีำค่ำแบบวธิอีเีลก็โตรเมตรกิ 
(Electrometric) 

2. บโีอด ี 
(Biochemical oxygen 
demand, BOD) 

มก./ล. ไมเ่กนิ 20 ใชว้ธิอีะไซด ์โมดฟิิเคชัน่ (Azide 
modification) ทีอุ่ณหภูม ิ20 องศำเซลเซยีส 
เป็นเวลำ 5 วนั โดยใช ้Synthetic seawater 

3. สำรแขวนลอย  
(Suspended soilds, SS) 

มก./ล. ไมเ่กนิ 70 ใชว้ธิกีำรกรอง ผ่ำนกระดำษกรองใยแกว้ 
(Glass fiber filter disc) ขนำดตำกรอง 1.2 
ไมโครเมตร 

4. แอมโมเนีย (NH3-N) มก-N./ล. ไมเ่กนิ 1.1 ใชว้ธิโีมดไิฟด ์ไอโดฟืนอล บล ู(Modified 
idophenol blue) 

5. ฟอสฟอรสัรวม  
(Total phosphorus) 

มก-P./ล. ไมเ่กนิ 0.4 ใชว้ธิแีอสคอรบ์คิ แอซดิ (Ascorbic acid) 

6. ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
(H2S) 

มก./ล. ไมเ่กนิ 0.01 ใชว้ธิเีมธลินี บล ู(Methylene blue) 

7. ไนโตรเจนรวม  
(Total Nitrogen) คอื 
ผลรวมของไนโตรเจน
ละลำย (Total dissolved 
nitrogen) และไนโตรเจน
แขวนลอย (Total 
particlate nitrogen)  

มก-N./ล. ไมเ่กนิ 4.0 ใหน้ ำค่ำกำรตรวจวดัไนโตรเจนละลำยและ
ไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกนั โดยกำรหำ
ค่ำ 
(ก) ไนโตรเจนละลำยใหใ้ชว้ธิเีปอรซ์ลัเฟต ได
เจนชัน่ (Persulfate digestion) 
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยใหใ้ชว้ธิวีดัค่ำสำร
แขวนลอยบนแผ่นกรองใยแกว้ ขนำดตำกรอง 
0.7 ไมโครเมตร และวเิครำะหด์ว้ย Nitrogen 
analyzer 

 
วธิกีำรตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ใหเ้ป็นไป

ตำมคู่มอืวิเครำะห์น ้ำเสียที่สมำคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยก ำหนดไว้ หรอืตำมวิธีกำร
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มำตรฐำนส ำหรบักำรวิเครำะห์น ้ ำและน ้ ำเสีย Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, AWWA and WEF) , Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland and 
Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia in Estuary (Sasaki 
and Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรอืคู่มอืวเิครำะหน์ ้ำและน ้ำเสยีของ
สมำคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย และ WEF รว่มกนัก ำหนดไว ้ 

2) มำตรฐำนกำรควบคุมกำรปล่อยน ้ำทิง้จำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ และกจิกำรแพ
ปลำ ตำมประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำร
ปล่อยน ้ำทิง้จำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำและกจิกำรแพปลำ ตำมประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 
123 ตอนพเิศษ 56 ง ลงวนัที่ 18 พฤษภำคม 2549 และไดม้กีำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น ้ำทิ้งจำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ และกิจกำรแพปลำ รวมถึงกำรเก็บตวัอย่ำงน ้ำทิ้งเพื่อกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้ง และกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน ้ำทิ้ง ค่ำมำตรฐำนกำร
ควบคุมดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

(1) ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) มคี่ำระหว่ำง 5-9 
(2) บโีอด ี(Biochemical oxygen demand) มคี่ำไมเ่กนิ 200 มลิลกิรมัต่อลติร 
(3) สำรแขวนลอยทัง้หมด (Total suspended solids) มคี่ำไมเ่กนิ 200 มลิลกิรมัต่อลติร 
(4) น ้ำมนัและไขมนั (Oil and grease) มคี่ำไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร 
(5) ปรมิำณสำรอนิทรยีไ์นโตรเจน (Total Kjeldahl nitrogen) มคี่ำไมเ่กนิ 250 มลิลกิรมัต่อ

ลติร 
กำรเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำทิง้เพื่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้ ใหเ้กบ็แบบจว้ง 

(Grab sampling) จำกจุดที่ระบำยน ้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกเขตที่ตัง้ของท่ำเทียบเรือประมง 
สะพำนปลำ และกจิกำรแพปลำ และกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน ้ำทิง้จำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ 
และกจิกำรแพปลำ รำยละเอยีดของวธิตีรวจสอบค่ำมำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ 
และกจิกำรแพปลำ ใหเ้ป็นไปตำมวธิมีำตรฐำนส ำหรบักำรวเิครำะห์น ้ำและน ้ำเสยีใน Standard Methods 
for Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF) , Practical Handbook of 
Seawater Analysis (Stickland and Parsons) , Methods of Seawater Analysis (Koroleff) , 
Determination of Ammonia in Estuary Sasaki and Sawada) , Methods of Seawater Analysis 
(Grasshoff K.) และ/หรอืคู่มอืวเิครำะหน์ ้ำและน ้ำเสยีของสมำคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

3) มำตรฐำนเพื่อกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำกร่อย ตำมประกำศ
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนเพื่อกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำก
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บ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำกร่อยตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 84 ง ลงวนัที่ 13 
กรกฎำคม 2550 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพษิและโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิ
ใหแ้บ่งประเภทของบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำกรอ่ยออกทีต่อ้งถูกควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้ บ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ
กร่อย หมำยควำมว่ำ พืน้ทีท่ีป่รบัใหข้งัน ้ำโดยวธิต่ีำง ๆ เพื่อกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำกร่อยหรอืสตัวน์ ้ำเคม็แต่ไม่
รวมถงึพืน้ทีต่ำมประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก ำหนดใหบ้่อเพำะเลีย้งสตัว์
น ้ำชำยฝัง่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพษิที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน ้ำเสยีลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะหรอืออกสู่
สิง่แวดลอ้ม แบ่งบ่อเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำกร่อยออกเป็น 2 ขนำด คอื บ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำกร่อยทีม่พีื้นที่บ่อ
ต ่ำกว่ำ 10 ไร่ และบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำกร่อยที่มพีื้นที่บ่อตัง้แต่ 10 ไร่ขึ้นไป และบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ
กรอ่ยแต่ละขนำดตอ้งถูกควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้ และได้มกีำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำ
ทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำดงักล่ำว รวมถงึกำรเก็บตวัอย่ำงน ้ำทิ้งเพื่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน ้ำทิง้ และกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน ้ำทิง้ดงัตำรำงที ่3.2 

 

ตำรำงท่ี 3.2 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำกรอ่ย 
 

ดชันีคณุภำพน ้ำ พื้นท่ีบ่อน้อย
กว่ำ 10 ไร่ 

พื้นท่ีบ่อตัง้แต่ 10 ไร่ วิธีกำรตรวจสอบ 

1.ควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH) 

6.5 - 8.5 ใชเ้ครือ่งวดัควำมเป็นกรด-
ด่ำงของน ้ำ (pH Meter) 
ตำมวธิหีำค่ำแบบวธิอีเีลก็
โตรเมตรกิ (Electrometric) 

2. ควำมเคม็ 
(Salinity) 

จะมคี่ำสงูกว่ำควำมเคม็แหล่งรองรบัน ้ำทิง้ใน
ขณะนัน้ได ้ไมเ่กนิ รอ้ยละ 50 

ใชเ้ครือ่งวดัควำมเคม็ของ
น ้ำทีใ่ชห้ลกักำรหำค่ำแบบ 
อเิลก็โตรเมตรกิคอนดกัตวิติี ้
(Electrometric 
Conductivity) หรอืแบบเดน
ซติี ้(Density) 

3.บโีอด ี
(Biochemical 

- ไมเ่กนิ 20 มก./ล. ใชว้ธิอีะไซด ์โมดฟิิเคชัน่ 
(Azide modification) ที่
อุณหภมู ิ20 องศำเซลเซยีส 
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ดชันีคณุภำพน ้ำ พื้นท่ีบ่อน้อย
กว่ำ 10 ไร่ 

พื้นท่ีบ่อตัง้แต่ 10 ไร่ วิธีกำรตรวจสอบ 

oxygen demand, 
BOD) 

เป็นเวลำ 5 วนั โดยในกรณี
น ้ำทิง้มคีวำมเคม็ใหใ้ช ้
Synthetic seawater 

4.สำรแขวนลอย 
(Suspended soilds, 
SS) 

- ไมเ่กนิ 70 มก./ล. ใชว้ธิกีำรกรอง ผ่ำน
กระดำษกรองใยแกว้ ขนำด
ตำกรองไมเ่กนิ 1.2 
ไมโครเมตร 

5.แอมโมเนีย  
(NH3-N) 

- ไมเ่กนิ 1.1 มก.-N./ล. ใชว้ธิโีมดไิฟด ์อนิโดฟืนอล 
บล ู(Modified indophenol 
blue) 

6.ฟอสฟอรสัรวม 
(Total phosphorus) 

- ไมเ่กนิ 0.4 มก.-P./ล. ใชว้ธิแีอสคอรบ์คิ แอซดิ 
(Ascorbic acid) 

7.ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
(H2S) 

- ไมเ่กนิ 0.01 มก./ล. ใชว้ธิเีมธลินี บล ู
(Methylene blue) 

8.ไนโตรเจนรวม 
(Total nitrogen) คอื 
ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลำย 
(Total dissolved 
nitrogen) และ
ไนโตรเจนแขวนลอย 
(Total particulate 
nitrogen)  

- ไมเ่กนิ 4.0 มก.-N./ล. ใหใ้ชว้ธิใีดวธิหีนึ่ง
ดงัต่อไปนี้  
1) ใหน้ ำค่ำกำรตรวจวดั
ไนโตรเจนละลำยและ
ไนโตรเจนแขวนลอยบวก
รวมกนั โดยกำรหำค่ำ 
(ก) ไนโตรเจนละลำยใหใ้ช้
วธิเีปอรซ์ลัเฟต ไดเจนชัน่ 
(Persulfate digestion) 
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยให้
ใชว้ธิวีดัค่ำสำรแขวนลอย
บนแผ่นกรองใยแกว้ ขนำด
ตำกรองไมเ่กนิ 0.7 
ไมโครเมตร และวเิครำะห์
ดว้ย Nitrogen analyzer  
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ดชันีคณุภำพน ้ำ พื้นท่ีบ่อน้อย
กว่ำ 10 ไร่ 

พื้นท่ีบ่อตัง้แต่ 10 ไร่ วิธีกำรตรวจสอบ 

2) ผลรวมของไนโตรเจนใน
รปูทเีคเอน ทีต่รวจวดัดว้ย
วธิเีจดำหล์ (Kjeldahl) และ
ไนไตรท ์และไนเตรทที่
ตรวจวดัดว้ยวธิแีคดเมยีม รี
ดกัชัน่ (Cadmium 
reduction)  
3) วธิ ีHigh - temperature 
catalytic oxidation 

 
ส ำหรบัวธิกีำรตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำกร่อยให้

เป็นไปตำมวธิกีำรมำตรฐำนส ำหรบักำรวเิครำะหน์ ้ำและน ้ำเสยี Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF) , Practical Handbook of Seawater Analysis 
(Stickland and Parsons) , Methods of Seawater Analysis (Koroleff) , Determination of Ammonia in 
Estuary (Sasaki and Sawada) Methods of Seawater Analysis และ/หรอืตำมคู่มอืวิเครำะห์น ้ำเสียที่
สมำคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย หรอืเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมมลพษิ 

4) มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น ้ำจดื ตำมประกำศกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยง
สตัวน์ ้ำจดื ตำมประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 125 ตอนพเิศษ 21 ง ลงวนัที ่30 มกรำคม 2551 แบ่ง
ประเภทของบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดื ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ดงันี้ 

บ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดืประเภท ก หมำยควำมว่ำ บ่อทีใ่ชเ้พำะเลีย้งสตัวท์ีก่นิพชื เป็นอำหำร
ทุกชนิด ซึง่ใชน้ ้ำจำกแหล่งน ้ำตำมธรรมชำต ิโดยไม่มกีำรเตมิสำรทีก่่อใหเ้กดิควำมเคม็ เช่น น ้ำทะเล น ้ำ
ใตด้นิทีม่คี่ำควำมเคม็ เกลอื หรอืสำรอื่นใด ลงในบ่อเพำะเลีย้งดงักล่ำว 

บ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจดืประเภท ข หมำยควำมว่ำ บ่อที่ใช้เพำะเลี้ยงสตัว์ที่กินเนื้อ เป็น
อำหำรทุกชนิดหรอืสตัว์น ้ำที่กินเนื้ออื่น ๆ ซึ่งใช้น ้ำจำกแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติ โดยไม่มกีำรเติมสำรที่
ก่อให้เกิดควำมเค็ม เช่น น ้ำทะเล น ้ำใต้ดนิที่มคี่ำควำมเค็ม เกลอื หรอืสำรอื่นใด ลงในบ่อเพำะเลี้ยง
ดงักล่ำว 
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บ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดืประเภท ค หมำยควำมว่ำ บ่อทีใ่ชเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทุกชนิด ซึง่มสีำร
ทีก่่อใหเ้กดิควำมเคม็ เช่น น ้ำทะเล น ้ำใต้ดนิทีม่คี่ำควำมเคม็ เกลอื หรอืสำรอื่นใดเตมิลงในบ่อเพำะเลี้ยง
เพื่อปรบัระดบัควำมเคม็ของน ้ำทีใ่ชเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชนิดนัน้  

กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำประเภทดงักล่ำว 
รวมถงึกำรเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำทิง้เพื่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้ง และกำรตรวจสอบค่ำ
มำตรฐำนน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ดงัตำรำงที ่3.3  

ตำรำงท่ี 3.3 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดื 

ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 

เกณฑม์ำตรฐำนสงูสดุ 

มำตรฐำน 
ก 

มำตรฐำน 
ข 

มำตรฐำน ค 

วิธีกำรตรวจสอบ 
พืน้ท่ี
น้อย
กว่ำ 10 
ไร่ 

พืน้ท่ี
มำกกว่ำ
หรือ
เท่ำกบั  
10 ไร่ 

1. บโีอด ี
(Biochemical 
oxygen demand, 
BOD) 

มก./ล. ไมเ่กนิ 20 ไมเ่กนิ 20 - ไมเ่กนิ 
20 

ใชว้ธิอีะไซด ์โมดิ
ฟิเคชัน่ (Azide 
modification) ที่
อุณหภมู ิ20 ๐ C 
เป็นเวลำ 5 วนั 

2. สำรแขวนลอย 
(Suspended soilds, 
SS) 

มก./ล. ไมเ่กนิ 80 ไมเ่กนิ 80 - ไมเ่กนิ 
80 

ใชว้ธิกีรองผ่ำนแผ่น
กรองใยแกว้ ขนำด
ตำกรอง ไมเ่กนิ 1.2 
ไมโครเมตร 

3. แอมโมเนีย  
(NH3 -N) 

มก.-N./
ล.  

- ไมเ่กนิ 1.1 - ไมเ่กนิ 
1.1 

ใชว้ธิ ีโมดไิฟด ์อนิ
โดฟีนอล บลู
(Modified 
indophenol blue) 

4. ไนโตรเจนรวม 
(Total nitrogen) คอื 
ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลำย 

มก.-N./
ล.  

- ไมเ่กนิ 4.0 - ไมเ่กนิ 
4.0 

ใหใ้ชว้ธิดีงัต่อไปนี้  
(ก) ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลำยที่
ตรวจวดัดว้ยวธิี
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ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 

เกณฑม์ำตรฐำนสงูสดุ 

มำตรฐำน 
ก 

มำตรฐำน 
ข 

มำตรฐำน ค 

วิธีกำรตรวจสอบ 
พืน้ท่ี
น้อย
กว่ำ 10 
ไร่ 

พืน้ท่ี
มำกกว่ำ
หรือ
เท่ำกบั  
10 ไร่ 

(Total dissolved 
nitrogen) และ
ไนโตรเจนแขวนลอย 
(Total particulate 
nitrogen) 

เปอรซ์ลัเฟต ได
เจสชัน่ (Persulfate 
digestion) และ
ไนโตรเจน
แขวนลอย ที่
ตรวจวดัดว้ยวธิวีดั
ค่ำสำรแขวนลอยบน
แผ่นกรองใยแกว้
ขนำดตำกรอง ไม่
เกนิ 0.7 
ไมโครเมตร และ
วเิครำะหด์ว้ย 
Nitrogen analyzer  
(ข) ผลรวมของ
ไนโตรเจนในรปูทเีค
เอน็ ทีต่รวจวดัดว้ย
วธิเีจดำหล์ 
(Kjeldahl method) 
และไนไตรทแ์ละไน
เตรท ทีต่รวจวดั
ดว้ยวธิแีคดเมยีม 
รดีคัชัน่ (Cadmium 
reduction) 
(ค) วธิ ีHigh-
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ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 

เกณฑม์ำตรฐำนสงูสดุ 

มำตรฐำน 
ก 

มำตรฐำน 
ข 

มำตรฐำน ค 

วิธีกำรตรวจสอบ 
พืน้ท่ี
น้อย
กว่ำ 10 
ไร่ 

พืน้ท่ี
มำกกว่ำ
หรือ
เท่ำกบั  
10 ไร่ 

temperature 
catalytic oxidation 

5. ฟอสฟอรสัรวม 
(Total phosphorus) 

มก.-P./
ล.  

- ไมเ่กนิ 0.5 - ไมเ่กนิ 
0.5 

ใชว้ธิแีอสคอรบ์คิ 
แอซดิ (Ascorbic 
acid) 

6. ควำมเป็นกรด-
ด่ำง (pH) 

- - 6.5-8.5 6.5-
8.5 

6.5-
8.5 

ใชเ้ครือ่งวดั pH 
meter แบบ 
Electrometric 
method 

7. สภำพน ำไฟฟ้ำ  
ที ่25 องศำเซลเซยีส 

เดซซิี
เมน/ม.  

- - ไมเ่กนิ 
0.75 

ไมเ่กนิ 
0.75 

ใชว้ธิอีเิลก็ทคิลั 
คอนดกัตวิติี ้
(Electrical 
conductivity) 

 

ส ำหรบัวธิตีรวจสอบค่ำมำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกบ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจดื ให้เป็นไปตำมวธิมีำตรฐำน
ส ำห รับก ำ รวิ เ ค ร ำ ะห์ น ้ ำ แ ล ะน ้ ำ เ สีย ใ น  Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ที ่American Public Health Association, American Water Works Association และ Water 
Environment Federation ของสหรฐัอเมรกิำรว่มกนัก ำหนดไว ้

 

3.1.2 น ้ำเสียจำกกิจกรรมกำรเกษตร (Agricultural wastewater) เป็นกำรควบคุมมำตรฐำนน ้ำ
ทิง้ ซึง่มแีหล่งก ำเนิดจำกกจิกรรมต่อไปนี้ 

1) กำรเพำะปลกู น ้ำเสยีจำกกำรเพำะปลกูเป็นน ้ำเสยีทีม่แีหล่งก ำเนิดไมแ่น่นอน มลสำรทีถู่ก
ชะล้ำงจำกพื้นที่เพำะปลูก ได้แก่ ปุ๋ ย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสำรประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซยีม นอกจำกนี้ยงัมสีำรเคมทีีใ่ชใ้นกำรก ำจดัศตัรพูืชซึง่จะตกคำ้งในพชืและในดนิ ถูกชะลำ้งลงสู่
แหล่งน ้ำ เช่นในระบบชลประทำนดงัตำรำงที ่3.4 
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2) ฟำรม์สุกร น ้ำเสยีส่วนใหญ่ทีเ่กดิจำกฟำรม์สุกร เป็นน ้ำทีเ่กดิจำกกำรลำ้งคอกและตวัสุกร 
ค่ำมำตรฐำนของน ้ำเสยีจะแตกต่ำงกนัตำมขนำดของฟำรม์ ตำมประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทฟำร์มสุกร 
ตำมประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวนัที่ 29 ธนัวำคม 2548 แบ่งประเภทกำร
เลีย้งสุกร 3 ประเภท คอื ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

กำรเลีย้งสุกรประเภท ก หมำยควำมว่ำ กำรเลีย้งสุกรพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์สุกรขุน หรอืลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืตัง้แต่สองชนิดขึน้ไปทีม่นี ้ำหนกัหน่วยปศุสตัวเ์กนิกว่ำ 600 หน่วย 

กำรเลีย้งสุกรประเภท ข หมำยควำมว่ำ กำรเลีย้งสุกรพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์สุกรขุน หรอืลูกสุกร
ชนิดใดชนดิหนึ่งหรอืตัง้แต่สองชนิดขึน้ไปทีม่นี ้ำหนกัหน่วยปศุสตัวต์ัง้แต่ 60 หน่วย แต่ไมเ่กนิ 600 หน่วย 

กำรเลีย้งสุกรประเภท ค หมำยควำมว่ำ กำรเลีย้งสุกรพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์สุกรขุน หรอืลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืตัง้แต่สองชนิดขึน้ไปทีม่นี ้ำหนกัหน่วยปศุสตัวต์ัง้แต่ 6 หน่วย แต่ไมเ่กนิ 60 หน่วย 

กำรเลี้ยงสุกรทัง้ 3 ประเภทได้มกีำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกกำร
เลีย้งสุกรแต่ละประเภทดงักล่ำว รวมถงึกำรเกบ็ตวัอยำ่งน ้ำทิง้เพื่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมกำร
ระบำยน ้ำทิง้ และกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน ้ำทิง้ ดงัตำรำงที ่3.5 

ตำรำงท่ี 3.4 มำตรฐำนกำรระบำยน ้ำลงทำงน ้ำชลประทำน และทำงน ้ำทีต่่อเชื่อมกบัทำงน ้ำชลประทำน 

ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 
ค่ำมำตรฐำน 
(เกณฑก์ ำหนด

สงูสดุ) 
1. ควำมเป็นกรด-ด่ำง - 6.5-8.5 
2. ควำมน ำไฟฟ้ำ ไมโครโมล/์ซม. 2,000 
3. ของแขง็ทีล่ะลำยไดท้ัง้หมด มก./ล. 1,300 
4. บโีอด ี มก./ล. 20 
5. สำรแขวนลอย มก./ล. 30 
6. ซลัไฟดค์ดิเทยีบเป็นไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
(Sulfide as H2S) 

มก./ล. 1.0 

7. ไซยำไนดค์ดิเทยีบเป็นไฮโดรเจน 
ไซยำไนด ์(Cyanide as HCN) 

มก./ล. 0.2 

8. น ้ำมนัและไขมนั (Fat-,Oil and Grease) มก./ล. 5.0 
9. ฟอรม์ลัดไีฮด ์(Formaldehyde) มก./ล. 1.0 
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ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 
ค่ำมำตรฐำน 
(เกณฑก์ ำหนด

สงูสดุ) 
10. ฟีนอลและ/หรอืครโีซลส 
(Phenol and cresols) 

มก./ล. 1.0 

11. คลอรนีอสิระ (Free chlorine) มก./ล. 1.0 
12. ยำฆำ่แมลงและสำรกมัมนัตรงัส ี มก./ล. ไมม่เีลย 
13. ส ีและกลิน่ทีร่ะบำยลงสู่ทำงน ้ำชลประทำน 
(Colour and odour) 

- ไมเ่ป็นทีน่่ำรงัเกยีจ 

14. น ้ำมนัทำร ์(Tar) - ไมม่เีลย 
15. ค่ำอุณหภูม ิ องศำเซลเซยีส 40 
16. Total Kjeidahl nitrogen (TKN) มก./ล. 35 
17. Dissolved oxygen (DO) มก./ล. 2.0 
18. Chemical oxygen demand (COD) มก./ล. 100 
19. โลหะหนกั 
- สงักะส ี(Zn) 
- โครเมยีม (Cr) 
- อำรเ์ซนิค (As) 
- ทองแดง (Cu) 
- ปรอท (Hg) 
- แคดเมยีม (Cd)  
- แบเรยีม (Ba) 
- เซลเินียม (Se) 
- ตะกัว่ (Pb) 
- นิเกลิ (Ni) 
- แมงกำนีส (Mn) 

มก./ล. 
 
 
 
 

มก./ล. 

 
5.0 
0.3 
0.25 
1.0 

0.005 
0.003 
1.0 
0.02 
0.1 
0.2 
5.0 
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ตำรำงท่ี 3.5 มำตรฐำนเพื่อควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกฟำรม์สุกร 

ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย เกณฑม์ำตรฐำนสงูสดุ 
มำตรฐำน 

ก 
มำตรฐำน 

ข 
วิธีกำรตรวจสอบ 

1. ควำมเป็นกรด-ด่ำง - 5.5-9 5.5-9 pH meter แบบ Electronmetric 
titration ทีม่คีวำมละเอยีดไมต่ ่ำ
กว่ำ 0.1 หน่วย 

2. บโีอด ี มก./ล. 60 100 Azide modification หรอื 
Membrane Electrode 

3. ซโีอด ี มก./ล. 300 400 Potassium dichromate 
digestion แบบ Open reflux 
หรอื Closed reflux 

4. สำรแขวนลอย มก./ล. 150 200 Glass fiber filter disc และอบ
ใหแ้หง้ทีอุ่ณหภมู ิ103 ๐ - 
105 ๐ C 

5. ไนโตรเจนในรปู ทเีคเอน็ มก./ล. 120 200 Kjeldahl และตรวจวดั
แอมโมเนียดว้ยวธิกีำร 
Colorimetric หรอื Ammonia 
selective electrode 

 

3.1.3 น ้ำเสียจำกอตุสำหกรรม (Industrial wastewater) 
เป็นกำรควบคุมมำตรฐำนน ้ำทิ้ง คุณสมบตัขิองน ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรม แตกต่ำงกนัไปตำม

ประเภทของแต่ละอุตสำหกรรม (กรมควบคุมมลพษิ , 2559; กรมประมง, 2560; Wood et al. a,b, 2012) 
ดงันี้ 

- อุตสำหกรรมอำหำร คุณสมบตัขิองน ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมอำหำร โดยทัว่ไปประกอบดว้ย
สำรอินทรยี์ สำรแขวนลอย ปกติจะไม่มสีำรพษิ ประกอบด้วยน ้ำมนั และไขมนั ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
อุตสำหกรรมประเภทแป้งและเบยีรจ์ะมคี่ำบโีอดสีูง ปรมิำณและคุณสมบตัขิองน ้ำเสยีจะเปลี่ยนแปลงตำม
ฤดกูำล โดยเฉพำะอยำ่งยิง่อุตสำหกรรมผลไมก้ระป๋อง 

- อุตสำหกรรมสิง่ทอ อุตสำหกรรมสิง่ทอธรรมชำตกิบัอุตสำหกรรมสิง่ทอเคม ีจะมคีุณสมบตัิ
ของน ้ำเสยีต่ำงกนั เช่น น ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมทอขนสตัว ์ประกอบดว้ยบโีอดคีวำมเขม้ขน้สูง ไขมนั และ
ด่ำง ส่วนน ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมยอ้ม เกดิจำกสยีอ้มและสำรเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนกำรยอ้มส ี
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- อุตสำหกรรมผลิตเยื่อกระดำษและกระดำษ ซึ่งใช้ว ัตถุดิบจำกต้นไม้ เช่น ไม้ไผ่   
ไม้ยูคำลปิตสั ในกระบวนกำรผลติมกีำรเติมสำรเคมเีพื่อฟอกสไีม้ และต้มเพื่อแยกเอำเซลลูโลสมำท ำ
ผลติภณัฑ ์น ้ำเสยีจงึมมีลสำรเจอืปนในควำมเขม้ขน้สงู มคี่ำบโีอดสีงู และมสีขีองเปลอืกไมเ้จอืปนค่อนขำ้ง
สูง ส่วนอุตสำหกรรมผลติกระดำษจะน ำเยื่อกระดำษมำเตมิดว้ยสำรฟิลเลอร ์เพื่อท ำใหเ้ป็นแผ่นกระดำษ 
คุณสมบตัขิองน ้ำเสยีจงึประกอบดว้ยเส้นใยละเอยีด และสำรฟิลเลอรแ์ต่ละชนิด รวมทัง้วสัดุอื่นทีล่อยอยู่
บนผวิน ้ำ 

- อุตสำหกรรมเครื่องหนัง น ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมเครื่องหนังมบีโีอดคี่อนขำ้งสงูจำกหนงัดบิ 
และสำรแทนนินทีใ่ชใ้นกำรฟอกหนัง นอกจำกนี้ยงัมโีครเมยีมทีใ่ชใ้นขัน้ตอนกำรฟอกหนัง ปนูขำวทีใ่ชใ้น
กำรบ ำบดัขัน้ตน้ สำรแขวนลอย และสจีำกกำรยอ้ม 

- อุตสำหกรรมผลติเคมภีณัฑ ์น ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมผลติเคมภีณัฑ์มกัประกอบด้วยสำร 
อนินทรยีท์ีใ่ชใ้นกำรผลติเคมภีณัฑแ์ต่ละประเภท มสีำรเคมทีีเ่ป็นกลุ่มสำรพษิเจอืปน มสีภำพเป็นกรดหรอื
เป็นด่ำงสงู โดยทัว่ไปจะมคี่ำซโีอดสีงู 

- อุตสำหกรรมกลัน่น ้ำมนั มลสำรในน ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมประเภทนี้ ประกอบดว้ย น ้ำมนั 
และสำรทีม่กีลิน่เหมน็ เช่น ไฮโดรเจนซลัไฟด ์สำรประกอบซลัไฟด ์แอมโมเนีย เมอรแ์คปแทนและฟีนอล 

- อุตสำหกรรมปิโตรเคมี มลสำรในน ้ ำเสียประกอบด้วยสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน 
สำรประกอบอนิทรยีส์งัเครำะห ์ตวัแคทตำลสิตแ์ต่ละชนิด และสำรประกอบอื่น 

- อุตสำหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำ มีปริมำณน ้ ำเสียค่อนข้ำงมำก โดยเกิดจำก
กระบวนกำรท ำควำมเยน็ และท ำควำมสะอำดเตำหลอมถ่ำยโคก้ ซึง่ประกอบดว้ย แอมโมเนีย ไซยำไนด์ 
และฟีนอล น ้ำเสยีจำกกระบวนกำรก ำจดัฝุ่ นจำกเตำหลอม ประกอบดว้ย สำรแขวนลอยสงู ซึง่เกดิจำกฝุ่ น
ของถ่ำนโคก้และแรเ่หลก็ รวมถงึน ้ำเสยีจำกกำรลำ้งด้วยกรด ประกอบดว้ย กรด เหลก็ และน ้ำมนั 

- อุตสำหกรรมผลิตโลหะที่นอกเหนือจำกเหล็ก สินแร่ดิบ ทองแดง ทองค ำ และเงิน 
ประกอบด้วยโลหะหนักเจอืปน เช่น แคดเมยีม ตะกัว่ สำรหนู ในระหว่ำงกระบวนกำรผลติโลหะหนัก
เหล่ำนี้จะถูกละลำยออกมำ 

- อุตสำหกรรมเคลอืบโลหะ มกีำรใชโ้ลหะหนกัในกระบวนกำรผลติหลำยชนิด เช่น แคดเมยีม 
สงักะส ีทองแดง ไซยำไนด ์กรดและด่ำง น ้ำเสยีจำกอุตสำหกรรมประเภทนี้จงึประกอบดว้ยสำรพษิกลุ่ม
โลหะหนกัดงักล่ำวในควำมเขม้ขน้ค่อนขำ้งสงู 

- อุตสำหกรรมเซรำมิกส์และซีเมนต์ น ้ ำเสียจำกอุตสำหกรรมประเภทนี้ประกอบด้วย 
สำรอนิทรยีแ์ขวนลอยที่มสีภำพเป็นด่ำง ส ำหรบัอุตสำหกรรมเซรำมกิส์ยงัมสีำรทีใ่ชใ้นกำรท ำใหเ้กิดสใีน
ผลติภณัฑแ์ละสำรเคมอีนัตรำยเจอืปนอยูด่ว้ย 

น ้ ำเสียจำกอุตสำหกรรมมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับประเภทของกำรใช้น ้ ำในโรงงำน
อุตสำหกรรม โดยอำจเป็นน ้ำเสยีที่เกิดจำกกระบวนกำรหล่อเยน็ (Cooling water) กระบวนกำรชะล้ำง 
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(Wash water) กระบวนกำรผลติ (Process wastewater) หรอืน ้ำเสยีจำกกจิกรรมอื่น มำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน ้ ำทิ้งเริ่มต้นจำกกำรควบคุมที่โรงงำน โรงงำนอุตสำหกรรม และนิคมอุตสำหกรรม  
โดยมำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกโรงงำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 เรื่อง ก ำหนดคุณลกัษณะของน ้ำทิ้งที่ระบำยออกจำก
โรงงำน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกควำมใน
พระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 ทีร่ะบุว่ำ “หำ้มระบำยน ้ำทิง้ออกจำกโรงงำนเวน้แต่ไดท้ ำกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ งหรือหลำยอย่ำงจนน ้ ำทิ้งนั ้นมีลักษณะเป็นไปตำมที่ร ัฐมนตรีก ำหนดดโดยประกำศใน  
รำชกิจจำนุเบกษำ แต่ทัง้นี้ต้องไม่ใช้วธิที ำให้เจอืจำง (Dilution)” รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอุตสหกรรม  
จงึออกประกำศก ำหนดคุณลกัษณะของน ้ำทิง้ทีร่ะบำยออกจำกโรงงำน (ประกำศรำชกจิจำนุเบกษำ ฉบบั
ประกำศทัว่ไป เล่ม 113 ตอนที ่52 ง วนัที ่27 มถุินำยน 2539) นอกจำกนี้ยงัมมีำตรฐำนน ้ำทิง้จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมและนิคมอุสำหกรรมตำมประกำศกระทรวงวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่3 
(พ.ศ. 2539) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำน
อุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 55 แห่งพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิและ
รกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิพ.ศ. 2535 ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกแหล่งก ำเนิด
ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรมออกสู่สิง่แวดล้อม ตวัอย่ำงกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
รวมถงึกำรเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำทิง้เพื่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้ และกำรตรวจสอบ
ค่ำมำตรฐำนน ้ำทิง้ ดงัตำรำงที ่3.6 

 

ตำรำงท่ี 3.6 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

ดชันีคณุภำพน ้ำ ค่ำมำตรฐำน วิธีวิเครำะห์ 
1. ควำมเป็นกรด-ด่ำง  5.5 ถงึ 9.0 เครือ่งวดัควำมเป็นกรดและด่ำง

ของน ้ำ (pH meter) ทีม่คีวำม
ละเอยีดไมต่ ่ำกว่ำ 0.1 หน่วย 

2. อุณหภมู ิ ไมเ่กนิ 40 องศำเซลเซยีส เครือ่งวดัอุณหภมูวิดัขณะท ำกำร
เกบ็ตวัอยำ่ง 

3. ส ี 300 เอดเีอม็ไอ วธิเีอดเีอม็ไอ (ADMI method) 
4. ของแขง็ละลำยน ้ำทัง้หมด 
(Total dissolved solids หรอื 
TDS)  

1. กรณรีะบำยลงแหล่งน ้ำ 
ตอ้งไมเ่กนิ 3,000 มลิลกิรมั
ต่อลติร  

ระเหยตวัอยำ่งทีก่รองผ่ำน
กระดำษกรองใยแกว้ (Glas fiber 
filter disk) และอบแหง้ทีอุ่ณหภมู ิ
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ดชันีคณุภำพน ้ำ ค่ำมำตรฐำน วิธีวิเครำะห์ 
2. กรณรีะบำยลงแหล่งน ้ำที่มี
ค่ำของแขง็ละลำยน ้ำทัง้หมด
เกนิกว่ำ 3,000 มลิลกิรมัต่อ
ลติร ค่ำของแขง็ละลำยน ้ำ
ทัง้หมดในน ้ำทิง้ทีจ่ะระบำย
ไดต้อ้งมคี่ำเกนิกว่ำค่ำ
ของแขง็ละลำยน ้ำทัง้หมด ที่
มอียูใ่นแหล่งน ้ำนัน้ไมเ่กนิ 
5,000 มลิลกิรมัต่อลติร 

180 องศำเซลเซยีส เป็นเวลำ
อยำ่งน้อย 1 ชัว่โมง 

5. ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด 
(Total suspended solids)  

ไมเ่กนิ 50 มลิลกิรมัต่อลติร กรองผ่ำนกระดำษกรองใยแกว้ 
(Glas fiber filter disk) และ
อบแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ103-105 องศำ
เซลเซยีส เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 
ชัว่โมง 

6. บโีอด ี  ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร บ่มตวัอยำ่งทีอุ่ณหภมู ิ 20 องศำ
เซลเซยีส เป็นเวลำ 5 วนั
ตดิต่อกนั และหำค่ำออกซเิจน
ละลำยดว้ยวธิเีอไซดโ์มดฟิิเคชัน่ 
(Azide modification) หรอืวธิเีมม
เบรนอเิลคโทรด (Membran 
electrode) 
 

7. ค่ำซโีอด ี ไมเ่กนิ 120 มลิลกิรมัต่อลติร ยอ่ยสลำยโดยใชโ้ปแทสเซยีมได
โครเมต (Potassium 
Dichromate) 

8. ซลัไฟด ์(Sulfide)  ไมเ่กนิ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไอโอโดเมตรกิ (Iodometric 
method) หรอืวธิเีมทลินีบล ู
(Methylene blue method)  

9. ไซยำไนด ์(Cyanides หรอื 
HCN)  

ไมเ่กนิ 0.2 มลิลกิรมัต่อลติร กลัน่ (Distillation) และตรวจวดั
ดว้ยวธิเีทยีบส ี(Colorimetric 
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ดชันีคณุภำพน ้ำ ค่ำมำตรฐำน วิธีวิเครำะห์ 
method) หรอื วธิ ีFlow injection 
analysis 

10. น ้ำมนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease)  

ไมเ่กนิ 5 มลิลกิรมัต่อลติร สกดัดว้ยเทคนิค Liquid - liquid 
extraction หรอื Soxhlet 
extraction ดว้ยตวัท ำละลำยแลว้
แยกหำน ้ำหนกัของน ้ำมนัและ
ไขมนั 

11. ฟอรม์ำลดไีฮด ์
(Formaldehyde)  

ไมเ่กนิ 1 มลิลกิรมัต่อลติร วธิเีทยีบส ี(Colorimetric 
method) 

12. สำรประกอบฟีนอล 
(Phenols)  

ไมเ่กนิ 1 มลิลกิรมัต่อลติร กลัน่ (Distillation) และตรวจวดั
ดว้ยวธิเีทยีบส ี(Colorimetric 
method) 

13. คลอรนีอสิระ (Free chlorine)  ไมเ่กนิ 1 มลิลกิรมัต่อลติร ไตเตรท (Titrimetric mothod) 
หรอื วธิเีทยีบส ี(Colorimetric 
method) 

14. สำรฆำ่ศตัรพูชืและสตัว ์
(Pesticide)  

ตอ้งตรวจไมพ่บ ก๊ำซโครมำโตกรำฟิค (Gas-
Chromatographic method) 

15. ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl 
nitrogen)  

ไมเ่กนิ 100 มลิลกิรมัต่อลติร เจลดำหล์ (Kjeldahl) 

16. โลหะหนกั    
1) สงักะส ี(Zn)  ไมเ่กนิ 5.0 มลิลกิรมัต่อลติร ยอ่ยสลำยตวัอยำ่งดว้ยกรด (Acid 

digestion) และวดัหำปรมิำณ
โลหะดว้ยวธิอีะตอมมคิแอบ
ซอฟชัน่ สเปคโตรเมตตร ี
(Atomic absorption 
spectrometry : AAS) หรอื วธิอีนิ
ดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

2) โครเมยีมเฮกซะวำเลนท ์
(Hexavalent chromium)  

ไมเ่กนิ 0.25 มลิลกิรมัต่อลติร เทยีบส ี(Colorimetric method) 
หรอื วธิสีกดัและตรวจวดัดว้ยวธิี
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ดชันีคณุภำพน ้ำ ค่ำมำตรฐำน วิธีวิเครำะห์ 
อะตอมมคิแอบซอฟชัน่ สเปคโตร
เมตตร ี(Atomic absorption 
spectrometry : AAS) หรอื วธิี
สกดัและตรวจวดัดว้ยวธิอีนิ
ดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

3) โครเมยีมไตรวำเลนท ์
(Trivalent chromium)  

ไมเ่กนิ 0.75 มลิลกิรมัต่อลติร ค ำนวณจำกค่ำส่วนต่ำงของ
โครเมยีมทัง้หมดกบัโครเมยีมเอก็
ซะวำเลนท ์

4) สำรหนู (As)  ไมเ่กนิ 0.25 มลิลกิรมัต่อลติร วธิอีะตอมมคิแอบซอฟชัน่สเปค
โตรโ์ฟโตเมตตร ี(Atomic 
absorption spectrophotometry) 
ชนิดไฮไดรดเ์จเนอเรชัน่ 
(Hydride generation) หรอื วธิี
อนิดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

5) ทองแดง (Cu)  ไมเ่กนิ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร ยอ่ยสลำยตวัอยำ่งดว้ยกรด (Acid 
digestion) และวดัหำปรมิำณ
โลหะดว้ยวธิอีะตอมมคิแอบ
ซอฟชัน่ สเปคโตรเมตตร ี
(Atomic absorption 
spectrometry : AAS) หรอื วธิอีนิ
ดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

6) ปรอท (Hg)  ไมเ่กนิ 0.005 มลิลกิรมัต่อ
ลติร 

โคลดเ์วเปอรอ์ะตอมมคิแอบ
ซอฟชัน่สเปคโตรเมตตร ี(Cold 
vapor atomic absorption 
spectrometry) หรอืวธิโีคลดเ์ว
เปอรอ์ะตอมมคิ ฟลอูอเรสเซนท ์
สเปคโตรเมตตร ี(Cold vapor 
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ดชันีคณุภำพน ้ำ ค่ำมำตรฐำน วิธีวิเครำะห์ 
atomic fluorescence 
spectrometry) หรอื วธิอีนิดกัทฟิ
ลคีพัเพลิพลำสมำ (Inductively 
couple plasma) 

7) แคดเมยีม (Cd)  ไมเ่กนิ 0.03 มลิลกิรมัต่อลติร ยอ่ยสลำยตวัอยำ่งดว้ยกรด (Acid 
digestion) และวดัหำปรมิำณ
โลหะดว้ยวธิอีะตอมมคิแอบ
ซอฟชัน่ สเปคโตรเมตตร ี
(Atomic absorption 
spectrometry : AAS) หรอื วธิอีนิ
ดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

8) แบเรยีม (Ba)  ไมเ่กนิ 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร 

9) ซลีเีนียม (Se)  ไมเ่กนิ 0.02  มลิลกิรมัต่อ
ลติร 

วธิอีะตอมมคิแอบซอฟชัน่สเปค
โตรโ์ฟโตเมตตร ี(Atomic 
absorption spectrophotometry) 
ชนิดไฮไดรดเ์จเนอเรชัน่ 
(Hydride generation) หรอื วธิี
อนิดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

10) ตะกัว่ (Pb)  ไมเ่กนิ 0.2 มลิลกิรมัต่อลติร ยอ่ยสลำยตวัอยำ่งดว้ยกรด (Acid 
digestion) และวดัหำปรมิำณ
โลหะดว้ยวธิอีะตอมมคิแอบ
ซอฟชัน่ สเปคโตรเมตตร ี
(Atomic absorption 
spectrometry : AAS) หรอื วธิอีนิ
ดกัทฟิลคีพัเพลิพลำสมำ 
(Inductively couple plasma) 

11) นิกเกลิ (Ni)  ไมเ่กนิ 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร 
12) แมงกำนีส (Mn)  ไมเ่กนิ 0.5 มลิลกิรมัต่อลติร 
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3.1.4 น ้ำเสียจำกชุมชน (Municipal wastewater) 
น ้ำเสยีชุมชนถือเป็นกำรควบคุมมำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดซึ่งเป็นน ้ำเสยีที่ เกิดจำก

กจิกรรมประจ ำวนัของประชำชนทีอ่ำศยัอยูใ่นชุมชน และกจิกรรมทีเ่ป็นอำชพี ไดแ้ก่ น ้ำเสยีทีเ่กดิจำกกำร
ประกอบอำหำรและช ำระล้ำงสิ่งสกปรกภำยในบ้ำนเรอืน และอำคำรแต่ละประเภท เป็นต้น มลสำรที่
ปนเป้ือนจำกน ้ำเสยีชุมชนส่วนใหญ่คอืสำรอนิทรยี ์ซึง่จะมผีลต่อกำรลดลงของออกซเิจนทีล่ะลำยอยู่ในน ้ำ 
ท ำให้สิง่มชีวีติในแหล่งน ้ำขำดออกซเิจนในที่สุด ค่ำมำตรฐำนของน ้ำเสยีชุมชน ตวัอย่ำงเช่น มำตรฐำน
และวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ตำมประกำศกระทรวง 
วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกอำคำรบำง
ประเภทและบำงขนำด ตำมประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอน 125 ง ลงวนัที ่29ธนัวำคม 2548 
แบ่งอำคำรออกเป็น 5 ประเภท คอื อำคำรประเภท ก อำคำรประเภท ข อำคำรประเภท ค อำคำรประเภท 
ง และอำคำรประเภท จ โดยมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสยีชุมชน  รวมถงึกำรเก็บตวัอย่ำงน ้ำทิ้งเพื่อกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้ ง  และกำรตรวจสอบค่ ำมำตรฐำนน ้ ำทิ้ ง  
ดงัตำรำงที ่3.7 และ 3.8 

 

ตำรำงท่ี 3.7 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 

ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 
เกณฑก์ ำหนดสงูสดุตำมประเภท
มำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ้ำท้ิง วิธีวิเครำะห์ 
ก ข ค ง จ 

1. ควำมเป็นกรด-
ด่ำง 

มก./ล. 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 ใชเ้ครือ่งวดัควำมเป็นกรดและ
ด่ำงของน ้ำ (pH Meter) 

2. บโีอด ี มก./ล. ไม่
เกนิ 
20 

ไม่
เกนิ 
30 

ไม่
เกนิ 
40 

ไม่
เกนิ 
50 

ไม่
เกนิ 
200 

ใชว้ธิกีำร Azide modification 
ทีอุ่ณหภมู ิ20 องศำเซลเซยีส 
เป็นเวลำ 5 วนั ตดิต่อกนั 
หรอืวธิกีำรอื่นที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพษิ
ใหค้วำมเหน็ชอบ  

3. ปรมิำณของแขง็ 
- สำรแขวนลอย 

มก./ล. ไม่
เกนิ 
30 

ไม่
เกนิ 
40 

ไม่
เกนิ 
50 

ไม่
เกนิ 
50 

ไม่
เกนิ 
60 

กรองผ่ำนกระดำษกรองใย
แกว้ (Glass fibre filter disc) 
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ดชันีคณุภำพน ้ำ หน่วย 
เกณฑก์ ำหนดสงูสดุตำมประเภท
มำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ้ำท้ิง วิธีวิเครำะห์ 
ก ข ค ง จ 

- ตะกอนหนกั มก./ล. ไม่
เกนิ 
0.5 

ไม่
เกนิ 
0.5 

ไม่
เกนิ 
0.5 

ไม่
เกนิ 
0.5 

- วธิกีำรกรวยอมิฮอฟ (Imhoff 
cone) ขนำดบรรจ ุ1,000 ลบ.
ซม. ในเวลำ 1 ชัว่โมง 

- ของแขง็ทีล่ะลำย
ไดท้ัง้หมด 

มก./ล. ไม่
เกนิ 
500 

ไม่
เกนิ 
500 

ไม่
เกนิ 
500 

ไม่
เกนิ 
500 

- ระเหยแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ103-
105 องศำเซลเซยีส ในเวลำ 
1 ชัว่โมง 

4. ซลัไฟด ์ มก./ล. ไม่
เกนิ 
1.0 

ไม่
เกนิ 
1.0 

ไม่
เกนิ 
3.0 

ไม่
เกนิ 
4.0 

- วธิกีำรไตเตรต (Titrate) 

5. ไนโตรเจน  
ในรปู ท ีเค เอน็ 

มก./ล. ไม่
เกนิ 
35 

ไม่
เกนิ 
35 

ไม่
เกนิ 
40 

ไม่
เกนิ 
40 

- วธิกีำรเจลดำหล์ (kJeldahl) 

6. น ้ำมนัและไขมนั มก./ล. ไม่
เกนิ 
20 

ไม่
เกนิ 
20 

ไม่
เกนิ 
20 

ไม่
เกนิ 
20 

ไม่
เกนิ 
100 

วธิกีำรสกดัดว้ยตวัท ำละลำย
แลว้แยกหำน ้ำหนกัของน ้ำมนั
และไขมนั 

 

ตำรำงท่ี 3.8 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกระบบบ ำบดัน ้ำเสยีชุมชน 

พำรำมิเตอร ์ มำตรฐำน 
ควำมเป็นกรด-ด่ำง 5.5 -9.0 
บโีอด ี ไมเ่กนิ 20 มก./ล. 
ของแขง็แขวนลอย  ไมเ่กนิ 30 มก./ล. 
น ้ำมนัและไขมนั ไมเ่กนิ 5 มก./ล. 
ฟอสฟอรสัทัง้หมด ไมเ่กนิ 2 มก./ล. 
ไนโตรเจนทัง้หมด ไมเ่กนิ 20 มก./ล. 
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3.2 กำรตรวจวดัคณุภำพน ้ำ 
 กำรตรวจวัดคุณภำพน ้ ำเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญต่อกำรควบคุมคุณภำพน ้ ำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนแหล่งน ้ำ และมำตรฐำนน ้ำทิง้จำกแหล่งก ำเนิด เพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งทีอ่ยู่
อำศัยของสตัว์น ้ำ รวมถึงก่อให้เกิดควำมยัง่ยนืของกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน ้ ำนัน้ต่อไป โดยกำร
ตรวจวดัคุณภำพน ้ำแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ คุณภำพน ้ำทำงกำยภำพ คุณภำพน ้ำทำงเคม ีและคุณภำพ
น ้ำทำงชวีภำพ ซึ่งกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพและเคมสีำมำรถท ำกำรตรวจวดัได้ภำยในเวลำ
อนัรวดเรว็และน ำผลกำรตรวจวดัประเมนิคุณภำพน ้ำในภำพรวมได ้อยำ่งไรกต็ำมคุณภำพน ้ำทำงชวีภำพ
กม็คีวำมจ ำเป็นต่อกำรควบคุมและกำรบรหิำรจดักำรแหล่งน ้ำตำมวตัถุประสงค ์กำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำ
ทัง้ 3 ประเภททีเ่หมำะสมต่อกำรด ำรงชวีติของสตัวน์ ้ำ (Abel, 1989; Hellawel, 1989; Tchobanoglous et 
al., 1991; Rosenberg and Resh, 1993; US EPA, 1993,1998; Singer, 2001; Wetzel, 2001; 
Huntingford, 2012; AWWA, 2014; Boyd, 2015) ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 

 3.2.1 กำรตรวจวดัคณุภำพน ้ำด้ำนกำยภำพ 

 1) สี (Color) สขีองน ้ำเกดิจำกกำรสะทอ้นแสงของสิง่ทีอ่ยูใ่นน ้ำทัง้สิง่มชีวีติและไม่มชีวีติ สขีองน ้ำ
บ่งบอกถึงสภำพแวดล้อม และสำรแขวนลอยที่มีอยู่ในแหล่งน ้ ำ สีของน ้ ำช่วยประเมินผลผลิตอย่ำง
ประมำณได ้เช่น น ้ำทีม่สีนี ้ำตำลหรอืเหลอืง มกัมคีวำมอุดมสมบรูณ์ ใหผ้ลผลติสงู  

แสงเป็นสิง่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติของพชืซึง่ขึน้กบัควำมยำวของคลื่นแสงและควำมเขม้ข้นของ
แสง โดยทัว่ไปอตัรำกำรสงัเครำะห์แสงจะเพิม่ขึ้นตำมควำมเขม้ข้นแสง อัตรำกำรสงัเครำะห์แสงวดักบั
สเปคตรมั (Spectrum) พบว่ำสแีดงไม่มกีำรดูดซบัแสง ท ำให้กำรสงัเครำะห์แสงท ำได้น้อย ส่วนสีที่มี
ประสทิธภิำพดทีีสุ่ด คอื สฟ้ีำ-ม่วง มคีวำมยำวคลื่นสัน้ สำมำรถดูดซบัแสงได้มำก ควำมเขม้ขน้แสงเป็น
สิง่จ ำเป็นส ำหรบักำรล ำเลยีงอำหำรและน ้ำในพชื กำรสงัเครำะหแ์สงท ำใหเ้กิดควำมสมดุลของออกซเิจน 
โดยน ำมำใช้ในกำรหำยใจของพืช ควำมเข้มข้นแสงจะเป็นจุดชดเชยที่เข้ำมำในระบบเรียกว่ำ 
Compensation depth โดยจะเน้นจุดที่มีกำรแสดงเขตของประสิทธิภำพกำรสังเครำะห์แสงเพื่อผลิต
ออกซเิจน 
 สขีองน ้ำจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 (1) สปีรำกฏ (Apparent color) หมำยถงึ สขีองน ้ำทีป่รำกฏใหแ้ก่สำยตำ ซึง่เกดิจำกกำรสะท้อน
แสงจำกสำรแขวนลอยในน ้ำ พืน้ทอ้งน ้ำหรอืจำกทอ้งน ้ำ 
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(2) สจีรงิ (True color) หมำยถงึ สขีองน ้ำทีเ่กดิจำกสำรละลำยแต่ละชนิด อำจเป็นสำรอนิทรยีห์รอื
สำรอนินทรยี์ ซึ่งจะท ำให้เกิดสขีองน ้ำที่แตกต่ำงกนัขึ้นอยู่กบัลกัษณะและคุณสมบตัิเฉพำะตวัของสำร
เหล่ำนัน้  
 ตวัอย่ำงกำรประเมนิสขีองน ้ำ หำกน ้ำมหีนิปูนมำกจะมสีเีขยีว น ้ำมีก ำมะถนัมำกจะมสีเีขยีวอม
เหลอืง น ้ำมเีหลก็ออกไซดจ์ะมสีแีดง น ้ำมไีดอะตอมจะมสีเีหลอืงหรอืน ้ำตำล น ้ำมสีำหรำ่ยน ้ำเงนิแกมเขยีว
จะมสีเีขยีวเขม้ และน ้ำมฮีวิมสัจะมสีนี ้ำตำลอมเหลอืง เป็นตน้ 
 กำรตรวจวดัสี ปัจจุบนัมกีำรตรวจวดัสขีองน ้ำมหีลำยวธิ ีตวัอย่ำงเช่นกำรใชร้หสัสจีำกแผนภูมสิ ี
HTML-RGB เป็นวธิทีีส่ะดวกและใชก้นัทัว่ไปในกำรศกึษำระบบนิเวศทำงน ้ำ (HTML colors are defined 
using a hexadecimal (hex) notation for the combination of Red, Green, and Blue color values) (US 
EPA, 1993,1998; Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) ดงัภำพที ่3.1 
      แหล่งน ้ำธรรมชำติทัว่ไปจะมสีเีหลอืงจนถึงสีน ้ำตำล อำจเปลี่ยนไปตำมสภำพแวดล้อม ชนิด 
ปรมิำณและควำมเขม้ขน้ของสำรละลำยหรือสำรแขวนลอย ตลอดจนคุณภำพของแสงด้วย สขีองน ้ำจงึ
เปลีย่นไปตำมชนิดของสำรทีม่อียูใ่นน ้ำ   

 
 

ภำพท่ี 3.1 รหสัสจีำกแผนภูมสิ ีHTML-RGB เพื่อใชใ้นกำรศกึษำระบบนิเวศทำงน ้ำ 
 

- โทนสฟ้ีำ-น ้ำเงนิ (1b-2e) : ส่วนใหญ่เป็นแรธ่ำตุ เช่น แคลไซต ์ มสีำรอนิทรยีห์รอืแพลงกต์อนอยูน้่อย  
- โทนสเีหลอืง-เขยีว (3a-4d) : มแีพลงก์ตอนพชืและมผีลผลติทำงชวีภำพสูง หำกเป็นกลุ่มสเีขยีว

แกมน ้ำเงนิ สนี ้ำจะเขยีวเขม้ขึน้ 
- โทนสนี ้ำตำล (5b-6e) : มสีำรอนิทรยี ์(กรดฮวิมคิ) ละลำยอยู ่และ/หรอืมกีลุ่มไดอะตอม 
- โทนสเีทำด ำ (5e) : เกดิสภำวะไรอ้อกซเิจน 
- โทนสแีสด-แดง (7c-7e) : มแีพลงกต์อนสตัว ์ผ่ำนกระบวนกำรยอ่ยสลำยแบบใชอ้อกซเิจน 
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 2) อณุหภมิู  (Temperature) เป็นกำรวดัระดบัของควำมรอ้น-เยน็ของน ้ำ อุณหภมูมิคีวำมส ำคญั
ต่อระบบนิเวศวทิยำของแหล่งน ้ำ เพรำะอุณหภูมมิสี่วนส ำคญัต่อขบวนกำรภำยในร่ำงกำยของสิง่มชีวีติ 
รวมทัง้สตัว์น ้ำซึ่งเป็นสตัว์เลอืดเยน็ เช่นเมื่ออุณหภูมสิูงขึ้น 10 องศำเซลเซยีส อตัรำของปฏกิิรยิำทำง
ชวีเคมใีนร่ำงกำยจะเพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่ำ สตัว์น ้ำต้องกำรปรมิำณออกซเิจนเพื่อกำรหำยใจมำกขึน้เป็น 2 
เท่ำ และขบวนกำรอื่นภำยในร่ำงกำย ได้แก่ กำรย่อยอำหำร กำรเจรญิเติบโตก็จะสูงขึ้นด้วย  ควำม
ต้องกำรออกซิเจนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ของแบคทีเรียก็เพิ่มมำกขึ้น ในทำงตรงกันข้ำมหำก
อุณหภูมลิดต ่ำลงมำกสตัวน์ ้ำจะกนิอำหำรน้อยลงหรอืไม่กนิอำหำร และควำมต้ำนทำนโรคกน้็อยลงดว้ย 
ปกติสัตว์น ้ ำโดยเฉพำะปลำไม่สำมำรถทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของอุณหภูมิ ก ำร
เปลีย่นแปลงอุณหภูมอิย่ำงรวดเรว็เพยีง 5 องศำเซลเซยีส สำมำรถท ำใหส้ตัว์น ้ำเครยีด อ่อนแอหรอือำจ
ตำยได ้ 

ในระบบนิเวศแหล่งน ้ำเมือ่น ้ำมอุีณหภูมสิูงอำจท ำใหเ้กดิกำรแบ่งชัน้ (Stratification) ของน ้ำมผีลต่อ
กำรเรง่ปฏกิริยิำกำรใชอ้อกซเิจนของจลุนิทรยีแ์ละลดระดบักำรละลำยของออกซเิจนในน ้ำ ท ำใหเ้กดิสภำพ
เน่ำเหมน็ขึ้นได้ อุณหภูมขิองน ้ำที่เหมำะสมส ำหรบักระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสียควรอยู่ประมำณ 25-35  
องศำเซลเซยีส อุณหภูมทิีสู่งของน ้ำเสยีอำจท ำให้จุลนิทรยีบ์ำงชนิดในถงัย่อยสลำยตำยหรอืเจรญิเติบโต
ชำ้ลงและมผีลต่อประสทิธภิำพของระบบบ ำบดัน ้ำเสยีได ้(Singer, 2001; Boyd, 2015) 

กำรตรวจวัดอุณหภูมิ ปัจจุบันมีกำรตรวจวัดอุณหภูมิของน ้ ำมีหลำยวิธี วิธีที่นิยมคือ 
เทอรโ์มมเิตอร ์ทัง้แบบแท่งแกว้ปรอทและแบบไฟฟ้ำระบบดจิติอล (Singer, 2001; Boyd, 2015) 

 

3) ควำมขุ่น (Turbidity) ควำมขุ่นของน ้ ำเกิดจำกอนุภำคแขวนลอยกลุ่มสำรอนินทรีย์และ
ของแขง็ที่เป็นสำรอินทรยี์ เช่น ดนิโคลน ดนิเหนียว อนุภำคคำร์บอเนต แพลงก์ตอน แบคทเีรยี และ
สิง่มชีวีติขนำดเลก็ในน ้ำ ควำมขุ่นจะขดัขวำงไม่ใหแ้สงสว่ำงส่องลงไปในน ้ำ และอำจมผีลกระทบต่อสตัว์
น ้ำ (US EPA, 1993,1998; Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) ดงันี้ 
 (1) ลดผลผลติขัน้ปฐมภมู ิ(Primary Productivity) น ้ำมคีวำมขุน่มำกจะขดัขวำงมใิหแ้สงส่องลกึลง
ไปในน ้ำ เป็นกำรก ำจดัปฏกิริยิำสงัเครำะหแ์สงอนัเกดิจำกพชื ท ำใหอ้ำหำรธรรมชำตใินแหล่งน ้ำลดลง 
 (2) เป็นอนัตรำยต่อระบบหำยใจของสตัวน์ ้ำ  
 (3) เป็นอนัตรำยต่อกำรฟักไข่ปลำ ในกำรดูดซบัแลกเปลี่ยนสำรจำกภำยในและภำยนอกไข่ปลำ
ขณะฟัก 
 (4) ท ำใหอุ้ณหภมูขิองน ้ำสงู เพรำะสำรแขวนลอยดดูซบัควำมรอ้น 

(5) ชะลอหรอืชะงกักำรเจรญิเตบิโต 
ค่ำควำมขุน่ของน ้ำขึน้กบัปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

     (1) สำรทีล่ะลำยอยูใ่นน ้ำ เช่น ฮวิมสั แทนนิน สยีอ้มผำ้ เป็นตน้ 
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     (2) สำรแขวนลอย ประกอบดว้ยอนุภำคดนิ อนุภำคสำรอนิทรยี ์เช่น เศษซำกพชืและสตัวท์ีต่ำย
และเน่ำเป่ือย เยือ่กระดำษ หรอืเสน้ใย เป็นตน้ 
    (3) สิง่มชีวีติส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพชื นอกจำกนี้ยงัมแีพลงก์ตอนสตัวแ์ละสิง่มชีวีติชนิดอื่น 
เช่น แบคทเีรยีในน ้ำ 

กำรตรวจวดัควำมขุ่น ปัจจุบนักำรตรวจวดัควำมขุ่นสำมำรถท ำได้ง่ำยและรวดเรว็โดยกำรใช้
เครือ่งวดัควำมขุน่ (Turbidimeter) ซึง่กำรใชเ้ครือ่งตรวจวดัใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

- เตมิน ้ำตวัอยำ่งลงในหลอดตวัอยำ่งจนถงึคอหลอด ปิดฝำใหแ้น่น เชด็ผวิหลอดใหส้ะอำด 
- จบัหลอดตรงฝำ หมุนหลอดไปมำใหเ้กดิกำรผสมของน ้ำตวัอยำ่ง    
- เสยีบหลอดลงในเครือ่ง ปิดฝำครอบเครือ่ง 
- กดปุ่ มวดั 5-10 วนิำท ีอ่ำนค่ำเมือ่กำรอ่ำนคงที ่มหีน่วยเป็น NTU (Nephelometric turbidity 
units) 

 

 4) ควำมโปร่งแสง (Transparency) เป็นกำรวดัควำมสำมำรถในกำรยอมใหแ้สงส่องผ่ำนลงไป
ในน ้ำ น ้ำที่มสีำรแขวนลอยมำกจะมคีวำมโปร่งแสงน้อย ผลกระทบของควำมโปร่งแสงถ้ำน้อยกว่ำ 30 
เซนตเิมตร จะท ำใหเ้กดิผลกระทบระบบนิเวศแหล่งน ้ำและต่อสิง่มชีวีติดงันี้ 

(1) ท ำใหอ้ำหำรธรรมชำตสิ ำหรบัปลำมน้ีอย เพรำะควำมขุ่นขดัขวำงกำรสงัเครำะหแ์สงของแพลงก์
ตอนพชื 

(2) ท ำใหก้ำรฟักตวัของไขป่ลำลดลง 
(3) ท ำใหน้ ้ำชัน้บนมอุีณหภมูสิงูกว่ำปกต ิ
กำรวดัค่ำควำมโปร่งแสง กำรวดัค่ำควำมโปร่งแสงของน ้ำใช้เครื่องมอืที่เรยีกว่ำ Secchi disc มี

ลกัษณะเป็นแผ่นโลหะหรอืพลำสตกิที่มนี ้ำหนักถ่วงรูปวงกลม มเีส้นผ่ำนศูนยก์ลำงยำว 20 เซนตเิมตร 
แลว้แบ่งพืน้ที่เป็น 4 ส่วนเท่ำๆ กนั แต่ละส่วนจะทำสดี ำและขำวสลบักนั ตรงจุดศูนยก์ลำงจะมหี่วงผกูตดิ
กบัเชอืก กำรใชเ้ครื่องมอืนี้ด ำเนินกำรโดยหย่อนลงดำ้นขำ้งของเรอืในแนวดิง่จนถงึระดบัที่มองไม่เหน็จงึ
วัดระดับควำมลึกนัน้ค่ำควำมลึกของกำรส่องผ่ำนของแสงจะมีควำมผันแปรขึ้นอยู่กับปริมำณของ 
แพลงก์ตอนหรืออนุภำคสำรอนินทรีย์ในน ้ ำนัน้  (US EPA, 1993,1998; Singer, 2001; Wetzel, 2001; 
AWWA, 2014; Boyd, 2015) 
 

 5) กำรน ำไฟฟ้ำ  (Conductivity)  หมำยถงึ ควำมสำมำรถของน ้ำในกำรเป็นสื่อน ำกระแสไฟฟ้ำ
ตวักำรทีเ่ป็นสื่อในกำรน ำไฟฟ้ำ คอื ไอออนของสำรประกอบอนินทรยี ์เช่น Ca++ Na++  K++  Fe++  Fe+++  
ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ มีหน่วยเป็นไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร (microsiemen/cm) ที่ระดับอุณหภูมิ 25  
องศำเซลเซยีส ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำมคีวำมสมัพนัธโ์ดยตรงกบัค่ำปรมิำณของแสงทัง้หมดทีล่ะลำยน ้ำ ซึง่มผีล
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ต่อสิง่มชีวีติในน ้ำ 2 ประกำร คอื ควบคุมกำรขบัถ่ำยของสตัวน์ ้ำ และควำมสมัพนัธก์บัธำตุอำหำรในน ้ำกบั
แพลงก์ตอนพืช ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน ้ ำจะมีปริมำณมำกน้อยขึ้นอยู่กับปริมำณควำมเข้มข้นของ
สำรประกอบแต่ละชนิด นอกจำกนี้ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำเปลีย่นแปลงตำมอุณหภูมนิ ้ำ โดยหำกอุณหภูมนิ ้ำเพิม่ 
1 องศำเซลเซยีส ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำจะเพิม่จำกเดมิ 2 เปอรเ์ซน็ต์ รวมทัง้จะแปรผนัตำมค่ำควำมเป็นกรด
เป็นด่ำงของน ้ำดว้ย 

แหล่งน ้ำธรรมชำติทัว่ไปจะมคี่ำกำรน ำไฟฟ้ำอยู่ระหว่ำง 150-300 ไมโครซเีมนต์ต่อเซนติเมตร 
ส่วนค่ำที่มีผลกระทบต่อขบวนกำรขบัถ่ำยของปลำน ้ ำจืดอยู่ในช่วง 7500-15000 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนตเิมตร (Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) 

กำรตรวจวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ปัจจุบนันิยมใช้เครื่องวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (Conductivity meter) 
ในกำรตรวจวดั 
 

6) ของแขง็ในน ้ำ (Solids) หมำยถงึ สำรทีเ่หลอือยูเ่ป็นตะกอน ภำยหลงัจำกทีผ่่ำนกำรระเหยดว้ย
ไอน ้ ำ และท ำให้แห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศำเซลเซียส ตะกอนที่เกิดขึ้นมีทัง้สำรอินทรีย์และสำร 
อนินทรยี ์

กำรตรวจวดัของแขง็ในน ้ำ วธิทีีน่ิยมม ี5 วธิตีำมชนิดของของแขง็ในน ้ำ (Singer, 2001; Wetzel, 
2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) ดงันี้ 

(1) ของแขง็ทัง้หมด (Total solids: TS) คอื ปรมิำณของแขง็หรอืสำรทัง้หมดทีอ่ยูใ่นน ้ำ หำไดจ้ำก
ปรมิำณสำรทีร่ะเหย (Evaporate) น ้ำออกทัง้หมดทีอุ่ณหภมู ิ103-105 องศำเซลเซยีส 

(2) ของแขง็จมตวัได ้(Settleable solids: SS) หมำยถงึ ของแขง็ทีจ่มตวัสู่กน้ภำชนะเมือ่ตัง้ทิง้ไวใ้น
เวลำ 1 ชัว่โมง 

(3) ของแขง็ละลำยน ้ำทัง้หมด (Total dissolved solids: TDS) หมำยถงึ ของแขง็ทีส่ำมำรถผ่ำน
กระดำษกรองใยแกว้มำตรฐำน (Glass fiber filter) ขนำด 45 ไมครอนแลว้ยงัคงเหลอือยู ่หลงัจำกระเหย
ไอน ้ำจนแหง้แลว้อบทีอุ่ณหภมู ิ180 องศำเซลเซยีส 

(4) ของแข็งแขวนลอย (Suspended solids: TSS) หมำยถึง ส่วนของของแข็งที่เหลือค้ำงบน
กระดำษกรองใยแกว้มำตรฐำน (Glass fiber filter) ขนำด 45 ไมครอน หลงัจำกกรองน ้ำตวัอย่ำงและอบที่
อุณหภมู ิ103-105 องศำเซลเซยีส 

(5) ของแขง็ระเหยงำ่ย (Volatile solids: VS) หมำยถงึ ส่วนของของแขง็ทีเ่ป็นสำรอนิทรยี ์วเิครำะห์
โดยน ำกระดำษกรองทีว่เิครำะหห์ำของแขง็ทีแ่ขวนลอยแลว้ หรอืถ้วยกระเบือ้งระเหยทีว่เิครำะหข์องแขง็
ละลำยทัง้หมดไปเผำที่อุณหภูม ิ550 องศำเซลเซยีส น ้ำหนักที่หำยไปคอื น ้ำหนักของของแขง็ที่ระเหย
งำ่ย 
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7) กล่ินและรส (Order and taste) เกดิมำจำกหลำยสำเหตุ ไดแ้ก่ สำหร่ำย ก๊ำซทีล่ะลำยน ้ำ เช่น 
ก๊ำซไข่เน่ำหรอืไฮโดรเจนซลัไฟด์ โดยก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์เกดิขึ้นจำกกระบวนกำรย่อยสลำยที่ไม่ใช้
ออกซเิจนท ำให้เกดิกลิน่เหมน็ สำรอนิทรยีเ์น่ำเป่ือยในสภำพขำดออกซเิจน หรอืเป็นผลมำจำกกำรเตมิ
สำรเคม ีเช่น คลอรนี โดยอำจกล่ำวไดว้่ำ กลิน่ และรสของน ้ำขึน้อยูก่บัปรมิำณสิง่ปฏิกูลทีล่ะลำยอยู่น ้ำนัน้ 
ผลกระทบของกลิน่เกดิจำกกำรถูกย่อยสลำยดว้ยจุลนิทรยีใ์นสภำวะทีไ่ม่ใชอ้อกซเิจน เป็นผลใหเ้กดิก๊ำซ
ซึง่มกีลิน่เหมน็ทีส่ ำคญัไดแ้ก่ ไฮโดรเจนซลัไฟด ์และแอมโมเนีย (Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 
2014; Boyd, 2015) ดงันี้ 

แนวทำงแก้ไขปัญหำเรื่องกลิน่ ควรด ำเนินทัง้กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำและกำรหำสำเหตุของ
ปัญหำเพื่อหำทำงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำส่วนใหญ่นิยมใช้สำรเคม ีโดยควร
เลือกใช้ให้ถูกต้อง ตัวอย่ำงของสำรเคมีที่ใช้ก ำจัดกลิ่น ได้แก่ Potassium permanganate, Sodium 
hypochlorite, Calcium hypochlorite และ Hydrogen peroxide เป็นตน้ 

วิธีตรวจวดักล่ิน กำรตรวจวดัปรมิำณก๊ำซที่ท ำให้เกิดกลิ่นที่ให้ผลอย่ำงแน่นอนในปัจจุบันใช้
เครื่องมอืเก็บตวัอย่ำงอำกำศแล้วตรวจวดัด้วยเครื่อง Gas chromatography mass spectrometry หรอื 
GC-MS เป็นต้น ส่วนวธิกีำรตรวจเบือ้งต้นอย่ำงง่ำย คอื กำรใชจ้มกูมนุษยเ์ป็นตวัวดักลิน่ โดยกำรน ำน ้ำ
มำเจอืจำงดว้ยน ้ำทีป่รำศจำกกลิน่จนไดก้ลิน่น้อยทีสุ่ดโดยมผีูท้ดสอบกลิน่อย่ำงน้อย 5 คน กำรทดสอบท ำ
โดยเขยำ่ตวัอยำ่งน ้ำในขวดเออรเ์ลนเมเยอรข์นำด 500 มลิลลิติร ทีเ่จอืจำงใหม้ปีรมิำตร 200 มลิลลิติร ทีม่ ี
กลิน่เหลอืน้อยทีสุ่ดทีอุ่ณหภูมหิอ้ง แลว้น ำมำเทยีบกบัค่ำ Threshold odor number ในตำรำงที ่3.9 ทัง้นี้
ตวัอยำ่งกลิน่ทีม่กัพบในกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำ ดงัตำรำงที ่3.10 
 

ตำรำงท่ี 3.9 ค่ำ Threshold Odor Number (TON) ทีก่ำรเจอืจำงระดบัต่ำง ๆ 

ปริมำตรน ้ำตวัอย่ำงท่ีเจือจำงเป็น 
200 มิลลิลิตร 

TON ปริมำตรน ้ำตวัอย่ำงท่ีเจือจำง
เป็น 200 มิลลิลิตร 

TON 

200 1 12 17 
140 1 8.3 24 
100 2 5.7 35 
70 3 4.0 50 
50 4 2.5 70 
35 6 2.0 100 
25 8 1.4 140 
17 12 1.0 200 
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ตำรำงท่ี 3.10 ตวัอยำ่งกลิน่ทีม่กัพบในกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำ 

กล่ิน ท่ีมำของกล่ิน 
สำรเคม ี ของเสยีจำกอุตสำหกรรม  
คลำ้ยคลอรนี  คลอรนี  
ไฮโดรคำรบ์อน  กำรกลัน่น ้ำมนั  
คลำ้ยยำ  ฟีนอล ไอโอดนี  
คลำ้ยก ำมะถนั (กลิน่ไขเ่น่ำ) สำรประกอบซลัไฟด ์เช่น Hydrogen sulfide  
ปลำเน่ำ (จำง-เขม้) แพลงกต์อนสำหรำ่ยเน่ำ-ปลำตำย  
คลำ้ยสว้ม  น ้ำสว้ม  

 

3.2.2 กำรตรวจวดัคณุภำพน ้ำด้ำนเคมี 
 1)  ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงเป็นกำรวดัปรมิำณของไฮโดรเจนออิอน และเป็นค่ำทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำน ้ำมี
คุณสมบตัเิป็นกรด-ด่ำงในกำรท ำปฏกิริยิำ ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำงมคี่ำอยูร่ะหว่ำง 0 ถงึ 14 ระดบั 7 เป็น
จุดกึ่งกลำงหรอืมคี่ำเป็นกลำง หำกต ่ำกว่ำ 7 ถอืว่ำเป็นกรดและสูงกว่ำ 7 ถอืว่ำเป็นด่ำง ควำมเป็นกรด-
ด่ำงของน ้ ำขึ้นอยู่กับปริมำณควำมเข้มข้นของคำร์บอนไดออกไซด์ และสำรประกอบแต่ละชนิด  
แพลงกต์อนพชืและพชืน ้ำจะใชค้ำรบ์อนไดออกไซดเ์พื่อสงัเครำะหแ์สงในตอนกลำงวนั ท ำใหค้่ำควำมเป็น
กรด-ด่ำงสูงขึ้น คือ น ้ ำจะมีสภำพเป็นด่ำงมำกขึ้นและจะลดลงในตอนกลำงคืน เนื่ องมำจำก
คำรบ์อนไดออกไซดท์ีถู่กปล่อยออกมำจำกกำรหำยใจ  ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงจะเพิม่สูงขึน้ในตอนบ่ำย ค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงอำจสูงถงึ 10 ในระหว่ำงทีม่กีำรสงัเครำะหแ์สง ดงันัน้กำรวดัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงจงึ
ควรจะท ำในตอนเช้ำและตอนบ่ำย เพื่อหำกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงระดบัสูงสุดกับต ่ำสุดในรอบวนั  
แหล่งน ้ำธรรมชำตทิัว่ไปมคี่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ระหว่ำง 6.5-9 ควำมแตกต่ำงน ้ำขึ้นอยู่กบัลกัษณะภูมิ
ประเทศ และสภำพแวดลอ้ม เช่น ลกัษณะพืน้ดนิ ปรมิำณน ้ำฝน ควำมเป็นกรด-ด่ำงท ำใหส้ำรพษิบำงชนิด
มกีำรเพิม่ขึน้หรอืลดลง เช่น ควำมเป็นกรด-ด่ำงสูงขึน้จะท ำให้ควำมเป็นพษิของแอมโมเนียเพิม่มำกขึน้ 
ถำ้ควำมเป็นกรด-ด่ำงของแหล่งน ้ำอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำกำรเตมิปุ๋ ยจะไม่เกดิประโยชน์ตอ้งปรบัค่ำควำมเป็น
กรด-ด่ำงใหสู้งขึน้ ปุ๋ ยจงึจะน ำไปใชป้ระโยชน์อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำงทีม่ผีลต่อกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ (Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) ดงัตำรำงที ่3.11 
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ตำรำงท่ี 3.11 ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำงทีม่ผีลต่อกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 

ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำง ผลต่อกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
ต ่ำกว่ำ 4.0 เป็นอนัตรำยต่อสตัวน์ ้ำ มผีลท ำใหป้ลำกุง้ตำยได้ 
4.0-6.5 ปลำบำงชนิดทนอยูไ่ด ้แต่ใหผ้ลผลติต ่ำ 

มกีำรเจรญิเตบิโตชำ้ กำรขยำยพนัธุห์ยดุชะงกั 
6.5-9.0 เป็นช่วงทีเ่หมำะสมกบักำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 
9.0-11.0 ไมเ่หมำะแก่กำรด ำรงชวีติ ถำ้อำศยัอยูเ่ป็นเวลำนำนจะ

ท ำใหผ้ลผลติต ่ำ 
สงูกว่ำ 11.0 เป็นพษิต่อสตัวน์ ้ำ 

 

กำรตรวจวดัควำมเป็นกรด-ด่ำง ใช้เครื่องวดัพเีอช (pH meter) ระบบดจิติอล รวมทัง้ใช้กำร
เทยีบสดี้วยชุดทดสอบส ำเรจ็รูปจำกปฏกิรยิำไทเทรตชัน่ หรอื ด้วยกำรจุ่มกระดำษลติมสัในน ้ำตวัอย่ำง  
ตวัอย่ำงค่ำมำตรฐำนน ้ำทิ้ง/คุณภำพน ้ำ โรงงำน ควำมเป็นกรด-ด่ำง 5.5-9 สถำนีบรกิำรน ้ำมนัเชื้อเพลงิ 
ควำมเป็นกรด-ด่ำง 5.5-9 ฟำรม์สุกร ควำมเป็นกรด-ด่ำง 5.5-9 อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ควำม
เป็นกรด-ด่ำง 5-9 บ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง 6.5-9 

1.1) สภำพกรด (Acidity) สภำพกรดของน ้ำเป็นควำมสำมำรถของน ้ำที่จะให้โปรตอนหรอื H+ 
สำรที่ให้สภำพกรด เช่น กรดแก่ กรดอ่อนที่แตกตวัได้น้อย ตลอดจนพวกเกลอืไฮโดรไลซ์ เมื่อน ้ำมคี่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงต ่ำ สภำพกรดมคีวำมส ำคญัเนื่องจำกเป็นตวัที่ท ำให้น ้ำนัน้เกิดกำรกัดกร่อนและมี
อทิธพิลต่อกระบวนกำรทำงเคมแีละชวีภำพ สภำพกรดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื สภำพกรดอ่อน และ
สภำพกรดแก่ สภำพกรดอ่อนเป็นสภำพกรดที่เกดิจำกคำรบ์อนไดออกไซดเ์ป็นส ำคญั น ้ำตำมธรรมชำติ
ทัว่ไปทีม่สีภำพกรดอ่อนเพยีงอย่ำงเดยีวจะมคี่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงอยู่ในช่วง 4.5-8.5 ส ำหรบัสภำพกรด
แร่เกดิขึน้เนื่องจำกกรดแร่ที่เป็นกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอรคิ กรดซลัฟูรคิ เป็นต้น น ้ำที่มสีภำพกรด
ชนิดนี้จะมคี่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงต ่ำกว่ำ 4.5 พบไดใ้นน ้ำทีไ่หลผ่ำนบรเิวณเหมอืงแร่เก่ำ และในน ้ำทิง้จำก
โรงงำนอุตสำหกรรมบำงประเภท เช่น โรงงำนถลุงโลหะ โรงงำนผลไมด้อง เป็นตน้ 

ควำมเป็นกรดในธรรมชำตเิกดิจำกกำรชะลำ้งพืน้ดนิบรเิวณที่มกีรดฮวิมสัหรอืสำรประกอบกลุ่ม
กรดอื่นๆ สะสมอยู่ ค่ำควำมเป็นกรดมกัเกดิจำกปรมิำณคำรบ์อนไดออกไซด์ในน ้ำ และกรดของแร่ธำตุ
บำงชนิด เช่น ก ำมะถนั หรอืเกลอืของธำตุเหลก็ 

1.2) สภำพด่ำง (Alkalinity) สภำพด่ำงของน ้ำเป็นควำมสำมำรถของน ้ำทีจ่ะสะเทินกรดหรอืทีจ่ะ
รบัโปรตอน ที่ท ำให้เกดิสภำพเป็นกลำง เป็นเครื่องชี้ควำมสำมำรถของน ้ำที่จะควบคุมระดบัควำมเป็น
กรด-ด่ำงไม่ให้เปลี่ยนแปลง ควำมเป็นด่ำงของน ้ำ ประกอบด้วย คำร์บอเนต (CO3

2-) ไบคำร์บอเนต 
(HCO3

-) และไฮดรอกไซด ์(OH-) เป็นส่วนใหญ่ แต่อำจมซีลิเิกต ฟอสเฟต และสำรอนิทรยีอ์ยู่บำ้งแต่เป็น
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จ ำนวนน้อย แหล่งน ้ำใดพบว่ำมคีวำมเป็นด่ำงต ่ำ ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำงของแหล่งน ้ำนัน้จะเปลีย่นแปลง
ไดร้วดเรว็ ซึง่เป็นอนัตรำยต่อสตัว์น ้ำ แหล่งธรรมชำตทิัว่ไปมคี่ำควำมเป็นด่ำง 25-500 มลิลกิรมัต่อลติร 
น ้ำที่เหมำะสมกบักำรเจรญิเตบิโตของสตัว์น ้ำจะมคี่ำควำมเป็นด่ำงและกระด้ำงอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั  
น ้ำที่มแีพลงก์ตอนพชืหนำแน่น คำรบ์อนไดออกไซด์อสิระจะถูกใช้ในขบวนกำรสงัเครำะห์แสง จงึท ำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบควำมเป็นด่ำงจำกไบคำร์บอเนตเป็นคำร์บอเนต  สภำพด่ำงมี
ควำมส ำคญัในกำรใชป้รบัปรุงคุณภำพน ้ำธรรมชำตแิละน ้ำเสยี เช่น ใชใ้นกระบวนกำรตกตะกอนทำงเคม ี
กำรก ำจดัควำมกระดำ้ง กำรควบคุมกำรกดักร่อน และกำรบ ำบดัน ้ำเสยีทำงชวีภำพ ปัจจุบนันิยมตรวจวดั
โดยกำรเทยีบสดีว้ยชุดทดสอบส ำเรจ็รปูจำกปฏกิรยิำไทเทรตชัน่ (Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 
2014; Boyd, 2015) 

2) ปริมำณออกซิเจนในน ้ำ (Dissolved oxygen: DO) 
ออกซเิจนเป็นก๊ำซทีม่คีวำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชวีติของสิง่มชีวีติ ทัง้ทีอ่ำศยัอยูบ่นพืน้ดนิและในน ้ำ 

เนื่องจำกต้องใช้ออกซเิจนในขบวนกำรหำยใจ เพื่อกำรเจรญิเติบโตและสบืพนัธุ์ ค่ำออกซเิจนละลำยมี
ควำมส ำคญัใชบ้อกใหท้รำบว่ำน ้ำนัน้มคีวำมเหมำะสมเพยีงใดต่อกำรด ำรงชวีติของสิง่มชีวีติในน ้ำและใช้
ในกำรควบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสยีและมลภำวะทำงน ้ำ ปกตแิลว้ค่ำออกซเิจนในน ้ำทีเ่หมำะสมกบักำรด ำรง
ชพีของสตัว์น ้ำอยู่ระหว่ำง 5-8 มลิลกิรมัต่อลติร สิง่มชีวีติในน ้ำได้รบัออกซเิจนจำกขบวนกำรสงัเครำะห์
แสงของพชืที่ปล่อยออกซเิจนอสิระออกมำละลำยอยู่ในน ้ำและจำกกำรแพร่ของออกซเิจนจำกบรรยำกำศ
ลงสู่พืน้น ้ำ ออกซเิจนเป็นก๊ำซทีล่ะลำยน ้ำไดน้้อยมำกและไม่ท ำปฏกิริยิำทำงเคมกีบัน ้ำ ปรมิำณออกซเิจน
ละลำยในน ้ำตำมธรรมชำตแิละในน ้ำเสยีขึ้นอยู่กบัลกัษณะทำงกำยภำพ เคมแีละกระบวนกำรชวีเคมใีน
สิง่มชีวีติ ลกัษณะทำงกำยภำพ โดยเฉพำะควำมดนั อุณหภูมแิละปรมิำณของแขง็ที่ละลำย ในสภำวะมี
ควำมดนัสงูขึน้ ออกซเิจนสำมำรถละลำยในน ้ำไดเ้พิม่ขึน้ และเมือ่อุณหภมูขิองน ้ำสูงขึน้ท ำใหเ้กดิกจิกรรม
ใช้กำรออกซเิจนมำก ส่งผลต่อปรมิำณออกซิเจนในน ้ำลดลงซึ่งอำจเกิดกำรขำดออกซิเจนได้  ในทำง
กลับกันหำกออกซิเจนละลำยเกิดจุดอิ่มตัว เนื่ องจำกกำรผลิตออกซิเจนมำกเกินไปจำกขบวนกำร
สงัเครำะหแ์สงของพชืสเีขยีว กอ็ำจเป็นอนัตรำยต่อสตัว์น ้ำ เช่น ท ำใหเ้กดิโรคฟองอำกำศในเลอืด (Gas 
bubble disease) รวมทัง้หำกปรมิำณของแขง็ทีล่ะลำยในน ้ำมมีำกจะท ำใหอ้อกซเิจนสำมำรถละลำยในน ้ำ
ไดล้ดลง 

ปริมำณออกซิเจนละลำยในน ้ ำมีควำมสัมพันธ์กับค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี 
(Biochemical oxygen demand: BOD) กล่ำวคอืถ้ำในน ้ำมอีนิทรยีว์ตัถุมำก แบคทเีรยีต้องใช้ออกซเิจน
มำกในกำรย่อยสลำย ท ำใหน้ ้ำมโีอกำสขำดออกซเิจน แต่ถ้ำมอีนิทรยีว์ตัถุน้อย แบคทเีรยีกใ็ชอ้อกซเิจน
น้อย ปกตใินบ่อปลำควรมคี่ำบโีอดไีม่เกนิ 0.5 มลิลกิรมัต่อลติรต่อชัว่โมง โดยทัว่ไปปลำไมส่ำมำรถทนอยู่
ในน ้ำทีม่คี่ำดโีอต ่ำกว่ำ 1 มลิลกิรมัต่อลติร เป็นเวลำนำน ค่ำดโีอทีส่ำมำรถท ำใหป้ลำตำยได้มคี่ำระหว่ำง 
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0.1-2.4 มลิลกิรมัต่อลติร ปรมิำณออกซเิจนในน ้ำโดยทัว่ไปต้องควบคุมไม่ให้ต ่ำกว่ำ 3 มลิลกิรมัต่อลติร 
หำกต ่ำกว่ำนี้จะท ำใหอ้ตัรำกำรฟักของไขต่ ่ำ เจรญิเตบิโตชำ้ อ่อนแอ ตดิเชือ้โรคไดง้ำ่ย กำรแกไ้ขกำรขำด
ออกซเิจน เช่น กำรควบคุมปรมิำณแพลงก์ตอนโดยกำรวดัควำมโปร่งใส กำรระบำยน ้ำและเตมิน ้ำใหม่ 
กำรใหอ้ำกำศซึง่นิยมมำกในกำรเลีย้งกุ้ง เนื่องจำกกุ้งเป็นสตัวน์ ้ำที่ส่วนใหญ่แลว้อำศยัอยู่ตำมพื้นบ่อเป็น
บรเิวณทีม่กัเกดิกำรขำดออกซเิจน จงึควรมกีำรตรวจวดัทุกวนั และหลำยครัง้ โดยเฉพำะในเวลำกลำงคนื
ทีส่ำหรำ่ยแพลงกต์อนพชืในน ้ำไมม่กีำรสงัเครำะหแ์สง จงึมกัมภีำวะขำดออกซเิจนละลำยในน ้ำ   

วิธีกำรตรวจวดัปริมำณออกซิเจนละลำยในน ้ำ 
ปัจจุบนันิยมกำรตรวจวดัปรมิำณออกซเิจนละลำยในน ้ำท ำได้ 2 วธิ ีคอื 1) วธิทีำงเคม ีAzide 

modification กำรไทเทรตชัน่ (Titration) ซึง่เหมำะกบักำรหำดโีอในน ้ำทีส่กปรก เช่น น ้ำทิง้ น ้ำในแม่น ้ำ 
ล ำคลอง และ 2) กำรใช้เครื่องวัดออกซิเจน (Oxygen meter หรือ Membrane electrode method) 
ค่อนขำ้งสะดวกและรวดเรว็ โดยให้อ่ำนค่ำปรมิำณออกซเิจนละลำยในน ้ำ มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลติร
(Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) 
 

 3) คำรบ์อนไดออกไซด ์(Carbon dioxide) 
คำรบ์อนไดออกไซดเ์ป็นส่วนประกอบทีส่ ำคญัอย่ำงหนึ่งของน ้ำตำมธรรมชำต ิน ้ำผวิดนิโดยทัว่ไป

มคีำร์บอนไดออกไซด์อิสระน้อยกว่ำ 1 มลิลกิรมัต่อลติร น ้ำบำดำลอำจมปีรมิำณคำร์บอนไดออกไซด์
มำกกว่ำน ้ ำผิวดินเนื่องจำกกำรย่อยสลำยของสำรอินทรยี์โดยแบคทีเรยีชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้
ออกซเิจนที่เกดิขึน้ใต้ดนิ คำรบ์อนไดออกไซด์ที่ละลำยอยู่ในน ้ำท ำใหน้ ้ำมสีภำพเป็นกรดเรยีกว่ำ สภำพ
กรดคำรบ์อนไดออกไซด ์น ้ำจงึมคี่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงต ่ำ ค่ำสภำพกรดมคีวำมส ำคญัเนื่องจำกเป็นตวัที่
ท ำใหน้ ้ำนัน้เกดิกำรกดักรอ่นและมอีทิธพิลต่อกระบวนกำรทำงเคมแีละชวีภำพของน ้ำ 

สตัวน์ ้ำและปลำสำมำรถทนทำนต่อคำรบ์อนไดออกไซดไ์ดใ้นระดบัควำมเขม้ขน้สงู อยำ่งไรกต็ำม
ปลำจะหลกีเลีย่งไม่อยู่ในน ้ำทีม่คีำรบ์อนไดออกไซดใ์นระดบัทีสู่งกว่ำ 5 มลิลกิรมัต่อลติร ซึง่ปลำส่วนมำก
สำมำรถทนทำนปรมิำณคำรบ์อนไดออกไซด์ได้สูงถึง 60 มลิลกิรมัต่อลติร หำกมอีอกซเิจนอยู่ในน ้ำไม่
เพียงพอ ควำมสำมำรถในกำรรบัออกซิเจนของปลำจะลดลงโดยเฉพำะตอนเช้ำ เนื่องจำกปริมำณ
คำรบ์อนไดออกไซดถ์ูกปล่อยมำจำกกำรหำยใจและยงัไม่ถูกน ำไปใชใ้นกำรสงัเครำะหแ์สง ดงันัน้ปรมิำณ 
คำรบ์อนไดออกไซดใ์นบ่อปลำจะมสีงูในช่วงกลำงคนืและลดลงตอนกลำงวนั นอกจำกนี้คำรบ์อนไดออกไซด์ 
อำจจะสูงมำกผดิปกตใินบ่อหลงัจำกทีม่กีำรตำยของแพลงก์ตอนหรอืจำกกำรรวมตวัของน ้ำแต่ละระดบัใน
ขณะทีม่อีำกำศมดืครึม้ คำรบ์อนไดออกไซดย์งัเกดิจำกขบวนกำรย่อยสลำยสำรอนิทรยี ์โดยแบคทเีรยีอยู่
ในน ้ำและสตัวน์ ้ำซึง่จะปล่อยคำรบ์อนไดออกไซดอ์อกมำ โดยคำรบ์อนไดออกไซดท์ีม่อียูใ่นน ้ำจะถูกพชืน ้ำ



73 
 

น ำไปสงัเครำะห์แสงในตอนกลำงวนัท ำใหป้รมิำณลดลง รวมถงึคำรบ์อนไดออกไซดใ์นน ้ำยงัสูญเสยีจำก
กำรระเหยกลบัสู่บรรยำกำศอกีดว้ย 
         กำรเปลีย่นแปลงของคำรบ์อนไดออกไซดใ์นแหล่งน ้ำโดยเฉพำะบ่อปลำสำมำรถสงัเกตไดช้ดัเจนใน
ตอนเชำ้มดืซึง่จะมอียูใ่นปรมิำณค่อนขำ้งสูง กำรทีป่รมิำณคำรบ์อนไดออกไซดม์กีำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว
ท ำใหค้่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน ้ำมกีำรเปลีย่นแปลงตำมไปดว้ย เนื่องจำกคำรบ์อนไดออกไซดล์ะลำยน ้ำ
จะเกดิกรดคำรบ์อนิก ท ำใหค้่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงสงูขึน้ในตอนกลำงวนัและค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงลดลงใน
ตอนกลำงคนื นอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลงของคำรบ์อนไดออกไซดย์งัเกดิขึน้จำกกำรหำยใจของสิง่มชีวีติ
และกำรสงัเครำะหแ์สงของพชืดว้ย (Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) 

วิธีกำรตรวจวดัปริมำณคำรบ์อนไดออกไซดล์ะลำยในน ้ำ 
ปัจจุบันนิยมกำรตรวจวัดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ ในน ้ ำ ด้วยกำรใช้ เค รื่ อ ง วัด

คำร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide Meter) ซึ่งค่อนข้ำงสะดวกและรวดเร็วโดยให้อ่ำนค่ำปริมำณ
คำรบ์อนไดออกไซด์ละลำยในน ้ำ มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลติร (Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 
2014; Boyd, 2015) 
 

 4) ควำมกระด้ำงของน ้ำ (Water hardness) 
ควำมกระด้ำงของน ้ำ หมำยถึง ปรมิำณของเกลอืแคลเซยีมและแมกนีเซียมที่ละลำยอยู่ในน ้ำ 

ควำมกระดำ้งของน ้ำแบ่งออกได ้2 ประเภท คอื ควำมกระดำ้งชัว่ครำว (Temporary hardness) โดยเกดิ
จำกสำรละลำยของแคลเซยีมหรอืแมกนีเซยีมไบคำร์บอเนต เมื่อถูกควำมร้อนจะตกตะกอนกลำยเป็น
หินปูน ส่วนควำมกระด้ำงถำวร (Permanent hardness) เกิดจำกสำรละลำยพวกแคลเซียมหรือ
แมกนีเซียมคำร์บอเนต และควำมกระด้ำงรวมของน ้ำ (Total hardness) หมำยถึง ผลรวมของควำม
กระด้ำงชัว่ครำวและถำวรโดยอยู่ในรูปของแคลเซียมคำร์บอเนต ควำมกระด้ำงของน ้ ำมีค่ำตัง้แต่  
0-100 มลิลกิรมัต่อลติร ขึ้นอยู่กบัแหล่งที่มำของแหล่งน ้ำ เรำสำมำรถแบ่งระดบัควำมกระด้ำงของน ้ำ
ได(้Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) ดงัตำรำงที ่3.12 

 

ตำรำงท่ี 3.12 ระดบัควำมกระดำ้งของน ้ำ 

ระดบัควำม ควำมกระด้ำงของน ้ำ 
0-75 มลิลกิรมัต่อลติร น ้ำกระดำ้งอ่อน 
75-150 มลิลกิรมัต่อลติร น ้ำกระดำ้งปำนกลำง 
150-300 มลิลกิรมัต่อลติร น ้ำกระดำ้ง 
300 มลิลกิรมัต่อลติร ขึน้ไป น ้ำกระดำ้งมำก 
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         ควำมกระดำ้งของน ้ำไม่ถอืว่ำเป็นปัจจยัที่ท ำให้เกดิอนัตรำยต่อสตัว์น ้ำ แต่ควำมกระด้ำงของน ้ำมี
ควำมสมัพนัธ์กบัค่ำสภำพด่ำงและควำมเป็นกรด-ด่ำง น ้ำกระด้ำงยงัช่วยลดควำมเป็นพษิของสำรพษิ
หลำยชนิด เช่น โลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกัว่และแคดเมยีม เป็นต้น น ้ำกระด้ำงปำนกลำงหรือสูง
เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสตัว์น ้ำ ส่วนน ้ำกระด้ำงอ่อนหรอืน ้ำฝนไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะเลี้ยง  
สตัว์น ้ำ สำมำรถเพิม่ควำมกระด้ำงของน ้ำได้โดยกำรเตมิปูนขำว เช่นเดยีวกนักบัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของน ้ำ 

วิธีกำรตรวจวดัค่ำควำมกระด้ำง 
ปัจจุบนันิยมตรวจวดัโดยกำรเทยีบสดีว้ยชุดทดสอบส ำเรจ็รปูจำกปฏกิริยิำไทเทรตชัน่  (AWWA, 

2014) 
 

 5) สำรประกอบไนโตรเจน   
 สำรประกอบไนโตรเจน มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีพของปลำโดยจะขึ้นกับชนิดของสำร    
ประกอบซึ่งมีอยู่หลำยรูปแบบ ได้แก่ แอมโมเนีย (NH3) ไนไตรท์ (NO2

-) และไนเตรท (NO3
-) ซึ่ง

สำรประกอบทัง้ 3 ชนิดจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกลบัไปมำได้ โดยในธรรมชำตแิอมโมเนียจะเกดิ
จำกกำรยอ่ยสลำยสำรอนิทรยีแ์ละกำรขบัถ่ำยของเสยีจำกตวัปลำ ซึง่จะพบได ้2 รปูแบบ ดงัสมกำร 
 

                     NH3    +   H 2O                    NH4
+ + OH- 

จำกสมกำรจะเหน็ว่ำแอมโมเนียม (NH4
+) ทีเ่กดิมกีำรแตกตวัไดง้่ำยและไมเ่ป็นพษิมกัพบในรูปของ

เกลอืแอมโมเนียมคลอไรดห์รอืเกลอืแอมโมเนียมซลัเฟต ซึง่มปีระโยชน์ต่อแพลงก์ตอนพชืและพรรณไม้
น ้ำ ส่วนแอมโมเนียทีเ่กดิจะไมแ่ตกตวัและเป็นพษิต่อสตัวน์ ้ำโดยจะแพรเ่ขำ้ผนงัเซลลไ์ดง้่ำย กำรใชอ้ำหำร
ปลำทีม่โีปรตนีสูงและใหอ้ำหำรปลำมำกเกนิไป เศษอำหำรจะท ำใหม้กีำรสะสมแอมโมเนียมำกขึน้จนอำจ
ถงึระดบัทีม่คีวำมเป็นพษิต่อปลำไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ปลำจะชะงกักำรเจรญิเตบิโตและเหงอืกอำจถูกท ำลำยได้
งำ่ย 
           ส ำหรบัไนไตรทแ์ละไนเตรทจะเกดิจำกขบวนกำรยอ่ยสลำยแอมโมเนียของพวกแบคทเีรยี โดยใน
สภำพปกตหิรอืน ้ำค่อนขำ้งเป็นด่ำงกจ็ะท ำใหเ้กดิไนเตรท ซึง่มปีระโยชน์ต่อแพลงก์ตอนพชืและพรรณไม้
น ้ำอยำ่งยิง่เพรำะน ำไปใชไ้ดง้่ำย แต่ถำ้สภำพน ้ำเป็นกรดกจ็ะท ำใหเ้กิดไนไตรทม์ำกส่งผลใหเ้กดิควำมเป็น
พษิต่อปลำ ในธรรมชำตสิำรประกอบไนโตรเจนมกัพบในรูปของไนเตรท เนื่องจำกขบวนกำรย่อยสลำย
แอมโมเนียเกดิไดง้่ำย จำกนัน้แพลงกต์อนพชืและพรรณไมน้ ้ำจะน ำเอำไนเตรททีเ่กดิขึน้ไปใชจ้งึท ำใหเ้กดิ
สมดุลของระบบนิเวศ นอกจำกนี้ไนโตรเจนยงัมคีวำมเกี่ยวขอ้งกบัน ้ำเสยี เนื่องจำกไนโตรเจนเป็นธำตุ
อำหำรทีส่ ำคญัในวงจรชวีติของพชืและสตัว ์เป็นธำตุทีจ่ ำเป็นต่อกำรเจรญิเตบิโต ดงันัน้หำกมกีำรปล่อย
น ้ำเสยีทีม่ปีรมิำณไนโตรเจนมำกเกนิไปลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำต ิจะท ำใหพ้ชืน ้ำในแหล่งน ้ำนัน้เจรญิเตบิโต
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ส่งผลต่อภำวะสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน ้ำนัน้ เมื่อพืชน ้ำเกิดกำรตำยก็จะท ำให้แหล่งน ้ำนัน้เสื่อม
คุณภำพลง อนัจะมผีลต่อควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ระบบนิเวศ และสตัว์น ้ำที่อยู่ในห่วงโซ่อำหำร 
(Wetzel, 2001; Boyd, 2015) 

วิธีกำรตรวจวดัปริมำณไนโตรเจน 
ปริมำณไนโตรเจนสำมำรถตรวจวัดโดยกำรเทียบสีด้วยชุดทดสอบส ำเร็จรูปจำกปฏิกิริยำ 

ไทเทรตชัน่และกำรตรวจวัดค่ำไนโตรเจนรวม หรือ TKN (Total Kjeldahl nitrogen) สำรประกอบ
ไนโตรเจนที่ละลำยในน ้ำถูกออกซไิดซ์ (Oxidized) ไปเป็นไนเตรทและไนไตรท์ โดยกำรใช้สำรละลำยที่
เป็นด่ำง เช่น Alkaline persulfate solution ภำยใต้ควำมดนัและอุณหภูมสิูง หรอืกำรออกซเิดชัน่โดยใช้
แสง (Photo-oxidation) จำกนัน้จงึวดัปรมิำตรของ Total nitrogen โดยวธิวีเิครำะห ์NO3-N ต่อไป  

 อนินทรยี์ไนโตรเจนสำมำรถแยกวิเครำะห์เฉพำะแต่ละรูปแบบได้  คือ NO3-N, NO2-N และ    
NH3-N ส่วนกำรวิเครำะห์อินทรยี์ไนโตรเจนนัน้จ ำเป็นต้องก ำจดัแอมโมเนียที่มอียู่ในน ้ำออกไปก่อน  
เพื่อใหป้รมิำณทีว่เิครำะหไ์ดเ้ป็นค่ำทีไ่ดจ้ำกอนิทรยีไ์นโตรเจนเท่ำนัน้ หำกกำรวเิครำะหอ์นิทรยีไ์นโตรเจน
ไมไ่ดก้ ำจดัแอมโมเนียทีม่อียูอ่อกไปก่อน ผลของกำรวเิครำะหท์ีไ่ดจ้ะเป็นปรมิำณไนโตรเจนของ Organic 
nitrogen รวมกบั NH3-N ซึง่เรยีกว่ำ “Kjeldahl ไนโตรเจน หรอื TKN” อยำ่งไรกต็ำมสำมำรถน ำค่ำ NH3-N 
มำหกัลบออกจำกค่ำที่วเิครำะห์ได้ก็จะได้ค่ำของสำรอนิทรยี์ไนโตรเจน (Organic nitrogen) (US EPA, 
1993, 1998; Kuusemets et al., 2001; Singer, 2001; AWWA, 2014)  
 

6) ฟอสฟอรสั (Phosphorus) 
 ฟอสฟอรสัเป็นธำตุที่มคีวำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชพีของสตัว์และพชืในกำรสรำ้งโปรโตพลำสซมึ 
โดยปกตฟิอสฟอรสัจะสะสมในดนิ หนิ แร่ และแหล่งสะสมอื่น ฟอสฟอรสัเป็นธำตุอำหำรที่จ ำเป็นต่อกำร
เจรญิเตบิโตของแพลงกต์อนพชื แต่ถำ้มปีรมิำณมำกเกนิไปจะท ำใหเ้กดิสภำวะเสื่อมโทรมของแหล่งน ้ำซึ่ง
เกิดจำกกำรเจรญิเติบโตของพชืน ้ำมำกเกินไปเรยีกว่ำ ยูโทรฟิเคชนั (Eutrophication) ในแหล่งน ้ำที่มี
ฟอสฟอรสัสูงเกิน 0.1 มลิลิกรมัต่อลิตร จดัว่ำมธีำตุอำหำรธรรมชำติมำกเกินไป แหล่งน ้ำที่มปัีญหำ
มลภำวะจะมปีรมิำณฟอสฟอรสัสูงกว่ำ 0.6 มลิลกิรมัต่อลติร สำรประกอบฟอสฟอรสัที่พบในแหล่งน ้ำม ี2 
แบบ ไดแ้ก่ 

(1) สำรประกอบพวกอนิทรยีฟ์อสเฟต (Organic phosphates) ไดแ้ก่ สำรประกอบฟอสฟอรสัที่เกดิ
จำกกระบวนกำรทำงชวีวทิยำและฟอสฟอรสัทีอ่ยูร่วมกบัสำรอนิทรยีแ์ต่ละชนิดเช่น โปรตนี คำรโ์บไฮเดรต 
เป็นตน้ รวมทัง้ฟอสฟอรสัทีอ่ยูร่วมกบัซำกพชืซำกสตัวด์้วย 

(2) สำรประกอบพวกอนินทรยี์ฟอสเฟต (Inorganic phosphates) เป็นฟอสเฟตที่พบในแหล่งน ้ำ
ทัว่ไป แบ่งออกเป็นสำรประกอบออโธฟอสเฟต (Orthophates) และโพลฟีอสเฟต (Polyphosphates)   
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วิธีกำรตรวจวดัสำรประกอบฟอสฟอรสัในน ้ำ 
ปัจจุบนันิยมกำรตรวจวดัฟอสฟอรสัในน ้ำ 2 วธิ ีคอื Ion chromatography หรอื กำรเทยีบสดี้วย

ชุดทดสอบส ำเร็จรูปจำก Ascorbic acid method รวมถึงกำรวิเครำะห์หำฟอสฟอรสัในห้องปฏิบตัิกำร  
แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คอื    

(1) กำรยอ่ยสลำยขัน้แรกโดยวธิกีรดซลัฟูรคิ-ไนตรกิ    
(2) กำรวเิครำะหห์ำปรมิำณฟอสฟอรสัโดยวธิกีรดแอสคอรบ์กิ โดยมหีลกักำรคอื แอมโมเนียมโมลบิ

เดต (Ammonium molybdate) และโพแทสเซยีมแอนตโิมนิลตำเตรต (Potassium antimonyl tartrate) จะ
ท ำปฏกิริยิำกบัสำรละลำยออโธฟอสเฟต (Orthophosphate) เจอืจำงในสภำวะที่เป็นกรดได้สำรใหม่ซึ่ง
เมื่อท ำปฏกิิรยิำกบักรดแอสคอรบ์กิแล้วได้สำรโมลบิดนีัมสฟ้ีำ (Molybdenum) (US EPA, 1993, 1998; 
Singer, 2001; AWWA, 2014) 

 

 7) คลอรีน (Chlorine) 
 คลอรีนสำมำรถละลำยน ้ ำได้และเกิดกรด Hypochlorus acid กรดนี้จะแตกตัวออกไปได้เป็น 
Hypochloriteion ปฏิกิรยิำกำรแตกตัวจะถูกควบคุมโดยพีเอชและอุณหภูมิของน ้ ำ คลอรนีในรูปของ
กรดไฮโปคลอรสั (HOCl) สำมำรถรวมตวักบัสำรประกอบอื่นในน ้ำได้ดโีดยเฉพำะแอมโมเนีย ท ำให้เกดิ
สำรประกอบใหมท่ีเ่รยีกว่ำ Chloramine ซึง่มคีวำมเป็นพษิ ท ำใหเ้กดิอนัตรำยต่อสิง่มชีวีติในน ้ำสงูขึน้ 

วิธีกำรตรวจวดัปริมำณคลอรีน 
ปัจจุบนันิยมตรวจวดัโดยกำรเทยีบสดี้วยชุดทดสอบส ำเร็จรูปจำกปฏกิริยิำไทเทรตชัน่ (US EPA, 

1993, 1998; Wetzel, 2001) 
 

 8) ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(Hydrogen Sulphide) 
ไฮโดรเจนซลัไฟดห์รอืก๊ำซไขเ่น่ำ เป็นก๊ำซทีม่กีลิน่เหมน็ น ้ำทีม่ก๊ีำซน้ีปะปนจะมสีคีล ้ำและส่งกลิน่

เหมน็ โดยไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ะปรำกฏอยู ่2 รปู ไดแ้ก่ ก๊ำซไขเ่น่ำทีไ่มแ่ตกตวั (Unionized form) และก๊ำซ
ไข่เน่ำที่แตกตวั (Ionized form) ซลัไฟด์ (Sulfide) เกดิจำกปฏกิริยิำรดีกัชนัของซลัเฟต พบได้ทัว่ไปใน
แหล่งน ้ำธรรมชำตแิละน ้ำเสยีที่แตกต่ำงกนั ก๊ำซไข่เน่ำในแต่ละรูปจะถูกควบคุมด้วยควำมเป็นกรด-ด่ำง
ของน ้ ำ ถ้ำพีเอชของน ้ ำสูงกว่ำ 8 ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะปรำกฏในรูป Ionized form แต่ถ้ำควำมเป็น 
กรด-ด่ำงของน ้ำต ่ำกว่ำ 8 ไฮโดรเจนซลัไฟด์จะปรำกฏในรูป Unionized form ก๊ำซไข่เน่ำที่ไม่แตกตวัจะ
เป็นพษิต่อปลำทีร่ะดบัควำมเขม้ขน้ต ่ำกว่ำ 1 มลิลกิรมัต่อลติร 
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วิธีกำรตรวจวดัปริมำณไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ปัจจุบนันิยมกำรตรวจวดัปรมิำณไฮโดรเจนซลัไฟด ์ในน ้ำท ำโดยกำรใชเ้ครื่องวดัไฮโดรเจนซลัไฟด ์

(Hydrogen sulfide meter) (AWWA, 2014) 
 

 9) ควำมเคม็ (Salinity) 
 ควำมเคม็ของน ้ำ หมำยถงึ ปรมิำณของของแขง็หรอืเกลอืแร่ โดยเฉพำะโซเดยีมคลอไรด ์(NaCl) 
ทีล่ะลำยอยู่ในน ้ำ ค่ำควำมเคม็ของน ้ำจะแสดงให้ทรำบถงึสภำพภูมศิำสตรแ์ละผวิดนิ ควำมเคม็ของน ้ำมี
ผลต่อกำรด ำรงชวีติของสตัว์น ้ำ โดยเฉพำะระบบกำรควบคุมน ้ำในร่ำงกำย (Water regulatory system) 
ซึง่มผีลมำจำกแรงดนั (Osmotic) ระหว่ำงภำยในตวัและภำยนอกตวัของสตัวน์ ้ำ 

วิธีกำรตรวจวดัปริมำณควำมเคม็ 
ปัจจุบันนิยมกำรตรวจวัดปริมำณควำมเค็มในน ้ ำ โดยกำรดูค่ำในเครื่องซำลิโนมิเตอร์ 

(Salinometer) โดยส่องผ่ำนกบัแสงสว่ำง (AWWA, 2014) 
 

10) โลหะหนักและสำรพิษในแหล่งน ้ำ 
ปัจจุบนัแหล่งน ้ำธรรมชำตมิกัจะมกีำรปนเป้ือนของโลหะหนัก สำรพษิ สำรเคม ีสำรอนัตรำยซึ่ง

เป็นอนัตรำยต่อสตัว์น ้ำ สำรพษิดงักล่ำวส่วนใหญ่มำจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ปนเป้ือนมำกับน ้ ำทิ้ง 
กำรเกษตรกรรมเป็นแหล่งก ำเนิดสำรเคมทีีใ่ชใ้นกำรก ำจดัศตัรพูชืหรอืปุ๋ ยเคมซีึง่อำจมสีำรพษิปนเป้ือนมำ
ในน ้ำทิง้จำกกำรเกษตร ส่วนของเสยีจำกแหล่งก ำเนิดชุมชนอำจมสีำรพษิมำจำกอุตสำหกรรมในครวัเรอืน
บำงประเภท เช่น รำ้นชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ เป็นตน้ กำรเตบิโตของชุมชนและกำรพฒันำทำงเทคโนโลยมีำก
ขึน้ส่งผลต่อกำรตกคำ้งของสำรพษิในแหล่งน ้ำธรรมชำต ิ

โลหะหนกัและสำรพษิในแหล่งน ้ำอำจอยูใ่นรปูของสำรอนิทรยีห์รอืสำรอนินทรยีก์ไ็ด ้นอกจำกนี้ยงั
สำมำรถสะสมอยู่ในห่วงโซ่อำหำร สำรพษิเหล่ำนี้จะมผีลท ำใหก้ำรเจรญิเตบิโตของสตัว์น ้ำลดลง สตัวน์ ้ำ
ขนำดเล็กมกัจะตำยและกำรเจรญิพนัธุ์ของสตัว์น ้ำก็ลดลงด้วย ตัวอย่ำงโลหะหนักที่เป็นอันตรำยต่อ
สิง่มชีวีติ เช่น ปรอท โครเมยีม ทองแดง 

วิธีกำรตรวจวดัปริมำณโลหะหนัก 
  กำรตรวจวดัปรมิำณโลหะหนักปัจจุบนันิยมกำรวดัดว้ยเครื่องวดัคุณภำพขัน้สูง เช่น Inductively 

cooupled plasma-optical emission spectrometer (ICP-OES), Atomic absorption spectrometry (AAS) 
รวมทัง้กำรใช้ล ำแสงจำกเครื่อง Synchrotron ด้วยเทคนิคประยุกต์ทัง้ X-ray absorption spectroscopy 
(XAS), X-ray fluorescence (XRF) และ Wide angle X-ray scattering (WAXS) (Hellawell, 1989; Wood 
et al., 2012 a,b) 
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11) ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี (Biochemical oxygen demand; BOD) 
กำรวเิครำะหห์ำค่ำควำมตอ้งกำรออกซเิจนทำงชวีเคมหีรอืบโีอดเีป็นกำรวดัควำมสกปรกของน ้ำที่

อยู่ในรปูสำรอนิทรยี ์โดยวดัจำกค่ำปรมิำณของออกซเิจนทีแ่บคทเีรยีใชใ้นกำรย่อยสำรอนิทรยีช์นิดทีย่อ่ย
สลำยได้ภำยใต้สภำวะที่มอีอกซเิจน ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึกำรใช้กระบวนกำรทดสอบทำงชวีวทิยำเพื่อหำ
ปรมิำณค่ำออกซเิจนที่แบคทเีรยีใช้ในกำรย่อยสำรอนิทรยีใ์นน ้ำเสยีภำยใต้สภำวะที่เหมอืนกบัที่เ กิดใน
ธรรมชำติที่สุด กำรวิเครำะห์ดงักล่ำวจงึจ ำเป็นต้องควบคุมปัจจยัที่มอีิทธิพลต่ออัตรำกำรย่อยสลำย
สำรอินทรยี์โดยจุลนิทรยี์ให้คงที่ กล่ำวคอื ค่ำบโีอดมีำตรฐำนต้องบ่มที่อุณหภูม ิ 20+1 องศำเซลเซยีส 
เพรำะเป็นอุณหภูมทิี่มกีำรใชอ้อกซเิจนของไนตรไิฟองิแบคทเีรยี (Nitrifying bacteria) ในกำรย่อยสลำย
สำรอนินทรยี ์เช่น NH3 NO3

- NO3
- น้อยมำก เป็นเวลำ 5 วนั เพรำะในเป็นช่วงเวลำทีจุ่ลนิทรยีย์่อยสลำย

สำรอนิทรยีไ์ดป้ระมำณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์(ซึง่ถำ้ใหย้อ่ยได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์อำจใชเ้วลำมำกกว่ำ 20 วนั) 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิ(2538) ไดก้ ำหนดคุณลกัษณะของแหล่งน ้ำประเภท

แต่ละประเภทตำมปรมิำณของบโีอด ีคอื 
 - แหล่งน ้ำประเภทที ่1 ตอ้งม ีบโีอด ี   < 1.5 มลิลกิรมัต่อลติร 
 - แหล่งน ้ำประเภทที ่2 ตอ้งม ีบโีอด ี  ไมเ่กนิ 1.5 มลิลกิรมัต่อลติร 
 - แหล่งน ้ำประเภทที ่3 ตอ้งม ีบโีอด ี  ไมเ่กนิ 2 มลิลกิรมัต่อลติร 
 - แหล่งน ้ำประเภทที ่4 ตอ้งม ีบโีอด ี  ไมเ่กนิ 4 มลิลกิรมัต่อลติร 
 - แหล่งน ้ำประเภทที ่5 ตอ้งม ีบโีอด ี   > 4 มลิลกิรมัต่อลติร 

กำรวิเครำะหค่์ำบีโอดี 
หลกักำรวเิครำะหห์ำบโีอด ีคอื เตมิน ้ำตวัอยำ่งลงในขวดบโีอด ีปิดจกุใหแ้น่นไมใ่หอ้ำกำศเขำ้ออก

ได้ แล้วน ำขวดไปเลี้ยงเชื้อภำยใต้สภำวะที่ก ำหนด คือ อุณหภูม ิ20 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 5 วนั  
วดัปรมิำณออกซเิจนละลำย (Dissolve oxygen; DO) เริม่ต้น และหลงัจำกเลี้ยงเชื้อ 5 วนั หำค่ำควำม
แตกต่ำงของ DO วนัแรกและวนัที ่5 แลว้น ำไปค ำนวณค่ำบโีอด ี กำรหำค่ำบโีอด ีม ี2 วธิคีอื  

1) วธิตีรง (Direct method) ใชก้บัน ้ำตำมแมน่ ้ำล ำคลองทีม่คีวำมสกปรกน้อย คอื ค่ำบโีอด ีไมเ่กนิ 
7 มลิลกิรมัต่อลติร 

ค ำนวณหำค่ำ BOD5 ใชส้มกำร BOD5 (มก./ล.) = DO0 – DO5 
2) วธิกีำรเจอืจำงน ้ำตวัอย่ำง (Dilution method) ใชก้บัน ้ำทีม่คีวำมสกปรกทีค่่ำบโีอดี มำกกว่ำ 7 

มลิลกิรมัต่อลติร 
BOD (มก./ล.)  =   DO0 – DO5  x 100 

                           % เจอืจำง 

(US EPA, 1993, 1998; AWWA, 2014) 
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12) ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงเคมี (Chemical oxygen demand; COD) 
ค่ำควำมต้องกำรออกซเิจนทำงเคม ีคอื ปรมิำณออกซเิจนทีต่้องกำรใชใ้นกำรออกซไิดซ ์(Oxidize) 

สำรอินทรยี์โดยปฏิกิรยิำทำงเคม ีและเป็นค่ำที่ใช้วดักำรปนเป้ือนของน ้ำโดยใช้ปฏิกิรยิำออกซเิดชัน่ 
(Oxidation) ที่มอีอกซไิดซิง่เอเจนท์ (Oxidizing agent) อย่ำงแรงภำยใต้สภำวะที่เป็นกรดเข้มข้นและมี
อุณหภูมสิูง จะได้ผลสุดท้ำยเป็นคำร์บอนไดออกไซด์กบัน ้ำ ซีโอดีจะต้องใช้ออกซิไดซิ่งเอเจนท์แทน 
โดยทัว่ไปโปแตสเซียมไดโครเมท (K2Cr2O7) เป็นออกซไิดซิง่เอเจนท์ที่เหมำะสมที่สุดเมื่อใช้ซลิเวอร์
ซลัเฟต (Ag2SO4) เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิำ ดงันัน้ซโีอดจีงึเป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นัมำกในกำรวเิครำะหน์ ้ำเสีย แสดง
ใหเ้หน็ถงึกำรเปลีย่นแปลงของค่ำควำมสกปรก ซึง่ในทีน่ี้หมำยถงึสำรอนิทรยีโ์ดยรวมที่มอียู่ในน ้ำเสยีนัน้ 
ถงึแมว้่ำค่ำซโีอดนีี้ไม่สำมำรถใช้แทนสำรอนิทรยี์ที่ย่อยสลำยได้ แต่เนื่องจำกสำมำรถวเิครำะห์ได้อย่ำง
รวดเรว็และไมส่ิน้เปลอืงค่ำใชจ้่ำย จงึนิยมใชใ้นกำรตดิตำมและควบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสยี หรอืแมแ้ต่ใชใ้น
กำรตดิตำมควำมสกปรกในแมน่ ้ำล ำคลอง 
 วธินีี้ท ำกำรวดัโดยอำศยัหลกักำรว่ำสำรอินทรยี์สำมำรถถูกออกซไิดซ์ (Oxidize) ให้กลำยเป็น
คำรบ์อนไดออกไซดแ์ละน ้ำโดยใชก้ระบวนกำรทำงเคม ีดงันัน้ถำ้ทรำบถงึปรมิำณของออกซเิจนทีม่อียู่เดมิ
และออกซิเจนที่เหลือหลงัจำกที่ถูกใช้ไปก็ย่อมทรำบว่ำสำรอินทรยี์ที่อยู่ในน ้ำเสยีนัน้มคีวำมต้องกำร
ออกซเิจนเท่ำใด 

อย่ำงไรก็ตำมกำรออกซิไดซ์ด้วยสำรเคมีนี้สำมำรถท ำได้เพียง 95-100 เปอร์เซ็นต์เท่ำนัน้ 
เนื่องจำกสำรประกอบบำงอย่ำง เช่น สำรประกอบในกลุ่ม Pyridine และอนุพนัธ์ของสำรนัน้ทนทำนต่อ
กำรออกซเิดชัน่ สำรอนิทรยีท์ี่ระเหยได้ (Volatile organic compounds; VOCs) จะถูกออกซไิดซ์เฉพำะ
ส่วนทีส่มัผสักบัของเหลวเท่ำนัน้ 
 ค่ำซโีอดรีวมถงึสำรประกอบทีไ่มส่ำมำรถยอ่ยสลำยโดยแบคทเีรยี (วดัค่ำบโีอดไีมไ่ด้) และสำรพษิ
ซึง่ยบัยัง้กำรทดสอบบโีอด ีดงันัน้ ค่ำซโีอดจีงึไม่สำมำรถวดัอตัรำเรว็ในกำรยอ่ยสลำยทำงชวีวทิยำของน ้ำ
เสยีและน ้ำในแหล่งน ้ำได ้ซโีอดมีกัมคี่ำสูงกว่ำบโีอด ีอตัรำส่วนของค่ำซโีอดแีละค่ำบโีอดสี ำหรบัน ้ำเสยีแต่
ละประเภทมคี่ำไม่เท่ำกนัเพรำะส่วนประกอบของน ้ำเสยีไม่เหมอืนกนั อตัรำส่วนระหว่ำงบโีอดแีละซโีอดี
อำจเป็นไปไดต้ัง้แต่ 0.1-0.8 แต่ไมเ่กนิ 1 บโีอดอีำจมคี่ำสงูกว่ำซโีอดไีดแ้ต่มโีอกำสน้อยมำก 
 

กำรวิเครำะหห์ำค่ำซีโอดี 
กำรวเิครำะหห์ำค่ำซโีอด ีโดยวธิ ีDichromate reflux ม ี2 วธิ ีคอื  

1) กลัน่แบบเปิด (Open reflux method) ไตเตรตด้วยสำรละลำยมำตรฐำน Ferrous ammonium 
sulfate ใช ้Ferroine 2-3 หยด (0.1-0.15 มลิลลิติร) เป็นอนิดเิคเตอร ์ไตเตรตจนสำรละลำยเปลีย่นจำกสี
ฟ้ำอมเขยีว (Blue-green) ไปเป็นสนี ้ำตำลแดง (Reddish-brown) จงึยตุ ิ
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กำรค ำนวณใชส้มกำร  COD (มก./ล.)   = (a-b)N x 8,000 
             มล. ตวัอยำ่งน ้ำ 
a = มลิลลิติร ของ Ferrous ammonium sulfate ทีใ่ชไ้ตเตรต Blank 
b = มลิลลิติร ของ Ferrous ammonium sulfate ทีใ่ชไ้ตเตรต ตวัอยำ่ง 
N = นอรม์ลัลติีข้อง Ferrous ammonium sulfate ทีใ่ช ้

2) กลัน่แบบปิด (Closed reflux method) มกีำรเตมิ Ferroine indicator 1-2 หยด เขย่ำอย่ำงแรง 
ขณะที่ไตเตรทด้วย Ferrous ammonium sulfate โดยจุดยุตจิะเปลี่ยนอย่ำงรวดเรว็จำกสฟ้ีำอมเขยีวไป
เป็นสนี ้ำตำลแดง 

กำรค ำนวณใชส้มกำร  COD (มก./ล.)   = (A-B)N x 8,000 
             มล. ตวัอยำ่งน ้ำ 
A = มลิลลิติร ของ Ferrous ammonium sulfate ทีใ่ชไ้ตเตรต Blank 
B = มลิลลิติร ของ Ferrous ammonium sulfate ทีใ่ชไ้ตเตรต ตวัอยำ่ง 
N = นอรม์ลัลติีข้อง Ferrous ammonium sulfate 

(US EPA, 1993, 1998; Wetzel, 2001; AWWA, 2014) 
 

3.2.3 กำรตรวจวดัคณุภำพน ้ำด้ำนชีวภำพ 
จุลนิทรยีท์ี่อยู่ในน ้ำเสยีเป็นชนิดสิง่มชีวีติขนำดเลก็ที่มองไม่เหน็ดว้ยตำเปล่ำ โดยคุณสมบตัิของ

จลุนิทรยีท์ีอ่ยูใ่นน ้ำเสยีคอื 
1) จุลนิทรยีเ์ป็นส่วนส ำคญัที่ท ำให้สำรอนิทรยีถ์ูกย่อยสลำย เนื่องจำกสำรอนิทรยีใ์นน ้ำเสยีเป็น

อำหำรอยำ่งดสี ำหรบัจลุนิทรยี ์ซึง่เป็นสิง่มชีวีติทีส่ ำคญัต่อกำรเปลีย่นน ้ำเสยีใหเ้ป็นน ้ำดี 
2) กำรที่จุลนิทรยี์กินสำรอินทรยี์เป็นอำหำร ท ำให้สำรอินทรยี์ในน ้ำเสยีลดลง ส่งผลให้น ้ำเสีย

กลำยเป็นน ้ำด ี
3) แบคทเีรยีชนิดโคลฟิอรม์ใชบ้่งชีคุ้ณภำพน ้ำ 
คุณภำพน ้ำทำงชวีภำพเป็นกำรตรวจสอบค่ำปรมิำณจุลนิทรยีก์ลุ่มโคลฟิอร์มแบคทเีรยี ซึ่งเป็น

กลุ่มของแบคทเีรยีในวงศ์ Enterobacteriaceae ทีม่รีปูร่ำงท่อนสัน้ ตดิสแีกรมลบ ไม่สรำ้งสปอร ์เป็นกลุ่ม
สิ่งมชีีวิตที่ไม่ต้องกำรออกซิเจน สำมำรถหมกัน ้ ำตำลแล็กโทสให้กรดและก๊ำซได้ภำยใน 48 ชัว่โมง  
ที่อุณหภูม ิ35 องศำเซลเซยีส ตวัอย่ำงแบคทเีรยีในกลุ่มนี้ได้แก่ Escherichia coli โดยปกตมิกัพบอยู่ใน
ทำงเดนิอำหำรสตัวเ์ลอืดอุ่นและของคน นอกจำกนี้ยงัสำมำรถพบไดใ้นดนิ และปนเป้ือนมำกบัพชืผกัหรอื
อยูใ่นผลติภณัฑอ์ำหำรทีไ่มม่สีุขลกัษณะในกำรผลติ ดงันัน้กำรตรวจพบจลุนิทรยีใ์นกลุ่มนี้จงึถงึไดว้่ำมกีำร
ปนเป้ือนมำของอุจจำระ อำจน ำมำซึง่จุลนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรคได ้โดยปกตคินสำมำรถต้ำนทำนจุลนิทรยี์
กลุ่มนี้ไดด้ ียกเวน้มกีำรกระตุ้นเชือ้ปกตใินทำงเดนิอำหำรใหส้ำมำรถก่อโรคได ้เช่น พวกไวรสั ดงันัน้กำร
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ผลติอำหำรหรอืน ้ำดื่มจงึตอ้งมกีำรตรวจสอบจุลนิทรยีว์่ำมอียู่ในปรมิำณเท่ำใด มอีนัตรำยหรอืไม่ และบำง
ประเทศจะไมร่บัซือ้สนิคำ้หำกตรวจพบแบคทเีรยีดงักล่ำว โคลฟิอรม์แบคทเีรยีแบ่งเป็น  2 กลุ่มคอื 

1) ฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal coliform) แบคทเีรยีกลุ่มนี้อำศยัอยู่ในล ำไส้ของคน และสตัว์เลอืดอุ่น 
ถูกขบัถ่ำยออกมำกบัอุจจำระ เมื่อเกดิกำรระบำดของโรคระบบทำงเดนิอำหำร จะพบแบคทเีรยีชนิดนี้ 
ไดแ้ก่ อโีคไล (E. coli)  

2) นันฟีคลัโคลฟิอร์ม (Non-fecal coliform) แบคทเีรยีกลุ่มนี้อำศยัอยู่ในดนิและพชื มอีนัตรำย
น้อยกว่ำกลุ่มแรก ใชเ้ป็นแบคทเีรยีบ่งชีค้วำมไมส่ะอำดของน ้ำได ้เช่น Aerobacter aerogenes 

โคลฟิอรม์แบคทเีรยีสำมำรถแบ่งตวัเพื่อเพิม่ปรมิำณในน ้ำใหม้ำกขึน้ได ้ดงันัน้ปรมิำณทีน่บัไดจ้ำก
กำรตรวจวเิครำะหใ์นหอ้งปฏบิตักิำรจงึอำจจะไม่ใช่ปรมิำณทีแ่ทจ้รงิทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงตรงกบัจุลนิทรยี์
ชนิดที่ท ำให้เกิดโรคซึ่งไม่แบ่งตวัเพื่อเพิม่จ ำนวนในสภำวะที่คล้ำยกนั นอกจำกนี้ยงัสำมำรถตรวจพบ  
โคลฟิอรม์แบคทเีรยีในอุจจำระของสตัวด์ว้ย จงึท ำใหไ้ม่สำมำรถชีช้ดัไดว้่ำเชือ้ทีต่รวจพบมำจำกอุจจำระ
ของมนุษย์หรอืสตัว์ อย่ำงไรก็ตำมนักวทิยำศำสตร์ยงัคงใช้ปรมิำณโคลฟิอร์มแบคทเีรยีทัง้หมด (Total 
coliform) เป็นดชันีส ำหรบัน ้ำดื่ม โดยมหีน่วยวดัเป็น เอม็พเีอน็ (Most Probable Number-MPN) แสดงให้
เห็นว่ำปรมิำณที่มคีวำมเป็นไปได้มำกที่สุดหรอืใกล้เคียงกับค่ำควำมเป็นจรงิมำกที่สุด ตัวอย่ำงเช่น 
มำตรฐำนน ้ำดื่มที่บงัคบัใช้ในประเทศไทยจะต้องมจี ำนวนโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total coliform)  
ไม่เกนิ 2.2 MPN ต่อปรมิำณน ้ำ 1 ลูกบำศก์เซนตเิมตร ส่วนคุณภำพของน ้ำทิง้จำกโรงบ ำบดัน ้ำเสยีและ
คุณภำพน ้ำของแหล่งน ้ำทัว่ไปจะใชป้รมิำณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีชนิดทีพ่บไดใ้นอุจจำระของมนุษยเ์ท่ำนัน้ 
ได้แก่ ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Feacal coliform) เป็นดชันี ซึ่งจะต้องมจี ำนวนไม่เกิน 1,000 MPN ต่อ 100 
มลิลลิติร ส ำหรบัแหล่งน ้ำประเภทที ่2 ซึง่ใชป้ระโยชน์เพื่อกำรอนุรกัษ์สตัวน์ ้ำ กำรประมง กำรว่ำยน ้ำและ
กีฬำทำงน ้ำ และมจี ำนวนไม่เกิน 4,000 MPN ต่อ 100 มลิลิลิตร ส ำหรบัแหล่งน ้ำประเภทที่ 3 ซึ่งใช้
ประโยชน์เพื่อกำรเกษตรกรรม 

คุณภำพน ้ำทำงกำยภำพ เคม ีและชวีภำพดงักล่ำวมำในแต่ละพำรำมเิตอร์จ ำเป็นต้องมเีกณฑ์
คุณภำพน ้ำ ซึ่งหมำยถงึขอ้สรุปหรอืขอ้ยุตใินกำรก ำหนดคุณภำพน ้ำที่เหมำะสมส ำหรบักำรใช้ประโยชน์
โดยสำมำรถใชเ้กณฑค์ุณภำพน ้ำนี้ในกำรประเมนิคุณภำพแหล่งน ้ำว่ำเหมำะสมกบักำรใชป้ระโยชน์แต่ละ
ประเภทหรอืไม่เพียงใด และหำกมปัีญหำเกี่ยวกบัคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำ ก็อำจใช้เกณฑ์คุณภำพน ้ำ
ดงักล่ำวเป็นแนวทำงส ำหรบักำรปรบัปรงุแก้ไขไดด้ว้ยเช่นกนั ตวัอย่ำงมำตรฐำนคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพ 
เคม ีและชวีภำพส ำหรบักำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ดงัตำรำงที ่3.13 
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ตำรำงท่ี 3.13 มำตรฐำนคุณภำพน ้ำส ำหรบักำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 

คณุสมบติั ดรรชนี ค่ำท่ีเหมำะสม 
ทำงกำยภำพ อุณหภมู ิ

ส ี
ควำมโปรง่แสง 
ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 
สำรแขวนลอย 

ขึน้อยูก่บัชนิดปลำ 
เขยีวน ้ำตำล 
30-60 ซม.(น ้ำเขยีว > 20 ซม.) 
< 600 ไมโครซเีมนต/์ซม. 
< 25 มก./ล. 

ทำงเคม ี ออกซเิจนทีล่ะลำยในน ้ำ 
พเีอช 
ควำมเป็นด่ำง (CaCo3) 
ไบคำรบ์อเนต (HCO3

-) 
แอมโมเนีย 
ไนไตรต ์
ไนเตรต 
ฟอสเฟต 
ซลัไฟด ์

> 4.0 มก./ล. 
6.5-9.0 
50-200 มก./ล. 
30-200 มก./ล. 
< 0.01 มก./ล. 
< 0.1 มก./ล. 
0.1-0.3 มก./ล. 
0.01-0.03 มก./ล. 
< 0.002 มก./ล. 

ทำงชวีวทิยำ โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
วชัพชืน ้ำขนำดใหญ่ 

- 
ไมพ่งึประสงค ์

 

(Hellawell, 1989; US EPA, 1993, 1998; Singer, 2001; Wetzel, 2001; AWWA, 2014; Boyd, 2015) 
 

3.3 สรปุ 
คุณภำพน ้ำทีเ่หมำะสมต่อสตัวน์ ้ำจ ำเป็นตอ้งมกีำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ำโดยมวีตัถุประสงค์

ในกำรรกัษำคุณภำพน ้ำให้อยู่ในเกณฑท์ี่เหมำะสม มำตรฐำนคุณภำพน ้ำได้แก่ มำตรฐำนแหล่งน ้ำและ
มำตรฐำนกำรควบคุมน ้ำทิ้งที่แหล่งก ำเนิด ซึ่งมกีำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของน ้ำในแหล่งน ้ำผวิดนิ
เพื่อกำรใช้ประโยชน์ไว้ 5 ประเภท เพื่อควบคุมและรกัษำคุณภำพน ้ ำให้เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ มคีวำมปลอดภยั ฟ้ืนฟูคุณภำพน ้ำทีเ่สื่อมโทรมหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเสื่อมโทรมใหม้คีุณภำพน ้ำที่
ดีขึ้น เกณฑ์ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ ำสูงสุดที่ยอมรับให้มีได้ในน ้ ำแต่ละประเภท ซึ่งวัดได้จำก
ค่ำพำรำมเิตอรค์ุณภำพน ้ำ สำรพษิปนเป้ือน ส่วนมำตรฐำนคุณภำพน ้ำควบคุมแหล่งก ำเนิด เช่น ชุมชน 
กำรเกษตรกรรม และอุตสำหกรรมที่จะต้องมกีำรบ ำบดัก่อนปล่อยออกสู่สิง่แวดล้อม คุณภำพน ้ำทิ้งที่
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ปล่อยสู่แหล่งน ้ ำสำธำรณะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนเพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  
กำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำสำมำรถคำดกำรณ์สภำพของแหล่งน ้ำหรอืผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตำมมำได้  
โดยพำรำมเิตอรท์ีศ่กึษำมทีัง้ทำงดำ้นกำยภำพ เคม ีและชวีภำพ ทัง้นี้จะช่วยใหม้กีำรควบคุมคุณภำพน ้ำ
ใหเ้หมำะสมต่อสตัวน์ ้ำและกำรใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งยัง่ยนืต่อไป 
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บทท่ี 4 
สำรพิษในสตัวน์ ้ำ 

 กำรปนเป้ือนสำรพษิในแหล่งน ้ำเกดิขึน้ตำมธรรมชำตแิละจำกกจิกรรมของมนุษย ์อย่ำงไรกต็ำม
สำรพิษที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติหำกไม่มกีำรเพิ่มปรมิำณจำกกิจกรรมของมนุษย์แล้วระบบกลไกตำม
ธรรมชำตสิำมำรถที่จะฟอกตวัเองหรอืลดปรมิำณกำรปนเป้ือนลงได้ กำรปนเป้ือนสำรพษิในแหล่งน ้ำส่ง
ผลกระทบต่อสตัวน์ ้ำทัง้ในระบบธรรมชำตแิละระบบกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ก่อใหเ้กดิสำรพษิในสตัวน์ ้ำทีม่ ี
แหล่งก ำเนิดจำกธรรมชำติและจำกกำรใช้สำรเคมใีนกิจกรรมของมนุษย์ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำน
สำรพิษในสัตว์น ้ ำยังมีอยู่น้อย ดังนัน้เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อกำรมีใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน
จ ำเป็นต้องทรำบชนิดของสำรพิษที่ปนเป้ือนในแหล่งน ้ ำ น ำไปสู่ควำมตระหนักต่อกำรใช้สำรเคมี  
กำรป้องกัน บ ำบัดสำรพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เหล่ำนัน้เพื่อลดปริมำณสำรพิษในสัตว์น ้ ำ ท ำให้ลด
ผลกระทบต่อกำรได้ร ับสำรพิษของมนุษย์นัน่เอง สำรพิษในสัตว์น ้ ำที่จะกล่ำวต่อไปนี้จ ำแนกตำม
แหล่งก ำเนิดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื สำรพษิที่เกิดตำมธรรมชำตแิละสำรพษิที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์  
ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 

4.1 สำรพิษท่ีเกิดตำมธรรมชำติ 
 สำรพษิทีเ่กดิตำมธรรมชำต ิหมำยถงึ สำรพษิทีเ่กดิขึน้ในธรรมชำตทิัง้จำกกระบวนกำรสงัเครำะห์
ในพชื สตัวแ์ละจุลทรยีภ์ำยใต้ภำวะกำรเจรญิเตบิโตปกตแิละในภำวะมคีวำมเครยีด โดยสำรพษิสำมำรถ
ก่อให้เกิดพษิต่อสิง่มชีวีติอื่นได้หำกได้รบัสมัผสัหรอืบรโิภคเข้ำสู่ร่ำงกำย สำรพษิที่เกิดตำมธรรมชำติ 
จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สำรพษิทีเ่กดิจำกพชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

4.1.1 สำรพิษจำกพืช 
พชืหลำยชนิดพบว่ำมสีำรพษิทีก่่อใหเ้กดิผลต่อกำรย่อยอำหำร กำรใชป้ระโยชน์จำกอำหำร หรอื

ผลต่อกำรท ำงำนของระบบในร่ำงกำย เช่น ระบบหำยใจ ระบบภูมคิุ้มกัน และระบบสืบพนัธุ์ รวมทัง้
ก่อให้เกิดวิกำรหรือรอยโรคอวัยวะในระบบทำงเดินอำหำร สำรพิษจำกพืชที่มีผลต่อสัตว์น ้ ำได้แก่  
สำรตำ้นเอนไซมท์รพิซนิ (Antitrypsin enzyme) สำรตำ้นเอนไซมไ์ทอะมเินส (Antithaiaminase enzyme) 
สำรไซยำโนจีนิกกลูโคไซด์ (Cyanogenic glucoside)  สำรไซยำโนจีนิกกลูโคไซด์ (Cyanogenic 
glucoside) กรดอริูซกิ (Erucic acid) สำรภูมแิพ้ (Allergen) สำรยบัยัง้เอนไซมไ์ลเปส (Lipase inhibitor) 
สำรยับยัง้เอนไซม์อำร์จีเนส (Argenase inhibitor) สำรเลกติน หรือ ฮีแมกกลูทินิน (Lectin หรือ 
Hemagglutinin) สำรซำโปนิน (Saponin) เบตำคอนไกลซิดิน (ß-Conglycidin) โอลิโกแซคคำไรด์ 
(Oligosaccharides) ไฟโต เอส โตร เจน  (Phytoestrogen)  ส ำรกลู โคอิ โน เลตหรือกอยโตร เจน 
(Glucoinolate/Goitrogen)  แทนนิน  (Tannin)  กรดไฟติก  (Phytic acid)  กอสซิพอล  (Gossypol)  
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กรดสเตอคูลิกและมลัวำลิก (Sterculic and malvalic acid) และกรดออกซำลิก (Oxalic acid) (Smith, 
1997; Francis et al., 2001; Omaye, 2004; NRC, 2011) มรีำยละเอยีดดงันี้  

1) สำรต้ำนเอนไซมท์ริพซิน (Antitrypsin) เป็นสำรยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซมท์รพิซินซึ่ง
เป็นเอนไซม์ที่มหีน้ำที่ย่อยโปรตีนในทำงเดนิอำหำร สำรต้ำนเอนไซมท์รพิซนิพบได้ในเมล็ดถัว่เหลอืง 
ทำนตะวนั งำและใบถัว่อลัฟัลฟำทีไ่ม่สุก ซึง่หำกน ำวตัถุดบิทีไ่ม่สุกและมสีำรต้ำนเอนไซมท์รพิซนิตกค้ำง
มำเป็นส่วนประกอบในสูตรอำหำรสตัว์น ้ำจะท ำให้ประสทิธภิำพเอนไซมท์รพิซนิในสตัว์น ้ำท ำงำนลดลง  
มผีลท ำใหส้ตัวน์ ้ำไดร้บัโปรตนีน้อยลงและมอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง  

2) สำรต้ำนเอนไซมไ์ทอะมิเนส (Antithiaminase) เป็นเอนไซมท์ ำลำยโครงสรำ้งวติำมนิบหีนึ่ง 
พบสำรตำ้นเอนไซมไ์ทอะมเินสในเนื้อปลำ เครือ่งในปลำ หอย และเมลด็ธญัพชืบำงชนิดทีไ่มสุ่ก หำกสตัว์
น ้ำไดร้บัสำรนี้มำกจะยบัยัง้กำรสนัดำป (เมแทบอลซิมึ) พลงังำนในร่ำงกำย มอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง 
ท ำใหร้ะบบสบืพนัธุผ์ดิปกตแิละเกดิอำกำรทำงระบบประสำท  

3) สำรไซยำโนจีนิกกลโูคไซด ์(Cyanogenic glucoside) 
สำรไซยำโนจนีิกกลูโคไซดอ์ยู่ในรูปสำรประกอบซึง่พบในพชืทีม่สีำรไซยำไนด ์เช่น ถัว่ลมิำ ขำ้ว

ฟ่ำง ลนิซดีถัว่แดง หวัและต้นมนัส ำปะหลงัที่ดบิ เมื่อสตัวน์ ้ำกนิสำรไซยำโนจนีิกกลูโคไซดเ์ข้ำไปจะเกดิ
กลไกกำรเปลีย่นสำรใหเ้ป็นกรดไซยำนิกซึง่เป็นสำรพษิ หำกไดร้บัสำรไซยำโนจนีิกกลูโคไซดป์รมิำณมำก
อำจท ำใหต้ำยได ้เนื่องจำกสำรไซยำโนจนีิกกลูโคไซด์จะไปยบัยัง้กลไกกำรหำยใจของไมโตคอนเดรยีใน
เซลล์ที่ไซโตโครมซีออกซิเดส (Cytochrome C oxidase) ท ำให้เกิดภำวะขำดออกซิเจน (Hypoxia) 
โดยเฉพำะในเซลลส์มองซึง่เป็นอวยัวะเป้ำหมำยของสำร ดงันัน้กำรน ำพชืทีม่สีำรไซยำไนดไ์ปผ่ำนควำม
รอ้นโดยกำรตำกแหง้หรอือบจะช่วยท ำลำยสำรพษิลงได้ 

4) กรดอิรูซิก (Erucic acid) เป็นกรดไขมนัไม่อิ่มตัวจำกพืชวงศ์บรำซิกำ เช่น เมล็ดเรพซดี 
(Rapeseed) ปลำแซลมอนที่กนิสำรนี้จะมอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง กำรเกดิรอยโรคที่ผวิหนัง เหงอืก 
ตบั ไต และหวัใจ  

5) สำรภมิูแพ้ (Allergen) เป็นสำรกระตุ้นให้เกิดกำรปฏกิิรยิำภูมแิพ้ในร่ำงกำย โดยเฉพำะที่
ล ำไส้ ตวัอย่ำงเช่น สำรไกลซดินิ (Glycidin) คอนไกลซดินิ (Conglycidin) พบได้ในถัว่เหลือง มรีำยงำน
กำรกระตุ้นให้เกิดภูมแิพ้ในปลำบำงชนิด เช่น ปลำแซลมอนซึ่งท ำให้ผนังเยื่อบุล ำไส้ปลำเกิดรอยโรค   
วลิไล (Villi) ของล ำไส้เกดิควำมผดิปกต ิก่อให้เกดิปฏกิริยิำภูมคิุ้มกนัแบบจ ำเพำะและไม่จ ำเพำะทีล่ ำไส้
ส่งผลใหอ้ตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง 

6) สำรยบัยัง้เอนไซมไ์ลเปส (Lipase inhibitor) พบมำกในเมล็ดพชืที่มนี ้ำมนั เช่น ข้ำวสำล ี
ขำ้วโอต้ ฝ้ำย พบสำรน้ีไดใ้นปลำแซลมอนสำรซึง่จะยบัยัง้กำรยอ่ยและกำรน ำไขมนัไปใชป้ระโยชน์ 
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7) สำรยบัยัง้เอนไซมอ์ำรจี์เนส (Argenase inhibitor) พบมำกในเมลด็ทำนตะวนัและถัว่ สำรนี้
จะยบัยัง้กำรเพิม่จ ำนวนและกำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์ โดยไปรบกวนกำรสงัเครำะห์สำรโพลเีอมนีของ
เซลลใ์นเนื้อเยือ่ 

8) สำรเลกติน หรือ ฮีแมกกลูทินิน (Lectin หรือ Hemagglutinin) เป็นสำรไกลโคโปรตีนที่
ละลำยน ้ำได ้พบมำกในถัว่บำงชนิดและแบคทเีรยี ปลำทีไ่ดร้บัสำรพษินี้ทีร่ะดบั 35 กรมัต่อกโิลกรมัอำหำร 
ส่งผลให้เกิดปฏกิรยิำจบัเซลล์ตวัรบั (Receptor) ที่ผนังเซลล์เยื่อบุผวิล ำไส้ และท ำให้เกิดพยำธสิภำพ
เนื้อเยือ่ล ำไส ้กำรท ำใหถ้ัว่สุกดว้ยควำมรอ้นสงูระยะเวลำหนึ่งจะท ำลำยสำรพษิลงได้ 

9) สำรซำโปนิน (Saponin) พบในถัว่เหลอืงมผีลต่อกำรท ำงำนของเซลลเ์ยือ่บุผวิล ำไส ้โดยยอม
ให้สำรแพร่ผ่ำนไดง้่ำยขึน้ อำจเกี่ยวขอ้งกบักำรอกัเสบของล ำไส้ปลำ และมบีทบำทร่วมในกำรเกดิภำวะ
ภมูแิพท้ีล่ ำไสข้องปลำแซลมอน เมือ่ไดร้บัทีร่ะดบัสงูกว่ำ 2.6 กรมัต่อกโิลกรมัอำหำร 

10) เบตำคอนไกลซิดิน (ß-Conglycidin) พบในเมล็ดถัว่เหลือง สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำร
อกัเสบและปฏกิิรยิำออกซเิดชนัที่เซลล์ล ำไส้ปลำและมผีลต่อกำรย่อย กำรดูดซมึอำหำรและอตัรำกำร
เจรญิเตบิโตของปลำลดลง อยำ่งไรกต็ำมสำรนี้พบว่ำสำมำรถก่อใหเ้กดิภมูแิพใ้นมนุษยไ์ด้ 

11) โอลิโกแซคคำไรด์ (Oligosaccharides) เ ป็นสำรอำหำรจ ำพวกแป้งในถัว่ เหลือ ง 
ประกอบด้วยสำรสแตคคโีอสมำกกว่ำแนฟฟิโนส สำรทัง้สองชนิดมผีลให้ล ำไส้ของปลำในกลุ่มปลำไนมี
ควำมยำวลดลง ไมโครวลิไลสัน้ลงและพบช่องว่ำงแวคคโูอลในไซโตซอลของเซลลบ์ุผนงัล ำไส้ 

12) ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) พบในเมล็ดพืชตระกูลถัว่  ฝ้ำย ลูแปง (Lupin) 
หญ้ำอลัฟัลฟำ สำรไฟโตเอสโตรเจนที่ระดบั 500 มลิลกิรมัต่อกิโลกรมัอำหำรจะลดระดบัฮอร์โมนเทส
ทอสเตอโรน และลดกำรเคลื่อนที่ของอสุจใินปลำเทรำท์เพศผู้ และลดควำมสำมำรถในกำรแพร่พนัธุ์ใน
ปลำเพศเมยี 

13) สำรกลโูคอิโนเลตหรือกอยโตรเจน (Glucoinolate/Goitrogen) พบสำรนี้ในเมลด็พชืกลุ่ม
ถัว่ เมลด็ฝ้ำยและเรพซดี ซึง่เป็นสำรประกอบพวกไทโอไกลโคไซด์ทีส่ำมำรถรวมตวักบัไอโอดนีได ้หำก
ปลำไดร้บัสำรกอยโตรเจนที่ระดบัเพยีง 30-47 ไมโครโมลต่อน ้ำหนักปลำ 1 กโิลกรมัจะท ำให้เบื่ออำหำร 
ลดกำรเจรญิเตบิโตและลดกำรแพร่ขยำยพนัธุ ์สำรกอยโตรเจนในพชืแต่ละชนิดจะถูกท ำลำยไดด้ว้ยควำม
รอ้น ดงันัน้กำรท ำใหสุ้กหรอืผ่ำนควำมรอ้นจะช่วยลดปรมิำณสำรพษิได้ 

14) แทนนิน (Tannin) แบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มที่ย่อยได้ (Hydrolysable) และกลุ่มที่ย่อยไม่ได้ 
(Non hydrolysable) พบมำกในเมลด็พชืจ ำพวกถัว่และเรพซดี ปลำแซลมอนได้รบัแทนนิน กลุ่มที่ย่อย
ไมไ่ดท้ีร่ะดบั 20 กรมัต่อกโิลกรมั อำหำรจะถูกรบกวนกลไกกำรยอ่ยโปรตนี 

15) กรดไฟติก (Phytic acid) พบมำกในเมล็ดพชืกลุ่มถัว่และเรพซดี กรดชนิดนี้มปีระจุลบที่
สำมำรถจบักบัธำตุประจุบวกได้ด ีเช่น แคลเซยีม แมกนีเซยีม สงักะส ีเหลก็ แมงกำนีส รวมทัง้สำมำรถ
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จบักบัโปรตีนในปลำเทำรท์ หำกปลำได้รบักรดไฟติกที่ระดบั 5 กรมัต่อกิโลกรมัอำหำรจะมอีตัรำกำร
เจรญิเตบิโตลดลงประมำณ 10 เปอรเ์ซน็ต ์

16) กอสซิพอล (Gossypol) พบมำกในเมลด็ฝ้ำย สำมำรถจบักบักรดอะมโินไลซนีซึ่งเป็นกรด 
อะมโินจ ำเป็นต่อร่ำงกำย ท ำให้กำรกินอำหำร กำรเจรญิเติบโต ค่ำเมด็เลอืดแดงอดัแน่น (Hematocrit) 
และกำรขยำยพนัธุล์ดลง และพบกำรเกดิรอยโรคในเนื้อเยื่อตบั มำ้ม ไตและระบบสบืพนัธุข์องปลำเทรำท ์
ปัจจุบันกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปอนุญำตให้เมล็ดฝ้ำยมีสำรกอสซิพอลในวตัถุอำหำรได้ไม่เกิน 20 
มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัอำหำร 

17) กรดสเตอคูลิกและมลัวำลิก (Sterculic and malvalic acid) จัดอยู่ในกลุ่มกรดไขมัน 
ไซโคลโพรพรนี (Cycloproprene fatty acids) ที่สำมำรถเปลี่ยนกำรสนัดำป (เมแทบอลซิมึ) ของไขมนั 
และกำรสนัดำปในตบัปลำเทรำทไ์ด ้

18) กรดออกซำลิก (Oxalic acid) พบไดใ้นพชืบำงชนิด ทีส่ำมำรถลดกำรดูดซมึของแร่ธำตุใน
สตัวน์ ้ำ เช่น แคลเซยีม แมกนีเซยีม และเหลก็ หำกรำ่งกำยไดร้บักรดออกซำลกิในปรมิำณสงูมำก อำจท ำ
ใหเ้กดินิ่วได ้พชืทีม่ปีรมิำณออกซำลกิสูง ไดแ้ก่ ยอดกระถนิและใบมนัส ำปะหลงั (มนัเฮย)์ ทีม่กัน ำมำใช้
ในสตูรอำหำรปลำนิลและปลำกนิพชื เป็นตน้ 
 

4.1.2 สำรพิษจำกแพลงกต์อนและสำหร่ำย  
1) สำรพิษจำกแพลงกต์อน (Plankton toxins) 
แพลงกต์อน (Plankton) คอื สิง่มชีวีติขนำดเลก็ทีอ่ยูใ่นน ้ำ ไมส่ำมำรถมองเหน็ดว้ยตำเปล่ำ ส่วน

ใหญ่เคลื่อนที่โดยอำศยักระแสน ้ำ คลื่น และลมพดัผ่ำนไป และอำจเคลื่อนที่ด้วยตวัเองได้เพยีงเลก็น้อย 
แพลงก์ตอนสำมำรถปรบัตวัทัง้รปูร่ำงและอวยัวะ เพื่อใหเ้หมำะสมกบัสภำพที่มชีวีติอยู่ในน ้ำ แพลงกต์อน
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื แพลงกต์อนพชืและแพลงกต์อนสตัว ์ 

1.1) แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เป็นพืชน ้ ำขนำดเล็กที่มีคลอโรฟิลล์บรรจุอยู่ท ำให้
สำมำรถใชพ้ลงังำนแสงรว่มกบัก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดใ์นกระบวนกำรสงัเครำะหแ์สงและสรำ้งสำรอนิทรีย ์
ไดแ้ก่ คำรโ์บไฮเดรต แพลงก์ตอนพชืหลำยชนิดมคีุณค่ำทำงอำหำรสงูจงึถูกน ำมำใชเ้ป็นอำหำรสตัวน์ ้ำวยั
อ่อนทีอ่ยูใ่นล ำดบัขัน้ตน้ของห่วงโซ่อำหำร แพลงกต์อนพชืจดัเป็นผูผ้ลติ (Producer) อยำ่งไรกต็ำมแพลงก์
ตอนพชืบำงชนิดเป็นอนัตรำยและมผีลเสยีต่อสิง่มชีวีติชนิดอื่น (Yasumoto and Murata, 1990; Park et 
al., 2001; Gates, 2015; Brierley, 2017) 

โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกแพลงกต์อนพชืแบ่งออกได ้2 ประเภท คอื 
(1) ปรำกฏกำรณ์น ้ำเปลีย่นสหีรอืขีป้ลำวำฬ (Red tide) ปรำกฏกำรณ์นี้เกดิจำกกำรเพิม่ปรมิำณ

ของแพลงก์ตอนพชือย่ำงรวดเรว็จนท ำให้น ้ำเปลี่ยนสเีป็นสเีขยีว สแีดง สนี ้ำตำล หรอืสเีหลอืง ขึน้อยู่กบั
ชนิดของแพลงก์ตอนพชื ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติที่อำศยัอยู่ในน ้ำได้แก่ เมื่อแพลงก์ตอนพชืตำยลง ก็จะ
ปล่อยสำรทีเ่ป็นอนัตรำยออกสู่แหล่งน ้ำ หรอืจำกกำรทีม่ปีรมิำณแพลงก์ตอนพชืมำกท ำใหบ้รเิวณนัน้ขำด
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ออกซเิจน รวมถงึแพลงก์ตอนบำงชนิดจะเกำะตดิบรเิวณซี่เหงอืกและตำมล ำตวัของปลำซึ่งมผีลต่อกำร
ด ำรงชวีติของปลำโดยตรง 

(2) กำรเพิม่ปรมิำณของแพลงก์ตอนพชืชนิดทีส่รำ้งสำรพษิ (Toxic plankton bloom) เมื่อสตัวน์ ้ำ
กนิแพลงก์ตอนพชืชนิดนี้เขำ้ไป สำรพษิจะถูกสะสมอยู่ในสตัว์น ้ำโดยที่ไม่เกดิอนัตรำย แต่จะไปมผีลต่อ
ผูบ้รโิภคซึง่พษิบำงชนิดรนุแรงถงึเสยีชวีติได ้ 

แพลงกต์อนพชืทีเ่ป็นอนัตรำย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัคอื  
1.1.1)  ไดอะตอม (Diatom)  เ ป็นสำหร่ำยเซลล์เดียว มีซิลิกำเ ป็นองค์ประกอบห่อหุ้ม 

ไซโตพลำสซมึซึ่งเป็นที่เก็บออร์แกเนลล์ของเซลล์ สำมำรถพบได้ในแหล่งน ้ำทัว่ไปทัง้น ้ำจดืและน ้ำเค็ม 
ขยำยพนัธุโ์ดยกำรแบ่งเซลล ์ไดอะตอมแต่ละชนิดมรีปูร่ำงทีแ่ตกต่ำงกนั เช่น รปูไข่ ทรงกลม สำมเหลีย่ม 
แท่ง หรอืเรอื เช่น Bacillaria sp., Chlamydomonas sp., Phaeodactylum sp. และ Thalassiosira sp. (ลดั
ดำ, 2544; Frelin et al., 1990; Yasumoto and Murata, 1990; Park et al., 2001; Gates, 2015; Brierley, 
2017) (ภำพที ่4.1) 

 

           
 
 

ภำพท่ี 4.1 แพลงกต์อนพชืกลุ่มไดอะตอม 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต,ิ 2537; ลดัดำ, 2544 

 

1.1.2) สำหร่ำยสีน ้ำเงินแกมเขียว (Blue-green algae) เป็นเซลลพ์ชืชัน้ต ่ำ (Prokaryote) คลำ้ย
แบคทเีรยี ไม่มหีนวดทัง้เซลลป์กต ิ(Vegetative cell) และเซลลส์บืพนัธุ ์(Reproductive cell) เซลลป์กตมิี
ทัง้เซลลเ์ดีย่ว (Unicellular) โคโลนีและเสน้สำย (Filament หรอื Trichome) แต่สำหร่ำยกลุ่มนี้มลีกัษณะที่
ต่ำงจำกแบคทีเรยี 2 ประกำร คอื มสีำรสเีขยีวของคลอโรฟิลล์ในกำรสงัเครำะห์แสง (Photosynthetic 
pigments) สำมำรถผลิตออกซิเจนจำกกระบวนกำรสงัเครำะห์แสง สำหร่ำยกลุ่มนี้พบในแหล่งน ้ำทุก
ประเภท ส่วนใหญ่มีสีเขียวแกมน ้ ำเงิน แต่บำงชนิดมีน ้ ำตำล แดง ม่วง หรือเหลือง พบได้ตำม
สภำพแวดล้อมตัง้แต่ขัว้โลกที่เป็นน ้ ำเข็งจนถึงทะเลทรำยและน ้ ำพุร้อน ตัวอย่ำงเช่น อะนำบีน่ำ                                                                                
(Annabaena sp. ) อะฟำนิโซมีนอน (Aphanizomenon sp. ) โครคอคคัส (Chroococcus sp. )  และ  
มรีสิโมพเีดยี (Merismopedia sp.) (ภำพที ่4.2) 
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ภำพท่ี 4.2 ชนิดสำหรำ่ยสนี ้ำเงนิแกมเขยีว ออสซลิลำทอเรยี (ก) ไมโครซสิทสิ  (ข)  
     อะนำบน่ีำ (ค) 

ท่ีมำ: ชลอ ลิม้สุวรรณ, 2543; ลดัดำ, 2544; สุทธวรรณ, 2551 
 

 1.1.3) ไดโนแฟลเจลเลต  (Dinoflagellate) ส่วนใหญ่มลีกัษณะเซลล์เดยีวประกอบด้วยแผ่น
ขนำดเลก็เรยีงต่อกนัโดยมทีัง้ประเภทไม่มผีนังหุม้เซลล ์และมผีนังหุม้เซลล ์เซลลแ์บ่งเป็น 2 ซกี มหีนวด 
2 เสน้ ยำวไมเ่ท่ำกนั เซลลส์เีหลอืงมแีถบสนี ้ำตำลเหลอืงแกมเขยีวและน ้ำตำลอ่อนจนถงึน ้ำตำลเขม้เกอืบ
ด ำ ลกัษณะแหล่งทีอ่ยู่อำศยัพบว่ำบำงชนิดอำจลอยอยู่ในน ้ำ เกำะบนวสัดุอื่นหรอือำศยัอยู่ในพชืหรอืสตัว์
อื่นกไ็ด ้กำรสบืพนัธุม์ที ัง้แบบอำศยัเพศและไม่อำศยัเพศ ไดโนแฟลเจลเลตมจี ำนวนชนิดและปรมิำณรอง
จำกไดอะตอม เช่น อะเล็กแซนเดรยีม (Alexandrium cohorticula) และไดโนไฟซสิ (Dinophysis fortii) 
(ภำพที ่4.3) 
 

       
 

   

ภำพท่ี 4.3 ชนิดไดโนแฟลกเจลเลต ซโูดนิสเชยีออสเตรลสิ (Pseudo-nitzschia australis) (ก)  
  ไครนีำไบควินีฟอรม์สิ (Karenia bicuneiformis) (ข) สครปิซลีลำไตรคอยเดยี    
  (Scripsiella trochoidea) (ค) เฮตเทอโรแคปซำไตรเควยีตำ (Hepterocapsa  
  triquetra) (ง) ไมรนีอนเนคตำรบูรำ (Mirenon nectarubra) (จ) 

ท่ีมำ: ลดัดำ, 2544; Smayda, 2010 
 

อย่ำงไรก็ตำมในธรรมชำติไดโนแฟลเจลเลตมกีำรเพิ่มจ ำนวนอย่ำงมำก (Bloom) และท ำให้
เกดิผลกระทบต่อสตัวน์ ้ำ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื (Steidinger อำ้งโดย Bold and Wynne, 1978)  
 1) กำรท ำใหป้ลำตำย ตวัอยำ่งไดโนแฟลเจลเลต เช่น ซมิโนดเินียม (Cymnodinium breve) 
 2) กำรท ำใหส้ตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัในทะเลตำย เช่น อะเลก็แซมเดรยีม (Alexandrium sp.) 
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 3) กำรท ำลำยสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงัในทะเลบำงชนิด โดยพษิทีไ่ดโนแฟลเจลเลตสรำ้งขึน้จะถูก
สะสมอยูใ่นหอย เช่น หอยแมลงภู่ หอยนำงรม ส่งผลใหเ้กดิพษิรำ้ยแรงต่อผูบ้รโิภคในล ำดบัขัน้ทีส่งูขึน้ 

สำรพษิทีพ่บในไดโนแฟลเจลเลตแบ่งออกเป็น 6 ชนิดหลกั ดงันี้ 
 1) ชนิดท่ี 1 พำรำไรติก เชลฟิช พอยซนันิง (Paralytic shellfish poisoning; PSP)  

พบในแพลงก์ตอนอะเล็กแซมเดรยีม (A. cohorticula, A. Minutum) ไพโรดเินียม (Pyrodinium 
bahamense) และ จมิโนดเินียม (Gymnodinium catenatum) เป็นตน้ สำรพำรำไรตกิ เชลฟิช พอยซนันิง 
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มคำร์บำมิล (Carbamoyl toxins) ควำมเป็นพิษรุนแรงมำก ได้แก่ แซกซิทอกซิน 
(Saxitoxin หรอื STX) นีโอแซกซทิอกซนิ (Neo-STX) โกนียอทอกซนิ I-IV (GTX-I, II, III, IV) พบได้ใน
กุง้ หอย และป ูแซกซทิอกซนิเป็นชวีสำรเกดิจำกแพลงกต์อนพชืทีม่พีษิรนุแรงมำกชนิดหนึ่ง ละลำยน ้ำได้
ด ีทนต่อควำมรอ้น ส ำหรบัสตัวน์ ้ำเมื่อกนิแพลงก์ตอนเหล่ำนี้เป็นอำหำรจะท ำใหเ้กดิมพีษิสะสม ส่งผลต่อ
มนุษยห์ำกบรโิภคสตัวน์ ้ำทีม่พีษินี้เขำ้ไป โดยพษิจะถูกดดูซมึไดอ้ยำ่งรวดเรว็จำกทำงเดนิอำหำร และออก
ฤทธิต่์อระบบประสำทส่วนปลำยและระบบประสำทอตัโนมตั ิเกดิอำกำรเป็นพษิทีเ่รยีกว่ำ พำรำไรตกิเชล
ฟิชพอยซนั (Paralytic Shellfish Poison หรอื PSP) อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรท ำให้สุกช่วยท ำให้พิษ
ลดลง แต่ไมส่ำมำรถท ำลำยพษิได ้ 

(2)  กลุ่มดีคำร์บำมิล (Decarbamoyl toxins)  ควำมเ ป็นพิษรุนแรงปำนกลำง ได้แ ก่   
ดซีแีซกซทิอกซนิ (dc-STX) ดซี-ีนีโอ-แซกซทิอกซนิ (dc-neo-STX) และดซี-ีโกนียอทอ็กซนิ ชนิด 1-4 
(dc-GTX-I-IV) 

(3) กลุ่มเอน็-ซลัโฟคำรบ์ำมิล (N-Sulfocarbamoyl toxins) ควำมเป็นพษิมพีษิน้อย ไดแ้ก่ พษิ
โกนียอทอกซิน-5 (บี 1) [GTX-5(B1)] และโกนิยอทอกซิน -6(2) เป็นต้น ผู้ที่บรโิภคอำหำรทะเลที่มี
สำรพษิพเีอสพเีขำ้ไปจะรูส้กึรอ้นหรอืชำตัง้แต่รมิฝีปำก หน้ำและล ำตวัไปจนถงึปลำยเทำ้ หำกระดบัควำม
เป็นพษิสูงมำกอำกำรจะรุนแรงขึ้นจนถึงหมดสต ิแต่ถ้ำได้รบัสำรมำกจะหำยใจไม่สะดวกและหวัใจวำย
ภำยในช่วงเวลำ 2-12 ชัว่โมง รวมถงึอำกำรอื่น เช่น ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี อำเจยีน ตำพร่ำมวั และอำจ
เสยีชวีติ (Tamiyavanich et al., 1985) 
 2) ชนิดท่ี 2 นิวโรทอกซิก เชลฟิช พอยซนันิง (Neurotoxic shellfish poisoning; NSP)  

นิวโรทอกซกิ เชลฟิช พอยซนันิง พบในแพลงก์ตอนชำโตเนลลำ (Chattonella sp.) เวอรูโคซำ 
(Verruculosa sp.) คำรเินีย (Karenia brevis) ไทโคดสิคสั (Ptychodiscus brevis) เป็นตน้ สำรพษิทีส่ ำคญั
คอื เบรวที็อกซนิ (Brevetoxin) มโีครงสร้ำงเป็นแบบโพลอีีเธอร์ทอกซนิ สำรนี้จะไปจบัและยบัยัง้กำร
กระตุน้ศกัยไ์ฟฟ้ำของช่องโซเดยีม (Na+ channel) ในเซลลป์ระสำท ท ำใหเ้กดิอำกำรคลื่นไสจ้นถงึสูญเสยี
กำรควบคุมตวัและชกั สำรประเภทนี้ถูกสรำ้งขึน้ภำยในเซลล ์เมือ่เซลลแ์ตก พษิจะละลำยในน ้ำทะเลซึง่จะ
ท ำให้ปลำตำย และเมื่อคลื่นลมพดัเขำ้ฝัง่จะเกดิละอองฟุ้งในอำกำศ ท ำให้มผีลต่อกำรหำยใจของมนุษย ์
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ส่วนผูท้ีบ่รโิภคอำหำรทะเลทีม่สีำรเอน็เอสพจีะเกดิอำกำรชำตำมลิน้ ปำก แขนขำ ไม่สำมำรถเคลื่ อนไหว
ร่ำงกำยบำงส่วน ประสำทกำรรบัรูเ้กี่ยวกบัอุณหภูมจิะเปลีย่นไป และเกดิอำกำรคลื่นไส ้อำเจยีน ทอ้งเสยี 
อำกำรไมร่นุแรงจนถงึขัน้เสยีชวีติ 
 3) ชนิดท่ี 3 ไดอำเรติก เชลฟิช พอยซนันิง (Diarrhetic shellfish poisoning; DSP)  

ไดอำเรติก เชลฟิช พอยซนันิง พบในแพลงก์ตอน Dinophysis fortii, D. acuta, D. acuminate,  
D. norvegica, D. sacculus, D. lima, Protoperidinium oceanicum และ P. pellucidum เป็นตน้ สำรพษิที่
พบ ไดแ้ก่ กรดโอคำดำอคิ (Okadaic acid) และสำรพษิในกลุ่มไดโนไฟซสิทอ็กซนิ 1-3 (Dinophysistoxin 
1-3)  เพคทีโนท็อกซิน 1-3, 6 (Pectenotoxin 1-3, 6, เยสโซท็อกซิน (YTX)  และ 45-ไฮดรอกซี  
เยสโซทอ็กซนิ (45-OH-Yessotoxin) กรดโอคำดำอคิและไดโนไฟซสิทอ็กซนิจะออกฤทธิย์บัยัง้เอนไซม ์
โปรตีนฟอสฟำเตส (Protein phosphatases PP1 และ PP2A)  ในกระบวนกำรฟอสโฟรีเ ลชัน 
(Phosphorylation) และ ดฟีอสโฟรเีลชนั (Dephosphorylation) ของสิง่มชีวีติชัน้สูง ซึ่งมคีวำมส ำคญัต่อ
กำรควบคุมกระบวนกำรท ำงำนหลำยอย่ำง เช่น กระบวนกำรสนัดำป กำรเคลื่อนยำ้ยสำรผ่ำนผนังเซลล์ 
และกำรหลัง่สำร กระบวนกำรแบ่งเซลล์ เป็นต้น ซึ่งสำรพิษจะท ำให้เกิดไฮเปอร์ฟอสโฟรีเลชัน 
(Hyperphosphorylation) ของโปรตนีทีค่วบคุมกำรหลัง่โซเดยีมในเซลลเ์ยื่อบุล ำไสท้ ำใหเ้กดิทอ้งเสยีหรอื
ไปมผีลกับกำรแพร่ผ่ำนของเซลล์เกิดกำรสูญเสยีของเหลวส่งผลต่อควำมผิดปกติที่ล ำไส้เล็กและตบั 
สำรพษิในกลุ่มนี้พบสะสมอยู่ในอวยัวะภำยในของกุ้ง หอย และปู มกัพบในประเทศแถบยุโรปและญี่ปุ่ น 
ผูป่้วยทีบ่รโิภคอำหำรทะเลมพีษิดเีอสพเีขำ้ไปจะมอีำกำรทอ้งรว่ง ปวดทอ้ง หน้ำมดื อ่อนเพลยี ปวดศรีษะ 
มไีข ้และกระหำยน ้ำ จะแสดงอำกำรประมำณครึง่ชัว่โมงถงึ 2-3 ชัว่โมง หลงัจำกไดร้บัพษิเขำ้ไป อำกำร
ของผูป่้วยไมร่นุแรงถงึกบัเสยีชวีติและจะหำยเป็นปกตภิำยในเวลำ 3-4 วนั 

4) ชนิดท่ี 4 สำรแอมเนสิก เชลฟิช พอยซนันิง (Amnesic shellfish poisoning; AmSP)  
สำรแอมเนสิก เชลฟิช พอยซันนิง พบในแพลงก์ตอนนิสเชีย  (Nitzchia pungens) เพคเตน 

( Pecten maximus) แล ะซู โ ดนิ ส เ ชีย  (Pseudo- nitzschia australis)  เ ป็ นต้ น  ส ำ รพิษที่ พ บ  คือ  
กรดโดโมอิค (Domoic acid) มสีำรประกอบที่ลกัษณะคล้ำยกบักลูตำเมต (Glutamate) ซึ่งเป็นสำรสื่อ
ประสำท (Predominant neurotransmitter) ในระบบประสำทส่วนกลำง ดงันัน้กรดโดโมอคิจงึเข้ำไปจบั
กับกลูตำเมทรีเซ็ปเตอร์ (Glutamate receptor) ท ำให้เกิดอำกำรควำมผิดปกติของระบบประสำท
ส่วนกลำง โดยควำมเป็นพษิและกำรเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมจะแตกต่ำงกนัไปตำมควำมเขม้ข้นของ
พษิทีไ่ดร้บัและตำมชนิดของปลำ ปลำบำงชนิดจะแสดงพฤตกิรรมก้ำวรำ้วหรอืกำรแยกตวัไม่ยอมว่ำยน ้ำ
ตำมฝูง ปลำบำงชนิดจะว่ำยน ้ ำผิดปกติ เช่น ว่ำยในลักษณะเป็นวงกลมขึ้นลง พบพิษนี้ในปู หมึก  
ปลำแมกเคอเรล (Mekerel) ปลำทูน่ำ (Tuna) ปลำแองโชวี (Anchovy) ปลำเมนฮำเดน (Menhaden) 
ควำมเป็นพษิต่อผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัสำรแอมเนสกิ เชลฟิช พอยซนันิง จะส่งผลต่อระบบทำงเดนิอำหำร เช่น 
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อำเจยีน ปวดทอ้ง ทอ้งเสยี ในช่วง 24 ชัว่โมงแรก หำกพษิรุนแรงจะก่อใหเ้กดิผลต่อระบบประสำท เช่น 
วงิเวยีน ชกัเกรง็ ควำมจ ำเสื่อม หำยใจล ำบำก และอำจถงึขัน้เสยีชวีติภำยใน 48 ชัว่โมง 

5) ชนิดท่ี 5 สำรซิกวัเทอร่ำ ฟิช พอยซนันิง (Ciguatera fish poisoning; CFP)  
สำรพิษชนิดนี้พบในแพลงก์ตอนแอมฟิไดเนียม (Amphidinium carterae), คูเลีย (Coolia 

monotis)  และแกมเบยีดสิคสั (Gambierdiscus toxicus) เป็นตน้ สำรพษิทีพ่บ คอื ซกีวัเทอรำ่ (Ciguatera) 
ซึง่เมือ่แพลงกต์อนถูกสตัวน์ ้ำบรเิวณปะกำรงักนิ เช่น ปลำกะพงแดง (Lutjanus bohar)  ปลำไหล (Moray) 
(Gymnothorax) javanicus) จะเกิดกำรสะสมสำรพิษในตัวปลำ เมื่อสตัว์น ้ำตัวใหญ่กว่ำมำกินสัตว์น ้ ำ
เหล่ำนี้ จะเกดิกำรสะสมและเพิม่ปรมิำณสำรพษิมำกขึน้ตำมอวยัวะ เช่น ตบั เนื้อ และสมอง ผู้ที่บรโิภค
สำรพษินี้เขำ้ไปภำยใน 2 ชัว่โมงจะมอีำกำรระบบทำงเดนิอำหำร เช่น อำเจยีน ทอ้งเสยี ภำยใน 6 ชัว่โมง
จะมอีำกำรระบบประสำทและไหลเวยีนโลหติ เช่น ชำที่ปำก ลิ้นและแขนขำ กำรรบัควำมรู้สกึร้อนเยน็
เปลีย่นไป ปวดตำมขอ้ต่อ กลำ้มเนื้ออ่อนแรง ชพีจรผดิปกต ิและควำมดนัเลอืดลดลง กำรป้องกนัอนัตรำย
ควรมกีำรตรวจหำปรมิำณสำรพษิและใหข้อ้มลูเพื่อสรำ้งควำมตระหนกัและทรำบถงึอนัตรำยต่อผูบ้รโิภค  

6) ชนิดท่ี 6 สำรอะรำสพิรำซิด เชลฟิช พอยซันนิง (Azaspiracid shellfish poisoning; 
AzSP)   

สำรพษิชนิดนี้พบในแพลงก์ตอนอะซำนิเดยีม (Azadinium obesum และ A. spinosum) เป็นต้น 
สำรพษิที่พบ คอื อะรำสพริำซดิ (Azaspiracid) ที่อยู่ในหอย หมกึ ผู้ที่บรโิภคสำรพษินี้เขำ้ไปจะมอีำกำร
รนุแรงต่อระบบทำงเดนิอำหำร เช่น ปวดทอ้ง อำเจยีน วงิเวยีน ทอ้งเสยี เป็นตน้ 

1.1.4) กำรป้องกนัและก ำจดัแพลงกต์อนพืช 
(1) ก ำจดัสำเหตุทีท่ ำใหแ้พลงก์ตอนพชืเจรญิเตบิโตไดด้ ีเช่น แสง ควำมขุ่น แอมโมเนีย ไนเตรท 

ไนไตรท ์ปรมิำณอนิทรยีว์ตัถุ  
(2) กำรใชแ้พลงกต์อนสตัว ์ปลำ และ/หรอืไวรสั ควบคุมประชำกรแพลงกต์อนพชื 
(3) กำรใชส้ำรเคม ีเช่น ไอโอดนี คลอรนี ด่ำงทบัทมิ และจนุส ีควบคุมประชำกรแพลงกต์อนพชื 
(4) กำรใชโ้อโซนควบคุมประชำกรแพลงกต์อนพชื 
(5) ควรมกีำรตรวจหำปรมิำณสำรพษิและใหข้อ้มลูเพื่อสรำ้งควำมตระหนักและทรำบถงึอนัตรำย

ต่อผูบ้รโิภค 
 1.2) แพลงกต์อนสตัว ์(Zooplankton)  

แพลงกต์อนสตัวเ์ป็นสตัวเ์ซลลเ์ดยีวจนถงึสตัวห์ลำยเซลลท์ีไ่ม่มกีระดกูสนัหลงัระยะตวัเตม็วยัและ
ในวยัอ่อน แพลงก์ตอนสตัว์สำมำรถกนิได้ทัง้แพลงก์ตอนพชืและแพลงก์ตอนสตัว์เป็นอำหำรในห่วงโซ่
อำหำรของแหล่งน ้ำ จงึจดัแพลงก์ตอนสตัว์ว่ำเป็นผู้บรโิภค (Consumer) ที่มกัสะสมพษิไว้ และเมื่อมี
ผู้บริโภคล ำดับถัดไปในห่วงโซ่อำหำรมำบริโภคจะเกิดกำรสะสมพิษมำกขึ้นในห่วงโซ่อำหำร 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coolia_monotis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coolia_monotis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Azadinium_spinosum
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(Biomagnification) อย่ำงต่อเนื่องจนอำจก่อพษิเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพโดยเฉพำะปลำและกุ้งที่อยู่ใน
ล ำดบัทำ้ยของห่วงโซ่อำหำร (Lampert et al., 1986) (ภำพที ่4.4) 
 

 

  
 

 
 

 

ภำพท่ี 4.4 แพลงกต์อนสตัว ์
ท่ีมำ: ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร ์และเทคโนโลยแีห่งชำต,ิ 2537 

 

2) สำรพิษจำกสำหร่ำย (Cyanotoxin)  
สำหร่ำยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิ (Cyanobacteria; Blue-green algae; Blue greens; Cyanophyta) จดั

อยู่ในกลุ่มแบคทเีรยีสงัเครำะห์แสง (Photosynthetic bacteria) มคีวำมสำมำรถในกำรผลติสำรเคมีหลำย
ชนิดภำยในเซลล ์สำหร่ำยทุกชนิดเจรญิไดด้ใีนแหล่งน ้ำทีม่รีะดบัธำตุอำหำรสูงโดยเฉพำะฟอสฟอรสัและ
ไนโตรเจน และบรเิวณแหล่งกกัเกบ็น ้ำตื้นที่มแีสงสว่ำงส่องถงึด ีรวมถงึแหล่งที่น ้ำค่อนขำ้งนิ่ง สำรพษิที่
สรำ้งจำกสกุลสำหร่ำยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิ เช่น อะนำบนีำ (Anabaena) อะนำบนีอปซสิ (Anabaenopsis) 
อ ะ ฟิ โ ซ มิ น อ น  (Aphanizomenon) ไ ซ ลิ น โ ด ร ส เ ป อ ม อ ป ซิ ส  (Cylindrospermopsis) 
เฮพำโลไซฟอน (Hapalosiphon) ไมโครซิสทิส (Microcystis) โนดุลำเรีย (Nodularia) นอสตอค 
(Nostoc) แล ะแพง โททริก ซ์  (Planktothrix) หรือ  อ อ สซิล ล ำทอ เ รีย  (Oscillatoria)  ร ว ม เ รียก  
ไซยำโนทอกซนิ (Cyanotoxin) ซึง่สำมำรถจ ำแนกตำมกำรโครงสรำ้งของพษิไดเ้ป็น 4 กลุ่มคอื วงแหวน
เปปไทด์ (Cyclic peptides) อลัคำลอยด์ (Alkaloids) โพลคีไีทด์ (Polyketides) และ กรดอะมโิน (Amino 
acid) หำกจ ำแนกตำมพษิต่อรำ่งกำยสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็นพษิต่อตบั(Hepatotoxin) พษิต่อระบบประสำท 
(Neurotoxin)  และพิษ ต่อผิวหนั ง  (Dermatotoxin)  (Sinoven and Jones, 1999; Park et al., 2001; 
Stewart and Falconer, 2008; Abed et al., 2009) ดงัตำรำงที ่4.1 

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaena
https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaenopsis
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphanizomenon
https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrospermopsis
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hapalosiphon&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcystis
https://en.wikipedia.org/wiki/Nodularia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nostoc
https://en.wikipedia.org/wiki/Planktothrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_peptide
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyketide
https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
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ตำรำงท่ี 4.1 สำรพษิทีส่รำ้งจำกสำหรำ่ยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิและอวยัวะเป้ำหมำยของสตัวน์ ้ำทีไ่ดร้บัพษิ 
 

โครงสร้ำง ช่ือพิษ 
อวยัวะ

เป้ำหมำย 
สำหร่ำยสีน ้ำเงินแกมเขียว 

วงแหวน 
เปปไทด ์

(Cyclic peptides) 

ไมโครซสิตนิ
(Microcystins) 

ตบั 
  Anabaena, Anabaenopsis, 
Hapalosiphon, Microcystis, 
Nostoc, Planktothrix (Oscillatoria)    

โนดลูำลนิ 
(Nodularins) 

ตบั   Nodularia 

อลัคำลอยด์
(Alkaloids) 

อะนำทอกซนิ-เอ
(Anatoxin-a) 

ระบบประสำท 
  Anabaena, Aphanizomenon 
  Planktothrix (Oscillatoria)  

อะนำทอกซนิ-เอเอส
(Anatoxin-a(S)) 

ระบบประสำท   Anabaena 

ไซลนิโดสเปอมอพซนิ
(Cylindrospermopsins) 

ตบั ไต 
  Aphanizomenon, 
Cylindrospermopsis,  Umezakia 

ลงิบำยอะทอกซนิ-เอ
(Lyngbyatoxin-a) 

ผวิหนงั 
ทำงเดนิอำหำร 

 Lyngbya 

แซกซทิอกซนิ
(Saxitoxin) 

ระบบประสำท 
 Anabaena, Aphanizomenon,  
 Cylindrospermopsis, Lyngbya  

ลโิพโพลแิซคคำไรด์
(Lipopolysaccharides) 

ระคำยเคอืง  
จดุรบัสมัผสั 

ทุกชนิด 

โพลคีไีทด์
(Polyketides) 

อะพลำยเซยีทอกซนิ
(Aplysiatoxins) 

ผวิหนงั 
 Lyngbya, Schizothrix, 
 Planktothrix (Oscillatoria) 

กรดอะมโิน 
(Amino Acid) 

เบตำ้เมธลิอะมโิน 
แอลอะลำนีน 

(beta-Methylamino-   
L-alanine) 

ระบบประสำท ทุกชนิด 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_peptide
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcystin
https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaena
https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaenopsis
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hapalosiphon&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcystis
https://en.wikipedia.org/wiki/Nostoc
https://en.wikipedia.org/wiki/Planktothrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Nodularin
https://en.wikipedia.org/wiki/Nodularia
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoxin-a
https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaena
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphanizomenon
https://en.wikipedia.org/wiki/Planktothrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoxin-a(S)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lyngbyatoxin-a
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https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
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ชนิดสำรพิษและกำรแสดงอำกำรควำมเป็นพิษจำกสำหร่ำย  รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1) ไมโครซสิติน (Microcystins) เป็นพษิกลุ่มวงแหวนเปปไทด์ ที่พบสะสมในแพลงก์ตอนสตัว์ 

หอยและ ตบัปลำ พษิจะถูกดูดซมึในทำงเดนิอำหำรและเข้ำสู่เซลล์ตบัและไต เช่นเดยีวกบั โนดูลำรนิ 
(Nodularin) พิษของไมโครซิสทินจะไปยบัยัง้ซีรีน ทรีออนีนโปรตีนฟอสฟำเทส (Serine-threonine 
protein phosphatases 1 และ 2A ที่เซลล์ตบัหรอืไตมผีลต่อควำมสำมำรถในกำรผลติโปรตนี เมื่อได้รบั
พษิปรมิำณสงูจะท ำใหเ้กดิกำรตำยของเซลลต์บั ส่งผลต่อกำรเสยีเลอืดภำยในตบัรวมถงึกำรเกดิสภำวะไต
วำย  

2) อะนำทอกซิน (Anatoxin) เป็นพิษกลุ่มอัลคำลอยด์ สำมำรถยบัยัง้กำรถูกย่อยของสำรสื่อ
ประสำทอะซตีลิโคลนิเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) กลำ้มเนื้อจะถูกกระตุ้นใหห้ดตวัอย่ำงต่อเนื่อง 
จนเกดิกลำ้มเนื้ออ่อนแรง อมัพำต หมดสต ิชอ็ค หวัใจลม้เหลว และเสยีชวีติอยำ่งรวดเรว็ 

3) ไซลนิโดสเปอมอพซนิ (Cylindrospermopsins) เป็นพษิกลุ่มอลัคำลอยด ์ก่อพษิต่อตบัและไต 
โดยยบัยัง้กำรสรำ้งโปรตนีและเปลีย่นแปลงสำรพนัธุกรรมทัง้ดเีอน็เอและอำรเ์อน็เอ 

4) ลงิบำยอะทอกซิน-เอ (Lyngbyatoxin-a) เป็นพษิกลุ่มอลัคำลอยด์ มวีงแหวนอินโดล ซึ่งจะ
กระตุ้นกำรท ำงำนโปรตีนไคเนส ให้มกีำรผลติสำรอลัดไีฮด์ และก่อให้เกิดพษิต่อผวิหนังและทำงเดิน
อำหำร และในปรมิำณทีส่งูมผีลต่อระบบภมูคิุม้กนัและเป็นสำรก่อมะเรง็ 

5) แซกซทิอกซนิ (Saxitoxin) เป็นพษิกลุ่มอลัคำลอยด ์ทีก่่อพษิรนุแรงต่อระบบประสำท โดยมผีล
ต่อช่องโปรตนีโซเดยีม (Sodium channel) ของเซลลป์ระสำท ท ำใหผู้บ้รโิภคเกดิอมัพำตและระบบหำยใจ
ลม้เหลว หรอืเกดิพำรำไรตกิ เชลฟิช พอยซนันิง เช่นเดยีวกบักำรไดร้บัพษิไดโนแฟลคเจลเลตทีส่ะสมใน
หอยและปลำ 

6) ลโิพโพลแิซคคำไรด ์(Lipopolysaccharides) เป็นพษิกลุ่มอลัคำลอยด ์ไม่ก่อพษิรุนแรงเหมอืน
พษิชนิดอื่นในกลุ่มไซยำโนทอกซนิ โดยส่งผลต่อกำรระคำยเคอืงบรเิวณจดุรบัสมัผสัเท่ำนัน้ 

7) อะพลำยเซยีทอกซนิ (Aplysiatoxins) เป็นพษิกลุ่มโพลคีไีทด์ ไม่ก่อพษิรุนแรง ส่งผลต่อกำร
ระคำยเคอืงบรเิวณจดุรบัสมัผสัเท่ำนัน้ 

8) เบต้ำเมธลิอะมโิน แอลอะลำนีน (beta-Methylamino-L-alanine) เป็นพษิกลุ่มกรดอะมโินที่มี
ผลต่อกำรเสื่อมของเซลลร์ะบบประสำท  
 กำรป้องกนัและลดปรมิำณสำรพษิจำกสำหร่ำยแต่ละชนิดมหีลกักำรที่ส ำคัญคอื ไม่ควร สมัผสั 
และน ำน ้ำที่มกีลิน่และสผีดิปกตมิำใช้ประโยชน์ ซึง่หำกน ำมำใช้ประโยชน์ควรมกีำรตรวจสอบแหล่งที่มำ
ของน ้ำ นอกจำกนี้ควรลดปรมิำณกำรปล่อยคำรบ์อน ไนโตรเจน และฟอสฟอรสัลงแหล่งน ้ำ เนื่องจำกจะ
ท ำใหธ้ำตุอำหำรในน ้ำเพิม่สงูขึน้ ส่งผลใหเ้กดิกำรเพิม่จ ำนวนของแพลงกต์อนสำหรำ่ยพษิ  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrospermopsin
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyngbyatoxin-a
https://en.wikipedia.org/wiki/Saxitoxin
https://en.wikipedia.org/wiki/Lipopolysaccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Aplysiatoxin
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta-Methylamino-L-alanine
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 4.1.2 สำรพิษจำกสตัวน์ ้ำ 
สตัว์น ้ำทัว่โลกมหีลำยหลำยชนิด สตัว์น ้ำบำงชนิดสำมำรถผลติพษิตำมอวยัวะและเนื้อเยื่อ เช่น 

ครบี หนำม เงีย่ง เขม็พษิ ผวิหนัง ล ำไส ้ตบั และไข่ ซึง่หำกสตัวห์รอืมนุษยร์บัสมัผสัสำรพษิจำกอวยัวะ
และเนื่อเยื่อดงักล่ำวสำมำรถส่งผลต่อกำรท ำงำนของอวยัวะในร่ำงกำยหรอืถงึขัน้เสยีชวีติได ้ (มุกดำและ
คณะ, 2522; ธำรำ, 2538; ทวีศักดิแ์ละคณะ, 2539; ศูนย์พิษวิทยำรำมำธิบดี, 2558; Halsted, 1988; 
Rifkin et al., 1996) ตวัอย่ำงสตัว์น ้ำที่สำมำรถผลติสำรพษิตำมอวยัวะและเนื่อเยื่อ ได้แก่ ปลำ ฟองน ้ำ 
แมงกะพรนุ ปะกำรงั เมน่ทะเล ดำวทะเล หมกึ หอย ขนนกทะเล ปแูละแมงดำทะเล ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) ปลำ  
1.1) ปลำปักเป้ำ (Diodon holocanthus) 
ปลำปักเป้ำมสีำรเทโทรโดทอกซนิ (Tetrodotoxin) ที่มคีวำมเป็นพษิต่อระบบประสำท ซึ่งสำรนี้

พบไดท้ีผ่วิหนงั ล ำไส ้ตบั ถุงน ้ำด ีและไขข่องปลำปักเป้ำ สำรเทโทรโดทอกซนิมคีวำมทนต่อควำมรอ้นสูง
ถงึ 200 องศำเซลเซยีส ดงันัน้จงึไม่สำมำรถท ำลำยสำรไดด้ว้ยกำรใชค้วำมรอ้นทัว่ไป พษิจำกปลำปักเป้ำ
จะท ำให้เกดิอำกำรในผู้บรโิภคหลงัได้รบัพษิประมำณ 30 นำท ีถงึหลำยชัว่โมง ขึน้กบัปรมิำณที่รบัพษิ 
อำกำรของพษิในมนุษยจ์ะเริม่ตัง้แต่ชำทีร่มิฝีปำก มอีำกำรคนั แสบรอ้นทีผ่วิหนังและตำ คลื่นไส ้อำเจยีน 
ปวดทอ้ง ทอ้งเดนิ ขำอ่อนแรง หรอืเกดิอมัพำต หวัใจเตน้เรว็ กลนืล ำบำก ควำมดนัเลอืดสงู และเสยีชวีติ  

กำรป้องกนัและรกัษำ หำกได้รบัสำรเทโทรโดทอกซนิเขำ้ไปในร่ำงกำยให้ดื่มผงถ่ำนกมัมันต์
ผสมน ้ำ เพื่อดูดซบัสำรพษิที่ตกค้ำงอยู่ในกระเพำะอำหำร ไม่ให้ดูดซมึเขำ้สู่ร่ำงกำย จำกนัน้ให้รบีน ำส่ง
แพทย ์

1.2) ปลำสิงโต (Pterois volitans) 
ปลำสงิโตเป็นปลำทีม่สีำรอะซตีลิโครนีทีม่ผีลต่อระบบประสำท โดยปลำสงิโตมต่ีอมสำรอะซตีลิโค

รนีอยู่ที่ก้ำนครบี หำกถูกก้ำนครีบทิ่มแทงเข้ำไปจะเกิดอำกำรเจบ็ปวดเพิ่มขึ้นตำมเวลำรบัสมัผัสสำร
ดงักล่ำว  

กำรป้องกนัและรกัษำ ไม่ควรไปสมัผสัตวัของปลำสงิโต ถ้ำถูกสำรอะซตีิลโครนีให้ท ำควำม
สะอำดแผล แลว้แช่ในน ้ำอุ่นหรอืองัไฟอ่อน เนื่องจำกพษิของปลำในกลุ่มนี้เป็นโปรตนี เมือ่ไดร้บัควำมรอ้น
จะสลำยตวั โดยปกตแิลว้อำกำรปวดจะลดลงหลงัจำกไดร้บัสำร 24 ชัว่โมง 

1.3) ปลำกระเบน (Aetobatus narinari) 
ปลำกระเบนเป็นปลำกระดูกอ่อน มเีงีย่งแหลมอยู่บรเิวณโคนหำงเพื่อป้องกนัตวั บรเิวณเงีย่งของ

ปลำมต่ีอมพษิที่ถูกคลุมด้วยผวิหนังบำง ภำยในบรรจุสำรพษิที่มโีปรตนีกำเลคตนิ (Galectin) ซสิเตตนิ
เปอร์ออกซิเรดอกซิน (Cystatin peroxiredoxin-6) และโปรติโอไลติกเอนไซม์ (Proteolytic enzymes) 
เช่น ไฮยำรโูรนิเดส (Hyaluronidase) เป็นองคป์ระกอบ เมื่อมนุษยไ์ดร้บัพษิจะท ำใหเ้กดิอำกำรปวดอยำ่ง
รนุแรง อำจเกดิอำกำรชอ็ค หมดสตแิละเสยีชวีติได้ 
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กำรป้องกนัและรกัษำ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ด้วยกำรห้ำมเลอืดที่บำดแผล ถ้ำมเีศษของ
เงีย่งตกคำ้ง ควรแช่บำดแผลในน ้ำรอ้นเท่ำที่จะทนได ้ระยะเวลำ 30-60 นำท ีเนื่องจำกพษิของเงีย่งปลำ
กระเบน เป็นสำรพวกโปรตีนย่อยสลำยในควำมร้อน เพื่อให้อำกำรปวดทุเลำควรบรโิภคยำแก้อกัเสบ  
หำกมอีำกำรแพม้ำกตอ้งรบีส่งแพทย ์

1.4) ปลำกดทะเล (Arius thalassinus) และปลำดกุทะเล (Plotosus lineatus)  
ปลำกดทะเลและปลำดุกทะเลเป็นปลำกระดูกแขง็ ซึง่มคีรบีหูและครบีหลงัเป็นก้ำนครบีแขง็เป็น

เงีย่งซึง่มต่ีอมน ้ำพษิ ทีบ่รรจโุปรตนีทีม่พีษิต่อเซลล ์ระบบประสำทและโลหติ เช่น พซีทีอกซิน กำรถูกเงีย่ง
ของปลำทิม่แทงท ำใหเ้กดิอกัเสบ เป็นไขห้รอืมกีำรตดิเชือ้ บำงคนอำจแพจ้นถงึแก่ชวีติได้ 

กำรป้องกนัและรกัษำ ระวงัอย่ำจบัปลำชนิดนี้ ส่วนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ให้เริม่ด้วยกำร
หำ้มเลอืดทีบ่ำดแผล ถ้ำมเีศษของเงีย่งตกคำ้ง ควรแช่บำดแผลในน ้ำรอ้นเท่ำทีจ่ะทนได ้ระยะเวลำ 30-60 
นำท ีเนื่องจำกพษิของเงีย่งปลำกระเบนเป็นสำรพวกโปรตนีย่อยสลำยในควำมรอ้น เพื่อให้อำกำรปวด
ทุเลำควรบรโิภคยำแกอ้กัเสบ หำกมอีำกำรแพม้ำกตอ้งรบีส่งแพทย ์

1.5) ปลำกะรงัหวัโขน (Synanceia horrid) 
ปลำกะรงัหวัโขนมกี้ำนครบีแขง็ลกัษณะเป็นหนำม ซึ่งหนำมนี้มีต่อมผลติสำรเวอร์รุโคทอกซนิ 

(Verrucotoxin) เป็นพษิประเภทโปรตีนร้ำยแรง หำกได้รบัพษิอำจมอีำกำรชกั อมัพำต หวัใจไหลเวยีน
โลหติผดิปกต ิและอำจเสยีชวีติได ้

กำรป้องกนัและรกัษำ ระวงัอย่ำจบัปลำชนิดนี้ หำกไดร้บัพษิใหร้บีปฐมพยำบำลเบือ้งต้น รกัษำ
ตำมอำกำร และรบีส่งแพทย ์

1.6) ปลำไหลมอรเ์รย ์(Gymnothorax javanicus) 
ปลำไหลมอรเ์รย ์มรีูปร่ำงเรยีวยำว ไม่มเีขีย้วพษิอย่ำงงูทะเล แต่อำจสะสมพษิจำกแพลงก์ตอน 

ท ำใหใ้นรำ่งกำยมกีำรสะสมสำรพษิ เช่น ซกิวัทอกซนิ (Ciguatoxin) ทีม่ฤีทธิท์ ำลำยเมด็เลอืด 
กำรป้องกนัและรกัษำ ไม่ควรเขำ้ใกล้บรเิวณแหล่งที่อยู่อำศยัของปลำไหลมอรเ์รย ์โดยเฉพำะ

บรเิวณโพรงหนิ เมือ่ถูกกดัจะเกดิบำดแผลลกึจำกเขีย้วของปลำไหลมอรเ์รย ์ท ำใหเ้ลอืดออกมำก และอำจ
หมดสตไิด ้ในกำรรกัษำผูป่้วยต้องน ำผูป่้วยขึน้จำกน ้ำ หำ้มเลอืด ท ำควำมสะอำดแผลและรบีน ำส่งแพทย์
โดยเรว็  

1.7) งูทะเล (Laticauda colubrina) 
งูทะเลมรีูปร่ำงคล้ำยงูบก มหีำงแบนรำบคล้ำยใบพำยใช้ว่ำยน ้ำ พิษงูทะเลชื่อ แรบโดไมซิน 

(Rhabdomysin) สำมำรถท ำลำยเซลล์ (Cytotoxin) เนื้อเยื่อกล้ำมเนื้อ (Myotoxicin) และระบบประสำท 
(Neurotoxin) เมื่อได้รบัพษิจะมอีำกำรเจบ็ปวด ลิ้นเริม่แขง็ไม่มคีวำมรูส้กึ กล้ำมเนื้อทัว่ร่ำงกำยเริม่แขง็
เกรง็ เจบ็กลำ้มเนื้อเมื่อเคลื่อนไหว อ่อนเพลยี ไม่มเีรีย่วแรง จำกนัน้เริม่มอีำกำรอมัพำตที่ขำภำยใน 1-2
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ชัว่โมงหลงัถูกกดัและมอีำกำรอมัพำต เช่น กรำมจะแขง็ ขยบัปำกหรอืพูดออกเสยีงยำก ม่ำนตำขยำย 
เหงือ่ออก หำยใจไมอ่อก หมดสต ิและอำจเสยีชวีติ  

กำรป้องกนัและรกัษำ ท ำควำมสะอำดแผลที่ถูกงูกดัด้วยยำฆ่ำเชื้อ และรบีน ำผู้ป่วยส่งแพทย์
โดยเรว็ หำกตอ้งมกีำรขนัชะเนำะตอ้งใชผ้ำ้ ใหร้ดัแน่นปำนกลำงพอทีจ่ะใชน้ิ้วมอื 1 นิ้วสอดระหว่ำงผ้ำกบั
ผวิหนงัทีร่ดัไดเ้หนือจดุถูกกดั  

2) ฟองน ้ำ (Sponge)  
ฟองน ้ำ เป็นสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัทีม่ลี ำตวัเป็นรพูรุนและมที่อน ้ำกระจำยอยูท่ ัว่ตวั โครงรำ่งของ

ร่ำงกำย (Skeleton) พบสำรพิษครโินทอกซิน (Crinotoxin) ได้ในฟองน ้ำไฟร์ (Tedania sp. หรอื Fire 
sponges) และ ฟองน ้ำสตงิงงิ (Neofibularia sp. หรอื Stinging sponge) หำกไดร้บัพษิผวิหนังจะเกิดกำร
ระคำยเคอืงและอกัเสบ  

กำรป้องกนัและรกัษำ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น โดยกำรท ำให้ขวำกของฟองน ้ำหลุดออกไป 
ดว้ยท ำกำรลำ้งแผลบรเิวณทีส่มัผสัดว้ยน ้ำสะอำด หรอืกรดน ้ำสม้ 5 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นเวลำ 15-30 นำท ียำ
จ ำพวกแอนตฮิสิตำมนี ใชท้ำบรรเทำอำกำรผื่นคนั ประคบเยน็ ใหย้ำบรรเทำอำกำรปวด ในกรณีที่มกีำร
อกัเสบแบบรนุแรงใหใ้ชย้ำตำ้นฮสิตำมนี (Antihistamine) 

3) แมงกะพรนุ (Jelly Fish) และปะกำรงั (Corals) 
3.1) แมงกะพรนุ โดยทัว่ไปมรีูปร่ำงคล้ำยร่มหรอืโดม ล ำตวัโปร่งแสง บรเิวณหนวดและแขนง

รอบปำกมีเข็มพิษนีมำโตซีสต์ (Nematocyst) ซึ่งภำยในมีพิษที่เป็นอันตรำย เช่น แคทีโคลำมีน 
(Cathecholamine) แมงกะพรนุทีม่พีษิ เช่น แมงกะพรุนไฟ (Millipoara sp.) แมงกะพรุนกล่อง (Chinorex 
fleckeri) แมงกะพรนุอริคุนัจ ิ(Carukia barnesi) พษิจำกแมงกะพรนุท ำใหเ้กดิอำกำรคนั ผื่นบวมแดง ปวด
แสบปวดรอ้น เป็นแผล มผีลต่อระบบประสำทและกล้ำมเนื้อ ท ำใหเ้กรง็ตวั คลื่นเหยีน ปวดเมื่อย หำยใจ
ไมอ่อก กระสบักระส่ำย นอนไมห่ลบั อ่อนเพลยี เป็นไข ้ชพีจรและควำมดนัโลหติผดิปกต ิและบำงรำยอำจ
เสยีชวีติ  

กำรป้องกนัและรกัษำ  โดยกำรหลกีเลี่ยงลงเล่นน ้ำทะเลบรเิวณที่มแีมงกะพรุนชุกชุม เมื่อถูก
พิษแมงกะพรุนกล่อง หรอืแมงกะพรุนอิรุคนัจิ ให้ใช้น ้ำส้มสำยชู 5 เปอร์เซ็นต์ ล้ำงแผล หำกถูกพิษ
แมงกะพรุนไฟใหใ้ชโ้ซเดยีมไบคำรบ์อเนต (ผงฟู) หรอืไอโซโพรพลิแอลกอฮอลล ์40-70 เปอรเ์ซน็ต์ ลำ้ง
บรเิวณสมัผสั หลงัจำกนัน้ควรรบีส่งแพทย ์ 

3.2) ปะกำรงั เช่น ซอฟคอรอล (Cladiella sp. หรอื Soft corals) และโซแอนทดิมำรนีคอรอล 
(Zoanthus sp. หรอื Polythoa sp.) มสีำรพำลทีอกซนิ (Palytoxin) ซึง่จะเขำ้ไปจบักบัโซเดยีมโพแทสเซมี
เอทพีเีอส (Na+/K+-ATPase) มผีลท ำให้ปั้มโซเดยีมโปแตสเซยีมที่ผนังของเซลล์เปลี่ยนไปเป็นปัม๊ที่ไม่
จ ำเพำะต่อออิอน ส่งผลให้เกดิควำมไม่สมดุลของอเิลก็โทรไลต์ในเซลล์และท ำให้เกดิกำรตำยของเซลล์

https://en.wikipedia.org/wiki/Cladiella
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เป็นพษิต่อระบบประสำท ท ำให้ปลำและสตัวน์ ้ำอื่นเกดิกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤตกิรรมและว่ำยน ้ำอย่ำง
ผดิปกต ินอกจำกนี้สำรพษินี้ยงัเป็นสำรก่อมะเรง็อกีดว้ย 

กำรป้องกนัและรกัษำ โดยกำรหลีกเลี่ยงลงเล่นน ้ ำทะเลบรเิวณที่มีปะกำรงัพิษ เมื่อถูกพิษ
ปะกำรงั ใหร้บีลำ้งบรเิวณสมัผสั รกัษำตำมอำกำรและควรรบีส่งแพทย ์ 
 4) เม่นทะเลและดำวทะเล (Sea urchin หรือ Star fish) 

4.1) เม่นทะเล (Diadema setosum หรือ Sea urchin) 
เม่นทะเลเป็นสตัว์มหีนำมยำวตำมผิวล ำตัวจ ำนวนมำก ชนิดที่พบชุกชุมในแนวปะกำรงัของ

ชำยฝัง่ทะเลไทย คอื เมน่ด ำหนำมยำวเดยีดมีำ (Diadema setosum) ซึง่ทีก่ำ้นหนำมมโีครงสรำ้งปุ่ มพษิที่
เรยีกว่ำ เพดเิซลลำเรยีอี (Pedicellariae) พษิของเม่นทะเลท ำให้มอีำกำรบวม แดง ปวดแสบปวดรอ้น 
ระยะต่อมำมักมีอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ชำ กล้ำมเนื้ ออ่อนแรงได้ และท ำให้เกิดสมองอักเสบ 
(Meningoencephalitis) 

กำรป้องกนัและรกัษำ โดยใหย้ำรกัษำตำมอำกำร ร่วมกบักำรพยำยำมถอนเอำหนำมออก หำก
ถอนไมอ่อกใหพ้ยำยำมท ำใหห้นำมบรเิวณนัน้แตกเป็นชิน้เลก็ๆ แลว้แช่แผลในน ้ำรอ้นประมำณ 50 องศำ
เซลเซยีส ระยะเวลำ 60-90 นำท ีก่อนส่งต่อแพทย ์ 

4.2) ดำวทะเล (Acanthaster planci หรือ Sea star) 
ดำวทะเลเป็นสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั ล ำตวัแยกเป็นหำ้แฉกคลำ้ยรปูดำว ชนิดทีม่พีษิรุนแรงมำก

คือ ดำวมงกุฎหนำม (Crown of thorns starfish) ซึ่งมหีนำมคล้ำยเม่น ปกคลุมตัวทำงด้ำนบน โดยมี
สำรพษิกลุ่มซำโปนิน (Saponin) เคลอืบอยู่ สำรกลุ่มน้ีมฤีทธิท์ ำใหเ้มด็เลอืดแดงแตก (Hemolysis) เลอืด
ไม่แข็งตัว (Anticoagulant) พิษต่อกล้ำมเนื้อ (Myotoxin) และมีอำกำรแพ้ (Histamine liked effect)  
ผู้ได้รบัสำรพษิจะมอีำกำรบวมแดงคนั เจบ็ปวดอย่ำงรุนแรง มเีลอืดออกมำกและหยุดยำก เกดิจ ้ำเลอืด 
คลื่นไสอ้ำเจยีน ควำมดนัโลหติต ่ำ กลำ้มเนื้ออ่อนแรงและหำยใจลม้เหลว 

กำรรกัษำ หำกถูกหนำมและไดร้บัพษิเขำ้สู่รำ่งกำย ใหร้บีน ำส่งโรงพยำบำลโดยเรว็ทีสุ่ด 
5) หมึกและหอย (Mullusc) 
5.1) หมึกยกัษ์วงแหวนน ้ำเงิน (Hapalochlaena lunulata หรือ Blue-ringed octopus) 
หมกึยกัษ์วงแหวนน ้ำเงนิ มต่ีอมน ้ำลำยทีม่สีำรพษิเตโตรโดทอกซนิ (Tetrodotoxin) ชนิดเดยีวกบั

ทีพ่บในปลำปักเป้ำ ซึง่จะไดร้บัพษิเมื่อถูกกดัเท่ำนัน้ เมื่อถูกกดัจะมอีำกำรคนั บวมแดง ต่อมำมอีำกำรชำ
รอบปำก คลื่นไส ้อำเจยีน เสยีกำรทรงตวั อ่อนแรง และอำจรนุแรงมำกขึน้จนเป็นอมัพำตและน ำไปสู่ภำวะ
หวัใจลม้เหลวหรอืเกดิหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั โดยทัว่ไปจะฟ้ืนตวัภำยใน 4-48 ชัว่โมง  

กำรรกัษำ เมื่อถูกหมกึกดัควรรบีหำ้มเลอืด ท ำควำมสะอำดบำดแผล ใส่ยำฆ่ำเชือ้ ถ้ำบำดแผลมี
ขนำดใหญ่ควรรบีพบแพทย ์หำกมหีอ้เลอืดจำกกกำรดดูของหนวดควรใชน้ ้ำเยน็ประคบ  
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5.2) หอยเต้ำปูน (Conus sp. หรือ Cone snail) มสีำรพษิโคโนทอกซนิ (Conotoxin) บนเขม็
พษิ (Harpoon) ทีภ่ำยหลงัรบัสมัผสัพษิจะมอีำกำรบวมอกัเสบ ปวด เกดิเนื้อตำย ต่อมำจะมอีำกำรระบบ
ประสำท ปวดเมือ่ยกลำ้มเนื้อ อ่อนแรง เป็นอมัพำตทัง้รำ่งกำย หำยใจลม้เหลวและเสยีชวีติได ้

กำรรกัษำ รกัษำแผล และใหย้ำตำมอำกำรก่อนส่งแพทย ์
5.3) ทำกทะเล (Jorunna funebris) 
ทำกทะเล เป็นสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงักลุ่มเดยีวกบัหอยฝำเดีย่ว และหมกึ สรำ้งสำรเคมทีีเ่ป็นพษิ

ต่อระบบประสำทหรอืนิวโรทอ็กซนิ (Neurotoxin) สะสมไวต้ำมผวิเพื่อป้องกนัตวั  
กำรป้องกนัและรกัษำ กำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ โดยกำรลำ้งแผลดว้ยน ้ำทะเล หรอืแอลกอฮอล ์

และควรรบีน ำผูท้ีไ่ดร้บัพษิไปพบแพทยท์นัท ี 
6) ขนนกทะเล (Crinoid sp. หรือ Sea feather) 
ขนนกทะเลเป็นสตัว์ที่มลีกัษณะคล้ำยเฟิร์น อำศยัอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ตำมแนวปะกำรงั หำก

ผวิสมัผสักบัขนนกทะเล จะท ำใหพ้ษิแทรกเขำ้สู่ผวิหนงั เกดิอำกำรคนั ปวดแสบ 
กำรป้องกนัและรกัษำ หลกีเลีย่งกำรสมัผสัขนนกทะเลโดยตรง หำกถูกพษิใหล้ำ้งผวิบรเิวณนัน้

ดว้ยแอลกอฮอล ์แลว้ประคบดว้ยน ้ำแขง็หรอืน ้ำเยน็ หำกมอีำกำรรนุแรงตอ้งรบีส่งแพทยท์นัที 
  7) ป ู(Artergatis intergerrimus) 

ปเูป็นสตัวท์ีม่กีระดองแบน มขีำเดนิ 5 คู่แรกเปลีย่นแปลงไปเป็นก้ำมใชห้นีบจบัเหยือ่และป้องกนั
ตวั อนัตรำยรำ้ยแรงจำกปเูกดิจำกกำรบรโิภคปมูพีษิ ไดแ้ก่ ปใูบแ้ดง (Artergatis intergerrimus) และปใูบ้
ลำย (Lophozozymus pictor) ซึ่งอำจท ำให้เสยีชวีติได้ ควำมเป็นพษิจะเกดิขึ้นภำยหลงับรโิภคปูพษิจะ
เกดิอำกำรบวมทีร่มิฝีปำก ลิน้ ล ำคอ ใบหน้ำ รวมถงึอำกำรปวดทอ้งและชอ็ค 

กำรป้องกนัและรกัษำ กำรหลกีเลีย่งบรโิภคปชูนิดทีไ่ม่คุน้เคย แต่หำกบรโิภคปูที่มพีษิ ควรรบี
น ำส่งโรงพยำบำลและควรน ำตวัอยำ่งปทูีม่พีษิไปดว้ย 

   8) แมงดำทะเล (Carcinoscorpius rotundicauda) 
แมงดำทะเลอำศยัอยู่ตำมพืน้ทะเล วำงไข่ตำมรมิชำยหำดทีเ่ป็นดนิทรำย พืน้ทะเลทีเ่ป็นดนิโคลน

และตำมล ำคลองในป่ำชำยเลน แมงดำทะเลเฉพำะหำงกลมเท่ำนัน้ที่มพีษิ ซึ่งเกดิจำกกำรที่แมงดำกิน
แพลงก์ตอนที่มีพิษท ำให้มีสำรพิษไปสะสมอยู่ในเนื้อและไข่ นอกจำกนี้พิษในตัวแมงดำยงัเกิดจำก
แบคทเีรยีในล ำไสส้รำ้งพษิขึน้มำไดเ้อง แมว้่ำจะปรุงไขห่รอืเนื้อใหสุ้กแลว้แต่กย็งัมอีนัตรำย ควำมเป็นพษิ
ทีม่ต่ีอมนุษยจ์ะเกดิขึน้เมือ่รบัพษิเขำ้ไป จะชำทีร่มิฝีปำก มอื และเทำ้ เวยีนศรีษะ คลื่นไส ้อำเจยีน เดนิเซ 
แขนขำไม่มีแรง พูดไม่ออก กลืนล ำบำก หำยใจไม่ออก กล้ำมเนื้อเกี่ยวกับกำรหำยใจเป็นอัมพำต 
เนื่องจำกเป็นพษิที่ผลต่อระบบประสำททีค่วบคุมกำรหำยใจ ในเดก็เลก็จะมอีำกำรรุนแรงมำกกว่ำผู้ใหญ่ 
และอำจรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติได ้

กำรป้องกนัและรกัษำ หำกบรโิภคแมงดำทะเลทีม่พีษิเขำ้ไป ใหร้บีน ำส่งโรงพยำบำล 
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  4.1.3 สำรพิษจำกจลิุนทรีย ์(Microorganisms) 
ในอำหำรสตัว์น ้ำมกัมจีุลนิทรยีป์นเป้ือน ซึ่งจุลนิทรยีบ์ำงชนิดสรำ้งสำรพษิแล้วปล่อยออกมำใน

อำหำรท ำใหเ้ป็นพษิต่อร่ำงกำย สำรพษิหลำยชนิดไม่สำมำรถถูกท ำลำยไดง้่ำยดว้ยควำมรอ้น จุลนิทรยีท์ี่
สำมำรถสร้ำงสำรพษิในสตัว์น ้ำมทีัง้เชื้อแบคทเีรยีและเชื้อรำ ซึ่งจุลนิทรยี์เหล่ำนี้ปนเป้ือนอยู่ในอำหำร 
(Pariza, 1996; Watson, 1998; Park et al., 2001; Eaton and Gilbert, 2008) รำยละเอียดสำรพิษจำก
จลุนิทรยีม์ดีงัต่อไปนี้ 

1) สำรพิษจำกแบคทีเรีย (Bacteria) 
ลกัษณะกำรติดเชื้อแบคทีเรยีในปลำและกุ้งแต่ละโรคมกัมอีำกำรคล้ำยคลึงกันและไม่เด่นชดั

จ ำเพำะส ำหรบัโรคใด อำกำรป่วยทีม่กัพบในปลำ เช่น  สตีวัคล ้ำขึน้ ตวัเหลอืง ตกเลอืด  แผลตำมล ำตวั 
ครบีกร่อน ท้องบวม ตำโปน โรคจำกเชื้อแบคทเีรยีที่สรำ้งสำรพษิเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพปลำมี 2 ชนิด 
คอื โรคเกิดจำกเชื้อสกุลแอโรโมแนส (Aeromonas sp.) และเชื้อสเตรปโทคอคคสั (Streptococus sp.) 
ส่วนอำกำรป่วยทีม่กัพบในกุ้ง เช่น กำรเกยขอบบ่อ ตวัแดง จุดด ำตำมล ำตวั ตวัขุ่น เหงอืกด ำ ครบีกร่อน 
และโรคแบคทเีรยีทีเ่ชือ้สรำ้งพษิต่อปลำคอื โรคเกดิจำกเชือ้วบิรโิอ (Vibrio sp.) 

(1) เช้ือสเตรปโตคอคคสั 
 โรคติดเชื้อแบคทเีรยีสเตรปโทคอคคสั (Streptococcus sp.) มกัพบโรคนี้ในปลำนิล ปลำกะพง 
ลกัษณะปลำที่ตดิเชื้อแบคทเีรยีนี้จะมตีำขุ่นขำว ตำโปน ว่ำยน ้ำช้ำ ลอยตวัฮุบอำกำศ จุดเลอืดออก ช่อง
ขบัถ่ำยบวมแดง น ้ำในช่องทอ้ง ฝีหนองตำมอวยัวะ หำกมกีำรตดิเชือ้รนุแรง เชือ้สำมำรถท ำใหป้ลำตำยใน
เวลำสัน้ สำเหตุที่ปลำตำยในเวลำรวดเรว็เนื่องจำกเชื้อปล่อยสำรพษิฮโีมไลซนิ (Hemolysin) ท ำให้เมด็
เลอืดแดงปลำแตก เกดิภำวะโลหติจำง ขำดออกซเิจน หำยใจบรเิวณผวิน ้ำ เยื่อหุม้สมองอกัเสบและตำย 
(Sun et al., 2016) (ภำพที ่4.5) โรคนี้ตดิต่อสู่มนุษยท์ ำใหม้ไีข ้ทอ้งเสยี ปวดเมือ่ย 
 

 

     
 

 

 

 

ภำพท่ี 4.5  รอยโรคจำกเชือ้สเตรปโทคอคคสั (ก)  ปลำตำขุน่ ตำโปน (ข) ผวิหนงัมเีลอืดออก (ค) 
ท่ีมำ: Sun et al., 2016 
  

ก 

 

ข 

 

ค 
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กำรป้องกนัและรกัษำ จดักำรบ่อและคุณภำพน ้ำให้เหมำะสม คดัเลอืกปลำทีสุ่ขภำพดแีขง็แรง
จำกแหล่งที่มมีำตรฐำนและลดสำเหตุควำมเครยีด ส ำหรบักำรรกัษำใหใ้ชย้ำปฏชิวีนะทีเ่หมำะสม  (มำลนิี, 
2540) 

(2) เช้ือแอรโ์รโมนำส 
โรคเกดิจำกเชื้อแอโรโมแนส (Aeromonas hydrophila) เป็นโรคที่มก่ีอให้เกดิควำมเสยีหำยทำง

เศรษฐกจิมำกในกำรเลีย้งปลำดุก ปลำนิล กบ ตะพำบน ้ำ และปลำน ้ำจดื มกัพบบ่อยในบ่อทีเ่ลี้ยงโดยให้
อำหำรสดหรอืกำรเลี้ยงแบบผสมผสำน ซึ่งเชื้อจะอำศยัอยู่ในแหล่งน ้ำโดยเฉพำะแหล่งที่มสีำรอินทรยี์
ปรมิำณสูง ควำมเครยีดจำกกำรขนส่ง กำรเคลื่อนยำ้ย ปรมิำณออกซเิจนที่ต ่ำ กำรให้อำหำรที่ไม่ดี และ
กำรมปีรสติเกำะลว้นแต่เป็นสำเหตุเหนี่ยวน ำให้ปลำติดเชือ้ป่วย มอีำกำร ซมึ ไม่กนิอำหำร ตวัแดง ทอ้ง
บวม ตกเลอืดบรเิวณล ำไส้ ตบัเหลอืง ในปลำมกัพบอำกำรครบีกร่อน และผวิหนังเกดิแผลหลุมร่วมด้วย 
สำเหตุทีป่ลำตำยเนื่องจำกเชือ้ปล่อยสำรฮโีมไลซนิ (Hemolysin) ท ำใหเ้มด็เลอืดแดงแตก เกดิภำวะโลหติ
จำง ขำดออกซเิจน และตำย (ภำพที่ 4.6) โรคนี้ตดิต่อสู่มนุษยท์ ำให้มไีข ้ปวดท้อง ท้องเสยี ปวดเมื่อย 
(Gonzalez-Rodriquez et al., 2004) 
 

                         
 
   

ภำพท่ี  4.6 รอยโรคจำกเชือ้แอโรโมแนส ลกัษณะเชือ้แอโรโมแนส (ก) 
           ปลำมแีผลตำมล ำตวั ครบีเป่ือย (ข) 
ท่ีมำ: Gonzalez-Rodriquez et al., 2004 

 

กำรป้องกนัและรกัษำ เมื่อมกีำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำควรจดักำรบ่อและคุณภำพน ้ำให้เหมำะสม 
คดัเลอืกปลำทีสุ่ขภำพดแีขง็แรงจำกแหล่งทีม่มีำตรฐำนและลดสำเหตุควำมเครยีด ส ำหรบักำรรกัษำใหใ้ช้
ยำปฏชิวีนะทีเ่หมำะสม (มำลนิี, 2540)  

(3) เช้ือวิบริโอ 
โรคเกดิจำกเชือ้วบิรโิอ (Vibrio parahemolyticus) เป็นโรคทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยทำงเศรษฐกจิ

อย่ำงมำกในอุตสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งกุ้งทัว่โลก และมกัพบบ่อยในบ่อทีคุ่ณภำพน ้ำไม่ด ีมอีอกซเิจนต ่ำ 
แพลงก์ตอน สำหร่ำยและสำรอนิทรยีใ์นปรมิำณสูง รวมถงึบ่อทีเ่ลีย้งกุ้งดว้ยควำมหนำแน่นสูงและมกัพบ
ในช่วงมกีำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดลอ้มรวดเรว็ เช่น อุณหภูม ิควำมเคม็ พเีอช หรอืกำรมปีรสติเกำะตวั
กุ้งมำก ล้วนแต่เป็นสำเหตุเหนี่ยวน ำให้ตดิเชื้อวบิรโิอ โดยมอีำกำร ซมึ ไม่กนิอำหำร ตำยอย่ำงรวดเรว็ 

ก 

 

ข 
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สำเหตุที่กุ้งตำยเนื่ องจำกเชื้อปล่อยสำรฮีโมไลซิน (Hemolysin) ท ำลำยเซลล์ตับและตับอ่อนตำย
เฉียบพลนั (Acute hepatopancreatic necrosis) ท ำใหต้บัและตบัอ่อนสญูเสยีกำรท ำหน้ำที ่(Dysfunction) 
(ภำพที ่4.7) อย่ำงไรกต็ำมโรคนี้ไม่ตดิต่อสู่มนุษย ์ส ำหรบัเชือ้วบิรโิอบำงชนิดยงัพบว่ำ สำมำรถผลติแซก
ซทิอกซนิและเทดโทรทอกซนิซึง่ยบัยัง้กำรเคลื่อนยำ้ยโซเดยีมเขำ้ออกเซลล ์(Tamplin, 1990) 

 

 
   

ภำพท่ี 4.7 รอยโรคจำกเชือ้วบิรโิอในกุง้ (ก) อำกำรตบัเหลอืง (ข) และตบัเสยีหำย (ลกูศร) (ค) 
ท่ีมำ: Smayda, 2010; FAO, 2013 

 

กำรป้องกนัและรกัษำ เมื่อมกีำรเพำะเลี้ยงกุ้งควรคดัเลอืกกุ้งที่สุขภำพดแีขง็แรงจำกแหล่งทีม่ ี
มำตรฐำน จดักำรบ่อและคุณภำพน ้ำใหเ้หมำะสม รวมถงึลดสำเหตุควำมเครยีดโดยเฉพำะในระหว่ำงกำร
ขนส่งและระหว่ำงเลีย้งจ ำเป็นตอ้งมรีะบบควำมปลอดภยัทำงชวีภำพ (Biosecurity) ตำมมำตรฐำนทำงกำร
ประมง หำกกุง้ป่วยท ำกำรรกัษำโดยใชย้ำปฏชิวีนะทีเ่หมำะสม (ชลอและพรเลศิ, 2547; มำลนิ,ี 2540) 

 

2) สำรพิษจำกเช้ือรำ (Mycotoxins)  
 เชือ้รำในโลกนี้มมีำกกว่ำ 200,000 ชนิด แต่มเีชือ้รำบำงชนิดทีส่ำมำรถผลติสำรพษิไดแ้ละส่งผล
กระทบต่อสุขภำพของคนและสตัว ์ปัจจุบนัมกีำรคำดกำรณ์ประมำณ 25 เปอรเ์ซน็ต์ ของผลติภณัฑพ์ชืที่
ใชเ้ป็นอำหำรสตัวใ์นโลกมกีำรปนเป้ือนดว้ยเชือ้รำ และ/หรอืสำรพษิจำกเชือ้รำ ส ำหรบัประเทศไทยระดบั
กำรปนเป้ือนทัง้เชือ้รำและสำรพษิพบว่ำมรีะดบัควำมรุนแรงสงูมำก ดงันัน้ควำมสญูเสยีดำ้นสมรรถนะกำร
ผลติของสตัว์น ้ำ แมอ้ำจไม่ถงึระดบัควำมรุนแรงจนสตัว์น ้ำตำย แต่ท ำให้เกดิกำรสูญเสยีทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงมำก สำรพษิที่เกดิจำกเชื้อรำและเชื้อที่สร้ำงรวมถงึชนิดของสตัว์น ้ำที่ได้รบัผลกระทบจำกสำรพษิ 
(Concon, 1988; Brewer, 1995; Smith, 1997; Scudamore, 1998; FAO, 2004; Rodrigues and 
Naehrer, 2011; Manning, 2005, 2015) ดงัตำรำงที ่4.2  
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ตำรำงท่ี 4.2  สำรพษิจำกเชือ้รำทีส่่งผลต่อชนิดสตัวน์ ้ำและระบบร่ำงกำย 

สำรพิษ ชนิดสวัน์ ้ำ อวยัวะ/ระบบร่ำงกำยสตัวน์ ้ำท่ีเกิดพิษ 
Aflatoxin 
Aspergillus sp. 
A. flavus 
A. Parasiticus 
 
 
 
Ochratoxin 
Aspergillus sp. 
Penicillium sp. 
A. ochraceus  
P. commune,  
P. verrucosum,  
P. viridicatum,  
P. ochraceous 
 
Fumonisin 
Fusarium sp. 
F. moniliforme  
F. verticilioides 
 
 
 
T-2 toxin 

  Fusarium sp. 
 
 
Moniliformin 
F. graninearum 

 
ปลำนิล  
ปลำกดหลวง 
ปลำยีส่กเทศ 
ปลำเรนโบวเ์ทรำท ์ 
ปลำไน  
ปลำกะพง  
 
ปลำกดหลวง 
ปลำวงศต์ะเพยีน  
ปลำไน  
ปลำนิล  
 
 
 
 
 
ปลำกดหลวง   
ปลำไน  
ปลำนิล 
กุง้ขำววำนำไม 
ปลำเรนโบวเ์ทรำท ์ 
 
 
ปลำเรนโบวเ์ทรำท ์ 
ปลำกดหลวง  
ปลำไน 
 
ปลำกดหลวง  

 
 กำรเจรญิเตบิโต ตบั ไต เหงอืก โลหติ ภมูคิุม้กนั 
มะเรง็ 
 ตบั ไต ล ำไส ้ภมูคิุม้กนั มะเรง็ 
 ตบั ไต เหงอืก ล ำไส ้โลหติ ภมูคิุม้กนั มะเรง็ 
 อตัรำป่วยตำย กำรเจรญิเตบิโต ตบั ภมูคิุม้กนั มะเรง็ 
 อตัรำป่วยตำย ตบั เหงอืก  
 พฤตกิรรม ตบั โลหติ 
 
อตัรำป่วยตำย  กำรเจรญิเตบิโต ตบัอ่อน 
ตบั ไต 
- 
- 
 
 
 
 
 
กำรเจรญิเตบิโต ตบั 
ตบั ตบัอ่อน 
กำรเจรญิเตบิโต โลหติ 
กลำ้มเนื้อ 
- 
 
 
อตัรำป่วยตำย  ล ำไส ้
อตัรำป่วยตำย กำรเจรญิเตบิโต ไต 
อตัรำป่วยตำย กำรเจรญิเตบิโต โลหติ 
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สำรพิษ ชนิดสวัน์ ้ำ อวยัวะ/ระบบร่ำงกำยสตัวน์ ้ำท่ีเกิดพิษ 
F. moniliforme 
F. subglutinans 
Deoxynivalenol (DON) 
Fusaric acid 
 
 
 
Zearalenone  
F. avennaceum 
F. equiseti 
F. culmorum 

ปลำนิล  
 
 
ปลำกดหลวง  
ปลำเรนโบวเ์ทรำท ์
ปลำกดหลวง  
ปลำเรนโบวเ์ทรำท ์
 
ปล ำ แ อ ต แ ลนติก
แซลมอน ปลำไน     
ปลำเรนโบวเ์ทรำท ์ 
 

กำรเจรญิเตบิโต 
กำรเจรญิเตบิโต ตบั โลหติ 
 
 
กำรเจรญิเตบิโต 
กำรเจรญิเตบิโต 
กำรเจรญิเตบิโต 
อตัรำตำย กำรเจรญิเตบิโต  
 
พษิต่อเซลล ์
กำรเจรญิเตบิโต โลหติวทิยำ 
โลหติวทิยำ 

 

ท่ีมำ: Manning (2015) 
 

สำรพิษจำกเชื้อรำที่ปนเป้ือนในอำหำรท ำให้อำหำรเสื่อมคุณภำพและก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
สุขภำพของสตัวน์ ้ำคอื สำรพษิทีเ่กดิจำกเชือ้รำบำงชนิด ทีข่ ึน้อยูใ่นอำหำรสตัวท์ีเ่กบ็ในสภำพทีม่คีวำมชืน้
สูงเกนิไป และ/หรอืกำรป้องกนักำรเกดิเชื้อรำไม่ดพีอ เชื้อรำในสตัว์น ้ำที่มกัพบกำรปนเป้ือนตกค้ำงม ี8 
ชนิด คือ อะฟลำทอกซิน ซีรำลีโนน ฟูโมนิซิน ออครำทอกซิน ดีออกซีนิวำลินอล โมนิลิฟอมิน  
กรดฟูรำซกิ ไตรรซีนั ซทิรนิิน พำทลูนิ สเตอรกิมำ โทซสิทนิ กรดเพนิซลิลกิ กรดไมโคฟีนอล เพนิเทรมเอ 
และพอีำรท์อกซนิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538) เมือ่สำรพษิเขำ้สู่ร่ำงกำยของสตัวน์ ้ำจะท ำให้เกดิ
ควำมผดิปกติแบบเฉียบพลนั (Acute toxicity) หรอืแบบเรื้อรงั (Chronic toxicity) โดยผลที่เกิดขึ้นจำก
สำรพษิเชือ้รำ เช่น กำรเจรญิเตบิโตและประสทิธภิำพกำรใชอ้ำหำรลดต ่ำลง เมแทบอลซิมึไขมนัผดิปกต ิ
กำรสรำ้งภูมคิุม้กนัลดลง เกดิปัญหำเกี่ยวกบัระบบสบืพนัธุ ์อวยัวะเสยีหำยโดยเฉพำะตบั เหงอืก ไต มำ้ม 
กำรสงัเครำะห์ดีเอ็นเอและอำร์เอนเอผิดปกติ กำรก่อมะเร็ง รวมทัง้กำรตกค้ำงปนเป้ือนในเนื้อและ
ผลติภณัฑท์ีอ่ำจก่อโรคในสิง่มชีวีติในห่วงโซ่อำหำร   

สำรพษิจำกเชือ้รำทีม่ผีลต่อกำรท ำงำนของระบบและอวยัวะทีส่ ำคญัในรำ่งกำยสรปุไดด้งันี้ 
(1) พษิต่อตบั (เฮพำโตทอกซนิ หรอื Hepatotoxins) ไดแ้ก่ สำรพษิอะฟลำทอกซนิ (Aflatoxins) 

ฟูโมนิซนิ (Fumonisin) ออครำทอกซนิเอ (Ochratoxin A) รูบำทอกซนิบ ี(Rubratoxin B) สปอรเิดสมนิ 
(Sporidesmins) และซทิรนิิน (Citrinin) ซึ่งจะมคีวำมเป็นพษิต่อเซลล์ตบัท ำให้ตบัซดี พบกำรตกเลอืด 
(Hemorrhage) มกีำรสะสมของไขมนัในเซลล์ตบั (Fatty liver) ขนำดตบัใหญขึน้ รอยโรคในตบัอ่อนและ
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ต่อมอนิเตอรร์นีอล และมกีำรตำยของเซลลเ์นื้อตบั (Necrosis) ส ำหรบัสตัวน์ ้ำทีไ่ดร้บัสำรพษิเป็นเวลำนำน
อำจส่งผลท ำใหเ้กดิมะเรง็ตบั 

 (2) พษิต่อไต (เนโฟรทอกซนิ หรอื Nephrotoxins) ไดแ้ก่ ออครำทอกซนิเอ (Ochratoxin A) สำร
พษิอะฟลำทอกซนิบ ี1 (Aflatoxins B1) ฟูโมนิซนิบ ี1 (Fumonisin B1) ซทิรนิิน (Citrinin) รบูำทอกซนิบ ี
(Rubratoxin B) และสเตอรกิมำโตซสิทนิ (Sterigmatocystin)    

(3) พิษต่อระบบประสำท (นิวโรทอกซิน หรือ Neurotoxins) ส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์สำร 
อนิโดล (Indole derivatives) ท ำใหเ้กดิควำมผดิปกตขิองกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย เนื่องจำกควำมผดิปกติ
ของสำรสื่อประสำทอะมโิน (Amino acid neurotransmitter) สำรพษิดงักล่ำวสรำ้งจำกรำ เช่น คลำวเิซพ 
(Claviceps  sp.) เพนนิซลิเลยีม (Penicillium sp.) และ แอสเพอจลิลสั (Aspergillus sp.) นอกจำกนี้ยงั
รวมถงึฟูโมนิซนิ (Fusarium sp.) ท ำใหเ้กดิกำรเสื่อมและกำรตำยของเซลลป์ระสำทในปลำไน ส่วนสำรพษิ
ไตรโคธซีนี (Trichothecene) หำกสตัว์ได้รบัในปรมิำณที่สูงจะท ำให้เกดิกำรชกักระตุก กล้ำมเนื้อหดตวั 
อำจท ำใหร้ะบบหำยใจและหวัใจลม้เหลวจนถงึเสยีชวีติในทีสุ่ด ดงัภำพที ่4.8 

 

 
 

ภำพท่ี 4.8 กลไกกำรเกดิพษิต่อระบบประสำทของสำรพษิจำกเชือ้รำ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538 

 

2.1) อะฟลำทอกซิน (Aflatoxin)  
 อะฟลำทอกซนิเป็นสำรพษิทีส่รำ้งโดยเชือ้รำในกลุ่มแอสเปอรจ์ลิลสั ฟลำวสั (Aspergillus flavus) 
และแอสเปอรจ์ลิลสั พำรำซติคิสั (Aspergillus paraciticus) แอสเปอรจ์ลิลสั นอมอุิส (Aspergillus nomius) 
แอสเปอรจ์ลิลสั ทำมำร ิ(Aspergillus tamari) เป็นส่วนใหญ่ อะฟลำทอกซนิเป็นอนิทรยีส์ำรในกลุ่มอนุพนัธ์
ของสำรไดฟรำโนดวิคูมำรนิ (Difranocumarin) ซึ่งประกอบด้วยอนุพนัธ์ของไดคูมำรนิ (Dicumarin) จบั
กบัวงแหวนไดไฮโดรฟิวแรน (Dihydrofuran) อะฟลำทอกซนิมคีุณสมบตัลิะลำยน ้ำไดเ้ลก็น้อย แต่ละลำย
ไดด้ใีนตวัท ำละลำยอนิทรยี ์เช่น เอทำนอล เมทำนอลคลอโรฟอรม์ อะซโีตนและเบนซนิ สภำวะเหมำะสม
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ทีท่ ำใหเ้ชือ้รำสรำ้งอะฟลำทอกซนิคอื ทีอุ่ณหภมูใินช่วง 24-32 องศำเซลเซยีส ภำยใตค้วำมชืน้รอ้ยละ 18-
30 ในที่มคีวำมชื้นสมัพทัธ์ในอำกำศสูงตัง้แต่ 75 เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป และในวตัถุดบิอำหำรสตัว์ที่มนี ้ำมนั 
หรอืมนี ้ำมนัในเมลด็มำกและสภำพแตกหกั เช่น ถัว่ลสิง ถัว่เหลอืง ขำ้วโพด ขำ้วฟ่ำง มนัส ำปะหลงั และ
ปลำป่น (Uraguchi and Yamazak, 1978; Hseieh, 1989; Eaton et al., 1994; Groopman, 1994; Yanus 
et al., 2001; FAO, 2004; Mykkanen et al., 2005) 

สำรพษิอะฟลำทอกซนิทนต่อควำมรอ้นสูงมำก แต่ก็สำมำรถถูกท ำลำยได้ด้วยอุณหภูมทิีสู่งกว่ำ 
260 องศำเซลเซยีส อะฟลำทอกซนิมคีุณสมบตัใินกำรเรอืงแสงฟลูออเรสเซนต์ โดยอะฟลำทอกซนิชนิด 
B1 และ B2 จะเรอืงแสงสฟ้ีำ หรอืน ้ำเงนิ ส่วน G1 และ G2 จะเรอืงแสงสเีขยีว เหลอืง (เยำวมำลย ์และคณะ
, 2543) กำรผลติสำรอะฟลำทอกซนิแต่ละสำยพนัธุ์ผลติได้แตกต่ำงกนัทัง้ปรมิำณและควำมรุนแรง โดย
พบว่ำกว่ำครึ่งของสำยพันธุ์ A. flavus สำมำรถผลิตสำรพิษได้มำกกว่ำ 106 ไมโครกรมัต่อกิโลกรมั 
อะฟลำทอกซนิที่ถูกค้นพบมปีระมำณ 16 ชนิด ซึ่งอะฟลำทอกซนิที่พบมำกในธรรมชำตมิเีพยีง 4 ชนิด 
ได้แก่ อะฟลำทอกซิน B1 B2 G1 และ G2 ส่วนอะฟลำทอกซิน M1 M2 P1 Q1 เกิดจำกกระบวนกำร 
เมแทบอลกิของจุลนิทรยีห์รอืระบบกำรท ำงำนของร่ำงกำย ควำมรุนแรงของพษิอะฟลำทอกซนิจำกมำก
ไปน้อยคอื B1 G1 B2 และ G2 ตำมล ำดบั และชนิดของเชือ้รำทีผ่ลติอะฟลำทอกซนิ (Hseieh, 1989; Eaton 
et al., 1994; Groopman, 1994; Yanus et al., 2001; FAO, 2004; Li et al., 2009) ดงัตำรำงที ่4.3 

เนื่องจำกประเทศไทยมสีภำพอำกำศแบบรอ้นชืน้ซึ่งเหมำะกบักำรเจรญิเตบิโตของเชือ้รำ ท ำให้
พบปัญหำกำรปนเป้ือนสำรพิษจำกเชื้อรำได้ง่ำยและค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะสำรอะฟลำทอกซิน  
ซึ่งสำมำรถเกดิได้ในทุกขัน้ตอนของกำรผลติวตัถุดบิอำหำร ทัง้ขัน้ตอนก่อนกำรปลูก ระหว่ำงกำรปลูก 
กำรเก็บเกี่ยว กำรขนส่ง และกำรเก็บดูแลรกัษำ เมื่ออะฟลำทอกซนิปนเป้ือนในวตัถุดบิอำหำรจะท ำให้
วตัถุดบิอำหำรสตัว์น ้ำมคีุณภำพต ่ำลง อีกทัง้ยงัเป็นปัญหำอย่ำงมำกต่ออุตสำหกรรมกำรผลติสตัว์น ้ำ 
เนื่องจำกสตัวน์ ้ำมคีวำมระบบภูมคิุ้มกนัและควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนพษิไดต้ ่ำ เมื่อสตัวน์ ้ำไดร้บัเขำ้
ไปจะส่งผลอนัตรำยต่อรำ่งกำย  
 องคก์ำรอนำมยัโลก (WHO) ก ำหนดใหอ้ะฟลำทอกซนิเป็นสำรก่อมะเรง็ทีร่ำ้ยแรงมำกทีสุ่ดชนิด
หนึ่งทีส่ำมำรถเกดิขึน้ในคนและสตัวไ์ด ้ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบบัที ่98 พ.ศ. 2529 ไดก้ ำหนดให้
มกีำรปนเป้ือนของอะฟลำทอกซนิไดไ้ม่เกนิ 20 พพีบี ีในอำหำรและผลติภณัฑ ์ระดบักำรควบคุมอะฟลำ
ทอกซนิในประเทศไทยตำมพระรำชบญัญตัคิวบคุมคุณภำพอำหำรสตัว ์พ.ศ. 2525 ไดก้ ำหนดระดบัอะฟ
ลำทอกซนิในวตัถุดบิทีจ่ะน ำมำเป็นอำหำรสตัวแ์ละอำหำรสตัวส์ ำเรจ็รูปได ้ (ธรีะยุทธและชยัวฒัน์, 2524) 
ดงัตำรำงที ่4.3 
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ตำรำงท่ี 4.3  ระดบักำรปนเป้ือนอะฟลำทอกซนิอนุญำตใหม้ไีดใ้นอำหำรสตัว ์

วตัถดิุบอำหำร ระดบัอะฟลำทอกซินไม่เกิน (พีพีบี) 
กำกถัว่เหลอืง 
กำกถัว่ลสิง 
ปลำป่น 
ร ำขำ้ว ร ำละเอยีด ร ำหยำบ และร ำสกดัน ้ำมนั 
เมลด็ขำ้วโพด ขำ้วโพดป่น 

50 
400 
40 
50 
100 

 

ท่ีมำ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2538 
 

(1) ควำมเป็นพิษของอะฟลำทอกซิน 
 ผลจำกสำรพิษอะฟลำทอกซินส่งผลต่อสุขภำพสตัว์น ้ำ โดยเฉพำะปลำและกุ้งอย่ำงชดัเจนใน
หลำยระบบ ดงัต่อไปนี้  
 (1.1) ผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิในปลำเรนโบว์ เมื่อได้รบัสำรพษิจะมอีตัรำกำรตำยเพิม่ขึ้น 
กนิอำหำรลดลง ซบูผอม ว่ำยชำ้ลง เสยีกำรทรงตวั หำยใจถีข่ ึน้ สตีวัเขม้คล ้ำขึน้ เซลลต์บัและตบัอ่อนตำย 
หำกปลำได้รบัสำรพิษเป็นระยะเวลำนำน 15 เดือนพบกำรเกิดมะเร็งที่ตับ 14 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ
เปรียบเทียบกำรตอบสนองต่อพิษอะฟลำทอกซิน เมื่อได้รบัพิษในระดับที่ใกล้เคียงกัน พบว่ำปลำ 
เรนโบวเ์ทรำทไ์ดร้บัผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิสงูกว่ำปลำนิลและปลำกดหลวง 
 (1.2) ผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิในปลำยีส่กเทศจะมอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง มอีำกำรซูบ
ผอม สผีวิเขม้ขึน้ เกลด็ลอกหลุด (Sloughing) แผลตำมผวิหนัง (Ulcer) ตกเลอืดที่ครบีอกจำกกำรแตก
เสยีหำย (Rupture) ของหลอดเลอืด ท้องมำรโดยมนี ้ำเลอืดปนน ้ำเหลอืงในช่องท้อง (Serosanguinous 
exudate) ที่เหงือกพบเนื้ อเยื่อเหงือกตำย (Necrosis) ปลำยซี่เหงือกตกเลือด ซี่เหงือกหนำตัว 
(Hyperplasia) และซี่เหงอืกมกีำรเชื่อมตดิกนั (Fusion) เซลล์ตบัโต ตบับวมโต (Hepatomegaly) เยื่อบุ
ล ำไสล้อกหลุด (Sloughing mucous) ล ำไสอ้กัเสบ มกีำรลอกหลุดของเซลลเ์ยื่อบุท่อไต สมองพบเลอืดคัง่ 
(Cerebral congestion) พบเซลลเ์มด็เลอืดขำวในมำ้มลดลง ปรมิำณเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขำวและระดบั
โปรตนีในเลอืดลดลงและอำจพบกำรเกดิมะเรง็ (10 เปอรเ์ซน็ต)์ รวมทัง้กำรตำยเฉียบพลนั 
 (1.3) ผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิในปลำดุกจะพบกำรตกเลอืดตำมอวยัวะ เซลลต์ับตำย เยื่อบุ
ล ำไสล้อกหลุด แต่สผีวิหนงัไมเ่ปลีย่นแปลงชดัเจน ตบัและไตผดิปกต ิและอำจพบกำรเกดิมะเรง็ 
 (1.4) ผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิในปลำกะพงจะพบกำรว่ำยน ้ำผดิปกต ิสูญเสยีกำรทรงตวั  
ตกเลอืดทีค่รบี และพบเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเสยีหำยตบัเพิม่สงูขึน้ 
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 (1.5) ผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิในปลำไนจะมอีำกำรเฉียบพลนั เช่น อตัรำป่วยตำยเพิม่ขึน้ 
ตกเลอืด เซลล์ตบัตำย (Massive liver cell necroses) และเหงอืกบวม (Branchial edema) พบอำกำร
ภำยใน 12 ชัว่โมง หลงัจำกปลำไดร้บัสำรพษิมำกกว่ำ 80 ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัอำหำร 
 (1.6) ผลจำกสำรพษิอะฟลำทอกซนิในปลำนิลจะพบพฤตกิรรมผดิปกต ิอตัรำกำรเจรญิเติบโต
ลดลง ประสทิธภิำพกำรใชอ้ำหำรลดลง ตวัเหลอืง ปลำยซีเ่หงอืกพอง ปรมิำณเมด็เลอืดแดงและ เมด็เลอืด
ขำวลดลง เซลลต์บัตกเลอืด โครงสรำ้งภำยในเซลลต์บัเสยีหำย และมกีำรตำยเป็นหย่อม (Focal hepatic 
necrosis and hemorrhage) (Tengjaroenkul and Neeratanaphan, 2018) (ภำพที่ 4.9) ไตอกัเสบ และ
อำจพบมะเรง็ชนิด Trabecular hepatocarcinomata ซึง่จะเหน็เป็นจุดคล ้ำในเนื้อตบั รวมถงึกำรเสยีหำย
แตกหักโครโมโซมของปลำนิลจำกพิษอะฟลำทอกซิน (Srikacha et al., 2018) (ภำพที่ 4.10) ระดับ
สำรพษิชนิดนี้ทีส่ตัว์น ้ำได้รบัแลว้ส่งผลต่อกำรตำย 50 เปอรเ์ซน็ต์ในปลำยีส่กเทศ ปลำกดหลวงและปลำ
เรนโบวเ์ทรำท ์คอื 0.81, 11.5 และ 12.59 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัอำหำร 

(2) ปัจจยัต่อควำมเป็นพิษของอะฟลำทอกซินในสตัวน์ ้ำ 
 ควำมรุนแรงของสำรพษิอะฟลำทอกซินที่เกิดกับสตัว์น ้ำขึ้นอยู่กับ  อำยุ ขนำดของตวัสตัว์น ้ำ 
ปรมิำณและระยะเวลำทีไ่ดร้บั หำกสตัวน์ ้ำมอีำยุน้อย ตวัเลก็ ไดร้บัปรมิำณทีม่ำก สตัวน์ ้ำกจ็ะแสดงอำกำร
อยำ่งเฉียบพลนั นอกจำกนี้สำยพนัธุส์ตัวน์ ้ำยงัมผีลต่อกำรตอบสนองต่อพษิทีแ่ตกต่ำงกนั  

(3) กำรตอบสนองต่อกำรขจดั/ก ำจดัพิษอะฟลำทอกซิน 
 เมื่อสตัวน์ ้ำไดร้บัอะฟลำทอกซนิ ส่วนทีไ่ม่ถูกดูดซมึจะถูกขจดัออกมำทำงมลู แต่ส่วนทีถู่กดูดซมึ
นัน้จะถูกขจดัออกมำทัง้ทำงมลูและปัสสำวะในภำยหลงั กลไกทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรขจดัพษิอะฟลำทอกซนิ  
ออกจำกร่ำงกำยมหีลำยรปูแบบ โดยส่วนมำกจะขึน้อยู่กบัเอนไซม ์CYP3A และ CYP1A มอียู่ไซโตโครม 
พ4ี50 และเอนไซมก์ลูตำไธโอนเอสทรำนฟอเรส (Glutathions S-transferases) ไมโครโซมอลอพีอกไซด์
ไฮโดรเลส (Microsomal epoxide hydrolase) และอะฟลำทอกซนิบวีนัอลัดไีฮด์รดีกัเทส (Aflatoxin- B1-
aldehyde reductase) เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิำในกำรขจดัสำรพษิ  
 เอนไซมท์ี่มอียู่ไซโตโครมจะเร่งปฏกิริยิำเปลี่ยนอะฟลำทอกซนิใหเ้ป็นสำรเมทำบอไลท์นัน้ ส่วน
หนึ่งก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นอะฟลำทอกซนิ-8, 9 อพีอกไซด์ที่สำมำรถจบักบัดเีอ็นเอ อำรเ์อ็นเอ และกรด
นิวคลอีกิ (Nucleic acid) ทีอ่ยูภ่ำยในเซลลไ์ด ้ท ำใหก้ระบวนกำรสงัเครำะหด์เีอน็เอและอำรเ์อน็เอ ผดิปกติ
เสยีหำยไป กระบวนกำรสงัเครำะห์โปรตีนและจ ำนวนของไรโบโซม (Ribosome) ลดลง ส่งผลให้ไมโต
คอนเดรยี (Mitochondria) ลดจ ำนวนลงและเสื่อมสลำย ซึ่งมผีลต่อกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยอเิล็กตรอน 
(Electron transport chain) ที่ให้พลงังำนและเกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรหำยใจของเซลล์นอกจำกนี้ยงัท ำ
ให้เนื้อเยื่อเสียหำยเกิดเนื้อตำย (Membrane damage/Necrosis) พันธุกรรมผิดปกติ (Mutagenesis) 
ควำมผดิปกติในระบบภูมคิุ้มกนั (Immunotoxicity) และอำจก่อโรคมะเรง็ (Carcinogenesis) อย่ำงไรก็
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ตำมอะฟลำทอกซนิบำงส่วนจะถูกเปลีย่นเป็นสำรอะฟลำทอกซนิ M1 P1 Q1 B2a ทีร่ำ่งกำยสำมำรถขบัออก
จำกรำ่งกำยทำงปัสสำวะและมลู  

 

   

 
 

      ภำพท่ี 4.9 พยำธสิภำพจำกพษิอะฟลำทอกซนิในปลำนิล ผลต่อตบัปลำ (สเีหลอืง) (ก)                            
     ปลำยซี่เหงอืกพอง x40 (ข) แวคคูโอลในตบั x40 (ค) เอนโดพลำสมกิเรตคิวิลมั (RER) 

และไมโตคอนเดรยี (M) เซลลต์บัเสยีหำย (ง) x10,000 เท่ำ 
       ท่ีมำ: Tengjaroenkul and Neeratanaphan, 2018 

 
 
 

 
 
 
 

  

        
 
 

  

 

 ภำพท่ี 4.10 กำรแตกหกัโครโมโซมปลำนิลจำกพษิอะฟลำทอกซนิ Fragmentaion (ก) 
Single chromatid gap (ข) Iso-chromatid gap (ค) Single chromatid  
gap (ง) Deletion (จ) Double chromatid gap (ฉ) H&E x100 

           ท่ีมำ: Srikacha et al., 2018 
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2.2) สำรพิษฟโูมนิซิน (Fumonisins) 
 เป็นสำรพษิทีส่รำ้งจำกเชือ้รำ Fusarium moniliforme และ F. proliferatum พบในวตัถุดบิอำหำร
สตัว ์เช่น ขำ้วโพด ขำ้วสำลแีละเมลด็ธญัพชื  

(1) ควำมเป็นพิษของฟโูมนิซิน  
กำรศกึษำผลของสำรพษิฟูโมนิซนิต่อสตัว์น ้ำในปัจจุบนัมขีอ้มูลน้อยมำก มกีำรศกึษำในปลำกด

หลวง (Channel catfish) ดว้ยกำรใหก้นิอำหำรทีป่นเป้ือนเชือ้รำ F. Moniliforme และมสีำรพษิฟูโมนิซนิบี
1 เป็นเวลำ 10-14 สปัดำห์พบว่ำ ปลำที่ได้รบัสำรพษิปรมิำณมำกกว่ำ 20 มลิลกิรมัต่อกิโลกรมัอำหำร  
มอีตัรำกำรตำยไม่ต่ำงจำกกลุ่มควบคุม แต่ปลำมนี ้ำหนักน้อยกว่ำกลุ่มควบคุม 15 เปอรเ์ซน็ต์ และมรีอย
โรคที่ตับ ส่วนกำรศึกษำในปลำไนที่ให้กินอำหำรปนเป้ือนฟูโมนิซิน 10 มลิลิกรมัต่อกิโลกรมัอำหำร  
พบรอยโรคกระจำยในตับอ่อน ทัง้ส่วนมีท่อและไร้ท่อ (Exocrine และ endocrine pancreas) รวมถึง
อวยัวะภำยในอื่น ส ำหรบัในปลำนิลพบว่ำสำรพษิท ำใหส้มรรถนะกำรเจรญิเตบิโตลดลง ควำมสำมำรถใน
กำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อลดต ่ำลง และค่ำเม็ดเลือดแดงอัดแน่นลดลง ส่วนในกุ้งขำววำนำไมพบว่ำ 
สำรพษิท ำให้กำรสะสมโปรตีนในเนื้อลดลงและปรมิำณเส้นใยกล้ำมเนื้อไมโอซินในเนื้อลดลง (ภำพที่ 
4.11)  

  

   
    

ภำพท่ี 4.11 พยำธสิภำพจำกพษิฟูโมนิซนิในปลำไน เซลลต์บัเสื่อม (ลกูศร) (ก)  
      B: ไซโทซอลเซลลต์บัเสยีหำย (ลกูศร) (ข) และ นิวเคลยีส (N) และ 
      เอนโดพลำสมกิเรตคิวิลมั (RER) ในเซลลต์บัเสยีหำย (ค) 

ท่ีมำ: Scaff and Scussel, 2008 
 

(2) กำรป้องกนัและลดสำรพิษของฟโูมนิซิน 
สำรพิษฟูโมนิซินมกัปนเป้ือนมำกับวัถุดิบอำหำรสัตว์ดงันัน้กำรป้องกันที่ดีที่สุดคือกำรดูแล 

ตรวจสอบและคดัเลอืกวตัถุดบิอำหำรสตัวโ์ดยมขีอ้แนะน ำในกำรป้องกนัสำรพษิและลดสำรพษิดงันี้ 
(2.1) แหล่งทีม่ำของวตัถุดบิ ใหต้รวจสอบแหล่งของวตัถุดบิทีอ่ำจเป็นแหล่งสะสมสำรพษิ  
(2.2) ตรวจปรมิำณของสำรพษิในวตัถุดบิ โดยกำรสุ่มตวัอยำ่งวตัถุดบิมำตรวจหำสำรพษิ 
(2.3) กำรใชส้ำรดูดซบัสำรพษิ เช่น อะลูมโินซลิเิกต ซโีอไลท ์แอคตเิวทเทตคำรบ์อน ผนังเซลล์

ยีสต์ช่วยดูดซับสำรพิษที่ปนเป้ือนได้ท ำให้ลดปริมำณสำรพิษที่ส ัตว์จะได้ร ับ  Neeratanaphan and 
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Tengjaroenkul (2018) รำยงำนว่ำเบนโทไนท์ของไทยในอำหำรที่ระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์สำมำรถลด
พษิอะฟลำทอกซนิที่ระดบั 30 พพีเีอ็มที่ปนเป้ือนในอำหำร ส่งผลต่อกำรเจรญิเติบโต ค่ำซรี ัม่เอนไซม์ 
ระดบัภมูคิุม้กนัแบบสำรน ้ำ พยำธสิภำพตบั (ภำพที ่4.11)  

2.3) สำรพิษซีรำลีโนน (Zearalenone) 
 สำรพษิซรีำลโีนนเป็นสำรจ ำพวกฟีนอลแลกโตน (Phenolic resorcyclic acid lactone) ที่สรำ้ง
จำกเชื้อรำ Fusarium graminearum, F. avenaceum, F. culmorum และ F. crookwellense ซึ่งเกดิกำร
สรำ้งสำรพษิในสภำวะอุณหภมูติ ่ำและควำมชืน้สงู 

ควำมเป็นพิษของซีรำลีโนน 
กำรปนเป้ือนของสำรพษิซรีำลโีนน มกัพบในธญัพชืแต่ละชนิด เช่น ขำ้วโพด ขำ้วสำล ีขำ้วโอต็ 

ขำ้วฟ่ำง ขำ้ว ขนมปัง เบยีรข์ำ้วโพด และอำหำรสตัว ์เป็นต้น ซรีำลโีนนเป็นสำรกลุ่มเอสโตรเจนทีไ่ม่ใช่ส
เตยีรอยด ์ (Non-steroidal oestrogenic) มฤีทธิใ์กลเ้คยีงกบัฮอรโ์มนเอสโทรเจน หรอืฮอรโ์มนเพศหญงิ  
มผีลยบัยัง้กำรสงัเครำะหแ์ละกำรหลัง่สำรโกนำโดโทรปิน (Gonadotropin) จำกต่อมใตส้มอง เมือ่สิง่มชีวีติ
ได้รบัสำรซรีำลโีนนจะท ำให้ร่ำงกำยเกิดภำวะมฮีอร์โมนเอสโตรเจนสูงกว่ำปกติ (Hyperestrogenism)  
ในสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมสำรซรีำลโีนนจะเป็นพษิต่อตบั ระบบพนัธุกรรมและระบบภูมคิุม้กนั แต่ในปลำไน
และปลำแอตแลนตกิแซลมอนพบกำรเกดิพษิต่อพนัธุศำสตรเ์ซลล ์(Cytotoxicity) กำรเจรญิของหำงปลำที่
ผดิปกตแิละพบกำรเพิม่จ ำนวนไมโครนิวคลอิำยในเมด็เลอืดแดง นอกจำกนี้ในปลำไนและปลำเรนโบวเ์ท
รำท์พบสำรพษิมผีลต่อค่ำโลหติวทิยำ เช่น ค่ำฮโีมโกลบนิลดลง ค่ำเมด็เลอืดขำวที่เพิม่ขึน้ ยิง่กว่ำนั ้นใน
ปลำไนยงัพบว่ำสำรพษิไม่มผีลต่อปรมิำณกำรกนิอำหำรและอตัรำกำรเจรญิเตบิโต (Pietsch et al., 2015) 
(ภำพที ่4.12) 

 

           
 

     

ภำพท่ี 4.12 ผลจำกพษิซรีำลโีนน กำรเจรญิของหำงผดิปกต ิ(ก-ข)  
        ไมโครนิวเคลยีส (ลกูศร) (ค) ตบัเสยีหำย (สเีหลอืง) (ง)                                                                                                                

ท่ีมำ: Bakos et al., 2013; Pietsch et al., 2015  
 

2.4) สำรพิษออครำทอกซิน (Ochratoxin) 
 สำรพษิออครำทอกซนิเป็นกลุ่มของสำรพษิที่ผลติโดยรำ Aspergillus ochraceus, A. alutaceus, 
A. Ostianus และ A. mellus, Penicillum verrucosum, P. viridicatum, P. cyclopium และ P. variable  
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ควำมเป็นพิษของออครำทอกซิน 
สำรพษิทีร่ำ้ยแรงในกลุ่มนี้คอื ออครำทอกซนิชนิดเอ (Ochratoxin A) ซึง่พบไดใ้นขำ้วโพด ถัว่ลสิง 

ถัว่เหลือง ข้ำวโอต และข้ำวบำร์เลย์ สำรออครำทอกซินเอทนต่อควำมร้อน ไม่สำมำรถท ำลำยได้ที่
อุณหภูมิกำรหุงต้มปกติ และเรืองแสงสีเขียวภำยใต้แสงอัลตรำไวโอเลต สภำวะที่เหมำะสมในกำร
สงัเครำะหส์ำรนี้ คอืทีอุ่ณหภูม ิ30 องศำเซลเซยีส และมคี่ำ aw เท่ำกบั 0.95 ออครำทอกซนิจะยบัยัง้กำร
สงัเครำะหโ์ปรตนี เพิม่กำรสงัเครำะหล์พิดิเปอรอ์อกไซด ์ลดขบวนกำรหำยใจระดบัเซลล ์ลดกำรแบ่งเซลล ์
ท ำใหพ้ลงังำนระดบัเซลลล์ดลง ออครำทอกซนิเอเป็นสำรพษิที่ท ำใหเ้กดิควำมเสื่อมของตบั และเกดิกำร
ตำยของท่อไตส่วนต้น และเนื้อเยื่อไตที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเม็ดเลือดในไตส่วนหน้ำของปลำวงศ์
ตะเพยีน (Cyprinidas) โดยมรีะดบัที่ท ำให้ปลำตำยครึง่หนึ่งคอื 4.67 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัอำหำร และใน
ปลำกดหลวงพบว่ำ สำรออครำทอกซนิเอท ำใหป้ลำมอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง แต่มอีตัรำกำรตำยสูงขึน้
พบควำมเสยีหำยของต่อมมที่อในตบัอ่อน (Exocrine pancreas) (ภำพที ่4.13) 

 

 
  

ภำพท่ี 4.13 ผลจำกพษิออครำทอกซนิในปลำ ลดกำรเจรญิของไต (ลกูศร) (ก-ข) 
ท่ีมำ: Wu et al., 2016 
 

2.5) สำรพิษไทรโคทีซีน (Trichothecene) 
 เป็นสำรพษิที่ผลติโดยรำฟิวซำเรยีมแต่ละสำยพนัธุ์ที่พบในธรรมชำติมมีำกกว่ำ 20 ชนิด ซึ่งมี
โครงสร้ำงคล้ำยกัน ได้แก่สำรที่ส ำคัญดังต่อไปนี้  ดีออกซีนิวำลีนอล (Deoxynivalenol หรือ DON 
vomitoxin) ท-ี2 ทอกซนิไดแอซโีทซสีเคอพนีำล (Diacetoxyscirpenal) นีโอโซลำ-นิออล (Neosolaniol) 
ไดแอซทีลินิวำลนีอล (Diacetylnivalenol) นิวำลนีอล (Invalenol) และฟิวซำร-ีนอนเอกซ ์(Fusarenon X) 
โดยควำมเป็นพษิแต่ละชนิดมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ดีออกซีนิวำลีนอล (Deoxynivalenol หรือ Don หรือ Vomitoxin) เป็นสำรพิษจำกเชื้อรำ 
Fusarium graminearum ที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรกินอำหำร เพรำะสำรพิษมีผลต่อกำรสร้ำงสำรสื่อ
ประสำทในสมอง ทีส่่งผลต่อกำรเจรญิเตบิโตทัง้ในปลำเรนโบวเ์ทรำทแ์ละปลำกดหลวง ส ำหรบัในปลำไน
สำรพษิที่ระดบั 1-12.9 ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัอำหำรจะท ำให้กำรกินอำหำร อตัรำกำรเจรญิเตบิโตและ
ประสทิธภิำพกำรใชอ้ำหำรลดลง แต่เมือ่ใหอ้ำหำรเป็นเวลำ 2 เดอืนจะไมพ่บอำกำรผดิปกตหิรอือตัรำป่วย
ตำยที่ชดัเจน แต่หำกให้ในปรมิำณที่สูงจะท ำให้ปลำมอีำกำรท้องมำร อ่อนแอ เนื้อเยื่อตบัเสยีหำย ป่วย

ก 

 

ข 
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ตำยสูงขึน้ โดยเฉพำะภำยหลงักำรทดลองให้ปลำได้รบัเชือ้แบคทเีรยี โดยทัว่ไปจะพบสำรพษินี้ปนเป้ือน
อยูใ่นอำหำรมำกกว่ำท-ี2 ทอกซนิ  

(2)  ที -2 ทอกซิน  เ ป็นสำรพิษจำก เชื้ อ ร ำหลำยชนิ ด ในกลุ่ ม  Fusarium sp.  ในปลำ 
เรนโบวเ์ทรำทข์นำดนิ้วทีไ่ดร้บัสำรพษิแบบเฉียบพลนัทีร่ะดบั 6.5 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัอำหำร จะพบกำร
ลอกหลุดของเยื่อบุผนังล ำไส ้ทอ้งมำร (Edema) และมอีตัรำตำยสูงขึน้ ในปลำกดหลวงเมื่อไดร้บัสำรที-2 
ทอกซินจะท ำให้น ้ำหนักตัวและกำรเจรญิเติบโตลดลง เกิดรอยโรคที่ไตส่วนหน้ำและจ ำนวนเซลล์ไต
น้อยลงซึ่งจะท ำให้กำรสร้ำงเมด็เลอืดแดงและเมด็เลอืดขำวลดลง และยงัท ำให้อตัรำป่วยตำยเพิ่มขึ้น 
ส ำหรบัในปลำไนเมือ่ไดร้บัสำรพษิสำรพษิที ่2.5 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัอำหำร มอีำกำรเบื่ออำหำร อตัรำกำร
เจรญิเตบิโตและประสทิธภิำพกำรใชอ้ำหำรลดลง เมด็เลอืดแดงอดัแน่น (Hematocrit) และค่ำฮโีมโกลบนิ
ของเลอืดลดลง (ภำพที ่4.14) 

 

                      
 

ภำพท่ี 4.14 ผลจำกพษิไทรโคทซีนีในปลำ กำรเจรญิเตบิโตลดลง (ก)  
        มผีลต่อตบั (สเีหลอืง) (ข) (ลกูศร)    

ท่ีมำ: Schatzmayr et al., 2017 
 

2.6) สำรพิษโมนิลิฟอรมิ์น (Moniliformin)  
สำรโมนิลิฟอร์มินสร้ำงจำกเชื้อรำ Fusarium moniliforme, F.  avenaceum, F.  fujikuroi, F. 

proliferatum และ F. subglutinans สำรโมนิลฟิอรม์นิจะยบัยัง้กระบวนกำรหำยใจ (Respiratory reaction) 
ทีไ่พรเูวต ดไีฮโดรจเินส คอมเพลก็ซ ์(Pyruvate dehydrogenase complex) โดยควำมผดิปกตใินปลำกด
หลวงเมื่อไดร้บัสำรโมนิลฟิอรม์นิพบว่ำ ปลำจะมนี ้ำหนักและอตัรำกำรเจรญิเตบิโตลดลง นอกจำกนี้หำก
สำรโมนิลฟิอรม์นิปนเป้ือนในอำหำรร่วมกบัฟูโมนิซนิจะท ำใหค้วำมเป็นพษิสูงขึน้และปลำกดหลวงมอีตัรำ
ตำยสูง ส่วนควำมผดิปกตใินปลำนิลจะมอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตและประสทิธภิำพกำรใช้อำหำรลดลง ค่ำ
เมด็เลอืดแดงอดัแน่นลดลง เซลลต์บัเสยีหำย เอนไซมท์ีแ่สดงควำมเสยีหำยของตบัเพิม่สงูขึน้  

2.7) กรดฟรูำซิก (Fusaric acid)  
กรดฟูรำซกิ (Fusaric acid) เป็นสำรพษิจำกเชื้อรำ Fusarium graminearum โดยกรดฟูรำซิกมี

ผลต่อพฤติกรรมกำรกินอำหำรในปลำเรนโบว์เทรำท์ เนื่องจำกกรดฟูรำซิกมผีลต่อกำรสร้ำงสำรสื่อ
ประสำทในสมองที่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต นอกจำกนี้หำกกรดฟูรำซิกปนเป้ือนในอำหำรร่วมกับ 
ฟูโมนิซนิจะท ำใหค้วำมเป็นพษิของสำรสงูขึน้ส่งผลต่ออตัรำกำรตำยของปลำ 

ก 

 

ข 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyruvate_dehydrogenase_complex
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2.8) กำรลดกำรปนเป้ือนและกำรลดพิษเช้ือรำในอำหำรสตัว ์ 
 ปัญหำของสำรพษิเชื้อรำที่เกดิในสตัวน์ ้ำและปศุสตัวส์่วนใหญ่มสีำเหตุมำจำกอำหำร โดยทัว่ไป
กำรปนเป้ือนของสำรพิษในอำหำรสตัว์น ้ ำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและคำดกำรณ์ได้ยำก อำจพบสำรพิษ
ปนเป้ือนในอำหำรทัง้ที่ไม่พบเชื้อรำบนอำหำรก็ได้ เนื่องจำกเชื้อรำเหล่ำนัน้อำจตำยหรอืถูกล้ำงก ำจดั
ออกไปหลงัจำกสรำ้งสำรพษิแลว้ จงึจ ำเป็นต้องใชห้ลำยวธิกีำรมำบูรณำกำรในจดักำรป้องกนัหรอืก ำจดั
สำรพษิจำกเชือ้รำในช่วงเวลำ สถำนที ่สภำพแวดลอ้ม (เยำวมำลยแ์ละคณะ, 2543; Tangendjaja, 1988) 
ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 (1) กำรจดักำรก่อนกำรเกบ็เกีย่ว (Pre-harvest control) ควรปฏบิตัดิงันี้ 
  (1.1) กำรจดักำรเกี่ยวกบักำรเขำ้ท ำลำยของแมลง 
  (1.2) กำรจดักำรเศษซำกพชืในแปลงปลกู 
  (1.3) กำรปลกูพชืหมนุเวยีน 
  (1.4) กำรจดักำรเกี่ยวกบัลกัษณะดนิและกำรชลประทำน  
  (1.5) กำรปรบัปรงุพนัธุต์ำ้นทำน   

(2) กำรจดักำรช่วงเก็บเกี่ยวผลผลติ (Harvest control) กำรเก็บเกี่ยวผลผลติควรมกีำรควบคุม
ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเช่น ระยะเวลำในกำรเกบ็เกีย่ว กำรท ำควำมสะอำด และกำรตำกแหง้ผลผลติกำรเกษตร
เพื่อลดควำมชืน้ 

(3)  กำรจัดกำรช่วงหลัง เก็บเกี่ยวผลผลิต (Post -harvest  cont ro l )  ควรปฏิบัติดังนี้   
   (3.1) กำรป้องกนักำรเกดิสำรพษิช่วงกำรเกบ็รกัษำ เช่น จดักำรสถำนทีเ่กบ็รกัษำผลผลติ
กำรเกษตรให้แห้ง ควรป้องกนักำรรัว่ซมึของน ้ำเข้ำมำในสถำนที่เก็บ และมกีำรควบคุมป้องกนักำรเข้ำ
ท ำลำยของแมลง โดยใชว้ธิกีำรรมยำได ้เป็นตน้ 
  (3.2) กำรป้องกันกำรเกิดสำรพิษช่วงกำรขนส่ง เช่น ท ำควำมสะอำดรถบรรทุกให้
ปรำศจำกแมลงและเศษดนิก่อนน ำมำบรรทุกผลผลติกำรเกษตร เป็นตน้ 

ส ำหรบัวธิลีดกำรปนเป้ือนและกำรลดปรมิำณสำรพษิเชือ้รำในอำหำรสตัว ์สำมำรถแบ่งได ้3 วธิ ี
ไดแ้ก่ วธิทีำงกำยภำพ เคม ีและชวีภำพ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2.8.1) วิธีกำรลดปริมำณสำรพิษเช้ือรำทำงกำยภำพ เป็นวธิกีำรที่ง่ำยไม่ซบัซ้อนได้แก่ กำร
คดัเมลด็พชืทีแ่ตกหกัและเมลด็ทีม่เีชือ้รำออกไป กำรลดควำมชืน้ในอำหำรทุกขัน้ตอนตัง้แต่ก่อน ระหว่ำง 
และหลังเก็บเกี่ยว กำรใช้ควำมร้อนโดยกำรต้ม กำรนึ่ง กำรคัว่ และกำรอบซึ่งสำมำรถลดปริมำณ  
อะฟลำทอกซนิลงได ้แต่พบว่ำจะมผีลน้อยต่อสำรพษิออครำทอกซนิ ดอีอกซนีิวำลนิอล และท ี2 ทอกซนิ 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรใชแ้สงรงัส ีแสงอุลตรำไวโอเลต กำรใชส้ำรดดูซบั (Sorbent material) เช่น เบนโทไนท ์
ซโีอไลท ์แอคตเิวทเทตคำรบ์อน ผนังเซลลย์สีต์ อะลูมโินซลิเิกต รวมถงึกำรแยกสกดัอะฟลำทอกซนิออก
มำจำกวตัถุดิบอำหำรโดยใช้สำรละลำยอินทรยี์ เช่น เอทำนอล เมทำนอลคลอโรฟอร์ม เบนซนิ และ  
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อะซีโตน กำรใช้เครื่องอัดเม็ดด้วยเทคโนโลยี Cooker-extrusion สำมำรถลดระดับสำรพิษเชื้อรำ 
อะฟลำทอกซินที่ปนเป้ือนในอำหำรได้ (Khajarern et al., 2003; Tengjaroenkul and Tengjaroenkul, 
2011; Wongtangtintan et al., 2014, 2016; Manning 2015) 

2.8.2) วิธีกำรลดปริมำณสำรพิษเช้ือรำทำงเคมี เป็นวธิทีี่อำศยัปฏกิิรยิำหลำยรูปแบบเพื่อ
ท ำลำยสำรพษิเชือ้รำ ปฏกิริยิำแต่ละรปูแบบมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

(1) วิธีออกซิเดชัน่ (Oxidation) โดยใช้สำรเคมี เช่น คลอรอกซ์ (NaOCl), คลอไรด์ (Cl2)  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ไนตรสัออกไซด์ (N20)  ไอโอดีน (l2) โพแทสเซียมเปอร์แมงกำเนต 

(KMn04) และคลอโรเบนโซอกิแอซดิ (Chloroperoxybenzoic acid) เพื่อลดพษิเชือ้รำ 
(2) วิธีรีดักชัน่ (Reduction) โดยใช้สำรเคมี เช่น โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) แต่ใน

อุตสำหกรรมอำหำรสตัวย์งัไมอ่นุญำต 
(3) วธิไีฮดรอกซเีลชัน่ (Hydroxylation) โดยกำรเตมิหมูไฮดรอกซลีงไปที่พนัธะคู่ของโครงสรำ้ง

สำรพษิเชือ้รำเช่น เตมิสำรเรง่ปฏกิริยิำพวกกรดซลัฟิวรคิ ซึง่จะช่วยเปลีย่น AFB1 เป็น AFB2 และ AFG1 
เป็น AFG2 ท ำใหพ้ษิอะฟลำทอกซนิลดลง  

(4) วธิไีฮโดรไลซสี (Hydrolysis) ในปฏกิิรยิำที่เป็นด่ำง โดยใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ (Sodium 
hydroxide) แคลเซยีมไฮดรอกไซด ์(Calcium hydroxide) โซเดยีมไบคำรบ์อเนต (Sodium bicarbonate) 
เมธลิลำมนี (Methylamine) ไดเอธำโนลำมนี (Diethanolamine)  

(5) วธิรีมด้วยก๊ำซแอมโมเนีย (Ammoniation) และ/หรอืใช้สำรละลำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
1-2 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นทีแ่พรห่ลำยและไดร้บักำรยอมรบัมำกทีสุ่ดในปัจจบุนั  

(6) วธิใีชส้ำรเคมยีบัยัง้กำรเกดิเชือ้รำ (Anti-mold) เช่น กรดอะซตีกิ กรดโพรพโิอนิก เป็นตน้ 
(7) วธิใีชส้ำรเคมอีื่น เช่น ฟอรม์ำดไีฮด ์ในกำรชะลำ้ง 
2.8.3) วิธีกำรลดปริมำณสำรพิษเช้ือรำทำงชีวภำพ โดยใช้จุลนิทรยี ์ยสีต์และเอนไซมใ์นกำร

ลดพิษเชื้อรำ ตัวอย่ำงเช่น  Bacillus rhyzoctonia สำมำรถยับยัง้กำรเจริญของ A.  Flavus ส่วน
Lactobacillus caseipseudoplatarum สำมำรถยบัยัง้พิษ AFB1 และ AFG1 ได้ นอกจำกนี้ยงัมีกำรใช้
เอนไซม์จำกธรรมชำติหรอืเอนไซม์สงัเครำะห์ในกำรตัดโครงสร้ำงสำรพิษ เพื่อลดปรมิำณสำรพิษที่
ปนเป้ือนในอำหำรสตัวไ์ดอ้กีดว้ย (Concon, 1988; Khaharern et al., 2003; FAO, 2004) 

 

4.2 สำรพิษท่ีเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย ์
สำรพษิทีเ่กดิจำกกจิกรรมของมนุษย ์หมำยถงึ สำรพษิทีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมกำรด ำเนินชวีติและ

กระบวนกำรผลติในรปูแบบทีแ่ตกต่ำงกนั ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิผลต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษยท์ี่
เพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนประชำกร ดงันัน้สำรพษิที่เกดิจำกกจิกรรมของมนุษยท์ีจ่ะกล่ำวต่อไปนี้ส่งผลกระทบ
ต่อสตัวน์ ้ำทัง้ในธรรมชำตแิละกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำ ตวัอย่ำงสำรพษิที่เกดิจำกกจิกรรมของมนุษยไ์ดแ้ก่ 
โลหะหนัก สำรประกอบโฮโดรคำร์บอน สำรขดัขวำงกำรท ำงำนของฮอร์โมนเอสโตรเจน เมลำมีน  
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สำรก ำจดัวชัพืช และสำรก ำจดัแมลง นอกจำกนี้ยงัมกีำรรวบรวมชนิดของสำรเคมทีี่เกี่ยวข้องต่อกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ไดแ้ก่ เกลอื ด่ำงทบัทมิ ฟอรม์ำลนี คลอรนี มำลำไคทก์รนี ไตรคลอรฟ์อน ไตรฟูรำลนิ 
เบนซลัโคเนียมคลอไรด ์โพวโิดนไอโอดนี ปนูขำว กรด ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์โรตโินน ซำโปนิน และ
ไซยำไนด์ ซึ่งสำรเคมแีต่ละชนิดมลีกัษณะทัว่ไป ควำมเป็นพษิ กำรป้องกนัและลดพษิ ผลกระทบที่มต่ีอ
สตัวน์ ้ำแตกต่ำงกนั ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

4.2.1 โลหะหนัก 
 โลหะหนักคอืแร่ธำตุที่มคี่ำควำมถ่วงจ ำเพำะมำกกว่ำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของน ้ำเกนิ 5 เท่ำ ซึ่ง
เป็นธำตุทีอ่ยู่ในตำรำงธำตุและมเีลขอะตอมตัง้แต่ 23 (V) เป็นต้นไป ยกเวน้ รบูเิดยีม (Rb), เยอรบ์เิดยีม 
(Y), ซีเซียม (Cs), แบเรยีม (Ba) และ แฟรนเซียม (Fr) ที่มคีวำมหนำแน่นมำกกว่ำ 5 และมพีิษต่อ
สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม ตำมทีส่ ำนักงำนปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั (Environmental Protection Agency 
หรอื EPA) ไดป้ระกำศธำตุในกลุ่มโลหะหนัก 8 ธำตุทีม่กัก่อผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คอื อำรซ์นีิก หรอื 
สำรหนู (As) แคดเมยีม (Cd) โครเมยีม (Cr) คอปเปอร ์(Cu) เมอรค์วิร ีหรอื ปรอท (Hg) นิเกลิ (Ni) ตะกัว่ 
(Pb) และ สงักะส ี(Zn) 

แหล่งก ำเนิดโลหะหนักในสิง่แวดล้อมเกดิจำกกระบวนกำรทำงธรณีวทิยำในธรรมชำต ิและเกดิ
จำกกจิกรรมของมนุษย ์แหล่งก ำเนิดทำงธรรมชำตปิระกอบดว้ย แร่ธำตุและโลหะทีม่ปีระจุ (Metal ions) 
จำกหนิ ซึง่เป็นกระบวนกำรทำงธรณวีทิยำของหนิและดนิ และมกีำรพดัพำไปในแต่ละพืน้ที ่แหล่งกำรเกิด
โลหะหนักจำกมนุษยท์ี่ปนเป้ือนสู่สิง่แวดลอ้มส่วนใหญ่จะมอีทิธพิลมำจำกภำคอุตสำหกรรมเช่น ตะกอน
จำกน ้ำเสยี ฝุ่ นจำกของเสยีอุตสำหกรรม กจิกรรมทำงกำรทหำร เหมอืงแร่ กระบวนกำรก ำจดัขยะ กำร
ก ำจดัของเสยีจำกโรงงำนอุตสำหกรรม กำรใชส้ำรเคมจีำกกำรเกษตร ก๊ำซจำกท่อไอเสยีรถยนต ์กำรผลติ
พลงังำนและน ้ำมนัเชือ้เพลงิ เป็นต้น เมื่อสำรพษิเกดิกำรกระจำยในสิง่แวดล้อมไม่ว่ำจะเป็นดนิ น ้ำ หรอื
อำกำศ ท ำใหเ้กดิกระบวนกำรดดูซบัเขำ้สู่สิง่มชีวีติและสำมำรถสะสมในสตัวน์ ้ำตำมห่วงโซ่อำหำร สตัวน์ ้ำ
หลำยชนิดสำมำรถรบัสำรพษิเขำ้ทำงเหงอืกหรอืสำรปนเป้ือนในอำหำรที่กนิเขำ้ไป ซึง่ในระบบนิเวศกำร
กินกนัเป็นล ำดบัขัน้ของผู้บรโิภคท ำให้มกีำรสะสมสำรพษิเพิ่มขึ้นจำกล ำดบัผู้บรโิภคขัน้ต้นในห่วงโซ่
อำหำรทีต่ ่ำกว่ำไปยงัล ำดบัขัน้ทีสู่งกว่ำ เมื่อไดร้บัสำรพษิเขำ้สู่ร่ำงกำยสิง่มชีวีติมำกเกนิไปจนร่ำงกำยไม่
สำมำรถก ำจดัสำรพษิหมดจะท ำใหส้ิง่มชีวีตินัน้ผดิปกต ิเจบ็ป่วยหรอืตำย 
 สตัว์น ้ำในระยะตัวอ่อนหรอืวยัอ่อน จะมกีำรเจรญิเติบโตเร็ว เนื่องจำกมอุีณหภูมขิองน ้ำและ
อำหำรที่เหมำะสมต่อกำรเพิ่มมวลร่ำงกำยและเพิ่มขนำดและน ้ ำหนัก หำกเกิดควำมผิดปกติของ
องคป์ระกอบในน ้ำหรอืตะกอนดนิ เช่น มกีำรปนเป้ือนของโลหะหนัก กำรเจรญิเตบิโตของสตัวน์ ้ำซึง่อยู่ใน
ระบบนิเวศเดยีวกนั ตวัอย่ำงเช่น ปลำ กุ้ง แมลงน ้ำ ตวัอ่อนแมลงน ้ำ และสตัว์หน้ำดนิจะผดิปกต ิดงันัน้
กำรเจรญิเตบิโตของสตัวน์ ้ำจงึสำมำรถใชเ้ป็นดชันีชีว้ดัสภำพน ้ำและสิง่แวดลอ้ม นอกจำกนี้  โลหะหนักยงั
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ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ำที่มกีำรถ่ำยทอดพลงังำน และกำรเพิม่ขยำยทำงชวีภำพของสำรพษิจำกกุ้งไป
ตำมล ำดบัขัน้กำรบรโิภคในห่วงโซ่อำหำรโดยเฉพำะปลำซึง่เป็นผูบ้รโิภคล ำดบัสุดทำ้ยได ้ 

ควำมเป็นพษิของโลหะหนัก เมื่อพจิำรณำแร่ธำตุที่เกิดขึ้นในธรรมชำติมอียู่ประมำณ 106 ธำตุ 
จดัเป็นแร่ธำตุกลุ่มที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย 22 ธำตุ ซึ่งอยู่ในรูปของไอออน อนุมูลหรอืสำรประกอบอนิทรยี์ 
รำ่งกำยตอ้งกำรแรธ่ำตุบำงธำตุปรมิำณมำกและบำงธำตุปรมิำณน้อยเพื่อท ำหน้ำทีเ่ฉพำะบำงอย่ำงภำยใน
เซลล์ หำกร่ำงกำยได้รบัแร่ธำตุบำงชนิดมำกเกินไปอำจท ำให้เกดิพษิได้ (Wood and Baunera,b, 2012) 
โลหะหนักเข้ำมำเกี่ยวข้องกบัชวีติประจ ำวนั เนื่องจำกถูกน ำมำใช้ประโยชน์ในทำงอุตสำหกรรม และ
กำรเกษตร โลหะหนักจะตกค้ำงและตรวจพบกำรปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน ้ำ ดิน อำหำร 
ภำชนะเครื่องใช้ เครื่องส ำอำง เป็นต้น ปัจจุบนัพบว่ำโลหะหนักที่แม้ว่ำจะมปีรมิำณในร่ำงกำยเพียง
เลก็น้อยในระดบัทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิพษิ แต่กก่็อใหเ้กดิผลเสยีหำยต่อร่ำงกำยหลำยประกำร เพรำะโลหะหนัก
จะเข้ำไปรบกวนกำรท ำงำนของแร่ธำตุในร่ำงกำย โดยปกติแล้วแร่ธำตุเหล่ำนี้จะช่วยเร่งปฏกิิรยิำกำร
ท ำงำนของระบบในร่ำงกำย เช่น กำรสรำ้งพลงังำน กำรใชส้ำรอำหำร กำรสรำ้งฮอรโ์มน เป็นตน้ แต่เมือ่มี
ปรมิำณมำกเกินไปจะส่งผลให้ระบบกำรท ำงำนของร่ำงกำยหยุดชะงกัไป ควำมเป็นพษิของโลหะหนัก
ขึน้อยู่กบัรูปแบบทำงเคมขีองสำรประกอบโลหะหนักแต่ละชนิด และเส้นทำงที่ร่ำงกำยได้รบัเขำ้ไป เช่น 
ระบบหำยใจ ระบบทำงเดนิอำหำร ผวิหนัง ซึง่สำรพษิเหล่ำนี้เมื่อสะสมอยู่ในร่ำงกำยจนถงึระดบัหนึ่งกจ็ะ
แสดงอำกำรออกมำให้เหน็ ผลของควำมเป็นพษิของโลหะหนักในสิง่มชีวีติ เกดิจำกกลไก  (Hodgson et 
al., 1994; Romeo et al., 1994; Stominska and Jezierska, 2000; Atar and Vohara, 2001; Kumar, 
2004; Rose and Hodgeson, 2004; Vosylien and Jankait, 2006; Hayat et al., 2007; Abu Hilal and 
Ismail, 2008; Wood and Baunera,b, 2012; Sohn et al., 2015) ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

(1) โลหะหนักเขำ้ไปแย่งกำรท ำงำนของแร่ธำตุที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย (Trace minerals) โดย
ปกตแิร่ธำตุจ ำเป็นที่เรำต้องกำรจ ำนวนน้อยมำกมอียู่ประมำณ 70 ชนิด ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรท ำงำนของ
เอนไซมใ์หเ้ป็นปกต ิเช่น เอนไซมใ์นขบวนกำรสรำ้งพลงังำนท ำหน้ำทีเ่ปลีย่นสำรอำหำรทีย่่อยและดูดซมึ
แลว้ใหก้ลำยเป็นพลงังำน  

(2) โลหะหนักเพิม่กำรสร้ำงอนุมูลอสิระโดยผ่ำนจำกปฏกิริยิำเคมโีดยตรง อนุมูลอสิระเป็น
โมเลกุลไม่เสถยีร ซึง่สรำ้งขึน้ทัง้จำกผลของกำรท ำงำนของเซลลข์องร่ำงกำย หำกอนุมลูอสิระเกดิขึน้มำก
เกนิไปอำจท ำลำยผนงัเซลลแ์ละสำรพนัธุกรรมดเีอน็เอส่งผลใหเ้กดิมะเรง็  

(3) โลหะหนักลดระดบัของสำรต้ำนอนุมลูอสิระตำมธรรมชำตทิี่ร่ำงกำยสงัเครำะห์ขึน้ โลหะ
หนกัส่วนใหญ่สำมำรถจบักบัองคป์ระกอบส ำคญัในโมเลกุลของสำรตำ้นอนุมลูอสิระทีร่ำ่งกำยสรำ้งขึน้ เช่น 
จบักับไธออลกรุ้ป (Thiol group) ของสำรกลูต้ำไธโอน ซึ่งเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ส ำคัญมำกของ
ร่ำงกำย เมื่อโลหะหนักเขำ้ไปจบัแน่นกบัโมเลกุลของสำรต้ำนอนุมูลอสิระ ร่ำงกำยก็อยู่ในภำวะเสี่ยงต่อ
กำรถูกคุกคำมดว้ยอนุมลูอสิระ ซึ่งจะเขำ้ไปโจมตไีขมนั เนื่องจำกผนังเซลลท์ุกชนิดในร่ำงกำยเป็นไขมนั 



120 
 

ดงันัน้ผนังเซลลท์ุกเซลลก์ม็โีอกำสเสยีหำย และอนุมลูอสิระยงัโจมตโีปรตนีท ำใหห้น้ำทีเ่สยีหำย (Protein 
dysfunction) ฮอรโ์มนในร่ำงกำยมกัเป็นโปรตนีหรอืสำยอะมโินเรยีงต่อกนั กำรท ำงำนของฮอรโ์มนก็จะ
เสยีไป รวมทัง้โมเลกุลทีเ่ป็นขอ้มลูค ำสัง่ในกำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงเซลล ์ซึง่เป็นเปปไทดห์รอืโปรตนีจะ
เสยีหำย และอนุมลูอสิระยงัท ำลำยดเีอน็เอท ำใหเ้ซลลก์ลำยพนัธุ ์เซลลเ์สื่อมและก่อมะเรง็ 

(4) โลหะหนักเป็นพษิโดยตรงต่อผนังเซลล์ท ำให้ผนังเซลล์สูญเสยีควำมแขง็แรง เซลล์ก็จะ
แตกเสยีหำยไดง้ำ่ย เช่น สำรตะกัว่ส่งผลใหเ้ซลลเ์มด็เลอืดแดงเปรำะ เมด็เลอืดแดงแตกเสยีหำย 

(5) โลหะหนักบำงชนิด เช่น ตะกัว่เขำ้ไปแทนทีข่บวนกำรของแร่ธำตุโดยตะกัว่เขำ้ไปแทนที่
แคลเซยีม ผ่ำนช่องทำงปกตขิองแคลเซยีมเขำ้ไปสะสมในกระดกู และขบัออกมำจำกกระดกู  

(6) โลหะหนักที่ปนเป้ือนมำกับอำหำรบำงครัง้มฤีทธิฆ์่ำเชื้อโรค ท ำลำยแบคทีเรยีที่เป็น
ประโยชน์ในล ำไส้ ส่งผลให้สมดุลของจุลชพีในล ำไส้เปลี่ยนไป และอำจเป็นสำเหตุของภำวะเยื่อบุล ำไส้
สญูเสยีควำมเป็นผนงักัน้ (Leaky gut syndrome) ภำวะน้ีก่อใหเ้กดิควำมเสื่อมของรำ่งกำยได้ 

(7) โลหะหนักเกอืบทัง้หมดเป็นพษิต่อภูมติ้ำนทำนโดยกำรสรำ้งแฮปเทน (Haptens) ส่งผล
ใหเ้กดิปฏกิริยิำกำรแพส้ำรเคมหีลำยชนิด (Multiple chemical sensitivity) 

(8) โลหะหนกัออกฤทธิย์บัยัง้กำรท ำงำนของดเีอน็เอและอำรเ์อน็เอ โดยยบัยัง้กำรท ำงำนของ
ฮสิโตน ยบัยัง้กำรท ำงำน (Translation และ Transcription) ของทัง้ดเีอ็นเอและอำรเ์อ็นเอ เซลล์จงึหยุด
กำรท ำงำน อวยัวะจะสญูเสยีหน้ำทีไ่ป 

(9) โลหะหนักขดัขวำงตัวรับฮอร์โมน (Hormone receptor) จึงส่งผลต่อกำรท ำงำนของ
ฮอร์โมนในร่ำงกำย เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนอินซูลนิ จงึเป็นเหตุให้ภำวะทำงคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ  
โลหะหนกัจงึเป็นไปไดก้วำ้ง  

จำกข้อมูลผลของควำมเป็นพิษของโลหะหนักในสิ่งมชีีวิต เกิดกำรกลไกในรูปแบบที่มผีลต่อ
สิง่มชีวีติแตกต่ำงกนัดงัทีก่ล่ำวมำ ซึง่จะเหน็ว่ำโลหะหนักมทีัง้ชนิดทีจ่ ำเป็นและไม่จ ำเป็นต่อร่ำงกำยของ
สิ่งมชีีวิต โดยกลุ่มที่มคีวำมจ ำเป็นต่อร่ำงกำย เช่น ทองแดง สงักะสี มผีลต่อปฏิกิรยิำชีวเคมภีำยใน
ร่ำงกำยของสิง่มชีวีติจ ำเป็นต้องได้รบัในปรมิำณน้อยแต่ขำดไม่ได้ ส่วนโละหนักในกลุ่มที่ไม่จ ำเป็นต่อ
รำ่งกำยสิง่มสีวีติส่วนใหญ่มคีวำมเป็นพษิต่อสิง่มชีวีติ ดัง้นัน้จงึสำมำรถสรุปไดว้่ำโลหะหนกัมกีำรปนเป้ือน
ในสิง่แวดล้อมและสำมำรถสะสมในห่วงโซ่อำหำรของมนุษย ์เช่น สะสมอยู่ในสตัว์ เนื้อกุ้ง หอย ปู ปลำ 
โดยมนุษย์รบัเอำโลหะหนักเข้ำมำสู่ร่ำงกำยทำงหำยใจ กำรดื่ม กำรรบัประทำน รวมถึงกำรสมัผสัทำง
ผิวหนัง ทัง้นี้โลหะหนักสำมำรถก่อพิษทัง้แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรงั โลหะหนักที่ส ำคญัที่มีกำร
ปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้มและส่งผลต่อสุขภำพสตัวน์ ้ำพอสงัเขปดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  



121 
 

1) เงิน (Silver; Ag) 
คณุสมบติัทัว่ไป 
เงนิเป็นโลหะทรำนซชินัสขีำวเงนิ มสีมบตักิำรน ำควำมรอ้นและไฟฟ้ำไดด้มีำก ในธรรมชำตอิำจ

รวมอยู่ในแร่อื่นหรอือยู่อสิระ เงนิใชป้ระโยชน์ในกำรท ำเหรยีญ เครื่องประดบั ภำชนะบนโต๊ะอำหำร และ
อุตสำหกรรมกำรถ่ำยรปู (Atar and Vohara, 2001; Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ  
เงนิเป็นธำตุโลหะทีไ่ม่สำมำรถละลำยไดใ้นน ้ำจงึส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มไม่มำก แต่ถ้ำมกีำรสะสมใน

น ้ำในปรมิำณทีสู่งกอ็ำจส่งผลต่อสิง่มชีวีติทีอ่ำศยัอยูใ่นแหล่งน ้ำได ้หำกธำตุเงนิอยูใ่นรปูไอออนอสิระจะก่อ
พษิได้สูงขึน้ โดยไออนของธำตุเงนิจะรบกวนกำรท ำงำนของเอนไซมใ์นสตัว์น ้ำ รบกวนกำรท ำงำนของ
โซเดยีมโพแทสเซยีมปั้ม (Na+-K+ pump) และเอทพีเีอส (ATPase) ที่เหงอืกซึ่งควบคุมกำรเคลื่อนยำ้ย
สำร Na+ และ K+ ในร่ำงกำยของสตัวน์ ้ำ โดยจะท ำใหร้่ำงกำยของสตัวน์ ้ำสูญเสยีแร่ธำตุออกจำกร่ำงกำย 
และท ำให้น ้ำซมึผ่ำนเข้ำมำสู่เนื้อเยื่อของสตัว์น ้ำได้มำกขึ้น อำจส่งผลท ำให้สตัว์น ้ำตำยได้ นอกจำกนี้
สำรพษิยงัท ำใหเ้กดิกำรท ำงำนของหวัใจและหลอดเลอืดลม้เหลว ควำมเป็นพษิของธำตุเงนิยงัส่งผลต่อตบั
และไต ผวิหนังเปลีย่นสแีละท ำใหลู้กปลำรปูร่ำงผิดปกต ิ(ภำพที ่4.15) ยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซมบ์ำง
ชนิด แทนที่โลหะส ำคญัของเอนไซม์ ท ำให้เอนไซม์ท ำงำนได้น้อยลงหรอืไม่ได้เลย มผีลให้เกิดควำม
ล้มเหลวในกำรแพร่ขยำยพนัธุ์ และสำรพิษที่ตกค้ำงอยู่ในแหล่งน ้ำปรมิำณมำกจะท ำให้คุณภำพของ
สิ่งแวดล้อมเสียหำยไม่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต (Dauterman, 1994; Stominska and 
Jezierska, 2000; Athar and Vohora, 2001; Bianchini et al., 2005; Ismail and Abu-Hilal, 2008; Wood 
and Braunera, 2012; Asakawa and Noguchi, 2014)  

 

 
 

 

ภำพท่ี 4.15 ควำมผดิปกตจิำกโลหะเงนิ  ผวิหนงัปลำเปลีย่นส ี(ก) รปูร่ำงผดิปกต ิ(ข)                            
ท่ีมำ: Asakawa and Noguchi, 2014 

 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกเงิน 
          ปริมำณสำรพิษของธำตุเงินที่ถูกปล่อยและตกค้ำงอยู่ในสิ่งแวดล้อม ท ำให้คุณภำพของ
สิง่แวดลอ้มเสยีหำยไม่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชวีติของสิง่มชีวีติจงึควรมกีำรบ ำบดัน ้ำเสยีที่มคีวำมเข้มขน้

ก 

 

ข 

 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599


122 
 

ของธำตุเงนิใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดเ้หมำะสมกบักำรด ำรงชวีติของสตัวน์ ้ำ ควบคุมกำรปล่อยน ้ำทิง้ลงใน
แหล่งน ้ำแต่ละประเภทซึง่ต้องอำศยัขัน้ตอนกำรบ ำบดัหลำยขัน้ตอน ตวัอย่ำงวธิกีำรบ ำบดัทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป
ทำงกำยภำพ เคมีและชีวภำพ เช่น กำรตกตะกอนโดยใช้สำรเคมี (Precipitation) กำรแยกโดยใช้
กระแสไฟฟ้ำ (Electrolytic Process) กำรแยกดว้ยแผ่นเยือ่กรอง (Membrane separation) กำรบ ำบดัทำง
ชีวภำพ (Biological Process) กำรใช้สำรดูดซับ (Adsorption) และกำรแลกเปลี่ยนไอออน (Ion-
Exchange) เป็นตน้ (Wood and Braunera, 2012) 

2) อลมิูเนียม (Aluminium; Al) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
อลูมเินียมเป็นโลหะสเีงนิอมขำวหรอืสเีทำ มเีนื้อค่อนขำ้งอ่อนนุ่มและยดืหยุ่นเมื่อเทยีบกบัโลหะ

ชนิดอื่น ตแีผ่หรอืดดัเป็นรปูทรงได้ง่ำย กำรละลำยขึน้อยู่กบัควำมเป็นกรด-ด่ำงของน ้ำ อลูมเินียมจะเริม่
ละลำยออกมำเมือ่มพีเีอชต ่ำกว่ำ 5 โดยพเีอชทีต่ ่ำกว่ำ 4.5 อลมูเินียมในรปู Al3+ จะละลำยออกมำมำกและ
เมื่อพเีอชเพิม่สูงกว่ำ 4.5 อลูมเินียมจะอยู่รูป Al(OH)2 จนเมื่อพเีอชเพิม่ขึน้สูงจนถงึ 7 อลูมเินียมจะเกดิ
กำรตกตะกอนเป็นสำรประกอบอลมูเินียมซึง่ไมล่ะลำยน ้ำ (Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ  
ผลกระทบที่เป็นพิษต่อปลำ (Wood and Braunera, 2012; Hidayati et al., 2014; Slaninova et 

al, 2014) สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ดงันี้ 
(1) กำรรบกวนทำงเดนิหำยใจ เนื่องจำกเกดิกำรอุดตนัของอนิเตอรล์ำเมลลำมวิคสั (Interlamellar 

mucous) รวมทัง้เมือ่เกดิกำรตกตะกอนของอลมูเินียม จะท ำใหเ้ยือ่บุเซลลเ์สยีหำย 
(2) ควำมผิดปกติของออสโมเรกูเลชัน (Osmoregulation) เนื่องจำกสูญเสียไอออนโซเดียม 

โครเมยีม และแคลเซยีม ทีเ่กดิจำกกำรยดึเกำะอลูมเินียมกบัผวิเหงอืกท ำใหเ้กดิกำรสะสมของอลูมเินียม
ภำยในเซลลเ์พิม่ขึน้ ท ำใหก้ำรเคลื่อนยำ้ยสำรผ่ำนเขำ้ออก (Membrane permeability) เพิม่ขึน้และท ำให้
เยือ่บุผวิเสยีหำย 

(3) กำรไหลเวยีนของเลอืด พบว่ำค่ำเมด็เลอืดแดงอดัแน่น (Hematocrit) อยูใ่นระดบัสงู เนื่องจำก
ปรมิำณพลำสมำ่ลดระดบัลง เมด็เลอืดแดงบวม และเมด็เลอืดถูกปล่อยออกมำจำกมำ้ม (ภำพที ่4.16) 

 

 
 

ภำพท่ี 4.16 ควำมผดิปกตจิำกอะลมูเินียมในปลำ เยือ่บุเซลลเ์หงอืกเสยีหำย (ลกูศร) 
ท่ีมำ: Hidayati et al., 2014 
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กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกอลูมิเนียม 
ปนูขำวเป็นวธิหีนึ่งทีส่ำมำรถลดพษิของอลูมเินียมได ้ซึง่ปนูขำวจะช่วยเพิม่ระดบักรด-ด่ำงในน ้ำ 

โดยจะเพิม่ใหน้ ้ำมรีะดบัพเีอชสูงขึน้ท ำใหส้ตัว์น ้ำสำมำรถฟ้ืนคนืสู่สภำพปกตไิด ้กำรใชป้นูขำวจะช่วยท ำ
ให้เหงอืกของปลำและกำรปรบัสมดุลเลอืด (Blood hemostasis) กลบัคนืสู่สภำพปกติ นอกจำกนี้ยงัมี
ซลิกิอนทีส่ำมำรถช่วยในกำรขจดัควำมเป็นพษิแบบเฉียบพลนัของอลมูเินียมในปลำได ้โดยพบว่ำเมือ่กรด
ซลิซิกิ (Silicic) ท ำปฎกิริยิำกบัอลูมเินียมได้เป็นไฮดรอกเซยีอะลูมโินซลิเิกต (Hydroxialuminosilicates) 
ซึง่เป็นโมเลกุลทีไ่มล่ะลำยน ้ำ อยำ่งไรกต็ำมสำรอนิทรยีก์เ็ป็นปัจจยัส ำคญัในกำรช่วยควบคุมควำมเป็นพษิ
ของอลูมเินียมได ้เพรำะมคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมเขม้ขน้ของอลูมเินียมที่เพิม่ขึน้ มผีลในกำรควบคุมกำร
เกดิปฎกิริยิำระหว่ำงสำรอนิทรยีแ์ละอนินทรยีใ์หอ้ยูใ่นสภำวะและปรมิำณทีเ่หมำะสมเพื่อลดกำรเกดิพษิที่
เป็นอนัตรำยกบัสตัวน์ ้ำ (Wood and Brauner, 2012a) 

3) แคดเมียม (Cadmium; Cd) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
แคดเมยีมเป็นโลหะสเีงนิขำว แวววำวเป็นสนี ้ำเงนิจำงๆ ไม่มกีลิน่ มคีุณสมบตัเิบำอ่อนดดัโคง้ได้

ง่ำยและทนต่อกำรกดักร่อน เป็นธำตุทีไ่ม่ละลำยน ้ำแต่ละลำยไดด้ใีนกรดไนตรกิ (HNO3) และกรดไฮโดร
คลอรกิ (HCl) เจอืจำง โดยทัว่ไปจะไมค่่อยพบแคดเมยีมในรปูของแคดเมยีมบรสิุทธิแ์ต่มกัจะพบในรปูของ
สำรประกอบของเกลอื เช่น แคดเมยีมซลัเฟต (CdSO4) แคดเมยีมไนเตรท (CdNO3) แคดเมยีมคลอไรด์ 
(CdCl2) ซึง่เป็นสำรประกอบทีไ่ม่มสีแีละละลำยไดด้ใีนน ้ำและแคดเมยีมยงัสำมำรถรวมตวักบัสำรอื่น เป็น
สำรประกอบเชงิซอ้นทีล่ะลำยน ้ำไดโ้ดยเฉพำะเมื่อรวมกบัไซยำไนด ์(Cyanides) และเอมนี (Amines) มกั
พบแคดเมยีมปนอยู่ในแร่สงักะสปีรมิำณรอ้ยละ 0.1-5.0 ในธรรมชำตมิแีคดเมยีมปนอยู่ทัง้ในน ้ำ ดนิ และ
อำกำศในปริมำณที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์จำกกำรสลำยและผุพงัตำมธรรมชำติของหินและสตัว์น ้ ำจะ
ปนเป้ือนแคดเมยีมได้จำกอำหำรที่กิน และจำกแหล่งน ้ำที่สตัว์น ้ำอำศยัอยู่ โดยสตัว์น ้ำสำมำรถดูดซึม
แคดเมยีมเขำ้ทำงผวิหนงัและเหงอืก (Wood and Braunera, 2012)  

ควำมเป็นพิษ 
แคดเมยีมมคีวำมเป็นพษิอย่ำงมำกต่อสตัว์น ้ำ เช่น กำรเจรญิเติบโต กำรว่ำยน ้ำ สลี ำตวั กำร

หำยใจ กล้ำมเยื้อหวัใจ และมผีลในระยะยำวต่อกำรสืบพันธุ์ กำรตอบสนองแบบเฉียบพลันของพิษ
แคดเมยีมจะก่อให้เกดิอนัตรำยกบัเหงอืก โดยมกีำรบวมพองของเยื่อบุผวิ ท ำให้มปัีญหำในกำรควบคุม
กำรซมึผ่ำนสำรของเซลล์ในเหงอืกส่งผลต่อกำรแลกเปลี่ยนออกซเิจน (Ueng et al., 1996; Kumar and 
Singh, 2010; Levit, 2010; Wood and Braunera, 2012; Mekkawy et al., 2013)  โดยกำรสะสมของ
แคดเมยีมในเนื้อเยือ่สตัวน์ ้ำเกดิจำก 3 กระบวนกำร ไดแ้ก่ 

 (1) กำรสะสมทำงชวีภำพในน ้ำ (Bioconcentration) เป็นกำรเพิม่ขึ้นของปรมิำณแคดเมยีมใน
สตัวน์ ้ำผ่ำนกระบวนกำรหำยใจ โดยแลกเปลีย่นออกซเิจนจำกแหล่งน ้ำทีส่ตัวน์ ้ำอำศยัอยู่ผ่ำนทำงเหงอืก
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เขำ้สู่ร่ำงกำยโดยตรง หรอืผ่ำนกำรดูดซบัโดยตรงทำงผวิหนัง แคดเมยีมจะถูกดูดซบัในรูปไอออนอสิระ
ของ Cd2+ ที่ละลำยอยู่ในน ้ำโดยผ่ำนกระบวนกำรแพร่แบบไม่ใช้พลงังำน (Passive diffusion) หรอื กำร
ขนส่งโดยอำศัยตัวพำ (Carrier-mediated transport) ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรสะสมของแคดเมียมผ่ำน
กระบวนกำรนี้ คอื ควำมเขม้ขน้ระหว่ำงแคดเมยีมในรำ่งกำยและในสิง่แวดลอ้มทีส่ตัวน์ ้ำอำศยัอยู ่ 

(2) กำรสะสมทำงชวีภำพ (Bioaccumulation) คอืกำรเพิม่ขึ้นของปรมิำณแคดเมยีมในสตัว์น ้ำ
ผ่ำนกระบวนกำรดูดซบัเขำ้สู่รำ่งกำยจำกอำหำรทีย่อ่ยแลว้ผ่ำนทำงล ำไสโ้ดยกระบวนกำรล ำเลยีงสำรเขำ้สู่
เซลล ์(Endocytosis) แบบใชพ้ลงังำน แคดเมยีมจะถูกดูดซบัในรปูของสำรประกอบอนิทรยีข์องแคดเมยีม 
เมือ่แคดเมยีมเขำ้สู่รำ่งกำยของสตัวน์ ้ำจะไมส่ลำยตวัไป แต่จะท ำปฏกิริยิำกบัองคป์ระกอบในไซโทพลำซมึ 
เช่น เอนไซมห์รอืกลุ่มโปรตนีเมทลัโลไธออนีน (Metallothionein) เป็นต้น ซึ่งท ำให้เกดิภำวะเป็นพษิใน
ร่ำงกำยสตัว์น ้ำ กำรสะสมของแคดเมยีมจะเพิม่มำกขึ้นตำมอำยุของสตัว์น ้ำ โดยแคดเมยีมจะสะสมใน
เซลล์ไขมนั นอกจำกนี้ปริมำณแคดเมียมที่สะสมอยู่ในแต่ละอวัยวะของสัตว์น ้ ำขึ้นกับปริมำณของ  
เมทลัโลไธออนีนซึ่งเป็นโมเลกุลที่จบักบัแคดเมยีมสร้ำงเป็นสำรประกอบเชงิซ้อน พบกำรสะสมในไต
มำกกว่ำในตบั  

(3) กำรเพิม่ขยำยทำงชวีภำพ (Biomagnification หรอื Bioamplification) เป็นกำรเพิม่ปรมิำณ
แคดเมยีมในสตัว์น ้ำโดยถ่ำยทอดสู่สิง่มชีวีติอื่นผ่ำนห่วงโซ่อำหำร กำรสะสมของแคดเมยีมจะมปีรมิำณ
เพิม่สงูขึน้ตำมล ำดบัขัน้ในห่วงโซ่อำหำร (ภำพที ่4.17) 

 

               

                               

ภำพท่ี 4.17 ควำมผดิปกตจิำกแคดเมยีมในปลำ พบกระดกูสนัหลงัผดิปกต ิ(ก)          
      เซลลซ์ีเ่หงอืกหนำตวั (ข) และ ซีเ่หงอืกโป่งพอง (ค) (ลกูศร) 

ท่ีมำ: Mekkawy et al., 2013 

 

   กำรป้องกนัและลดพิษจำกแคดเมียม   
 กำรก ำจดัแคดเมยีมในดนิใช้วธิกีำรปลูกพชืที่สำมำรถดูดซบัแคดเมยีมตวัอย่ำงเช่น ต้นกก พชื
ตระกูลถัว่ และพืชตระกูลยำสูบ หลงัจำกนัน้ท ำกำรก ำจดัพืชที่ปลูกให้ถูกวิธีด้วยกำรฝังกลบหรอืเผำ
ส ำหรบักำรก ำจดัแคดเมยีมในอำกำศ ใช้วธิกีำรบ ำบดัอำกำศด้วยเครื่องมอืก ำจดัอำกำศเสยี ด้วยวธิดีูด
อำกำศผ่ำนสำรดดูซบั เช่น ถ่ำนก ำมนัต ์เป็นตน้ (Wood and Braunera, 2012) 
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4) ตะกัว่ (Lead; Pb) 
คณุสมบติัทัว่ไป)         
ตะกัว่เป็นโลหะทีม่สีเีงนิแกมฟ้ำ พบไดต้ำมธรรมชำตแิละส่วนใหญ่ตะกัว่จะปะปนอยู่กบัก ำมะถนัมี

คุณสมบตัทิีอ่่อนตวัสำมำรถดดัเป็นรปูร่ำงได ้ตะกัว่เป็นโลหะหนักทีใ่ชก้นัมำกในกำรท ำแบตเตอรีร่ถยนต์ 
สทีำบ้ำน สยีอ้มผ้ำ งำนเชื่อมและบดักร ียำฆ่ำแมลง แบตเตอรีห่รอืถ่ำนไฟฉำยซึ่งเมื่อใช้แล้วและถูกทิง้
ตำมกองขยะเป็นแหล่งที่มำที่ส ำคญัของตะกัว่ในสิ่งแวดล้อม ตะกัว่เหล่ำนี้สำมำรถแพร่กระจำยและ
ปนเป้ือนในตะกอนดนิ แหล่งน ้ำ ส่งผลให้เกิดกำรสะสมในสตัว์น ้ำ ดงันัน้กำรบรโิภคสตัว์น ้ำที่ปนเป้ือน
ตะกัว่อำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อสุขภำพมนุษย ์(Abu Hilal and Ismail, 2008; Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ       
สตัวน์ ้ำไดร้บัตะกัว่เขำ้ไปโดยกำรกนิอำหำร หรอืน ้ำทีป่นเป้ือนตะกัว่ ตะกัว่จะสะสมทีเ่ลอืด กระดกู 

กลำ้มเนื้อ และไขมนั แหล่งน ้ำอำจปนเป้ือนตะกัว่จำกน ้ำทิง้ของโรงงำนอุตสำหกรรม หรอืน ้ำจำกขยะที่มี
สำรตะกัว่ปนเป้ือน แหล่งน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือนตะกัว่ในระดบัสูงจะท ำใหม้ผีลต่อระบบกำรท ำงำนของสตัว์น ้ำ 
(Guthrie and Hodgson, 1987; Jezierska et al., 2000; Martinez et al., 2004; Henczova et al., 2008; 
Wood and Braunera, 2012; Mekkawy et al., 2013; Hashish et al., 2015) ดงันี้ 

(1) ควำมเป็นพษิของตะกัว่มผีลต่อกำรเจรญิพนัธุ์ของสตัว์น ้ำที่ได้รบัตะกัว่เป็นระยะเวลำนำน 
(Prolonged exposure) ท ำใหต้วัอสุจ ิ(Sperm) มคีวำมผดิปกต ิ

(2) ควำมเป็นพิษของตะกัว่มผีลต่อกำรกลำยพันธุ์ (Mutagenicity) ท ำให้กำรแบ่งตัวในระยะ 
เมตำเฟส (Metaphase) ส่งผลต่อควำมผิดปกติของโครโมโซมโดยมีกำรแตกของโครโมโซมและ 
โครมำตดิ 

(3) ควำมเป็นพษิของตะกัว่มผีลต่อระบบโลหติ โดยท ำใหเ้กดิอำกำรซดี (Anemia) เนื่องจำกเมด็
เลอืดแดงมอีำยุสัน้และแตกง่ำย นอกจำกนี้ยงัท ำใหม้คีวำมผดิปกตขิองกำรสรำ้งฮมีและพอรไ์ฟรนิเกดิจุด
กระจำยดำ้นรมิของเซลลเ์มด็เลอืดแดง (Basophilic stippling) 

(4) ควำมเป็นพษิของตะกัว่มผีลต่อระบบประสำทส่วนกลำง (Central nervous system; CNS) 
และส่วนปลำย (Peripheral nervous systems; PNS) เนื่องจำกตะกัว่สำมำรถผ่ำนเยื่อกัน้สมอง (Blood 
brain barrier) และสำมำรถท ำลำยเยือ่กัน้สมองส่งผลใหม้กีำรแพร่ของสำร เช่น โปรตนีอลับมูนิ (Albumin) 
ท ำใหม้คีวำมผดิปกต ิกำรสะสม (Accumulation) ของน ้ำในสมองท ำใหส้มองบวม (Edema) 

ตะกัว่เมื่อเขำ้สู่ร่ำงกำยจะท ำลำยเซลล ์โดยมคีุณสมบตัไิปรวมกบัหมู่ซลัไฮดรลิ (Sulhydryl; -SH) 
ของโปรตนีและเอนไซมท์ีเ่ยื่อหุ้มเซลลแ์ละออรแ์กเนลล ์ท ำใหเ้ซลลเ์กดิควำมเสยีหำยและไปรบกวนกำร
ท ำงำนของเซลล์ ได้แก่ ยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์บำงชนิด ขบวนกำรเข้ำแทนที่โลหะส ำคญัของ
เอนไซม ์ท ำใหเ้อนไซมท์ ำงำนไดน้้อยลงหรอืไมไ่ดเ้ลย รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งของชวีโมเลกุล  
(ภำพที ่4.18) 
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ภำพท่ี 4.18 ควำมผดิปกตจิำกตะกัว่ในปลำ ท ำใหล้ ำตวัคดงอ (ก-ข) เลอืดคัง่ตำมล ำตวั 
      และตำมอวยัวะภำยใน และปลำยซีเ่หงอืกพอง (ค) (ลกูศร)                                  

ท่ีมำ: Jezierska et al., 2000; Martinez et al., 2004; Mekkawy et al., 2013;  
        Hashish et al., 2015 

 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกตะกัว่ 
 กำรป้องกนัท ำได้โดยลดปรมิำณกำรใช้ในกิจกรรมของมนุษย ์ส่วนกำรก ำจดัสำมำรถท ำได้โดย

กำรตกตะกอนทำงเคม ี(Precipitation) สำรที่ใช้เติม ได้แก่ ปูนขำว (Ca(OH)2) หรอืโซดำไฟ (NaOH) 
เพื่อใหต้กตะกอนในรปูเลดไฮดรอกไซด ์(Pb(OH)2) กำรใชโ้ซดำแอซ (Na2(CO)3) เพื่อใหต้กตะกอนในรปู
เลดคำรบ์อเนต (PbCO3) รวมถงึกำรใช้ฟอสเฟตเพื่อให้ตกตะกอนในรูปเลดฟอสเฟต (Pb3(PO4)2) เป็น
ตน้ (Wood and Braunera, 2012)  
 5) ปรอท (Mercury; Hg) 

คณุสมบติัทัว่ไป  
ปรอทจดัอยูใ่นกลุ่มโลหะทรำนสชินั เป็นของเหลวทีอุ่ณหภูมหิอ้ง สำมำรถลื่นไหลหรอืเคลื่อนทีไ่ป

มำ มสีขีำวมนัวำวคล้ำยเงนิ สะท้อนแสง และเป็นตวัน ำไฟฟ้ำที่ต ่ำ สำมำรถระเหยกลำยเป็นไอได้ เมื่อ
แขง็ตวัจะมคีุณสมบตัคิล้ำยกบัโลหะทัว่ไป ทองค ำสำมำรถละลำยได้ดมีำกในปรอท แต่ปรอทไม่สำมำรถ
ละลำยเหลก็และแพลตนิมัได ้(Wood and Braunera, 2012) 

ปรอทที่ปนเป้ือนในสิง่แวดล้อมมแีหล่งก ำเนิดทัง้จำกธรรมชำตแิละกจิกรรมของมนุษย ์โดยทำง
ธรรมชำติเกิดจำกกระบวนกำรชะล้ำงและกดักร่อนหนิที่มสีำรปรอทเป็นองค์ประกอบ กำรแยกตวัของ
เปลอืกโลกและภูเขำไฟระเบดิ ส่วนจำกกจิกรรมของมนุษยเ์กดิจำกอุตสำหกรรมกำรสกดัทองค ำและเงนิ 
น ้ำมนัเชื้อเพลงิ และกำรปล่อยของเสยีจำกชุมชนอำคำรบ้ำนเรอืนเป็นต้น มนุษยม์กีำรใช้ประโยชน์จำก
ปรอทในหลำยรปูแบบ (Abu Hilal and Ismail, 2008; Wood and Braunera, 2012) ดงันี้ 

(1) ปรอทบรสิุทธิ ์(Elemental mercury) พบไดใ้นกำรระเบดิของภูเขำไฟ ปรอทวดัไข ้เครื่องวดั
ควำมดนัโลหติ สวติชไ์ฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กำรสงัเครำะหก๊์ำซคลอรนีและโซดำไฟ กำรแยกธำตุ
ทองค ำออกจำกธำตุอื่น วสัดุอุดฟัน ต ำรบัยำสมุนไพรพืน้บำ้น และกำรผลติกระดำษเงนิกระดำษทองทีใ่ช้
ในพธิกีรรมทำงศำสนำ  
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(2) ปรอทอนิทรยี ์(Organic mercury) ส่วนใหญ่จะพบในรปูของเมธลิเมอรค์วิร ี(Methylmercury) 
ซึ่งจะเกิดกำรปนเป้ือนในเนื้อเยื่อของสตัว์น ้ำตำมธรรมชำติ สำรไดเมธลิเมอร์ควิร ี(Dimethylmercury) 
อำจใชใ้นกำรทดสอบทำงเคม ีในอดตีเมธลิเมอรค์วิรแีละเอทธลิเมอรค์วิรใีชป้้องกนัเชือ้รำในเมลด็ สำรเฟ
นิลเมอรค์วิร ี(Phenylmercury) ใชเ้ป็นสำรตำ้นเชือ้รำผสมในสทีำบำ้น ปัจจบุนัสำรดงักล่ำวไมม่กีำรใชแ้ลว้ 

(3) ปรอทอนินทรยี ์(Inorganic mercury) ในรปูของเมอรค์วิรคีลอไรด ์(Mercuric chloride) ใชเ้ป็น
น ้ ำยำฆ่ำเชื้อ  เมอร์คิวรัสคลอไรด์ (Mercurous chloride)ใช้เ ป็นยำถ่ำยพยำธิ เมอร์คิวโรโครม 
(Mercurochrome) ใชใ้นยำแดง ไทเมอโรซำล (Tthimerosal) ใชผ้สมเป็นยำกนัเสยีในยำทำ ยำหยอดตำ 
และวคัซนี ส่วนเมอรค์วิรกิซลัไฟด ์(Mercuric sulfide) และ เมอรค์วิรกิออกไซด ์(Mercuric oxide) อำจพบ
ใชใ้นสบีำงชนิด รวมถงึอำจพบในสทีีใ่ชใ้นกำรสกัลำยทีผ่วิหนงัดว้ย 

ควำมเป็นพิษ  
ควำมผดิปกตขิองสตัว์น ้ำที่ได้รบัปรอทพบว่ำปลำจะมอีำกำรระบบประสำท เช่น ว่ำยหงำยท้อง

ว่ำยน ้ำชำ้ลง มปัีญหำกำรมอง รวมถงึควำมเสยีหำยต่อดเีอน็เอ อสุจแิละไข ่(ภำพที ่4.19) ปลำสำมำรถรบั
สำรปรอทไดจ้ำกอำหำรทีก่นิและแหล่งน ้ำทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่ำศยั อตัรำกำรสะสมของสำรปรอทขึน้กบัรปูของสำร
ปรอท และปัจจยัแวดล้อมอื่น เช่น อุณหภูมแิละควำมเคม็ เมื่ออุณหภูมขิองน ้ำสูงขึน้ปลำจะมกีำรสะสม
ของสำรปรอทเพิม่ขึ้น ควำมเค็มของน ้ำมอีิทธพิลต่ออตัรำกำรสะสมของปรอทในตวัปลำ ปลำน ้ำจดืจะ
สะสมปรอทไดเ้รว็กว่ำปลำน ้ำกรอ่ย ส่วนปลำทะเลจะมอีตัรำกำรสะสมของปรอทในร่ำงกำยไดเ้รว็กว่ำปลำ
น ้ำกรอ่ย (Abu Hilal and Ismail, 2008; Wood and Braunera, 2012; Dong et al., 2016; Jackson, 2017)  

 

     
ภำพท่ี 4.19 ควำมผดิปกตจิำกปรอทในปลำ พบอำกำรทำงประสำท ว่ำยน ้ำผดิปกต ิ(ก)    

      และมพีฒันำกำรของหวัใจในระยะตวัอ่อนผดิปกต ิ(ข)            
ท่ีมำ: Dong et al., 2016; Jackson, 2017  
 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกปรอท 
สำมำรถป้องกนัโดยกำรใชส้ำรอื่นแทนปรอท กำรเปลีย่นกระบวนกำรผลติ หำกป้องกนักำรไดร้บั

ปรอทจำกอำหำรในมนุษย์ต้องเลกิกำรบรโิภคสตัว์น ้ำที่จบัมำจำกแหล่งน ้ำที่ปนเป้ือน นอกจำกนี้กำร
ตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำ กำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน ้ำและน ้ำทะเลชำยฝัง่ รวมถงึ

ก 

 

ข 
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กำรประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้ และสร้ำงจติส ำนึกด้ำนกำรอนุรกัษ์ จะช่วยในกำรป้องกนัและลดพษิจำก
ปรอททีป่นเป้ือนในสิง่แวดลอ้มและสะสมในสตัวน์ ้ำไดอ้กีทำงหนึ่ง (Wood and Braunera, 2012) 

6) สำรหนู (Arsenic; As) 
คณุสมบติัทัว่ไป   
สำรหนูในรปูธำตุบรสิุทธิเ์ป็นโลหะสเีทำเงนิ มนัวำว ค่อนขำ้งเปรำะ สำรประกอบของสำรหนูส่วน

ใหญ่อยู่ในรูปผงหรอืผลกึซึ่งไม่มสี ีไม่มกีลิน่ ไม่มรีส บำงครัง้อำจอยู่ในรูปผงสเีทำด ำ ผวิที่มนัวำวเมื่อ
สมัผสักบัออกซเิจนจะเป็นสดี ำด้ำน สำรหนูพบไดใ้นหลำยรูปแบบ ไดแ้ก่ ในรปูธำตุบรสิุทธิ ์สำรประกอบ
เกลอือนินทรยีแ์ละอนิทรยีข์องสำรหนู สำรหนูในรปูของธำตุบรสิุทธิม์คีวำมเป็นพษิน้อยกว่ำในสำรหนูใน
รปูสำรประกอบ ควำมเป็นพษิเฉียบพลนัยงัขึน้อยู่กบัวำเลนซอีกีดว้ย สำรหนูในรปูสำรประกอบอนินทรยี ์
(Inorganic arsenic compound) จะมีพิษมำกกว่ำในรูปสำรประกอบอินทรีย์ (Organic arsenic 
compound) และสำรหนูในรูปไตรวำเลนต์หรอื As3+ จะมพีษิมำกกว่ำสำรหนูในรูปเพนตำวำเลนซ์หรอื 
As5+ สำรหนูยงัสำมำรถท ำให้เกดิภำวะเครยีดออกซเิดชนั (Oxidative stress) ซึ่งท ำให้เกดิกำรท ำลำย
เซลลแ์ละสำรพนัธุกรรมดเีอน็เอ (Deoxyribonucleic acid; DNA) ได ้ยบัยัง้กำรสรำ้งสำรไนตรกิออกไซด์ 
(Nitric oxide) และยงัมคีุณสมบตัเิป็นสำรก่อมะเรง็ (Abu Hilal and Ismail, 2008; Wood and Braunera, 
2012)   

ควำมเป็นพิษ                                                                                                                            
ควำมผดิปกตขิองสตัวน์ ้ำทีไ่ดร้บัสำรหนูพบว่ำผวิหนังจะเกดิกำรเพิม่จ ำนวนเซลล ์(Hyperplasia) 

ของเซลลส์รำ้งเมอืก (Mucous cells) เพื่อสรำ้งเมอืกทีม่ำกกว่ำปกตมิำปกคลุมผวิเพื่อป้องกนัผวิหนังจำก
พษิของสำรหนู อย่ำงไรก็ตำมกำรสรำ้งเมอืกมำป้องกนัอำจอยู่ได้ไม่นำน เนื่องจำกกำรได้รบัสำรพษิใน
เวลำทีน่ำน น ำไปสู่กำรสกึหรอและหลุดลอกของเซลลช์ัน้บนของผวิหนัง แต่เซลลช์ัน้บนของผวิหนังที่รบั
สมัผสัสำรหนูมกีำรเปลี่ยนแปลงทำงสรรีวทิยำและโครงสรำ้ง ท ำใหไ้ม่สำมำรถสรำ้งเซลลใ์หม่มำทดแทน
ได้ นอกจำกนี้ยงัพบว่ำเหงอืกเกดิควำมผดิปกตเิมื่อสตัวน์ ้ำได้รบัสำรหนู ซึ่งจะเกดิควำมเครยีดในระบบ
หำยใจ (Respiratory distress) แสดงใหเ้หน็ถงึอำกำรเริม่แรกของควำมเป็นพษิ โดยเกดิกำรสรำ้งเมอืก
ปกคลุมและอำจเกดิจำกกำรที่ได้รบัควำมเสยีหำยโดยตรงจำกสำรพษิ ท ำให้หลอดเลอืดที่เหงอืกท ำงำน
ลม้เหลว (Collapse) และปลำเกดิภำวะขำดออกซเิจน (Anoxia) ในทีสุ่ด ควำมเป็นพษิของสำรหนูมผีลต่อ
ตบัของสตัว์น ้ำ (ภำพที่ 4.20-4.21) เนื่องจำกตบัเป็นอวยัวะส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรควบคุมกำรท ำงำน
ของเมแทบอลซิมึ (Metabolic functions) ซึง่สำรหนูส่วนใหญ่เกดิกำรเปลีย่นรปู (Biotransformation) ที่
ตับ ท ำให้มสีำรพิษสะสมมำกที่ตับส่งผลต่อกำรเสื่อมของตับ (Liver degeneration) ถุงน ้ำดีอักเสบ 
(Gallbladder inflammation) และยงัพบอำกำรที่ระบบย่อยอำหำรโดยเพิม่กำรแพร่ผ่ำนของเหลวในเส้น
เลือดบรเิวณทำงเดินอำหำร ซึ่งน ำไปสู่กำรสูญเสียของเหลวออกนอกร่ำงกำยท ำให้เกิดควำมดันสูง 
(Hypotension)(Abu Hilal and Ismail, 2008; Wood and Braunera, 2012; Kumari, 2013)  
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     ภำพท่ี 4.20 ควำมผดิปกตจิำกสำรหนูในปลำ ผวิหนงัปลำดุกเปลีย่นส ี(ก) เยือ่บุเหงอืกหนำตวั (ข) 
และโครงสรำ้งในเซลลต์บัเสยีหำย (ค) 

     ท่ีมำ:  Abu Hilal and Ismail, 2008; Kumari, 2013 
 

 
            

   ภำพท่ี 4.21 ควำมผดิปกตจิำกสำรหนูในเซลลต์บัปลำ ปลำดุก (ก)  ปลำช่อน (ข) 
        ปลำกระดี ่(ค) ปลำหมอไทย (ง)  ภำพจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน x10,000 เท่ำ 

   ท่ีมำ:  Abu Hilal and Ismail, 2008; Kumari, 2013 
  
        กำรป้องกนัและลดพิษจำกสำรหนู 

สำรหนูเป็นธำตุที่พบได้ทัว่ไปในสิง่แวดล้อม สำมำรถพบสำรหนูได้ในดนิ แหล่งน ้ำ อำหำร และ
อำกำศ ดงันัน้กำรป้องกนัอนัตรำยจำกกำรสมัผสัสำรหนูจงึท ำไดย้ำก ส่วนกำรลดปรมิำณสำรหนูสำมำรถ
ท ำได้โดยใช้หลกักำรทำงเคมเีพื่อบ ำบดัสำรหนู ได้แก่ โคแอกลูเลชนัและฟลอกควิเลชนั (Coagulation 
and Flocculation) กระบวนกำรดูดซบั กระบวนกำรแลกเปลีย่นไอออน (Ion exchange) ออกซเิดชนัโดย
ใชโ้อโซน (Oxidation with Ozone) กำรกรองผ่ำนเยือ่ (Membrane filtration) และกระบวนกำรตกตะกอน 
(Precipitation) นอกจำกนี้กำรบ ำบดัฟ้ืนฟูโดยใชหลกัชวีภำพ (Biological remediation and biological 
treatment) เป็นอกีทำงเลอืกหนึ่งในปัจจบุนั (จอมจนัทร,์ 2557; Wood and Braunera, 2012) 

7) โครเมียม (Chromium; Cr) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
โครเมยีมเป็นโลหะสขีำวเป็นมนัวำวและแขง็มำก พบได้ในดนิ หนิ พชื สตัว์ และฝุ่ นจำกปล่อง

ภูเขำไฟ ในธรรมชำติไม่พบธำตุโครเมยีมในรูปธำตุอิสระแต่จะพบในรูปของแร่ ซึ่งแร่ที่พบมำกคอื แร่  
ไครไลต ์(FeO*Cr2O3) สำรประกอบหรอืไอออนของธำตุโครเมยีมมสี ีเช่น สเีหลอืง (K2CrO4 หรอื CrO4

2-)  
สสี้ม (K2Cr2O7 หรอื Cr2O7

2-) และ สมี่วงแดง (KCr (SO4) 2*12H2O) เป็นต้น โครเมยีมเป็นธำตุที่พบใน
ร่ำงกำยมนุษย์ซึ่งจะมโีครเมยีมปรมิำณน้อยและเป็นสำรอำหำรที่จ ำเป็นเพื่อสุขภำพที่สมบูรณ์กำรใช้
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ประโยชน์โครเมยีมทำงอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่ใชท้ำและชุบเหลก็และอลัลอยดอ์ฐิในเตำเผำ สำรประกอบ
ของโครเมยีมใชเ้ป็นสยีอ้มและในอุตสำหกรรมฟอกหนงัและรกัษำเนื้อไม ้(Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ 
โครเมยีมทีม่คีวำมเป็นพษิจะอยู่ในรปูโครเมยีม +6 เมือ่เขำ้สู่ปลำ ควำมเป็นพษิของโครเมยีมจะมี

ผลต่อปลำแต่ละชนิด ตวัอย่ำงเช่น ควำมเป็นพษิของโครเมยีมในปลำเรนโบว์เทรำท์จะได้รบัพษิต่อกำร
ผสมพนัธุ์ ควำมเป็นพษิของโครเมียมในปลำนิลจะท ำให้ปรมิำณเมด็เลอืดขำวและเมด็เลอืดแดงลดลง 
เวลำในกำรแขง็ตวัของเลอืดลดลง ภูมคิุม้กนัลดลง ตดิโรคง่ำย ปลำกดหลวงจะมภีูมคิุ้มกนัต ่ำลง ตดิโรค
ง่ำยจำกเซลลเ์มด็เลอืดขำวถูกโครเมยีมท ำลำย ควำมเป็นพษิของโครเมยีมในปลำยีส่กเทศจะไปมผีลใน
กำรลดปรมิำณโปรตนี ไขมนัและไกลโคเจน ในตบั เหงอืกและกลำ้มเนื้อ ส่วนปลำกระดีย่กัษ์โครเมยีมจะ
ไปมผีลในกำรลดปรมิำณไกลโคเจนในตบั เกดิภำวะน ้ำตำลในเลอืดสูง (ภำพที ่4.22) นอกจำกนี้เมื่อปลำ
ทองได้รบัโครเมยีมจะส่งผลต่อกำรเกิดเซลล์เสื่อมตำย มอีนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น (Saxena and Saxena, 
2007; Wood and Braunera, 2012; Aslam and Yousafzai, 2017; Filho et al., 2017; Javed et al., 
2017)  

 

   

   
 

 

ภำพท่ี 4.22 ควำมผดิปกตจิำกโครเมยีมในปลำ พบจดุเลอืดออกทีล่ ำตวั (ก) ไต (ข) ล ำไส ้(ค)  
                       มำ้ม (ง) ตบั (จ) และ กระดกูสนัหลงัโก่งโคง้ผดิรปู (ฉ) 

ท่ีมำ: Saxena and Saxena, 2007; Filho et al., 2017  
 
กำรป้องกนัและลดพิษจำกโครเมียม 

 โครเมยีมมผีลกระทบต่อสตัวน์ ้ำดงักล่ำวมำแลว้ ดงันัน้กำรป้องกนัและลดพษิจำกโครเมยีมในกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ โดยผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำควรหลกีเลีย่งและระมดัระวงักำรปนเป้ือนโครเมยีมลงสู่น ้ำหรอืตกคำ้ง
ในบรเิวณทีท่ ำกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ (Wood and Braunera, 2012) นอกจำกนี้กำรปฏบิตังิำนเกี่ยวขอ้งกบั
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314808X16301075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314808X16301075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314808X16301075#!
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โครเมยีม ต้องใส่ถุงมอื หน้ำกำกป้องกนั และต้องลำ้งมอืและกำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำยหลงักำรท ำงำน
ทุกครัง้ รวมถงึจะตอ้งมกีำรเฝ้ำระวงักำรเกดิพษิของโครเมยีมโดยกำรตรวจรำ่งกำยเป็นประจ ำ  
 8) แมงกำนีส (Manganese; Mn) 

คณุสมบติัทัว่ไป  
แมงกำนีสเป็นโลหะสเีงนิมนัวำว พบมำกในดนิ พชืผกั สตัวท์ะเล เครือ่งในสตัว ์กระดกู เป็นโลหะ

จ ำเป็นทีร่่ำงกำยต้องกำรปรมิำณน้อย แต่มคีวำมส ำคญัต่อชวีติทัง้กำรเจรญิเตบิโต กำรเผำผลำญอำหำร 
กำรสร้ำงกระดูกและเลอืด กำรท ำงำนของระบบสืบพนัธุ์และระบบประสำท เป็นต้น กำรใช้ประโยชน์
แมงกำนีสในอุตสำหกรรม เช่น หลอมโลหะผสม ผลิตถ่ำยไฟฉำย น ้ำมกัชกัเงำ งำนเคลือบภำชนะ 
เครื่องปั้นดินเผำ เซรำมกิและสี กำรได้รบัแมงกำนีสปรมิำณที่มำกเกินไปในร่ำงกำยมผีลกระทบต่อ
สุขภำพโดยตรงต่อระบบทำงเดนิหำยใจและสมอง อำกำรส ำคญัในมนุษยไ์ดแ้ก่ ประสำทหลอน ปัญญำทบึ 
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง เป็นหมนั ระบบประสำทถูกท ำลำย เกิดโรคระบบประสำทและหำยใจ (Wood and 
Braunera, 2012) 

 ควำมเป็นพิษ  
ควำมเป็นพษิของแมงกำนีสอยู่ในรปู +2 และ +3 เมื่อเขำ้สู่ปลำแต่ละชนิดจะมผีลกระทบแตกต่ำง

กนั เช่น ควำมเป็นพษิของแมงกำนีสในปลำบรำวน์เทรำท ์โคโฮแซลมอน และปลำดุกอนิเดยี จะส่งผลต่อ
กำรเจรญิและอตัรำรอดของลูกปลำ ควำมเป็นพษิของแมงกำนีสในปลำนิลมผีลต่อค่ำโลหติวทิยำ ได้แก่ 
จ ำนวนเมด็เลอืดแดง ค่ำฮโีมโกลบนิและเมด็เลอืดขำวลดลง ส่วนปลำทองและปลำคูด้ ำ แมงกำนีสจะยบัยัง้
กำรท ำงำนสำรต้ำนอนุมูลอิสระในสมอง นอกจำกนี้ยงัพบว่ำผลของแมงกำนีสต่อปลำเลียหินจะท ำให้
จ ำนวนเมด็เลอืดแดง ค่ำฮโีมโกลบนิและเมด็เลอืดแดงอดัแน่นลดลง แต่พบกำรเพิม่ขึ้นของจ ำนวนเมด็
เลอืดขำว ส่วนควำมเป็นพษิต่อปลำกระดีย่กัษ์จะไปมผีลในกำรลดปรมิำณไกลโคเจนในตบั อย่ำงไรกต็ำม
ควำมเป็นพษิของแมงกำนีสในปลำม้ำลำยยงัพบสมองถูกท ำลำย เป็นต้น (ภำพที่ 4.23) (Saxena and 
Saxena, 2007; Jezierska et al., 2009; Sharma and Langer, 2014; Javed et al., 2017)  

 

     
 

ภำพท่ี 4.23  ควำมผดิปกตจิำกแมงกำนีสในปลำ หวัใจบวมน ้ำ (ก) กระดกูสนัหลงัโคง้ผดิรปู (ข) 
ท่ีมำ: Saxena and Saxena, 2007; Jezierska et al., 2009; Filho et al., 2017  

 

 

ก ข 
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กำรป้องกนัและลดพิษจำกแมงกำนีส 
แมงกำนีสมผีลกระทบต่อสตัว์น ้ำดงักล่ำวมำแล้ว ดงันัน้กำรป้องกนัและลดพษิจำกแมงกำนีสใน

กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ โดยผู้เลี้ยงสตัว์น ้ำควรเลี่ยงและระมดัระวงักำรปนเป้ือนแมงกำนีสลงสู่น ้ำหรอื
ปนเป้ือนตกค้ำงในบรเิวณที่ท ำกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ (Wood and Braunera, 2012) รวมถงึผู้ปฏบิตังิำน
เกี่ยวขอ้งกบัแมงกำนีสต้องใส่ถุงมอืใส่หน้ำกำกป้องกนั และต้องล้ำงมอืและกำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำย
หลงักำรท ำงำนทุกครัง้ นอกจำกนี้จะต้องมกีำรเฝ้ำระวงักำรเกดิพษิของแมงกำนีสโดยกำรตรวจร่ำงกำย
เป็นประจ ำ 

9) สตรอนเทียม (Strontium; Sr) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
สตรอนเทยีมเป็นโลหะสขีำวเงนิ หำยำกในธรรมชำต ิมคีวำมถ่วงจ ำเพำะประมำณ  2.5 ใกลเ้คยีง

กบัอะลมูเินียม สตรอนเทยีมสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดใ้นกำรเป็นโลหะผสม สำรออกซเิดชนัรดีกัชนัใน
กำรเตรยีมโลหะและใช้ในกำรแยกก๊ำซไนโตรเจน ในธรรมชำติสตรอนเทยีมพบ 4 ไอโซโทป คอื 84Sr, 
86Sr, 87Sr และ 88Sr ซึ่งไม่เป็นสำรอนัตรำย แต่ในรูปไอโซโทป 90Sr ที่เกดิจำกกำรแตกตวัของนิวเคลยีส
สำมำรถปลดปล่อยกมัมนัตภำพรงัสทีีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ (Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ 
สตรอนเทยีมสำมำรถซมึผ่ำนผวิหนังของสตัว์น ้ำได้ เมื่อสตรอนเทยีมสำมำรถเขำ้สู่กระแสเลอืด

แล้วจะไปสะสมในกระดูกเพรำะลกัษณะของสตรอนเทยีมคล้ำยแคลเซยีมมำกส่งผลท ำให้กระดูกอ่อน
เปรำะแตกง่ำย ในสตัว์น ้ำที่อำยุน้อยจะส่งผลรุนแรงกว่ำสตัว์น ้ำที่โตเต็มวยัเนื่องจำกสตรอนเทยีมถูกใช้
เพื่อสรำ้งกระดูก เลอืดออกง่ำย ไม่ทนต่อกำรขำดออกซเิจน ภูมคิุม้กนับกพร่องอกีทัง้ยงัเป็นสำรก่อมะเรง็
ที่มกัจะท ำให้เกิดมะเรง็ที่กระดูก กล้ำมเนื้อและเนื้อเยื่อข้ำงเคยีง (ภำพที่ 4.24) (Wood and Braunera, 
2012; Mckenzie, 2015)   

 

    
ภำพท่ี 4.24 ควำมผดิปกตจิำกสทรอนเทยีมในปลำแซลมอน พบมะเรง็ในกระดกู (ก)    

      และกลำ้มเนื้อ (ลกูศร) (ข) 
ท่ีมำ: Mckenzie, 2015 

 

 

ก ข 
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กำรป้องกนัและลดพิษจำกสตรอนเทียม 
สตรอนเทยีมมผีลกระทบต่อสตัวน์ ้ำดงักล่ำวมำแลว้ ดงันัน้กำรป้องกนัและลดพษิจำกสตรอนเทยีม

ในกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ โดยกำรเปลีย่นน ้ำทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำ ควบคุมสภำพน ้ำใหเ้หมำะสมรวมถงึควบคุม
สภำพแวดลอ้มบรเิวณรอบแหล่งน ้ำเพื่อไมใ่หม้สีิง่เจอืปนลงในแหล่งน ้ำ เป็นตน้ 

10) ยเูรเนียม (Uranium; U) 
คณุสมบติัทัว่ไป 
ยเูรเนียมเป็นธำตุโลหะหนักกมัมนัตรงัส ีมสีเีงนิวำว ตำมธรรมชำตพิบปรมิำณเลก็น้อยในหนิ ดนิ 

น ้ำ พชื และสตัว์ อำจพบในรปูสำรประกอบเตตระฟลูออไรด ์ออกไซด ์ไนเตรต เททระโบรไมดไ์ดซลัไฟด ์
เป็นต้น  ควำมเป็นพษิโดยตรงของยเูรเนียมต่อปลำม ี2 รปูแบบ คอื กำรแผ่กมัมนัตภำพรงัสแีละกำรท ำ
ปฏกิริยิำทำงเคม ี(Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ 
ควำมเป็นพิษเฉียบพลันของยูเรเนียมท ำให้สัตว์น ้ ำเสียชีวิต เนื่องจำกเหงือกเสียหำยโดย

โครงสรำ้งเซลลถ์ูกท ำลำยและสูญเสยีหน้ำทีจ่ำกสำรอนุมลูอสิระ (Reactive oxygen species) เหงอืกบวม
อยำ่งรนุแรง (Severe edema) และมกีำรเพิม่จ ำนวนของคลอไรดเ์ซลล ์(Chloride cell hyperplasia) ควำม
เสยีหำยของเหงอืกส่งผลใหก้ำรแพร่ผ่ำนของออกซเิจนและก๊ำซอื่นลดลง กำรไหลเวยีนของเลอืดลดและ
เกดิภำวะขำดออกซเิจน นอกจำกนี้หำกควำมเป็นพษิของยเูรเนียมอยู่ในระดบัทีต่ ่ำจะส่งผลต่อกำรพฒันำ
โครงสรำ้งของตวัอ่อน (ภำพที ่4.25) นอกจำกนี้ควำมเป็นพษิของยเูรเนียมทำงออ้มทีม่ต่ีอสตัวน์ ้ำจะท ำให้
เกดิค่ำควำมกระด้ำงและค่ำควำมเป็นประจุในน ้ำ ส่งผลให้น ้ำไม่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชวีติ (Wood and 
Braunera, 2012; Lourenco, 2017)  

 

    

ภำพท่ี 4.25 ควำมผดิปกตจิำกยเูรเนียมในลกูปลำ พบโครงสรำ้งเจรญิพฒันำผดิรปู   
ท่ีมำ: Lourenco, 2017 
 

             กำรป้องกนัและลดพิษจำกยเูรเนียม 
 ควรหลกีเลีย่งสถำนทีท่ีอ่ยู่ใกลแ้หล่งของกมัมนัตภำพรงัส ีและมกีำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำในแหล่ง
น ้ำสม ่ำเสมอ อกีทัง้ยงัมวีธิสี ำหรบัป้องกนัและลดพษิไดเ้ช่นเดยีวกบัโลหะหนักชนิดอื่น คอื มกีำรบ ำบดัน ้ำ
เพื่อให้มกีำรก ำจดัน ้ำเสียและควบคุมมลพษิในน ้ำได้ กำรเพิม่ขึ้นของค่ำ พเีอช แคลเซยีมคำร์บอเนต 
ฟอสเฟตในน ้ำจะช่วยลดระดบัยเูรเนียมลง เนื่องจำกสำมำรถละลำยไปกบัสำรละลำยอนิทรยีใ์นน ้ำได้ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717315292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717315292#!
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11) ทองแดง (Copper; Cu) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
ทองแดงเป็นโลหะค่อนขำ้งอ่อน มสีนี ้ำตำลแดง สำมำรถตแีผ่เป็นแผ่นและดงึเป็นเส้นท ำให้เป็น

รูปร่ำงได้ง่ำย เป็นธำตุที่น ำควำมร้อนและน ำไฟฟ้ำได้ดีรองจำกปรอท มจีุดหลอมเหลวและจุดเดือด
ค่อนขำ้งสงู เลขออกซเิดชนัทีส่ ำคญั คอื +1 และ +2 โดยไมเ่สถยีรเมือ่อยูใ่นน ้ำ แต่สำรประกอบเชงิซอ้นจะ
เสถยีรและละลำยอยูใ่นน ้ำได ้สำมำรถท ำปฏกิริยิำกบัธำตุอโลหะบำงชนิดเกดิเป็นสำรประกอบได ้ทองแดง
ถูกใช้แพร่หลำยในผลติภณัฑไ์ฟฟ้ำและอเิลคทรอนิกส ์โดยทองแดงเป็นองคป์ระกอบของเอนไซมห์ลำย
ชนิดและไกลโคโปรตนีทีส่ ำคญัต่อระบบประสำทและกำรสงัเครำะหฮ์โีมโกลบนิ (Henczova et al., 2008; 
Wood and Braunerb, 2012) 

ควำมเป็นพิษ 
สตัว์น ้ำจะได้รบัทองแดงผ่ำนทำงกำรกินอำหำรหรอืแพร่จำกน ้ำเข้ำสู่เหงอืก ควำมเป็นพษิของ

ทองแดงท ำใหส้ตัวน์ ้ำไม่กนิอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรบักลิน่ลดลง กำรเจรญิเตบิโตลดลง กำรพฒันำ
โครงสรำ้งตวัอ่อนผดิปกต ิล ำตวัเกดิกำรคดงอ (Scoliosis) กำรสรำ้งเมด็สทีีต่ำลดลง (ภำพที ่4.26) และท ำ
ใหเ้หงอืกเสยีควำมสำมำรถในกำรน ำโซเดยีมและโพแทสเซยีมเขำ้หรอืออกจำกร่ำงกำย เมื่อสมดุลเกลอื
ถูกรบกวนอำจท ำใหส้ตัวน์ ้ำตำย เนื่องจำกกำรท ำงำนของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบประสำทลม้เหลว 
ควำมเป็นพษิของทองแดงจะเพิม่มำกขึน้ในน ้ำทีม่สีภำพเป็นกรดหรอืมคีวำมเขม้ขน้ของแคลเซยีมต ่ำหรอื
มปีรมิำณของบฟัเฟอรน้์อย (Jezierska et al., 2000; Ishizaki et al., 2010; Wood and Braunerb, 2012; 
Javed et al., 2017)  

 
 

   ภำพท่ี 4.26 ควำมผดิปกตจิำกทองแดงในปลำ กำรสรำ้งเมด็สทีีต่ำลดลง (ก)  ล ำตวัคด (ลกูศร) (ข-ง) 
   ท่ีมำ: Jezierska et al., 2000; Ishizaki et al., 2010 
 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกทองแดง 
รกัษำสภำพน ้ำไม่ใหเ้ป็นกรด เช่น กำรโรยปนูขำว ปนูซเีมนต์ เนื่องจำกสภำพน ้ำทีเ่ป็นกรดจะท ำ

ใหค้วำมเป็นพษิของทองแดงเพิม่สูงขึน้ หำกเกดิควำมเป็นพษิของทองแดงในน ้ำทีเ่พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ควร
รบีเปลีย่นน ้ำเพื่อลดปรมิำณทองแดง 

 

 
ข ก ค ง 
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12) สงักะสี (Zinc; Zn) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
สงักะสเีป็นโลหะธำตุสเีงนิมนัวำวทีน่ิยมน ำมำใชใ้นภำคอุตสำหกรรมมำก ซึง่เป็นโลหะโครงสรำ้ง

หรอืโลหะผสมกับโลหะอื่นเพื่อประยุกต์ใช้งำนในหลำยด้ำน นอกจำกนัน้สงักะสียงัเป็นแร่ธำตุหนึ่งที่
สำมำรถพบได้ในร่ำงกำยมนุษยแ์ละสตัว ์เนื่องจำกจดัเป็นแร่ที่ร่ำงกำยต้องกำรชนิดหนึ่ง สงักะสทีีพ่บใน
ธรรมชำตไิม่พบในรูปของธำตุอสิระ โดยทัว่ไปมกัอยู่ในรูปของซลัไฟด์ (ZnS) และซลัไฟด์ของโลหะอื่น 
เช่น เหลก็ ตะกัว่ แคดเมยีม และทองแดง ส ำหรบัแรส่งักะสทีีพ่บมำกทีสุ่ดในโลกคอื แรส่ฟำเลอไรต ์(ZnS) 
ส่วนในประเทศไทยพบสินแร่สงักะสีเป็นชนิดซลัไฟต์ปนกับแร่ตะกัว่ซลัไฟด์ พบมำกที่อ ำเภอแม่สอด 
จงัหวดัตำก (Wood and Braunerb, 2012) สงักะสเีป็นธำตุทีส่ ำคญัและจ ำเป็นส ำหรบัสิง่มชีวีติ โดยเฉพำะ
คนและสตัว ์สงักะสมีหีน้ำทีส่ ำคญัในระบบเอนไซม ์มบีทบำทส ำคญัในปฏกิริยิำทำงชวีเคมขีองร่ำงกำยซึง่
มสี่วนรว่มในกระบวนกำรสรำ้งโปรตนีเมตำบอลซิมึของกรดนิวคลอีกิ  

ควำมเป็นพิษ 
กำรทีส่ตัวน์ ้ำไดร้บัปรมิำณสงักะสมีำกเกนิควำมจ ำเป็นจะท ำใหเ้กดิพษิจำกสงักะสไีด ้โดยสงักะสี

จะจบัและท ำลำยพืน้ผวิบรเิวณดำ้นนอกของเหงอืก ท ำใหส้ตัวน์ ้ำหำยใจถี่เพื่อช่วยในกำรขบัสงักะส ีแต่จะ
ยิง่ท ำใหส้งักะสเีขำ้สู่เหงอืกมำกขึน้  

กระบวนกำรท ำให้เกดิควำมเป็นพษิของสงักะสเีกดิจำกกลไกของสงักะสจีะไปยบัยัง้เอนไซมใ์น
กระบวนกำรสงัเครำะห์ฮมี (Heme) ในเมด็เลอืดแดง รวมทัง้รบกวนกำรสงัเครำะห์โปรตนีโกลบนิท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งออกซเิจนของเมด็เลอืดแดงลดลง ส่งผลใหส้ตัวน์ ้ำมีล ำตวัสคีล ้ำขึน้ โดยในช่วง
แรกสตัวน์ ้ำจะตำยเป็นจ ำนวนมำก แต่ช่วงหลงักำรตำยจะลดลงเนื่องจำกเริม่มกีำรปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัสภำวะ
ที่มีสังกะสีปริมำณมำกในน ้ ำ นอกจำกนี้ส ังกะสียงัมีผลต่อกำรวำงไข่และตัวอ่อนของปลำท ำให้กำร
เจรญิเตบิโตชำ้ลง หำกควำมเขม้ขน้อยู่ทีร่ะดบั 0.4 มลิลกิรมัต่อลติรสำมำรถฆ่ำตวัอ่อนหอยไดแ้ละระดบั
ควำมเขม้ขน้ 10 มลิลกิรมัต่อลติรจะเป็นพษิต่อปลำและหอยสองฝำ (ภำพที ่4.27) (Ceyhun et al., 2011; 
Wood and Braunerb, 2012)  

 

 
    

ภำพท่ี 4.27 ควำมผดิปกตจิำกสงักะส ีปลำตำยจำกขำดอำกำศ (ก) เซลลบ์ุผวิเหงอืกหนำตวั (ลกูศร)(ข)   
ท่ีมำ: Subashkumar and Selvanayagam, 2014; Macri, 2016  

 

ง 
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กำรป้องกนัและลดพิษจำกสงักะสี 
 กำรป้องกนัและลดพษิจำกสงักะสสีำมำรถท ำไดโ้ดยเตมิธำตุแคลเซยีม เช่น แคลเซยีม คำรบ์อเนต 
(CaCO3) หรอื แคลเซยีมซลัเฟต (CaSO4) ลงไปในน ้ำในปรมิำณทีเ่หมำะสม โดยแคลเซยีมจะท ำหน้ำทีใ่น
กำรแย่งจบัแบบแข่งขนั (Competitive inhibition) บรเิวณผนังเซลล์ของคลอไรด์เซลล์ที่เหงอืก ท ำให้
ปรมิำณสงักะสทีีจ่ะผ่ำนเขำ้ทำงเหงอืกของสตัวน์ ้ำลดลง  

13) เหลก็ (Iron; Fe)  
คณุสมบติัทัว่ไป  
เหลก็เป็นของแขง็สดี ำหรอืเทำ ส่วนใหญ่มกัพบเห็นในรูปออกซไิดซ ์(Oxidized form) หรอื Iron 

(III) oxide ควำมถ่วงจ ำเพำะ 7.68 ไม่มกีลิน่ ไม่มรีส ไม่ละลำยน ้ำ ธำตุเหล็กนิยมใช้ในกำรรกัษำภำวะ
โลหิตจำงเนื่ องจำกเหล็กในร่ำงกำยส่วนใหญ่จะรวมเป็นสำรประกอบอยู่ในฮีม (Heme) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของโปรตนีทีท่ ำหน้ำทีส่ ำคญัในเลอืด กลำ้มเนื้อและน ้ำยอ่ย  

เหลก็ม ี2 รปูแบบคอื ละลำยน ้ำและไม่ละลำยน ้ำ ในแหล่งน ้ำทีม่อีอกซเิจนธำตุเหลก็จะอยู่ในรปูที่
ไม่ละลำยน ้ำ (Fe3+) ซึ่งมอีทิธพิลเหนือรูปแบบไบวำเลนซ์ (Fe2+) โดย Fe2+นี้จะเป็นอนัตรำยต่อสตัว์น ้ำ
และยงัสำมำรถไปจบัอัลคำไลน์ที่พื้นผิวของเหงอืกแล้วออกซิไดซ์เป็น Fe3+ ซึ่ง Fe3+นี้ก็จะไปท ำลำย
เหงอืกและเยือ่บุเซลลใ์หเ้สยีหำย รวมถงึรบกวนระบบหำยใจ (Wood and Braunerb, 2012) 

ควำมเป็นพิษ 
เหล็กเป็นสำรที่ไม่มพีษิ แต่ถ้ำเหล็กมคีวำมเข้มข้นมำกกว่ำ 0.1 มลิลกิรมัต่อลติร จะสำมำรถ

ท ำลำยเหงอืกของปลำเนื่องจำกอนุภำคของเหลก็ไปเกำะทีพ่ื้นผวิของเหงอืกท ำใหเ้กดิปฏกิริยิำกำรสรำ้ง
สำรอนุมลูอสิระและปฏกิริยิำเฟนตนั (Fenton reaction) โดยปฏกิริยิำทัง้สองในขำ้งต้นจะเหนี่ยวน ำใหเ้กดิ
ควำมเครยีดออกซเิดชนั (Oxidative stress) เกดิอนุมูลอสิระรอบเหงอืกส่งผลให้เกดิกำรท ำลำยเนื้อเยื่อ
เหงอืก นอกจำกกลไกดงักล่ำวแลว้ Fe2+ ยงัมคีวำมสำมำรถในกำรยดึเกำะกบัพื้นผวิเหงอืกและเกดิกำร
ออกซเิดชัน่เป็น Fe3+ ซึ่งเป็นสำรที่ไม่ละลำยน ้ำ สำรที่ไม่ละลำยน ้ำเหล่ำนี้จะท ำให้เกดิควำมเสยีหำยต่อ
เยื่อบุผวิของเหงอืก เซลลเ์ยื่อบุเพิม่จ ำนวน เซลลต์ำยลอกหลุด (ภำพที ่4.28) รวมถงึกระบวนกำรหำยใจ
ของเซลลห์ยดุท ำงำน (Fish, 2009; Slaninova et al., 2014) สภำวะทีม่ผีลกระทบ คอื 

(1) ไฮพอกเซยี (Hypoxia) หรอื สภำวะขำดออกซเิจน โดยปลำที่เกดิภำวะนี้จะเริม่ลอยหำยใจ
บรเิวณผวิน ้ำ หำยใจเรว็ขึน้ ซมึ ตวัมสีคีล ้ำขึน้ ในกรณทีีร่นุแรงอำจท ำใหส้ตัวน์ ้ำว่ำยผิดปกต ิเสยีสมดุล  

(2) ไฮเปอร์คำร์พเนีย (Hypercapnia) หรอื สภำวะที่มคีำร์บอนไดออกไซด์สะสมในเลอืดมำก 
ส่งผลต่อกำรท ำงำนลดลงของกำรหำยใจ กำรไหลเวยีนโลหติ กำรเผำผลำญอำหำร กำรเจรญิเตบิโต และ
ลดจ ำนวนประชำกร  

(3) พลำสมำตกิ เอซโิดซสิ (Plasmatic acidosis) ควำมผดิปกตทิี่ภำวะเลอืดเป็นกรดในเนื้อเยื่อ
และเซลลเ์ป้ำหมำยโดยเฉพำะทีเ่หงอืกของปลำ 
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ภำพท่ี 4.28 ควำมผดิปกตจิำกเหลก็ในปลำ เซลลบ์ุผวิเหงอืกตำยและลอกหลุด (ลกูศร) 
ท่ีมำ: Fish, 2009 
 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกเหลก็ 
 กำรป้องกนัโดยควำมรว่มมอืของภำครฐัและเอกชนเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลำ ควรบ ำบดัน ้ำเสยีเพื่อลด
ปรมิำณเหลก็ก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้ำ อกีทัง้ควรวดัระดบัปรมิำณกำรปนเป้ือนของเหลก็ในสถำนทีเ่ลีย้งปลำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้อำจลดพษิของเหลก็โดยใช้สำรคเีลต (Chelating agents) ซึ่งมบีทบำทส ำคญั
คอื กำรท ำปฏกิริยิำกบัโลหะและไอออนของโลหะอลัคำไลน์เอริท์ (Alkaline earth metals) ทีป่ะปนอยู่ใน
น ้ำเกิดเป็นสำรประกอบเชิงซ้อน โดยวิธีนี้จะท ำให้โลหะหรอืไอออนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิรยิำท ำให้เหลอื
ปรมิำณอนุมลูอสิระลดน้อยลง 

14) นิกเกิล (Nickel; Ni)    
คณุสมบติัทัว่ไป  
นิกเกิลเป็นโลหะแขง็สเีงนิวำว มกัพบร่วมกบัสนิแร่เหล็ก ก ำมะถนั และสำรหนูบนพื้นผิวโลก 

นิกเกิลใช้ในอุตสำหกรรมมกัอยู่ในรูปสำรประกอบโลหะ เช่น กำรผลติเหรยีญกษำปณ์ สแตนเลสสตลี 
โลหะอลัลอยด ์แบตเตอรีน่ิกเกลิ วสัดุฉนวนไฟฟ้ำ เครื่องประดบั เซรำมคิ หมกึ ส่วนนิกเกลิคำรบ์อนิลใช้
เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิำในอุตสำหกรรมปิโตรเลยีมพลำสตกิและยำง (Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ  
นิกเกลิแพรก่ระจำยสู่แหล่งน ้ำโดยกำรชะลำ้งจำกน ้ำฝน โดยในแหล่งน ้ำจะอยู่ในรปูของออิอนและ

รูปสำรประกอบเชงิซ้อนของสำรอนิทรยีท์ี่เสถยีร ดูดซบักบัอนุภำคของซลิกิำและสะสมอยู่บรเิวณชัน้บน
ของตะกอนพืน้ทอ้งน ้ำ ปลำจะไดร้บันิเกลิจำกกำรเเพร่ของน ้ำ นิกเกลิเขำ้สู่ผวิหนังดว้ยกลไกรกัษำสมดุล
ไอออนระหว่ำงน ้ำกับร่ำงกำย อย่ำงไรก็ตำมส่วนใหญ่สตัว์น ้ำจะได้รบันิเกิลทำงกำรกินน ้ำที่มนีิกเกิล
ปนเป้ือน เเละระบบทำงเดนิอำหำรท ำใหเ้กดิกำรดูดซมึและมกีำรสะสมนิกเกลิในตวัสตัวน์ ้ำ  ควำมเป็นพษิ
ของนิเกลิทีม่ต่ีอปลำกระดูกแขง็จะมผีลต่อระบบกำรหำยใจโดยกำรเพิม่อตัรำกำรหำยใจ ปรมิำณเลอืดที่
ถูกสูบฉีดออกจำกหวัใจและอตัรำกำรใชอ้อกซเิจนท ำใหเ้กดิกำรบวมของซีเ่หงอืก (Gill lamellae) รวมถงึ
พบกำรคัง่เลอืดในตบั (ภำพที ่4.29) นอกจำกนี้ยงัพบควำมเป็นพษิของนิเกลิในปลำโดยจะไปขดัขวำงกำร
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ดูดซมึธำตุเหลก็ (Fe) ที่ส ำไส้ ท ำให้เกดิภำวะขำดธำตุเหลก็ (Fe deficiency) รวมถงึควำมเป็นพษิของ
นิกเกลิมผีลใหโ้ครงรำ่งของรำ่งกำยสตัวน์ ้ำผดิรปู (Elgendy et al., 2017) 

 
 

  
 

ภำพท่ี 4.29 ควำมผดิปกตจิำกนิเกลิในปลำ ท ำใหค้รบีเป่ือยและเกลด็หลุด (ก)  
      พบเลอืดคัง่ในตบั (ข) (ลกูศร) 

ท่ีมำ: Elgendy et al., 2017  
 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกนิเกิล 
นิกเกลิสำมำรถก ำจดัได้ด้วยวธิกีำรตกตะกอนในรูปของนิกเกลิไฮดรอกไซด์โดยใช้ปูนขำวหรอื

โซดำไฟเป็นสำรช่วยตกตะกอน กำรควบคุมปรมิำณสำรเคมจีำกกำรปล่อยน ้ำทิง้ในแหล่งอุตสำหกรรมลงสู่
แหล่งน ้ำธรรมชำต ิซึง่ก ำหนดใหม้ปีรมิำณของนิกเกลิไดไ้มเ่กนิ 1 มลิลกิรมัต่อลติร  

15) โคบอลต ์(Cobalt; Co) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
โคบอลต์เป็นโลหะเหนียวสเีทำ-น ้ำเงนิ โคบอลต์จ ำเป็นส ำหรบักำรสงัเครำะห์วติำมนิบ ี12 เพื่อ

กำรควบคุมเม็ดเลือดแดงและจ ำเป็นส ำหรบักำรกระตุ้นให้ระบบเอนไซม์ในร่ำงกำยท ำงำนตำมปกติ 
(Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ 
ควำมเป็นพษิของโคบอลต์ท ำใหเ้กดิควำมผดิปกตขิองปลำ โดยพบควำมผดิปกตจิุดคล ้ำกระจำย

ตำมขอบเมด็เลอืดแดง (Micronucleus) เพิม่ขึ้น ระดบัฮโีมโกลบนิและปรมิำณเมด็เลอืดแดงที่นับได้มี
ปรมิำณต ่ำลง ปรมิำณเม็ดเลือดขำวสูงขึ้น ปรมิำณคำร์โบไฮเดรต คอเลสเตอรอล และโปรตีนต ่ำลง 
นอกจำกนี้ยงัพบเนื้อตำยที่เยื่อบุซี่เหงอืก (Lamellar epithelium) ซึ่งมผีลต่อกำรหำยใจ กำรรกัษำสมดุล
ออสโมติก และกำรควบคุมปรมิำณไอออนในร่ำงกำยปลำ มกีำรลดกำรขบัของเสีย เช่น แอมโมเนีย  
ไนไตรท์ เป็นต้น ควำมเป็นพษิของโคบอต์ยงัลดกำรสะสมและกำรหลัง่เอนไซมท์ี่มบีทบำทต่อกำรจรญิ
เตบิโตของปลำ นอกจำกนี้ยงัพบกำรตำยของเนื้อเยือ่ตบั เนื้อเยือ่ตบัอ่อนขยำยยำวขึน้ และมกีำรเชื่อมต่อ
กนัของเสน้เลอืดพอทอล (Portal vein)(ภำพที ่4.30)(Maruro et al., 2015)  

 

ข ก 
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    ภำพท่ี 4.30 ควำมผดิปกตจิำกโคบอลต์ในเซลลป์ลำ (สดี ำ) ในนิวเคลยีส (N) ผนงันิวเคลยีส (NM)  
                   ในเอนโดเวซเิคลิ (EV) และไมโตคอนเดรยี (M) (ลกูศร) 
    ท่ีมำ: Maruro et al., 2015 
 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกโคบอลต์ 
โคบอลต์เขำ้สู่ตวัปลำผ่ำนทำงแหล่งน ้ำทีเ่ป็นทีอ่ยู่อำศยั ดงันัน้กำรป้องกนัและกำรลดพษิจงึตอ้งมี

กำรลดกำรปนเป้ือนของโคบอลต์ลงสู่แหล่งน ้ำ ซึง่กำรป้องกนัและลดกำรปนเป้ือนของสำรพษิโคบอลตใ์น
ตวัปลำท ำไดด้งันี้ 
 (1) โรงงำนอุตสำหกรรม เช่น โรงงำนเคลอืบสเีซรำมคิ โรงงำนท ำเครื่องส ำอำง โรงงำนโลหะ 
อลัลอยดไ์มค่วรปล่อยน ้ำเสยีลงในแหล่งน ้ำธรรมชำต ิควรมกีำรบ ำบดัและตรวจสอบน ้ำเสยีว่ำมโีคบอลต์ไม่
เกนิมำตรฐำน  
 (2) ลดกำรใช้ปุ๋ ยทำงกำรเกษตรที่มสี่วนผสมของโคบอลต์ เชื้อเพลงิฟอสซลิ รวมถึงควรมกีำร
จดักำรกบัขยะทำงกำรแพทยอ์ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
 (3) กำรลดกำรปนเป้ือนของโคบอลตใ์นน ้ำเสยีโดยกำรใชส้ำรดดูซบั เช่น เบนโทไนท ์ซโีอไลท ์ 

16) ซีลีเนียม (Selenium; Se) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
ซลีเีนียมเป็นแร่ธำตุทีพ่บไดท้ัว่ไปตำมธรรมชำตทิัง้ในดนิ อำกำศ น ้ำและอำหำร เป็นต้น สำมำรถ

พบไดใ้นรปูอนินทรยี ์ไดแ้ก่ ซลีเีนทและซลีไีนท ์ส่วนรปูอนิทรยี ์ไดแ้ก่ ซลีโีนเมไทโอนีนและซลีโีนซสิเตอนี 
ระดบักำรขำดซลีเีนียมในสตัว์น ้ำจะขึ้นอยู่กบัปรมิำณควำมต้องกำรซลีเีนียมของปลำแต่ละชนิดซึ่งอยู่
ในช่วง 0.1-1.2 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ปลำจะแสดงอำกำรใหเ้หน็ว่ำไดร้บัซลีเีนียมในปรมิำณทีต่ ่ำกว่ำควำม
ต้องกำรหรอืขำดซลีเีนียม คอื กำรเจรญิเตบิโตลดลง เกดิภำวะโลหติจำง เซลลเ์มลด็เลอืดแดงมขีนำดไม่
เท่ำกันและมรีูปร่ำงผิดปกติ มอีำกำรตำโปน ท้องบวมน ้ำ กล้ำมเนื้อลีบ และมอีัตรำกำรตำยเพิ่มขึ้น 
อย่ำงไรกต็ำมปลำทีไ่ด้รบัซลีเีนียมต ่ำกว่ำควำมต้องกำรหรอืขำดซลีเีนียมสำมำรถมอีำกำรปกตไิด ้เมื่อมี
กำรเสรมิวติำมนิอใีนปรมิำณทีเ่หมำะสม (Lemlly, 2002; Wood and Braunerb, 2012) 
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ควำมเป็นพิษ  
สตัว์น ้ำที่ได้รบัซีลีเนียมมำกเกินกว่ำควำมต้องกำรของร่ำงกำยนัน้ก่อให้เกิดควำมเป็นพิษที่

แตกต่ำงกนัไปตำมชนิดปลำ เช่น ท ำใหอ้ตัรำกำรเจรญิเตบิโตและประสทิธภิำพกำรใชอ้ำหำรลดลง ว่ำยน ้ำ
ควงสว่ำน และมอีตัรำกำรตำยสูง หรอืในปลำบำงชนิดที่ไม่มกีำรแสดงอำกำรผดิปกตนิัน้จะมกีำรสะสม
ซลีเีนียมไว้ที่เนื้อเยื่อของร่ำงกำยหำกได้รบัเป็นเวลำนำน ซลีเีนียมท ำให้ปรมิำณไนไตรท์ในแหล่งน ้ำ
เพิม่ขึ้นซึ่งสร้ำงควำมเป็นพษิและควำมเครยีดต่อสตัว์น ้ำ ท ำให้ระบบภูมคิุ้มกนัในร่ำงกำยลดลง กลไก
ควำมเป็นพิษเกิดจำกซีลีเนียมเข้ำไปมีผลต่อกรดอะมิโนท ำให้หยุดกำรท ำงำนของระบบเอนไซม์ 
นอกจำกนี้กำรเสรมิซลีเีนียมในระดบัสูงเกนิไปยงัส่งผลต่อกำรสร้ำงเมด็เลอืดส่งผลให้ปรมิำณเมด็เลอืด
ลดลง กำรไดร้บัซลีเีนียมเกนิกว่ำควำมตอ้งกำรเกดิจำกกำรปนเป้ือนในกำรท ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กำรเกษตรพบซลีเีนียมในส่วนผสมของสำรก ำจดัศตัรพูชืและสำรก ำจดัเชือ้รำ ควำมเป็นพษิของซลีเีนียม
ท ำใหเ้กดิผลต่ออตัรำกำรเจรญิเตบิโตและประสทิธภิำพกำรใชอ้ำหำรลดลง แต่มอีตัรำกำรตำยสงูขึน้ ระบบ
ภูมคิุม้กนัในร่ำงกำยลดลง โดยเกดิจำกซลีเีนียมเขำ้ไปมผีลต่อกรดอะมโินท ำใหห้ยุดกำรท ำงำนของระบบ
เอนไซม์ ควำมเป็นพษิของซลีเีนียมท ำให้เกิดอำกำรบวมของเหงอืก (Telangiectasia) เมด็เลอืดขำว 
(Lymphocytes) เพิ่มมำกขึ้น จ ำนวนเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินลดลงจงึท ำให้เกิดภำวะโลหติจำง 
ลกัษณะภำยนอกทีป่รำกฏ เช่น ตำโปน (Exophthalmos) ต้อกระจก (ภำพที ่4.31) รวมถงึกำรเกดิพยำธิ
สภำพในตบั ไต หวัใจและรงัไข่ เกดิควำมล้มเหลวในกำรสบืพนัธุ์ และพบควำมผดิปกตทิำงพนัธุกรรม 
(Lemly, 2002; Sackett, 2012; Savage, 2013)  

 

      
 

   ภำพท่ี 4.31 ควำมผดิปกตจิำกซลีเีนียมในปลำ ลกูปลำตวัเชื่อมตดิกนั (ก) กระดกูสนัหลงัคดงอ (ข)   
                  ตำโปน (ลกูศร) (ค)    
   ท่ีมำ: Sackett, 2012; Savage, 2013 
 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกซีลีเนียม 
ซลีเีนียมปนเป้ือนในแหล่งน ้ำ ต้องมกีำรก ำจดัโดยตรงรวมถึงภำชนะบรรจุซลีเีนียมซึ่งเปรยีบ

เหมอืนของเสยีอนัตรำย จ ำเป็นต้องท ำกำรก ำจดัทิง้โดยระบบเผำไหมส้ ำหรบัอุตสำหกรรม หำกซลีเีนียม
ปนเป้ือนในน ้ำเสยีในอุตสำหกรรมจะต้องใช้กำรบ ำบดัน ้ำเสยี ห้ำมเทลงในท่อระบำยน ้ำ หลกีเลี่ยงกำร

ข ก 

 

ค 
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ปลดปล่อยสำรลงสู่สิง่แวดลอ้ม นอกจำกนี้กำรใชส้ำรเคม ีเช่น ก ำมะถนัหรอืซลัเฟต สำมำรถลดควำมเป็น
พษิของซลีเีนียมได ้

17) โมลิบดินัม (Molybdenum; Mo) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
โมลิบดินัมพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นแร่ธำตุที่มีควำมจ ำเป็นต่อร่ำงกำยสิ่งมีชีวิตเพียง

เลก็น้อย พบไดท้ัว่ไปในแหล่งน ้ำตำมธรรมชำตเินื่องมำจำกกำรสกึกรอ่นและแตกสลำยของหนิหรอืแร่ธำตุ
ดึกด ำบรรพ์ กำรท ำ เหมืองแร่  ถ่ำนหินและกำรกลัน่น ้ ำมัน โมลิบดินัม อยู่ ในรูปสำรประกอบ 
โซเดียมโมลิบเดต (Sodium molybdate) ซึ่งมคีวำมเป็นพิษน้อยกว่ำสำรประกอบโมลบิดิกออกไซด์ 
(Molybdic oxide) หรอื แอมโมเนียมไดโมลบิเดท (Ammonium dimolybdate) (Wood and Braunerb, 
2012) 

ควำมเป็นพิษ 
โมลบิดนิัมจะสำมำรถดูดซมึได้อย่ำงรวดเรว็จำกกำรกนิอำหำรโดยมกีำรดูดซมึบรเิวณกระเพำะ

อำหำรและล ำไส้เล็กโดยกลไกกำรดูดซึมจะเป็นได้ทัง้แบบไม่ใช้พลงังำน (Passive) หรอื ใช้พลงังำน 
(Active) หรอือำจทัง้ 2 แบบ กำรขนถ่ำยของโมลิบดินัมจะผ่ำนทำงช่องหมุนเวียนของตับและระบบ
หมุนเวยีนของเนื้อเยื่อร่ำงกำย โดยตบัและไตจะรกัษำโมลบิดนิัมไว้ในปรมิำณมำกโมลบิดนิัมจะถูกขบั
ออกมำในรปูของปัสสำวะและน ้ำด ีควำมเป็นพษิของโมลบิดนิัมส่งผลท ำให้ตบัสซีดีและมเีลอืดออกทีข่อบ
ของตบั เซลลต์บับวม (Swollen) และเกดิเมด็ไขมนัสะสม (Fat globules) ในเซลล ์ซึง่ขอบเขตของควำม
เสยีหำยเพิม่ขึน้เมือ่มกีำรสมัผสักบัสำรประกอบโมลบิดนีมัเพิม่มำกขึน้นอกจำกนี้ยงัเกดิผลต่อซีเ่หงอืกปลำ
น ้ำจดืเชื่อมตดิกนั (ภำพที ่4.32) มกีำรสรำ้งเมอืกทีเ่หงอืกเพิม่ เพิม่ควำมถีก่ำรหำยใจ (Ventilation) ควำม
เป็นพษิของโมลบิดนิัมยงัท ำให้เลอืดออกที่ล ำไสเ้ล็กส่วนต้นและล ำไสต้นั (Caeca) ของปลำน ้ำจดื ไตมสีี
ซดีและเซลลไ์ตบวม (Swollen) กระบวนกำรสรำ้งเซลลอ์สุจ ิ(Spermatogenesis) ถูกยบัยัง้ และหำกไดร้บั
โมลบิดนิมัควำมเขม้ขน้สงูท ำใหป้ลำตำย (Davies et al., 2011; Heijerick and Carey, 2017)  

 

                      
 

         ภำพท่ี 4.32 ควำมผดิปกตจิำกโมลบิดนิมัในปลำ  เหงอืกเชื่อมตดิกนั (ลกูศร) 
         ท่ีมำ: Heijerick and Carey, 2017  
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กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกโมลิบดินัม 
โมลบิดนิมัทีเ่กดิกำรปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ตอ้งมกีำรใชม้ำตรกำรทำงกฎหมำย รวมถงึลดควำมเสีย่ง

ดำ้นสิง่แวดลอ้มโดยกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรก ำจดัน ้ำทิง้จำกโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้  
 

4.2.2 สำรประกอบไฮโดรคำรบ์อน (Polycyclic aromatic hydrocarbons; PAHs) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
สำรประกอบไฮโดรคำรบ์อนประกอบดว้ยวงเบนซนีเรยีงต่อกนัตัง้แต่ 2 วงขึน้ไป เกดิจำกกำรเผำ

ไหมไ้ม่สมบูรณ์ในอุตสำหกรรมกำรผลติจำกกำรใช้ก๊ำซ น ้ำมนั และถ่ำนหนิ รวมถงึกำรเผำไหมจ้ำกกำร
เกษตรกรรม (Wood and Braunerb, 2012) 

ควำมเป็นพิษ   
สัตว์น ้ ำสำมำรถได้รบัไฮโดรคำร์บอนผ่ำนทำงผิวหนัง กำรหำยใจ หรือกำรกินเหยื่อที่มีกำร

ปนเป้ือน ปัจจยัที่ส่งผลต่อควำมรุนแรงของไฮโดรคำร์บอน เช่น เมตำบอลซิมึของร่ำงกำย สภำวะทำง
กำยภำพของร่ำงกำย ลกัษณะอำหำรทีไ่ดร้บั และอำยุ สำรไฮโดรคำรบ์อนก่อใหเ้กดิพษิต่อสตัวน์ ้ำ ไดแ้ก่ 
สำรก่อมะเรง็ รบกวนระบบต่อมไรท้่อในปลำ และรบกวนกำรสื่อสำรระหว่ำงเซลลโ์ดยควำมเป็นพษิของ
ไฮโดรคำร์บอนส่งผลให้เกิดกำรเหนี่ยวน ำกระบวนกำรเกิดมะเรง็ (Carcinogenesis) ควำมผดิปกติต่อ
ระบบสบืพนัธุ ์ระดบัฮอรโ์มนเอสตรำไดออล (Estradiol) ลดลงท ำใหก้ำรสร้ำงไข่ในปลำเพศเมยีลดลง ใน
ปลำเพศผูส้่งผลใหคุ้ณภำพของอสุจติ ่ำลงและเกดิเป็นหมนั (Infertility) นอกจำกนี้ยงัพบว่ำควำมเป็นพษิ
ของไฮโดรคำร์บอนส่งผลต่อพฒันำกำรของตวัอ่อนสตัว์น ้ำ ท ำให้ปลำตกเลอืดผวิลอก แผลตำมล ำตวั 
(ภำพที ่4.33)(Nikiforuk, 2010; Jamail, 2012; Colaneri, 2014)  
 

     
 

ภำพท่ี 4.33 ควำมผดิปกตจิำกไฮโดรคำรบ์อนในปลำ ปลำตกเลอืดผวิลอก แผลตำมล ำตวั (ก-ค) (ลกูศร) 
ท่ีมำ: Nikiforuk, 2010; Jamail, 2012  

 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกสำรประกอบไฮโดรคำรบ์อน 
ลดกำรปล่อยสำรไฮโดรคำรบ์อนสู่สิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนมำตรแนวทำงและวธิกีำรเพื่อใหม้กีำร

ใชเ้ทคโนโลยใีนกำรเผำไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิทีส่มบรูณ์  
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4.2.3 สำรประกอบโพลีคลอริเนเทตไบฟีนิล (Polychlorinated biphenyl; PCB) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
สำรประกอบโพลคีลอรเินเทตไบฟีนิลเป็นสำรอนิทรยีท์ี่มคีวำมคงตวั ไม่ตดิไฟ จุดหลอมเหลวสูง 

คุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้ำ อำจอยู่ในรูปของเหลวใสหรือคล้ำยขี้ผึ้งสีเหลืองหรือด ำ ถูกน ำมำใช้ใน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำอเิลคทรอนิก น ้ำมนั ส ีพลำสตกิ ไฟเบอรก์ลำส ฉนวนไฟฟ้ำ ปัจจุบนัมกีำรปลดปล่อย
สำรนี้เขำ้สู่สิง่แวดลอ้มในดนิ น ้ำ และอำกำศ สำรโพลคีลอรเินเทตไบฟีนิลมคีวำมคงตวัและสำมำรถถูกดดู
ซมึสู่พชื ก่อนสะสมในสิง่มชีวีติตำมล ำดบัทีส่งูขึน้ในห่วงโซ่อำหำรจำกแพลงกต์อน ปลำและมนุษย ์ (Wood 
and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ   
สตัว์น ้ำสำมำรถได้รบัสำรประกอบโพลคีลอรเินเทตไบฟีนิลผ่ำนกำรกินอำหำรและน ้ำที่มกีำร

ปนเป้ือน และส่งผลกระตุ้นกำรเกิดอนุมูลอิสระต่อระบบต่อมไร้ท่อ ภูมิคุ้มกัน และกำรสืบพันธุ์  
พบแมสเซลล์ (Mast cell) ซึ่งเกี่ยวข้องกบัภูมคิุ้มกนัและกระบวนกำรแพ้แทรกในเหงอืก (ภำพที่ 4.34) 
รวมทัง้ปริมำณไข่ อัตรำรอดของไข่และกำรตำยในปลำแซลมอน (Lauriano et al., 2011; Gong and 
Boon, 2013; Sudhakarreddy, 2017)  

 

        
 

ภำพท่ี 4.34 ควำมผดิปกตจิำกโพลคีลอรเินเทตไบฟีนิลในปลำ ตำย (ก) พบแมสเซลล ์(MC) ทีเ่หงอืก (ข)   
ท่ีมำ: Lauriano et al., 2011; Gong and Boon, 2013; Sudhakarreddy, 2017  
    

กำรป้องกนัและลดพิษจำกสำรประกอบโพลีคลอริเนเทตไบฟีนิล 
ลดกำรปล่อยให้เกิดสำรปนเป้ือนโพลีคลอรเินเทตไบฟีนิลสู่สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนมำตร

แนวทำงและวธิกีำรทำงประกำศกฏระเบยีบเชงิป้องกนัแกไ้ขปัญหำทำงสิง่แวดลอ้ม  
 

4.2.4 ไดออกซิน (Dioxin) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
ไดออกซนิเป็นกลุ่มสำรอินทรยี์ซึ่งมกีำรใช้ในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัคลอรนี ปุ๋ ย กระดำษ 

ผลติพลำสตกิ ไดออกซนิควำมคงตวัในสิง่แวดล้อมซึ่งชนิดที่มพีษิมำกที่สุดคอื 2,3,7,8-เตตระคลอโรได
เบนโซไดออกซิน (Tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรือ TCDD) ปัจจุบันมีกำรปลดปล่อยสำรนี้ เข้ำสู่
สิง่แวดลอ้มและปนเป้ือนในดนิ น ้ำ และอำกำศ ท ำใหเ้กดิกำรดูดซมึสู่พชื ก่อนสะสมในสิง่มชีวีติตำมล ำดับ
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144 
 

ขัน้ในห่วงโซ่อำหำร ทัง้นี้ ไดออกซินพบกำรสะสมมำกในเนื้อเยื่อไขมันของสิ่งมีชีวิต (Wood and 
Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ  
สตัวน์ ้ำสำมำรถไดร้บัไดออกซนิผ่ำนทำงกำรกนิอำหำรและทำงน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือน โดยสำรพษิมี

ผลกระตุ้นกำรเกิดอนุมูลอิสระต่อระบบสืบพันธุ์ และพัฒนำกำรตัวอ่อน โดยเฉพำะหัวใจและระบบ
ไหลเวยีนเลอืด (ภำพที ่4.35) (King-Heiden et al., 2012)  

 

                     
 

    ภำพท่ี 4.35 ควำมผดิปกตจิำกไดออกซนิในลกูปลำวยัอ่อน หวัใจและระบบไหลเวยีนเลอืด (ลกูศร)      
    ท่ีมำ: King-Heiden et al., 2012  

 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกไดออกซิน 
ลดกำรปล่อยใหเ้กดิสำรปนเป้ือนไดออกซนิสู่สิง่แวดลอ้ม และสนับสนุนมำตรแนวทำงและวธิกีำร

ทำงประกำศกฏระเบยีบเชงิป้องกนัแกไ้ขปัญหำทำงสิง่แวดลอ้ม 
 

4.2.5 สำรขดัขวำงกำรท ำงำนฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogenic endocrine disrupting 
chemicals; EDCs) 

คณุสมบติัทัว่ไป 
สำรขดัขวำงกำรท ำงำนฮอรโ์มนเอสโตรเจน เป็นสำรกลุ่มหนึ่งที่ขดัขวำงกำรท ำงำนของฮอรโ์มน

จำกต่อมไร้ท่อ ซึ่งท ำให้ระบบหรอือวยัวะในสัตว์น ้ำที่ท ำงำนภำยใต้กำรควบคุมของฮอร์โมนเกิดควำม
ผดิปกต ิสำรเคมทีีอ่ยูใ่นกลุ่ม EDCs ส่วนใหญ่ มคีุณสมบตัลิะลำยไดด้ใีนไขมนั ยอ่ยสลำยยำกท ำใหต้กคำ้ง
ในสิง่แวดลอ้มนำน โดยสำร EDCs ทีเ่ป็นอนัตรำยจำกกจิกรรมของมนุษยจ์ะปนเป้ือนสู่สิง่แวดลอ้มในน ้ำ 
อำกำศ ดนิ และอำหำร เป็นตน้ คุณสมบตัทิีส่ ำคญัของสำรกลุ่ม EDCs คอื 

(1) สำรเคมหีรอืสำรเคมทีี่มกีำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงจำกกระบวนกำรเมแทบอลซิมึ หรอืสำร  
เมตำบอไลท ์(Metabolites) ทีส่ำมำรถละลำยไดด้ใีนไขมนั (Lipophilic) ท ำใหเ้กดิกำรสะสมไดด้ใีนเนื้อเยื่อ
ส่วนทีเ่ป็นไขมนัของสิง่มชีวีติ  

(2) สำรหรอืสำรเมตำบอไลทท์ีส่ำมำรถจบักบัโปรตนีและตวัรบัอเิลค็ตอนในรำ่งกำย 
(3) สำรทีท่ ำปฏกิริยิำรนุแรงและสลำยตวัยำกในสิง่แวดลอ้ม   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King-Heiden%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21958697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King-Heiden%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21958697
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ตัวอย่ ำ งสำร  EDCs ที่ ส ำคัญ  คือ  คลอ โรฟอร์ม  (Chloroform) ไดออกซินแซนฟูแรน
(Dioxinsandfurans) โพลคีลอรเินตไบฟีนิล (Polychlrinated Biphenyl หรอื PCBs) สำรก ำจดัแมลงบำง
ชนิด  เช่น  อัลดริน  (Aldrin) อัล เลอทริน  (Allethrin) คำร์บำริล  (Carbaryl) โพลีไวนิ ลคลอไรด์  
(Polyvinylchloride หรือ PVC) และผลิตภัณฑ์สำรที่ใช้เป็นฉนวนหุ้มสำยไฟสำยเคเบิ้ล สำรผสมใน
กระ เบื้ อ ง  แผ่ นรองปูพื้ นส ร ะว่ ำ ยน ้ ำ  เ ช่ น  บิวทิล เบ นซิลพธำ เลท  (Butyl benzyl phthalate)  
ไดเอธเฮกซลิพธำเลท (Di-ethylhexylphthalate) (Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ  
ควำมเป็นพษิของสำรกลุ่ม EDCs จะส่งผลกระทบต่อสตัว์น ้ำ เช่น ท ำให้เกดิควำมผดิปกติทำง

ระบบสบืพนัธุ์ รบกวนระดบัฮอร์โมนเพศและลดอตัรำกำรขยำยพนัธุ์ในปลำ นอกจำกนี้ยงัรบกวนกำร
ท ำงำนของต่อมอดรีนอล (Adrenal glands) ควำมเป็นพิษของ EDCs ส่งผลต่อต่อมไทรอยด์ท ำงำน
ผิดปกติซึ่งพบในกลุ่มปลำแซลมอน  (ภำพที่  4.36)  รวมถึงกระตุ้นกระบวนกำรสร้ำงไข่แดง 
(Vitellogenesis) ในสตัวน์ ้ำเพศผูใ้นช่วงวยัก่อนเจรญิพนัธุ ์และวยัเจรญิพันธุซ์ึง่ปกตพิบเฉพำะในเพศเมยี 
นอกจำกนี้ผลของ EDCs ท ำให้เกดิโรคบลูแซค (Blue-sac disease) ในปลำเทรำท์ (Woodlingelena et 
al., 2006; Vajda et al., 2008; Soffker and Tyler, 2012)  

 

  
 

ภำพท่ี 4.36 ควำมผดิปกตจิำกพษิของสำรขดัขวำงกำรท ำงำนฮอรโ์มนเอสโตรเจน  
                                    ท ำใหป้ลำมสีองเพศ เพศผู ้(ลกูศรด ำ) เพศเมยี (ลกูศรขำว) 

ท่ีมำ: Woodlingelena et al., 2006; Vajda et al., 2008   
 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกสำรขดัขวำงกำรท ำงำนฮอรโ์มนเอสโตรเจน 
EDCs เกดิผลกระทบต่อสตัวน์ ้ำไดท้ำงกำรกนิ กำรหำยใจ และกำรสมัผสั กำรป้องกนัจงึตอ้งมกีำร

ควบคุมประสทิธภิำพของระบบบ ำบดัน ้ำเสยีใหส้ำมำรถก ำจดัหรอืลดปรมิำณสำร EDCs ดว้ยก๊ำซโอโซน 
แสง UV หรอืสำรเคมทีีท่ ำปฏกิริยิำรนุแรง เช่น เฟอเรต (Ferrate) 

 

4.2.6 เมลำมีน (Melamine) 
  คณุสมบติัทัว่ไป  

เมลำมนีเป็นสำรประกอบไนโตรเจนทีไ่มใ่ช่โปรตนี (Non-Protein Nitrogen) เป็นผงมสีขีำวในกลุ่ม
พลำสตกิไทรเมอร ์หรอื สำรประกอบทีเ่กดิจำก 3 โมเลกุลทีเ่หมอืนกนัของไซยำนำไมด ์(Cyanamide) มี
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สูตรทำงเคมคีือ C3H6N6 (1,3,5 Triazine 2,4,6 Triamine) ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจน 66 เปอร์เซ็นต์ 
(โดยมวล) ละลำยน ้ำได้เล็กน้อย ส่วนใหญ่เมลำนีนน ำมำผลิตภำชนะเมลำมนี วสัดุอุปกรณ์พลำสติก 
ถุงพลำสตกิ เมด็ส ีน ้ำยำดบัเพลงิ น ้ำยำท ำควำมสะอำด และปุ๋ ย มรีำยงำนกำรปลอมปนในอำหำรสตัว ์ซึง่
พบอนัตรำยต่อสุขภำพสตัวแ์ละมนุษย ์(Phromkunthong et al., 2013) 

ควำมเป็นพิษ  
สำรเมลำมนีในปรมิำณต ่ำมคีวำมเป็นพษิต ่ำ หำกไดร้บัอย่ำงต่อเนื่องควำมเป็นพษิจะสะสมและมี

ปรมิำณมำกขึน้ ควำมเป็นพษิของเมลำมนีในปลำนิลส่งผลต่อกำรเจรญิเตบิโต ว่ำยน ้ำชำ้ ผวิหนงัเปลีย่นส ี
ครบีกร่อน เกดิกำรระคำยเคอืงต่อระบบทำงเดนิปัสสำวะ ท่อไตบวมขยำย เกดินิ่วในไต อำจมอีำกำรไต
วำย ก่อรอยโรคทีต่บั เช่น โพรงแวคโูอล (Vacuoles) ในเซลลต์บั เซลลซ์ีเ่หงอืกเพิม่จ ำนวน (Primary and 
secondary lamellae) ซี่เหงือกมีกำรพับตัว (Folding) พบกำรตกค้ำงของผลึกเมลำมีนในทุกอวัยวะ 
รวมทัง้กลำ้มเนื้อ อตัรำรอดลดลง แต่ไม่เป็นพษิต่อสำรพนัธุกรรม ควำมเป็นพษิของเมลำมนีในปลำกะพง
ญี่ปุ่ นจะลดกำรเจรญิเตบิโตและเอนไซมท์ีบ่่งชีถ้งึกำรเสยีหำยของตบัมคี่ำสูงขึน้ ส่วนผลควำมเป็นพษิของ
เมลำนีนในปลำดุกลูกผสมจะมผีลต่อพฤตกิรรมกำรว่ำยน ้ำผดิปกต ิกำรเจรญิเตบิโตลดลง สผีวิเขม้คล ้ำ
มำกขึน้ ตบัและไตขยำยใหญ่ เกดินิ่วในไต (ภำพที ่4.37) 
 

       
 

ภำพท่ี 4.37 ผลกึเมลำมนีในเนื้อเยือ่ปลำดุก ตบั (ก) ไต (ข) และมำ้ม (ค) หลงัไดร้บั  
                    เมลำมนีปนเป้ือนในอำหำรทีร่ะดบั 2 เปอรเ์ซน็ต ์  x100 เท่ำ  
 ท่ีมำ: Phromkunthong et al., 2013 
 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกเมลำมีน 
 เนื่องจำกเมลำมนีเป็นสำรประกอบในกลุ่มพลำสตกิ เมื่อเขำ้สู่ร่ำงกำยแล้วจะไม่มทีำงก ำจดัหรอื
รกัษำได้โดยสมบูรณ์ จงึต้องป้องกนัโดยกำรตรวจสอบกำรปลอมปนหรอืปนเป้ือน โดยเฉพำะในอำหำร
สตัวน์ ้ำ รวมไปถงึอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระดบัตกแต่งตูป้ลำ  
 

4.2.7 สำรก ำจดัวชัพืช (Herbicide) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
กำรใชส้ำรก ำจดัวชัพชืทำงกำรเกษตรไม่เพยีงก่อใหเ้กดิผลโดยตรงในกำรก ำจดัวชัพชืเท่ำนัน้แต่

ยงัก่อใหเ้กดิผลกระทบทำงอ้อมต่อสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศโดยเฉพำะในดนิ น ้ำ อำกำศ และสิง่มชีวีติ
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ในห่วงโซ่อำหำรและระบบนิเวศทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง โดยท ำใหคุ้ณภำพสิง่แวดล้อมเสื่อมโทรมลง อำจเกดิผลเสยี
ต่อสุขภำพอนำมยัแก่มนุษยแ์ละก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อสิง่มชีวีติ (Wood and Braunera, 2012) 

ควำมเป็นพิษ  
ปลำที่ได้รบัพษิจำกสำรก ำจดัวชัพชื เช่น พำรำควอทแบบเฉียบพลนัจะมอีำกำรว่ำยฮุบอำกำศ

คล้ำยขำดออกซเิจน ว่ำยอย่ำงไม่มทีศิทำงแน่นอน กำรเคลื่อนไหวลดลง สูญเสยีกำรทรงตวั ว่ำยหงำย
ทอ้ง เนื้อเยื่อบรเิวณเหงอืกบวม เหงอืกปลำตกเลอืด เนื้อเยื่อเหงอืกถูกท ำลำยมผีลกระทบต่อกำรหำยใจ
และออสโมเรกูเลชัน่ของสตัวน์ ้ำ  มผีลต่ออวยัวะระบบสบืพนัธุ ์เกดิกำรหลัง่เมอืกมำกขึน้ ท ำใหเ้ซลลต์ำย 
โดยพบกำรตำยของเซลลต์บั เกดิควำมเสยีหำยต่อไมโตคอนเดรยีของเซลล ์เซลลป์ระสำทเสื่อม และเป็น
อมัพำต นอกจำกนี้สำรไกลโฟเซตและพำรำควอทยงัเป็นพษิต่อพนัธุกรรมสตัวค์รึง่บกครึง่น ้ำ โดยท ำลำย
ดเีอ็นเอและโครโมโซมของลูกกบคำงคกเขยีดในประเทศไทยและประเทศจนี (ภำพที่ 4.38) ในกุ้งน ้ำจดื
สำรก ำจดัวชัพชืท ำให้กนิอำหำรลดลง น ้ำหนักลดลง และลดกำรใช้ออกซเิจน (Langiano and Martinez, 
2008; Relyea, 2012; Hostovsky et al., 2014; Luaces et al., 2017)  

 

 
 

ภำพท่ี 4.38 พษิจำกสำรก ำจดัวชัพชื ปลำตำย (ก) ตำเจรญิผดิปกต ิ(ข)  
      และโครโมโซมผดิปกต ิ(ลกูศร) (ค)   

ท่ีมำ: Paganelli et al., 2010; Hostovsky et al., 2014; Luaces et al., 2017 
 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกสำรก ำจดัวชัพืช 
วธิลีดพษิสำรก ำจดัวชัพชื คอื ใชอ้นุภำคเหลก็ออกไซดช์่วยลดและก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำ กำร

จดักำรสำรก ำจดัวชัพชืไม่ให้ปนเป้ือนหรอืปนเป้ือนน้อยในสิง่แวดลอ้มควรเน้นกำรป้องกนัหรอืลดกำรใช้
เป็นแนวทำงกำรควบคุมทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีสุ่ด 

 

4.2.8 สำรก ำจดัแมลง (Insecticide) 
1) สำรกลุ่มออรก์ำโนคลอรีน (Organochlorine) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
สำรกลุ่มออรก์ำโนคลอรนีเป็นสำรก ำจดัแมลงสงัเครำะห ์สำมำรถละลำยไดด้ใีนไขมนั และละลำย

ในน ้ำได้น้อย ท ำให้สำมำรถคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นำน มลีกัษณะเป็นผลึกสีขำว ไม่มกีลิ่น แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่  

ก 

 

ข 

 

ค 
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(1)  กลุ่มอนุพันธ์ของคลอริเนเตตอีเทนส์ ได้แ ก่  ไดคลอโรไดฟีนิล  ไตรคลอโรอีเธน 
(Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)) หรอื ดดีที ีอนำลอกซ ์(DDT analog)  

(2) กลุ่มไซโคลไดอนีส ์ไดแ้ก่ อลัดรนิ ดลีดรนิ คลอเดรน เฮปตำคลอ เป็นตน้ 
(3) กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเฮกซำคลอโรไซโคลเฮกเซน (Hexachlorocyclohexanes) ไดแ้ก่ ลนิเดน 

เบนซนีเฮกซะคลอไรด ์ 
สำรกลุ่มออรก์ำโนคลอรนีสำมำรถเขำ้สู่ร่ำงกำยได้โดยกำรซมึผ่ำนผวิหนัง เยื่อบุทำงเดนิหำยใจ 

และเยื่อบุทำงเดินอำหำร โดยไซโคลไดอีน (Cyclodienes) กลุ่มเฮกซำคลอโรไซโคลเฮกเซน ลนิเดน  
เอนโดซลัเฟนสำมำรถซมึผ่ำนผวิหนังได้ง่ำย ส่วนดดีที ีไดโคฟอล (Dicofol) ทอกซำฟีน (Toxaphene)  
ไมเรกซ์ (Mirex) และเมทอกซคิลอ (Methoxychlor) ซมึผ่ำนได้น้อย ส ำหรบักำรขบัสำรกลุ่มออกำร์โน
คลอรนีออกจำกรำ่งกำยจะขบัโดยผ่ำนระบบน ้ำดแีละระบบขบัถ่ำยปัสสำวะ (Banaee and Amadi, 2011) 

ควำมเป็นพิษ  
สำรกลุ่มออรก์ำโนคลอรนีเมื่อเขำ้สู่ร่ำงกำย มพีษิต่อระบบต่อมไรท้่อ ระบบสบืพนัธุ์ กระตุ้นกำร

ท ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง โดยเฮกซำคลอโรไซโคลเฮกเซน ไซโคลไดอนี และทอกซำฟีน จะ
ยบัยัง้แกมมำ อะมโินบวิทรีกิแอซดิ (Gamma-Aminobutyric acid หรอื GABA-mediated) ท ำใหค้ลอไรด์ 
(Chloride) ไม่สำมำรถไหลเขำ้สู่ระบบประสำทส่วนกลำง ส่วนดดีทีมีผีลต่อโพแทสเซยีมและช่องโซเดยีม
โวลท์เตจ ดเีพนเด้นท์ (Voltage-dependent sodium channels) ดงัภำพที่ 4.39-4.40 ควำมเป็นพษิของ
สำรก ำจดัแมลงกลุ่มออรก์ำโนคลอรนีต่อปลำในปรมิำณทีไ่ม่อนัตรำยถงึชวีติ จะมกีำรตอบสนองต่อสิง่เรำ้
มำกผดิปกต ิมกีำรชกักระตุกเป็นระยะ ครบีอกขยบัอย่ำงรวดเรว็โดยไม่สำมำรถควบคุมได ้และมอีำกำร
ชกั นอกจำกนี้ควำมเป็นพษิทีเ่กดิขึน้ในปลำบำงกลุ่มจะมผีลต่อกำรลดพฤตกิรรมกำรรวมฝงู (Schooling 
behavior) และยงัพบว่ำในปลำเทรำท์หำกไดร้บัพษิกลุ่มนี้จะท ำใหไ้ม่สำมำรถปรบัอตัรำกำรใชอ้อกซเิจน
ในระดบัเซลลไ์ด ้(Voorspoels et al., 2004; Banaee and Amadi, 2011) 

 

         
ภำพท่ี 4.39 กลไกกำรออกฤทธิข์องสำรกลุ่มออรก์ำโนคลอรนี 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Voorspoels et al., 2004; Banaee and Amadi, 2011 
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ภำพท่ี 4.40 ควำมเป็นพษิจำกออรก์ำโนคลอรนี ท ำใหป้ลำตำย 
ท่ีมำ: Voorspoels et al., 2004  

 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกสำรก ำจดัแมลงกลุ่มออกำรโ์นคลอรีน 
ผู้ใช้สำรก ำจดัแมลงกลุ่มนี้ต้องมคีวำมรู้ในกำรใช้วตัถุมพีษิ อ่ำนคู่มอืและปฏบิตัิตำมค ำแนะน ำ

อย่ำงละเอียดก่อนใช้ โดยเฉพำะเกษตรกรที่ใช้วตัถุมพีิษดงักล่ำวทำงกำรเกษตรต้องมคีวำมรู้ ส่วน
กิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำหำกพบว่ำมกีำรปนเป้ือนต้องท ำกำรเปลี่ยนน ้ำ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้ต่อสตัวน์ ้ำ 

2) สำรกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟต (Organophophate) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
ออร์กำโนฟอสเฟตเป็นสำรกลุ่มที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นเอสเทอร์ของกรด 

ฟอสฟอริค เช่น ไดคลอวอส (Dichlorvos) เมวินฟอส (Mevinphos) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos)  
ไดอะซินอน (Diazinon) พำรำไธออน (Parathion) พำรำไธออน-เมทธิล (Parathionmethyl) เป็นต้น 
ในทำงกำรเกษตร นิยมใช้เพื่อป้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูพชื ออรก์ำโนฟอสเฟตเป็นสำรที่สลำยได้เรว็  
จงึไม่ตกคำ้งในสิง่แวดลอ้มนำน แต่บำงชนิดมพีษิเฉียบพลนั พษิรำ้ยแรง เนื่องจำกมผีลต่อระบบประสำท  
โดยกำรออกฤทธิย์บัยัง้กำรท ำงำนของเอ็นไซมอ์ะซทีลิโคลนิเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) ท ำให้
เกดิกำรสะสมของอะซทีลิโคลนิที่ปลำยประสำท กล้ำมเนื้อกระตุก เกดิเป็นอมัพำต ปฏกิริยิำที่เกิดเป็น
แบบถำวรจงึสลำยได้ช้ำกว่ำสำรก ำจดัแมลงกลุ่มคำรบ์ำเมต (Carbamate) (Shibamoto and Bjeldanes, 
1993; Pariza, 1996; Banaee et al., 2008) 

ควำมเป็นพิษ  
ลกัษณะควำมรุนแรงของพษิมำกหรอืน้อยขึน้อยู่กบัชนิดของสำรก ำจดัแมลง หำกพษิก่อให้เกดิ

อำกำรทำงระบบทัว่ร่ำงกำยแบบเฉียบพลัน สัตว์น ้ ำอำจตำยในทันทีเมื่อได้ร ับสำรพิษปริมำณมำก  
(ภำพที ่4.41) ปลำจะมคีวำมไวต่อออรก์ำโนฟอสเฟตอย่ำงมำก โดยสำรพษิกลุ่มนี้เรยีงจำกก่อพษิมำกไป
น้อย ไดแ้ก่ ไดซลัโฟตนั (Disulfoton) เทอบฟูอส (Terbufos) โฟเรท (Phorate) พำรำโธออน (Parathion), 
คลอโพรฟิอส (Chlorpyrifos) เฟนไธออน (Fenthion) ไดซิออน (Diazinon) มำลำไธออน (Malathion) 
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ตำมล ำดบั ควำมเป็นพษิของสำรกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟตจะมผีลโดยตรงต่อระบบประสำท (Faria et al., 
2015; Singh et al., 2018; Trager, 2018) โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 (1) ระบบประสำทอตัโนมตั ิ(Autonomic nervous system) อำกำรทีป่รำกฎ ไดแ้ก่ กำรปล่อยสำร
คดัหลัง่และของเสยี เช่น น ้ำลำย น ้ำตำ ปัสสำวะ อุจจำระ ไมก่นิอำหำร ไอ รมูำ่นตำหดแคบ หำยใจล ำบำก 
หวัใจเตน้ชำ้ลง ปวดทอ้ง และอำเจยีน เป็นตน้ 

(2) ระบบประสำทส่วนปลำย (Somatic nervous system) อำกำรทีป่รำกฎ ไดแ้ก่ กลำ้มเนื้อศรีษะ
และกลำ้มเนื้อทัว่ร่ำงกำยกระตุก อมัพำต หวัใจเต้นเรว็ และรมู่ำนตำขยำยจำกกำรกระตุ้นปมประสำทซมิ
พำเธติก (Sympathetic ganglia) ร่วมกับปล่อยสำรอิพิเนฟริน (Epinephrine) และ นอร์อิพิเนฟริน 
(Norepinephrine) จำกเซลล์ประสำทซิมพำเธติกส่วนปลำย (Prostganglionic sympathetic neuron)  
เมือ่ไดร้บัสำรพษิปรมิำณมำก 

(3) ระบบประสำทส่วนกลำง (Central nervous system) อำกำรทีป่รำกฏไดแ้ก่ ซมึ กระสบักระส่ำย 
ชกัแบบเกรง็กระตุก กำรหำยใจถูกกด ไมรู่ส้กึตวัและไมต่อบสนองต่อกำรกระตุน้  

 

 
 

     ภำพท่ี 4.41 ควำมเป็นพษิจำกออรก์ำโนฟอสเฟต  ปลำตำย ว่ำยน ้ำผดิปกต ิลกูปลำเจรญิผดิปกต ิ
     ท่ีมำ: Faria et al., 2015; Singh et al., 2018; Trager, 2018  

กำรป้องกนัและลดพิษจำกสำรกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟต 
สำรกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟตมผีลต่อสตัวน์ ้ำ ดงันัน้ในกำรป้องกนัและลดพษิจงึไมค่วรปล่อยสำรเคมี

ทิง้ลงในดนิและน ้ำ ควรมคีวำมรูเ้รื่องสำรเคมทีี่ใช ้รวมถงึควำมรูเ้กี่ยวกบัควำมทนพษิและลกัษณะทัว่ไป
ของสตัวน์ ้ำ กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำควรจดักำรคุณภำพน ้ำทีถู่กต้องควบคู่ไปดว้ย สำรเคมบีำงชนิดต้องใช้
ตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้โดยหำ้มใชส้ำรเคมอีนัตรำย หำกจ ำเป็นต้องใชส้ำรตำมเอกสำรก ำกบัยำ และควร
ใช้ยำตำมที่จดทะเบยีนอย่ำงถูกต้องกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ นอกจำกนี้ไม่ควรใช้ใน
ปรมิำณสูงกว่ำปรมิำณแนะน ำ (Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Pariza, 1996; Rose and Hodgson, 
2004; Banaee, 2013) 

 
 
 
 

ก ข ค 
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3) สำรกลุ่มคำรบ์ำเมต (Carbamate) 
คณุสมบติัทัว่ไป    
คำร์บำเมตเป็นสำรประกอบอินทรีย์ที่เ ป็นอนุพันธ์ของกรดคำร์บำมิก (Carbamic acid)  

มคีุณสมบตัิ เป็นผลกึ ไม่มสี ีละลำยน ้ำได้น้อย ละลำยได้ดใีนแอลกอฮอล์ เป็นกลุ่มสำรก ำจดัแมลงที่มี
ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ (Shibamoto and Bjeldanes, 1993) แบ่งเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มไดเมธลิคำร์บำเมต (N-N-dimethyl carbamates) ของฟีนอล (Phenol) และไฮดรอกซ ี
เฮตเทอโรไซคลิก (Hydroxyheterocyclics) เช่น ไพโรแลน (Pyrolan) ไดเมธิแลน (Dimetilan) และ  
พริมิคิำรบ์ (Pirimicarb) เป็นตน้ 

(2) กลุ่มฟีนิลคำร์บำเมต (Phenylcarbamates) เช่น คำร์บำมิล (Carbaryl) คำร์โบฟูแรน 
(Carbofuran) บเูฟนคำรบ์ (Bufencarb) และ แลนดรนิ (Landrin)  

(3) กลุ่มออกซมีคำรบ์ำเมต (Oximecarbamates) เช่น อลัดคิำรบ์ (Aldicarb) เมโธมลิ (Methomyl) 
และ คำรแ์ธบ (Cartab)  

ควำมเป็นพิษ  
ควำมเป็นพษิของคำรบ์ำเมตต่อสตัวน์ ้ำในรูปแบบกำรก่อพษิพบไดใ้นคำรบ์ำเมตทีล่ะลำยน ้ำแล้ว

ดูดซมึเขำ้สู่ร่ำงกำยโดยกำรกนิและทำงผวิหนัง ก่อนกระจำยไปตำมร่ำงกำยและพบมำกที่ตบัและระบบ
ประสำท โดยกลไกควำมเป็นพิษของคำร์บำเมตคือ กำรยับยัง้เอ็นไซม์อะซีทิลโคลินเอสเทอเรส  
(Acetyl cholinesterase) (Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Pariza, 1996; Rose and Hodgson, 2004; 
Banaee, 2013) สำมำรถแยกไดต้ำมชนิดของรเีซปเตอรก์ลุ่มโคลเินอจกิ (Cholinergic receptor) ไดแ้ก่  

(1) มสัคำรนิิก รเีซปเตอร์ (Muscarinic receptor) ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นระบบพำรำซิมพำธีติก 
(Parasympathetic nervous system) มำกขึน้ ส่งผลต่อกำรท ำงำนของกลำ้มเนื้อเรยีบและกำรท ำงำนของ
หวัใจ เช่น ท ำใหเ้กดิหวัใจบบีตวัชำ้กว่ำปกต ิ(Bradycardia) กำรบบีตวัของล ำไสม้ำกกว่ำปกต ิ 

(2) นิโคตนิิก รเีซปเตอร ์(Nicotinic receptor) ท ำใหเ้กดิกลำ้มเนื้อเกรง็ตวั และอ่อนแรง นอกจำกนี้
อำจพบหวัใจบบีตวัเรว็กว่ำปกต ิ(Tachycardia) และมคีวำมดนัสงู  

(3) อำกำรทำงระบบประสำทซึง่เกดิจำกกำรกระตุ้นของมสัคำรนิิกและนิโคตนิิก รเีซปเตอร ์ท ำให้
มอีำกำรกระวนกระวำย ไมม่คีวำมรูส้กึตอบสนองและเสยีชวีติ 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรออรก์ำโนฟอสเฟตและคำรบ์ำเมต คอื กำรยบัยัง้เอน็ไซมอ์ะซทีลิโคลนิ
เอสเทอเรสจำกสำรออร์กำโนฟอสเฟตเป็นแบบไม่ผนักลบั (Irreversible) แต่คำร์บำเมตยบัยัง้เอ็นไซม์
แบบผนักลบัได ้(Reversible) ควำมเป็นพษิของสำรกลุ่มคำรบ์ำเมตส่งผลต่อพฤตกิรรมของปลำผดิปกติ
ตวัอย่ำงเช่น ปลำแสดงอำกำรว่ำยวนไปมำตลอด สูญเสยีกำรทรงตวั หำยใจผดิปกต ิเกดิควำมเสยีหำย
ของเยือ่บุผวิล ำไสแ้ละกระเพำะอำหำร (ภำพที ่4.42)   
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ภำพท่ี 4.42 ควำมเป็นพษิจำกคำรบ์ำเมตท ำใหเ้ยือ่บุเหงอืกหนำตวัและลอกหลุด (ลกูศร) 
ท่ีมำ: Banaee, 2012  

 

กำรป้องกนัและลดพิษจำกสำรกลุ่มคำรบ์ำเมต 
สำรกลุ่มคำร์บำเมตมผีลต่อสตัว์น ้ำ ดงันัน้ในกำรป้องกนัเมื่อท ำกำรพ่นยำต้องระวงัอย่ำให้สำร

ดงักล่ำวปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ำ รวมถงึห้ำมทิ้งภำชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น ้ำ คู คลอง แหล่งน ้ำ
สำธำรณะ ควรทิง้ในทีเ่หมำะสม นอกจำกนี้ควรหลกีเลีย่งกำรเลีย้งปลำในบรเิวณทีม่กีำรใชส้ำรก ำจดัแมลง
กลุ่มคำรบ์ำเมต ส่วนกำรลดพษิสำมำรถท ำกำรยำ้ยปลำออกไปยงัแหล่งน ้ำหรอืบ่อทีไ่มม่กีำรปนเป้ือน และ
กำรใชโ้ทรพนีซลัเฟต (Atropine sulfate) เพื่อลดควำมรุนแรงจำกกำรไฮโดรไลซสิ (Hydrolysis) (Pariza, 
1996; Rose and Hodgson, 2004; Banee, 2012) 

4) สำรกลุ่มไพรีทรอยด ์(Pyrethroids) 
คณุสมบติัทัว่ไป  
ไพรทีรอยด์เป็นสำรสงัเครำะห์ที่มโีครงสร้ำงของไพรทีรนิ (Pyrethrins) ซึ่งเป็นสำรธรรมชำติที่

สกัดจำกพืชตระกูลดอกเบญจมำศ (Pyrethrum) สำรเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์  (Pyrethroids) ได้แก่  
เดลตำเมธรนิ (Deltamethrin) เพอเมทรนิ (Permethrin) และ ไซเพอเมทรนิ (Cypermethrin) 

ควำมเป็นพิษ  
กำรเกดิพษิของกลุ่มไพรทีรอยด์ เนื่องจำกเป็นสำรที่สงัเครำะห์เลยีนแบบธรรมชำตไิม่สะสมใน

ร่ำงกำยจงึมพีษิต่อคนและสตัว์น้อยมำกแต่จะเกดิอำกำรระคำยเคอืง หำกได้รบัสำรในปรมิำณมำกจะมี
อำกำรคล้ำยกลุ่มออรก์ำโนคลอรนี (Organochlorine) คอืจะเกดิพษิต่อระบบประสำทส่วนกลำง กระวน
กระวำย ชกัเกรง็ กำรหำยใจไม่ปกต ิซมึ อำเจยีน เป็นต้น ควำมเป็นพษิของสำรกลุ่มไพรทีรอยดใ์นปลำ
กนิยุงส่งผลต่อเยื่อบุเหงอืกเกดิกำรลอกหลุดและเกดิเนื้อตำยขึน้ที่เหงอืก (ภำพที่ 4.43) รวมถงึเกดิกำร
ขยำยขนำดของเซลลต์บั (Hypertrophy) มกีำรเพิม่จ ำนวนของคฟัเฟอรเ์ซลล ์(Kupffer cells) ในทีสุ่ดเกดิ
ไขมนัแทรกในเซลล ์นอกจำกนี้ยงัพบเนื้อตำยในทำงเดนิอำหำรของปลำ ส่วนควำมเป็นพษิทีพ่บในปลำ
ดุกจะเกิดกำรเคลื่อนย้ำยเกลอืแร่ผ่ำนเหงอืกและไตผดิปกติ ไพรทีรอยด์ท ำให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น 
ควำมเป็นพษิที่เกิดในปลำไน นิล ช่อน และเรนโบว์เทรำท์จะแสดงอำกำรกระวนกระวำย ล ำตวัสคีล ้ำ  
มกีำรเคลื่อนไหวผดิปกตมิำกขึน้ เมือ่สมัผสัสำรทีค่วำมเขม้ขน้สงูขึน้จะเกดิอำกำรกลำ้มเนื้อชกัเกรง็กระตุก
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ซึ่ ง อ ำจส่ งผลรุนแรงถึง เ สียชีวิต ได้  (Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Pariza, 1996; Rose and 
Hodgson, 2004; Maharajan et al., 2015)  

 

                    
   ภำพท่ี 4.43 ควำมเป็นพษิจำกไพรทีรอยด ์ซีเ่หงอืกปลำบดิงอถูกท ำลำย   

ท่ีมำ: Maharajan et al., 2015 
 

กลไกกำรก่อพิษระดบัเน้ือเย่ือและเซลล ์
 ส ำหรบัสำรไพรทีรอยด์ ทัง้สองกลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 (Type I pyrethroid) เช่น อลัลธีรนิ (Allethrin) 
ไบเฟนธรนิ (Bifenthrin) เพอเมธรนิ (Permethrin)และฟีโนธรนิ (Phenothrin) เป็นตน้ และกลุ่มที ่2 (Type 
II pyrethroid) เช่น ไซฟูธรนิ (Cyfluthrin) ไซฮำโลธรนิ (Cyhalothrin) ไซเพอเมธรนิ(Cypermethrin) และ
เดลตำเมธรนิ (Deltamethrin) เป็นต้น สำรทัง้สองกลุ่มมโีครงสรำ้งทีแ่ตกต่ำงกนั ส่งผลใหก่้อใหเ้กดิควำม
เป็นพษิทีแ่ตกต่ำงกนั สำรไพรทีรอยดก์ลุ่มที ่2 จะมไีซยำไนด ์(Cyanide, CN) อยู่ในสูตรโครงสรำ้ง ท ำให้
สำรกลุ่มที่  2 นี้ มีควำมเป็นพิษสูงกว่ ำสำรกลุ่ มที่  1 มีรำยงำนว่ ำ เดลตำเมธรินซึ่งอยู่ ในกลุ่ ม 
ไพรทีรอยด์ ประเภท II เป็นสำรก ำจดัแมลงที่มฤีทธิย์บัยัง้เอนไซม์คำร์บอนิก แอนไฮเดรส (Carbonic 
anhydrases) สำรทัง้สองกลุ่มจะมกีลไกกำรเกดิพษิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำงำนของช่องโซเดยีม (Sodium 
channel) โดยรบกวนกระบวนกำรเปิดและปิดมผีลใหก้ำรเปิดและปิดของช่องโซเดยีมเกดิขึน้ช้ำลงท ำให้
เซลลถ์ูกกระตุน้มำกกว่ำปกต ิ(Hyperexcitability) (Rose and Hodgson, 2004; Maharajan et al., 2015) 

กำรป้องกนัและกำรลดพิษจำกสำรกลุ่มไพรีทรอยด ์
 ปัจจยัที่มผีลต่อควำมรุนแรงและระยะเวลำที่เริม่แสดงอำกำรพษิของสำรกลุ่มไพรทีรอยด์ ได้แก่ 
ชนิดและปรมิำณของสำร เส้นทำงในกำรได้รบัสำร อัตรำกำรเปลี่ยนรูปของสำรภำยในร่ ำงกำย โดย
แนวทำงในกำรรกัษำกรณไีดร้บัสำรพษิ คอื กำรขจดัหรอื ลดควำมเป็นพษิ (Decontamination) กำรรกัษำ
แบบประคบัประคอง (Palliative therapy) และกำรรกัษำแบบจ ำเพำะโดยใช้ยำต้ำนฤทธิ ์(Antidote) ต่อ
สำรพษินัน้ กำรป้องกนัผลกระทบที่เกดิจำกสำรกลุ่มไพรทีรอยด์ต่อสตัว์น ้ำ โดยท ำกำรยำ้ยสตัว์น ้ำออก
จำกสภำพน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือน หรอืกำรเปลีย่นถ่ำยน ้ำในแหล่งน ้ำทีส่ตัวน์ ้ำอำศยัเพื่อใหพ้ษิเจอืจำงรวมถงึ
ตรวจวเิครำะหก์ำรท ำงำนของเอนไซมค์ำรบ์อนิก แอนไฮเดรสในปลำทีอ่ำศยัอยู่ในแหล่งน ้ำ เพื่อตดิตำม
มลพิษของสิ่งแวดล้อมที่ปนเป้ือนในดินและน ้ ำ เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัมีกำรป้องกันด้ำนสำรเคมีซึ่ง
จ ำเป็นต้องศึกษำหรอือ่ำนฉลำกบนขวดสำรเคมใีห้เข้ำใจและเลอืกใช้สำรเคมกี ำจดัศตัรูพชืและสตัว์ให้
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ถูกต้อง เหมำะสมและถูกชนิด รวมถึงควรใช้สำรตำมสดัส่วนที่ระบุและกำรใช้เทคโนโลยเีพื่อลดพิษที่
เหมำะสม (Rose and Hodgson, 2004) 
 

4.3 สำรเคมี (Chemical agents) ท่ีนิยมใช้ในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
 สำรเคมทีีน่ิยมใชใ้นกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีจ่ะกล่ำวต่อไปนี้เป็นกำรรวบรวมจำกประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำที่ผ่ำนมำ ซึง่รวบรวมชนิดของสำรเคมจี ำนวน 15 ชนิดทีน่ิยมใช้ในกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ไดแ้ก่ เกลอื ด่ำงทบัทมิ ฟอรม์ำลนิ คลอรนี มำลำไคทก์รนี ไตรคลอรฟ์อน ไตรฟูรำลนิ 
เบนซลัโคเนียมคลอไรด ์โพวโิดนไอโอดนี ปนูขำว กรด ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์โรตโินน ซำโปนิน และ
ไซยำไนด ์โดยแต่ละชนิดของสำรเคมจีะมคีุณสมบตั ิควำมเป็นพษิ และขอ้ควรระวงัในกำรใชท้ีแ่ตกต่ำงกนั 
(ชลอ, 2543) ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 4.3.1 เกลือ (Sodium chloride; NaCl) 
 เกลอืเป็นสำรเคมทีีห่ำซือ้ไดง้ำ่ยและมรีำคำถูก เป็นสำรประกอบทีล่ะลำยน ้ำไดด้โีดยจะมกีำรแตก
ตวัใหโ้ซเดยีมออิอนและคลอไรดอ์อิอน เกลอืสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื เกลอืแกง (Table salt) 
และเกลอืสนิเธำว ์(Rock salt) ประสทิธภิำพของเกลอืสำมำรถใชใ้นกำรก ำจดัปรสติภำยนอก อตัรำกำรใช ้
0.1-3 เปอรเ์ซน็ต์ ขึน้กบัระยะเวลำในกำรใช้ นอกจำกนี้ยงัมกีำรใช้ลดควำมเครยีดในระหว่ำงกำรขนส่ง 
อตัรำกำรใช้ 0.1 เปอรเ์ซน็ต์ รวมถงึกำรใช้เกลอืช่วยลดควำมเป็นพษิของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และก๊ำซ
ไขเ่น่ำ (H2S) อตัรำกำรใช ้60-100 กโิลกรมัต่อพืน้ทีบ่่อ 1 ไร ่เป็นตน้ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
หำกสตัวน์ ้ำจดือยู่ในน ้ำที่มคีวำมเคม็หรอืมปีรมิำณเกลอืเกนิขนำดทีเ่หมำะสม จะสูญเสยีน ้ำออก

จำกตวัเกดิภำวะขำดน ้ำ (Dehydration) เสยีสมดุลเกลอืแรแ่ละกรด-ด่ำงในเลอืด เกดิภำวะเครยีด รำ่งกำย
มกีำรปรบัตวัใหป้รมิำณเกลอืและกรด-ด่ำงในร่ำงกำยลดลงสู่ภำวะสมดุล เพื่อใหก้ลไกทำงสรรีในร่ำงกำย
ท ำงำนได้ตำมปกติ โดยกำรขบัเกลือส่วนเกินออกทำงเหงอืกโดยคลอไรด์เซลล์ที่มเีอนไซม์ โซเดียม
โพแทสเซยีม เอทพีเีอส (Na+, K+-ATPase) ทำงไต และดูดน ้ำคนืกลบัที่ไตและล ำไส้ รวมทัง้ปรบัระดบั
ฮอรโ์มนแบบฤทธิส์ ัน้ (Fast-acting) เช่น กลูคำกอน  (Glucagon) ยโูรเทนซนิ (Uroensins) และแคทธโีค
ลำมนี (Catecholamines) ส่วนฮอร์โมนที่ออกฤทธิย์ำวนำน เช่น โปรแลกติน (Prolactin) คอร์ติซอล 
(Cortisol) ของสตัวน์ ้ำในกำรร่วมปรบัตวัจำกภำวะขำดน ้ำ หำกปรมิำณเกลอืมมีำกเกนิไปปลำจะสูญเสยี
น ้ำออกจำกร่ำงกำย สูญเสียภำวะรกัษำสมดุลกรด-ด่ำงในร่ำงกำย ลดกำรใช้ออกซิเจน เซลล์เหงอืก
โดยเฉพำะคลอไรด์ เซลล์มกีำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงซึ่งบ่งถึงภำวะเครยีดจำกกำรได้รบัเกลอืเกนิขนำด 
กลไกกำรท ำงำนของเอนไซม์ระดับเซลล์สูญเสียหน้ำที่ส่งผลต่อกำรเกิดภำวะเซลล์ตำยโดยเฉพำะ 
คลอไรดเ์ซลลท์ีเ่หงอืก สมอง และหวัใจ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงัในกำรใช้  
(1) เพำะเลีย้งปลำในระดบัควำมเคม็ของน ้ำทีเ่หมำะสมกบัสรรีของสตัวน์ ้ำแต่ละชนิด  
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(2) ในกำรรกัษำสตัวน์ ้ำจดืทีม่โีรคปรสติภำยนอกโดยใชเ้กลอื ใหใ้ชเ้กลอืตำมขนำดและแช่สตัว์น ้ำ
ในน ้ำเกลอืระยะเวลำทีเ่หมำะสม ตำมค ำแนะน ำในทำงวชิำกำร 

4.3.2 ด่ำงทบัทิม (Potassium permanganate; KMnO4) 
 ด่ำงทบัทมิเป็นสำรเคมทีี่มลีกัษณะเป็นผลกึสมี่วงเข้ม เป็นเงำเหมอืนโลหะปรำศจำกกลิน่ เมื่อ
ละลำยน ้ำจะไดส้ำรละลำยสมี่วงหรอืชมพูอมม่วงทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรใชก้ ำจดัปรสติ ฆ่ำเชือ้โรค เชือ้รำ 
แบคทเีรยี ลดปรมิำณแพลงก์ตอนและสำรอินทรยีใ์นน ้ำ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) โดยมรีำยละเอียด
กำรใชป้ระโยชน์ดงันี้ 
 (1) ใชใ้นกำรก ำจดัปรสติภำยนอกในบ่อปูนหรอืบ่อดนิที่มีน ้ำใส ใชใ้นอตัรำ 2-4 พพีเีอม็ (ส่วนใน
ลำ้นส่วน)  
 (2) ใช้ฆ่ำเชื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ เช่น กระชอน สำยยำง ใช้ในอตัรำ 20-25  
พพีเีอม็ (ส่วนในลำ้นส่วน) ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง 
 (3) ใช้ก ำจดัปรสติ เชื้อรำ และแบคทเีรยีในอำหำรสตัว์น ้ำมชีวีติ เช่น ลูกไร ลูกน ้ำ โดยแช่ใน
สำรละลำยด่ำงทบัทมิเขม้ขน้ 100-150 พพีเีอม็ (ส่วนในลำ้นส่วน) ระยะเวลำ 3-5 นำท ี
 (4) ใชล้ดปรมิำณแพลงกต์อนและสำรอนิทรยีใ์นน ้ำ ปรมิำณกำรใชข้ึน้อยู่กบัควำมเขม้ของสนี ้ำ ถำ้
น ้ำมสีเีขม้มำกตอ้งใชใ้นปรมิำณทีส่งูขึน้ 
 (5) ใชล้ดควำมเป็นพษิของก๊ำซไขเ่น่ำ (โฮโดรเจนซลัไฟด ์H2S) และโล่ติน๊ (Rotenone) 

ควำมเป็นพิษ  
 ด่ำงทบัทมิเป็นออกซไิดเซอร ์มกีำรปลดปล่อยออกซเิจนออกมำจำกโมเลกุล หำกใหส้ตัวน์ ้ำสมัผสั
ด่ำงทบัทมิในปรมิำณมำกหรอืในระยะเวลำที่นำนเกินควำมเหมำะสม อนุมูลออกซเิจนจะท ำลำยเซลล์
เนื้อเยื่อสตัวน์ ้ำ โดยเฉพำะเหงอืกเสยีหำยอย่ำงรุนแรงเฉียบพลนัจนเซลลต์ำย (Acute necrosis) และเป็น
สำเหตุใหส้ตัวน์ ้ำเสยีชวีติ ส ำหรบัอำกำรภำยหลงักำรเกดิพษิ สตัวน์ ้ำจะกระวนกระวำย ทุรนทุรำย ว่ำยบน
ผวิน ้ำ ฮุบอำกำศหำยใจ หำยใจเรว็ ขบัเมอืกออกตำมตวัมำกขึน้ เหงอืกมสีขีำวซดี เซลลเ์ยื่อบุเหงอืกลอก
หลุด ผวิหนงัครบีสเีขม้คล ้ำขึน้ เสยีกำรทรงตวั ก่อนเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงัในกำรใช้  
(1) ไมค่วรใชเ้มือ่ออกซเิจนในบ่อมรีะดบัต ่ำ โดยเฉพำะเมือ่ต ่ำกว่ำ 3 พพีเีอม็ 
(2) ไมค่วรใชร้ว่มกบัฟอรม์ำลนิ เพรำจะท ำใหเ้กดิพษิต่อสตัวน์ ้ำเพิม่ขึน้ 
(3) ด่ำงทบัทมิสำมำรถก ำจดัแพลงก์ตอนได้ส่งผลให้แพลงก์ตอนตำยและเกดิกำรเน่ำเสยีซึ่งจะ

ส่งผลท ำใหอ้อกซเิจนในน ้ำลดลงโดยทำงออ้ม 
(4) กำรแช่อุปกรณ์ในกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำในสำรละลำยด่ำงทบัทมิเป็นเวลำนำนจะมผีลท ำให้

อุปกรณ์ดงักล่ำวเกดิครำบสนี ้ำตำลได ้
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4.3.3 ฟอรม์ำลิน (Formalin) 
 ฟอร์มำลินเป็นสำรละลำยใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุน เตรียมได้จำก 37-40 เปอร์เซ็นต์ของก๊ำซ
ฟอร์มำลดไีฮด์ในน ้ำ เทยีบเท่ำกำรออกฤทธิข์องสำรเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มสีูตรทำงเคมคีอื CH2O มี
องคป์ระกอบเมทธำนอล เมทธลิ แอลกอฮอล ์(Methanol methyl alcohol) 10-15 เปอรเ์ซน็ต์ เพื่อป้องกนั
ไม่ให้ฟอรม์ำลนิเปลี่ยนรูปไปเป็นพำรำฟอรม์ำลดไีฮด์ (Paraformadehyde) ที่มคีวำมเป็นพษิต่อสตัว์น ้ำ 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรใชฟ้อรม์ำลนิเพื่อกำรก ำจดัปรสติภำยนอก โดยมอีตัรำกำรใช ้25-50 พพีเีอม็ แช่ตลอด 
หรอื 100-200 พพีเีอม็ แช่นำน 30 นำท-ี1 ชัว่โมง (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
ฟอรม์ำลนิเป็นสำรเคมทีีส่ำมำรถซมึผ่ำนผนังเซลลแ์ละตกตะกอนโปรตนีทีผ่นงัและภำยในเซลลไ์ด้

อย่ำงรวดเรว็ หำกสตัวน์ ้ำไดร้บัเกนิขนำดหรอืสมัผสัเป็นระยะเวลำนำนจะส่งผลต่อกำรท ำงำนของเซลลท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัโปรตนีในร่ำงกำย เช่น กำรเคลื่อนยำ้ยสำรเขำ้ออกเซลล ์กำรหำยใจและกำรเผำผลำญอำหำร
ในเซลลจ์ะถูกยบัยัง้ ท ำใหเ้ซลลแ์ละอวยัวะสูญเสยีหน้ำที่และท ำให้สตัว์น ้ำเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 
2017) 

ข้อควรระวงัในกำรใช้  
(1) ควรระวงัปัญหำกำรขำดออกซเิจน เนื่องจำกฟอรม์ำลนิสำมำรถลดปรมิำณออกซเิจนในน ้ำได้

โดยตรง 
(2) ถ้ำใส่ฟอรม์ำลนิลงในตู้กระจก หรอืบ่อปนู ควรเพิม่ออกซเิจนลงในน ้ำโดยกำรเปิดเครื่องเพิม่

อำกำศ (ปัม๊ลม) 
(3) กำรใส่ฟอร์มำลนีลงในบ่อดนิควรสงัเกตสขีองน ้ำก่อน ถ้ำน ้ำมสีเีขยีวจดัควรเปิดเครื่องตีน ้ำ 

หรอืใชก้ำรพ่นน ้ำขึน้ไปในอำกำศเพื่อเพิม่ออกซเิจนดว้ย 
(4) ควรใชฟ้อรม์ำลนิในบ่อช่วงทีม่แีสงแดด ไมค่วรใชฟ้อรม์ำลนิในช่วงเยน็ 
(5) ไมค่วรใชฟ้อรม์ำลนิรว่มกบัด่ำงทบัทมิ 
(6) ควรเลอืกซือ้ฟอรม์ำลนิในภำชนะบรรจทุบึแสง หรอืในขวดสชีำ 
(7) ควรระวงัมใิหฟ้อรม์ำลนิสมัผสัผวิหนงัหรอืตำของผูใ้ช้ 
4.3.4 คลอรีน (Chlorine) 
คลอรนีเป็นสำรเคมทีีม่กีลิน่ฉุน ม ี2 รปู คอื คลอรนีผงในรปูของแคลเซยีมไฮโปคลอไรท ์Ca(OCl)2 

และ คลอรีนน ้ ำที่อยู่ในรูปของน ้ ำยำฟอกขำว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ NaOCl) ซึ่งจะมีสำรออกฤทธิ ์
ประมำณ 5.25 เปอรเ์ซน็ต์ในน ้ำ เมื่อคลอรนีอยู่ในน ้ำจะแตกตวัอยู่ในรปูของกรดซึ่งจะมฤีทธิใ์นกำรก ำจดั
เชื้อแบคทเีรยี เชื้อรำ ไวรสั รวมทัง้แพลงก์ตอนชนิดที่นิยมใช้ในวงกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ คอื ชนิดผง 
เนื่องจำกมรีำคำถูกกว่ำชนิดน ้ำและสะดวกในกำรใช้มำกกว่ำ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) ประสทิธภิำพ
ของคลอรนีมดีงันี้ 
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(1) นิยมใชใ้นกำรฆ่ำเชือ้และพำหะในน ้ำ โดยขัน้ตอนกำรเตรยีมน ้ำในบ่อปนูใชอ้ัตรำ 10-30 พพีี
เอม็ 

(2) ใชฆ้ำ่เชือ้ภำชนะ อุปกรณ์ในโรงเพำะฟัก อตัรำกำรใช ้10-30 พพีเีอม็ แช่นำน 1 คนื 
(3) ใชท้ ำควำมสะอำดพืน้โรงเพำะฟัก อตัรำกำรใช ้50-100 พพีเีอม็สำดใหท้ัว่ ทิง้ไว ้30 นำท ีแลว้

ลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำด  
ควำมเป็นพิษ  
คลอรีนอนุมูลมีฤทธิท์ ำลำยเซลล์เฉียบพลัน โดยเฉพำะในรูปแบบ HOCl และ OCl- ที่เป็น 

ออกซไิดเซอรช์นิดรุนแรง หำกสตัว์น ้ำสมัผสัคลอรนีในปรมิำณหรอืระยะเวลำนำน คลอรนีจะเขำ้ท ำลำย
โครงสร้ำงภำยในเซลล์เนื้อเยื่อสตัว์น ้ำโดยเฉพำะเหงอืกอย่ำงรุนแรงเฉียบพลนัจนเซลล์ตำย (Acute 
necrosis) และเป็นสำเหตุใหส้ตัวน์ ้ำเสยีชวีติ ส ำหรบัอำกำรภำยหลงักำรเกดิพษิ สตัวน์ ้ำจะกระวนกระวำย 
ทุรนทุรำย ว่ำยบนผวิน ้ำ ฮุบอำกำศหำยใจ หำยใจเรว็ ขบัเมอืกออกตำมตวัมำกขึน้ ผวิหนังครบีสขีำวซดี 
เยื่อบุเหงอืกลอกหลุด ระบบไหลเวยีนโลหติที่เหงอืกล้มเหลว ก่อนกำรเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 
2017) 

ข้อควรระวงัในกำรใช้  
(1) ไมค่วรเกบ็คลอรนีผงในทีช่ืน้ เพรำะคลอรนีผงจะจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ 
(2) เวลำใชค้วรระวงัมใิหส้มัผสัตำและผวิหนงั 
(3) คลอรนีเป็นสำรเคมทีี่มคีวำมเป็นพษิสูงต่อสตัว์น ้ำ ดงันัน้เมื่อจะใช้น ้ำที่มกีำรก ำจดัเชื้อด้วย

คลอรนี ควรทิง้ไวใ้หค้ลอรนีสลำยตวัก่อนอย่ำงน้อย 3-5 วนั หรอืใชส้ำรก ำจดัคลอรนี ไดแ้ก่ โซเดยีมไธโอ-
ซลัเฟต (Sodium thiosulphate) ใส่ลงในน ้ำก่อนใช ้หรอืในกำรเตรยีมน ้ำก่อนกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีอ่ำจมี
คลอรนีตกคำ้งโดยเฉพำะน ้ำประปำ ควรมกีำรใชปั้ม้ลมหรอืเครือ่งตนี ้ำอยำ่งน้อย 1 วนั เพื่อสลำยคลอรนี  

(4) ก่อนน ำน ้ำทีผ่่ำนกำรฆ่ำเชือ้ดว้ยคลอรนีไปใช ้ควรแน่ใจว่ำคลอรนีสลำยตวัหมดแลว้ โดยกำร
ใช้ชุดน ้ำยำทดสอบคลอรนี หรอืใช้สำรเคมโีพแทสเซยีมไอโอไดด์ (Kl) ประมำณ 2-3 เกลด็ ใส่ลงในน ้ำ 
หำกน ้ำยงัมคีลอรนีอยูจ่ะมสีนี ้ำตำลเกดิขึน้ 

4.3.5 มำลำไคทก์รีน (Malachite green หรอื MG) 
มำลำไคทก์รนีเป็นสำรสสีงัเครำะหท์ีน่ิยมใชใ้นเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ เพื่อกำรก ำจดัปรสติ ควบคุมเชือ้

รำและโปรโตซวั รวมถงึรกัษำโรคตดิต่อจำกเชือ้รำ ปรสติในปลำและสตัวน์ ้ำชนิดอื่น 
ควำมเป็นพิษ  
มำลำไคทก์รนีสำมำรถซมึผ่ำนผนังเซลลแ์ละตกตะกอนโปรตนีทีผ่นังและภำยในเซลล์เชือ้ โรคได้ 

หำกสตัว์น ้ำไดร้บัเกนิขนำดหรอืสมัผสัเป็นระยะเวลำนำน จะมผีลต่อกำรท ำงำนของเซลลท์ี่เกี่ยวขอ้งกบั
โปรตนีในร่ำงกำยเสยีหำย เช่น โปรตนีทีเ่กี่ยวกบักำรเคลื่อนยำ้ยสำรเขำ้ออกเซลล ์เอนไซมเ์กี่ยวกบักำร
หำยใจและกำรเผำผลำญอำหำรในเซลล์จะถูกยับยัง้ ระดับโปรตีนในเลือดล ดลง กดภูมิคุ้มกัน  
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กำรพฒันำกำรตวัอ่อนที่ผดิปกต ินอกจำกนี้ยงัพบกำรลดลงของระดบัฮอรโ์มนเพศเทสโทสเทอโรนและ
เอสโตรเจน ซึง่มผีลต่ออตัรำกำรฟักไข่ นอกจำกนี้ยงัพบเอนไซมท์ีบ่่งชีถ้งึควำมเสยีหำยของเซลลต์บัและ
อวยัวะในรำ่งกำยมคี่ำสงูขึน้ กำรทีเ่ซลลแ์ละอวยัวะเกดิควำมเสยีหำยสญูเสยีหน้ำทีเ่ป็นสำเหตุกำรตำยจำก
พษิมำลำไคทก์รนี (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงัในกำรใช้  
(1) ไมค่วรเกบ็มำลำไคทก์รนีผงในทีช่ืน้ เพรำะผงมำลำไคทก์รนีจะจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ 
(2) เวลำใชค้วรระวงัมใิหส้มัผสัตำและผวิหนงั โดยกำรใส่หน้ำกำกและสวมถุงมอื 
4.3.6 ไตรคลอรฟ์อน (Trichlorfon) 
ไตรคลอรฟ์อนเป็นสำรก ำจดัแมลงในกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟต (Organophosphate) มชีื่อทำงเคมี

ว่ำ Dimethyl 2, 2, 2-trichloro-1-hydroxyethyl phosphonate สูตรทำงเคมคีอื C4H8Cl3PO4 ลกัษณะเป็น
ผงละเอยีดสขีำวหรอืเหลอืงอ่อน ดดูควำมชืน้ไดด้ ีเมือ่ไตรคลอร์ฟอนเปลีย่นสภำพเป็นของเหลวใสไม่ควร
น ำมำใช้ ปัจจุบันมีชื่อทำงกำรค้ำหลำยชื่อ ได้แก่ ดิปเทอเร็กซ์ (Dipterex) นีกูวอน (Neguvon)  
มำโซเท็น (Masoten) ซินเทอเร็กซ์ (Synterex) ไดลอกซ์ (Dylox) ฟอสคลอร์ (Foschlor) เซกูฟอน 
(Cekufon) และแอนธอน (Anthon) (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) ไตรคลอรฟ์อนมปีระสทิธภิำพในกำรใช้
ประโยชน์ดงันี้ 

(1) ใช้ในกำรก ำจดัปรสติภำยนอก ได้แก่ เห็บปลำ หนอนสมอ อตัรำกำรใช้ 0.25-0.5 พพีเีอ็ม  
ทิง้ไว ้3-4 วนั เปลีย่นน ้ำแลว้ใส่ยำปรมิำณเท่ำเดมิ ท ำซ ้ำเช่นน้ีอยำ่งน้อย 2-3 ครัง้ 

(2) ใชใ้นกำรก ำจดัศตัรขูองสตัวน์ ้ำ ไดแ้ก่ แมลง กุ้ง ป ูในขัน้ตอนกำรเตรยีมน ้ำเมื่อเริม่เลีย้งสตัว์
น ้ำรุน่ต่อไป อตัรำกำรใช ้0.5-1.0 พพีเีอม็ ทิง้ไว ้7-14 วนั ก่อนปล่อยสตัวน์ ้ำลงเลีย้ง 

  ควำมเป็นพิษ  
ไตรคลอรฟ์อนเป็นสำรก ำจดัแมลงกลุ่มออรก์ำโนฟอสเฟตที่มพีษิเฉียบพลนัรำ้ยแรง มผีลต่อระบบ

ประสำท โดยกำรออกฤทธิย์บัยัง้กำรท ำงำนของเอน็ไซมอ์ะซทีลิโคลนิเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) 
ท ำใหเ้กดิกำรสะสมของอะซทีลิโคลนิทีป่ลำยประสำท ส่งผลใหก้ลำ้มเนื้อกระตุก เกดิเป็นอมัพำต หวัใจเตน้
เรว็ กำรหำยใจถูกกด หำกสตัว์น ้ำได้รบัสำรเกินขนำดหรอืระยะเวลำนำนก็อำจเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; 
Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงั 
 (1) ควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงัตำมขนำดและระยะเวลำทีแ่นะน ำในทำงวชิำกำร 
 (2) ไมค่วรใชใ้นกำรก ำจดัปรสติภำยนอกของกุง้ เพรำะมคีวำมเป็นพษิต่อกุง้ 
 (3) ภำยหลงักำรใช้ไตรคลอร์ฟอนในสตัว์น ้ำ ควรทิ้งไว้อย่ำงน้อย 14 วนั ก่อนน ำสตัว์น ้ำมำ

บรโิภค 
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 4.3.7 ไตรฟรูำลิน (Trifluralin) 
 ไตรฟูรำลนิเป็นยำก ำจดัวชัพชื ลกัษณะเป็นสำรละลำยใส มสีตูรทำงเคม ีคอื α, α, α trifluoro-2, 
6 –dinitro-N, N-dipropyl-p-tolulidine ใช้ในกำรก ำจดัเชื้อรำเลจิดิเนียม  (Lagenidium) ในกุ้ง  แต่ใน
ปัจจุบันมีผู้น ำมำใช้ก ำจัดปรสิตภำยนอก เช่น ซูโอแทนเนียม (Zootamnium sp.) และเห็บระฆัง 
(Trichodina sp.) มชีื่อทำงกำรค้ำหลำยชื่อ ได้แก่ เทรฟแลน (Treflan) โทลนิ (Tolin) โอแลน (O-Lan) 
อตัรำส่วนที่ใช้ 8-10 ซซีต่ีอน ้ำ 100 ลูกบำศก์เมตร หรอื 100-120 ซซีต่ีอบ่อขนำด 1 ไร่ น ้ำลกึ 1 เมตร  
ไตรฟลูรำลินมีควำมเป็นพิษสูงต่อสัตว์น ้ ำ โดยท ำให้เกิดกำรพัฒนำกระดูกสันหลังผิดปกติและอำจ
ก่อให้เกดิมะเรง็ในคน จงึจดัเป็นสำรอนัตรำย ไตรฟลูรำลนิมคี่ำ LD50 ในปลำเรนโบว์เทรำ้ท์ 41 ส่วนใน
พนัลำ้นส่วน (พพีบี)ี ปลำบลกูลิซนัฟิช (Bluegill sunfish หรอื Lepomis macrochirus) 58 พพีบี ีส่วนปลำ
ลำจเมำทแ์บส (Largemouth bass หรอื Micropterus salmoides) 75 พพีบี ี(ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
ควำมเป็นพษิของไตรฟลูรำลนิต่อสตัว์น ้ำจะท ำให้เกดิอำกำรว่ำยฮุบอำกำศคล้ำยขำดออกซเิจน 

ว่ำยอย่ำงไม่มทีศิทำง กำรเคลื่อนไหวลดลง สูญเสยีกำรทรงตวั ว่ำยหงำยทอ้ง เนื้อเยื่อบรเิวณเหงอืกบวม 
เหงอืกปลำตกเลอืด เนื้อเยื่อเหงอืกถูกท ำลำยมผีลกระทบต่อกำรหำยใจและออสโมเรกูเลชัน่ของสตัว์น ้ำ 
หลัง่เมอืกมำกขึน้ ท ำใหเ้ซลลต์ำย พบกำรตำยของเซลลต์บั เกดิควำมเสยีหำยต่อไมโตคอนเดรยีของเซลล ์
เซลล์ประสำทเสื่อม และเป็นอัมพำต นอกจำกนี้ย ังเป็นพิษต่อยนีของสตัว์ครึ่งบกครึ่งน ้ำ โดยท ำลำย 
ดีเอ็นเอของลูกอ๊อดคำงคกจีน ในกุ้งน ้ำจดืสำรไตรฟูรำลินท ำให้กินอำหำรลดลง น ้ำหนักและกำรใช้
ออกซเิจนลดลง (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงั 
(1) ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ หรอืถูกผวิหนงั 
(2) ควรหยดุใชไ้ตรฟลรูำลนิก่อนจบัสตัวน์ ้ำอยำ่งน้อย 7 วนั 
4.3.8 เบนซลัโคเนียมคลอไรด ์(Benzalkonium chloride หรือ BKC) 
เบนซลัโคเนียมคลอไรด์เป็นสำรละลำยสเีหลอืงใสในกลุ่มยำฆ่ำเชื้อ (Quaternary ammonium 

compound) ประกอบด้วยสำร N-Alkyl (C12-C16)-N, N-dimethyl-N-benzylammonium chlorind และ
เอทลิแอลกอฮอล ์(Ethyl alcohol) นิยมใชใ้นกำรฆ่ำเชือ้แบคทเีรยีและก ำจดัโปรโตซวัภำยนอก ไดแ้ก่ เหบ็
ระฆงั (Trichodina sp.) และอพีสิไตรสิ (Epistylis sp.) รวมถงึสำมำรถก ำจดัแพลงกต์อนในน ้ำ อตัรำส่วนที่
แนะน ำให้ใช้ คอื 0.3-0.8 พพีเีอ็ม หรอื 0.5-1.3 ลติรต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ ที่มรีะดบัน ้ำลกึ 1 เมตร หรอื 1-2  
พพีเีอม็ แช่นำน 1 ชัว่โมง (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
เบนซัลโคเนียมคลอไรด์เป็นสำรประจุบวก ชะล้ำงไขมันจำกผนังเซลล์ น ้ ำ เกลือแร่และ

สำรประกอบอื่น สำมำรถผ่ำนเขำ้ออกเซลลไ์ดง้่ำย ท ำใหเ้ซลลเ์สยีหำยสูญเสยีหน้ำที ่โดยเฉพำะที่ เหงอืก 
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เบนซลัโคเนียมคลอไรด์มผีลต่อกำรสรำ้งภูมคิุม้กนัในกุ้งก้ำมกรำม และหำกกุ้งไดร้บัสำรทีค่วำมเขม้ขน้สงู
อตัรำกำรตำยกจ็ะสงูขึน้ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงั 
(1) ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ ถูกผวิหนงั หรอืสดูดม 
(2) ไม่ควรใช้ในบ่อที่มพีชืน ้ำ เช่น ผกัตบชวำ ผกับุ้ง เนื่องจำกเบนซลัโคเนียมคลอไรด์สำมำรถ

ก ำจดัพชืน ้ำได ้หำกจ ำเป็นตอ้งใชค้วรน ำพชืทีต่ำยออกเพื่อป้องกนัไมใ่หน้ ้ำในบ่อเน่ำเสยี 
(3) เบนซลัโคเนียมคลอไรดเ์ป็นวตัถุไวไฟจงึควรเกบ็ใหห้่ำงเปลวไฟ 
4.3.9 โพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine) 

 โพวโิดน ไอโอดนีเป็นสำรก ำจดัเชื้อแบคทเีรยีที่มสี่วนผสมของไอโอดนี (Iodine) และโพวโิดน 
(Povidone) ออกฤทธิไ์ดด้ใีนน ้ำ มกัใช้แช่ไข่และพ่อแม่พนัธุเ์พื่อป้องกนักำรแพร่กระจำยของโรคที่ขนำด 
50 มลิลกิรมัต่อลติรของไอโอโฟอร ์ระยะเวลำ 30 นำท ีอตัรำกำรใชข้ึน้อยูก่บัควำมเขม้ขน้ของตวัยำในแต่
ละแหล่งผลติ ผูใ้ชค้วรอ่ำนฉลำกวธิกีำรใชย้ำขำ้งภำชนะบรรจใุหเ้ขำ้ใจ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
หำกใชเ้กนิขนำดหรอืปรมิำณทีเ่หมำะสม ปลำจะกระวนกระวำย ว่ำยเรว็ขึน้ เสยีกำรทรงตวั สตีวั

คล ้ำขึน้ ขบัเมอืกออกมำตำมตวัมำกขึน้ หำยใจเรว็ หำกปลำได้รบัสำรโพวโิดน ไอโอดนีเกนิขนำดหรอื
ระยะเวลำนำนกอ็ำจเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อควรระวงั 
(1) ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ ถูกผวิหนงั หรอืสดูดม 
(2) ควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงัตำมขนำดและระยะเวลำทีแ่นะน ำในทำงวชิำกำร  
4.3.10 ปนู (Lime) 

 ปนูเป็นผงละเอยีดสขีำว แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ตำมลกัษณะขององคป์ระกอบและปฏกิริยิำ ปนู
ขำวมคีวำมสำมำรถในกำรท ำลำยรุนแรงแตกต่ำงกนัไป (ชลอ, 2543) ดงันี้  
 (1) ปนูดบิหรอืแคลเซยีมคำรบ์อเนตหรอืปนูมำรล์ มสีูตรเคม ีคอื CaCO3 มคี่ำกรด-ด่ำงประมำณ 
9 เป็นวสัดุปนูทีเ่กดิขึน้ตำมธรรมชำตจิำกกำรท ำปฏกิริยิำกนัระหว่ำงหนิปูนทีถู่กน ้ำฝนกดัเซำะจำกภูเขำ
หนิปนู ควำมบรสิุทธิข์องปนูมำรล์ขึน้อยู่กบัเปอรเ์ซน็ต์กำรเจอืปนของตะกอนดนิ มกัพบตำมภูเขำหนิที่มี
แร่แคลไซท์หรอือะรำโกไนท์หรอืตำมเปลือกหอยและปู มกีำรบดให้มขีนำดเล็กก่อนน ำไปใช้ในภำค
กำรเกษตรอุตสำหกรรม ปูนมำร์ลมคีวำมสำมำรถในกำรท ำลำยกรดน้อยกว่ำปูนขำว นิยมใช้ในกำร
ปรบัปรุงคุณภำพดนิก้นบ่อ เพื่อลดควำมเป็นกรดของพื้นบ่อ และเพิม่ค่ำควำมกระด้ำงของน ้ำ ปฏกิริยิำ
กำรท ำงำนช้ำจงึเป็นวสัดุปูนที่ค่อนขำ้งจะปลอดภยัต่อสตัว์น ้ำ อตัรำกำรใช้ในกำรเตรยีมบ่อจะขึน้อยู่กบั
สภำพของควำมเป็นกรดของดิน โดยทัว่ไปใช้ในอัตรำ 100-200 กิโลกรมัต่อไร่ และอำจสูงถึง 1,000 
กโิลกรมัต่อไร่ ถ้ำดนิเป็นกรดจดัมำก นอกจำกนี้ในระหว่ำงกำรเลี้ยงสตัวน์ ้ำอำจใช้ปูนมำรล์บำงระยะเพื่อ
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รกัษำสภำพควำมเป็นด่ำงของน ้ำ โดยอำจจะใชค้รัง้ละ 30-50 กโิลกรมัต่อไร่ ทุก 1-2 สปัดำหห์รอืทุกครัง้
หลงัจำกกำรถ่ำยน ้ำปรมิำณมำก 
 (2) ปูนเผำ หรอืแคลเซยีมออกไซด์เป็นของแขง็สขีำว ละลำยน ้ำได้เลก็น้อย สูตรเคม ีคอื CaO  
มคี่ำกรด-ด่ำงประมำณ 12 ได้จำกกำรน ำหนิปูน หรอืเปลอืกหอย (สำรประกอบแคลเซยีมคำร์บอเนต)  
มำเผำทีค่วำมรอ้นสูงแลว้ปล่อยใหเ้ยน็ลง ปนูทีไ่ดจ้ะเป็นผงละเอยีดสขีำวใชแ้ก้ดนิเป็นกรดหรอืดินเปรี้ยว
ในช่วงกำรเตรยีมบ่อ วสัดุปนูกลุ่มนี้จะเกดิปฏกิริยิำรุนแรงและท ำลำยกรดไดสู้งทีสุ่ดในวสัดุปนูทีใ่ชก้นัอยู่ 
ดงันัน้จงึควรเพิม่ควำมระมดัระวงัในกำรใช้ปูนชนิดนี้ให้มำกเป็นพเิศษ เนื่องจำกจะเกดิควำมรอ้นสูงใน
ระหว่ำงกำรใช ้ถำ้หำกไมจ่ ำเป็นควรหลกีเลีย่งกำรใชว้สัดุปนูกลุ่มนี้โดยตรงกบับ่อทีม่สีตัวส์ตัวน์ ้ำอยู ่อตัรำ
กำรใชใ้นบ่อกุง้ประมำณ 10 กโิลกรมัต่อไร ่ไมค่วรสงูกว่ำ 30 กโิลกรมัต่อไร ่
 (3) ปนูขำว เป็นวสัดุปนูทีเ่กดิจำกกำรน ำหนิปนูมำเผำทีค่วำมรอ้นสูงถงึ 800-900 องศำเซลเซยีส
ขึน้ไป หลงัจำกนัน้จะมกีำรพรมน ้ำลงไปตำมส่วน ปนูทีไ่ดม้ลีกัษณะเป็นผงละเอยีด สตูรเคม ีคอื Ca(OH2) 
มคี่ำกรด-ด่ำงประมำณ 11 ควำมบรสิุทธิข์องปนูชนิดน้ีจะขึน้อยู่กบักำรปนเป้ือนของขีเ้ถ้ำและดนิที่ปะปน
มำกบัหนิปูน ปนูชนิดนี้มคีวำมสำมำรถในกำรท ำลำยกรดสูงกว่ำปูนมำรล์ และปนูโดโลไมท ์ซึง่ปฏกิริยิำ
ของปนูชนิดนี้ค่อนขำ้งแรง ท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงของค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ค่อนขำ้งเรว็และมคี่ำสูง 
มกีำรทดลองใส่ปูนขำวในอตัรำ 10 เปอรเ์ซน็ต์ ของปรมิำณน ้ำ พบว่ำจะท ำใหค้่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของ
น ้ำกลัน่เพิม่ขึน้จำก 7 เป็น 11 ปนูขำวนิยมใชเ้พื่อปรบัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงในน ้ำใหส้งูขึน้อยำ่งรวดเรว็ซึง่
เป็นอนัตรำยต่อสตัว์น ้ำ จงึไม่ควรใช้ปูนขำวเพื่อปรบัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน ้ำในตู้กระจกหรอืบ่อปูน 
กำรใช้ปูนขำวเพื่อปรบัสภำพน ้ำควรใช้ครัง้ละ 10 กโิลกรมัต่อไร่ กำรใช้ปูนขำวระหว่ำงกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำ
ควรใชค้รัง้ละประมำณ 30-50 กโิลกรมัต่อไร่ แต่ถ้ำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงในบ่อต ่ำมำกกอ็ำจจะใชปู้นขำว
ในปรมิำณ 100-200 กโิลกรมัต่อไร ่เป็นตน้ 
 (4) ปูนโดโลไมท์ เป็นสำรประกอบปูนที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติเช่นเดียวกับปูนมำร์ล แต่เมื่อ
สลำยตวัจะให้สำรประกอบแคลเซียมคำร์บอเนตและแมกนีเซียมคำร์บอเนต กำรท ำปฏกิิรยิำของปูน  
โดโลไมทจ์ะเกดิชำ้เช่นเดยีวกบัปนูมำรล์และจะท ำใหเ้กดิแมกนีเซยีมเพิม่ขึน้ ซึง่มปีระโยชน์อย่ำงมำกกบั
แพลงก์ตอนพชืในน ้ำ จงึนิยมใชใ้ส่ในบ่อเพื่อเร่งใหก้ำรเจรญิเตบิโตของแพลงก์ตอน กำรเกดิปฏกิริยิำของ
ปูนโดโลไมท์ไม่รุนแรง ดังนัน้กำรใช้ปูนชนิดนี้จึงไม่เป็นอันตรำยต่อสัตว์น ้ ำ และไม่ท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้อัตรำกำรใช้ปูนชนิดนี้ เพื่อเพิ่มกำร
เจรญิเติบโตของแพลงก์ตอนควรใช้ในปรมิำณครัง้ละ 20-30 กิโลกรมัต่อไร่ โดยควำมถี่ของกำรใช้จะ
สมัพนัธก์บัปรมิำณกำรถ่ำยน ้ำและกำรเจรญิเตบิโตของแพลกต์อนพชืในบ่อ ซึง่กจ็ะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละ
พืน้ที ่เกษตรกรควรสงัเกตว่ำหลงัจำกถ่ำยน ้ำแลว้มกีำรตำยของแพลงก์ตอนซึ่งจะเกดิเป็นฟองหรอืเมอืก
เหนียวขึน้หรอืไม่ ถ้ำมกีำรตำยหรอืลดจ ำนวนของแพลงก์ตอนมำกกจ็ ำเป็นจะต้องใส่ปนูเพิม่โดยทัว่ไปใน
พืน้ทีท่ีเ่ป็นดนิกรดหรอืดนิปนทรำยอำจจะตอ้งเตมิปนูทุก 3-5 วนั ในช่วงเริม่ตน้ของกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำ  



162 
 

 ควำมเป็นพิษ  
หำกใชเ้กนิขนำดหรอืปรมิำณทีเ่หมำะสม สตัวน์ ้ำจะอยูน่ ้ำทีเ่ป็นด่ำง (Alkalosis) มอีำกำรว่ำยลอย

ผวิน ้ำ ว่ำยทุรนทุรำย หำยใจเรว็ ครบีเป่ือย ผวิหนงัซดีขำวลอกหลุด เหงอืกเป่ือย และอำจเสยีชวีติ 
ข้อควรระวงั 
(1) ผูใ้ชป้นูมำรล์ควรระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ ถูกผวิหนงั หรอืสดูดม 
(2) ควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงัตำมขนำดและระยะเวลำทีแ่นะน ำในทำงวชิำกำร  

 4.3.11 กรด (Acidic agents) 
อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงสตัว์ทะเลโดยเฉพำะกุ้งอำจประสบภำวะน ้ำเป็นเป็นด่ำงเกนิระดบัที่

เหมำะสมคอื มำกกว่ำ 8.7 สำรละลำยกรดแก่ เช่น กรดซลัฟุรกิ กรดไนตรกิ กรดไฮโรคลอรกิ ปรมิำณ 1-2 
ลติรต่อไร ่จงึมกีำรน ำมำใชเ้พื่อควบคุมระดบัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
หำกใชก้รดเกนิขนำดหรอืปรมิำณทีเ่หมำะสม ปลำจะว่ำยเรว็ ว่ำยทุรนทุรำย หำยใจเรว็ ครีบและ

เหงอืกเป่ือย และอำจเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 
ข้อควรระวงั 
(1) ผูใ้ชก้รดระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ ถูกผวิหนงั หรอืสดูดม 
(2) ควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงัตำมขนำดและระยะเวลำทีแ่นะน ำในทำงวชิำกำร  
4.3.12 ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(Hydrogenperoxide) 

 ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นของเหลวใสไม่มสี ีมสีตูรทำงเคมคีอื H2O2 พบในรปูสำรละลำยในน ้ำ
ที่ควำมเข้มข้น 3-90 เปอร์เซ็นต์ มคีุณสมบตัิเป็นกรดอ่อน และเป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing agent)  
ที่รุนแรง จงึถูกน ำมำใช้เป็นสำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อ ประเทศสหรฐัอเมรกิำได้น ำไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์มำใช้เพื่อก ำจดัเชื้อรำในไข่ปลำ และรกัษำโรคที่เกดิจำกเชื้อแบคทเีรยีบำงชนิด แต่จะต้องเป็น
ผลติภณัฑท์ี่ได้รบักำรรบัรองจำก FDA (Food and Drug Administration) เท่ำนัน้ นอกจำกนี้สำมำรถใช้
เพิม่ออกซเิจนให้แก่ลูกปลำในระหว่ำงกำรขนส่ง เนื่องจำกคุณสมบตัใินกำรแตกตวัให้ออกซเิจนและน ้ำ 
อย่ำงไรก็ตำมควำมเข้มข้นที่ใช้ขึ้นอยู่กบัชนิดและขนำดของปลำ รวมถึงอุณหภูมนิ ้ำด้วย  (ชลอ, 2543; 
Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์มกีำรปลดปล่อยออกซเิจนออกมำจำกโมเลกุลดงัสมกำร หำกใหส้ตัว์น ้ำ

สมัผสัในปรมิำณมำกหรอืในระยะเวลำที่นำนเกนิควำมเหมำะสม อนุมลูออกซเิจนจะท ำลำยเซลลเ์นื้อเยื่อ
สตัวน์ ้ำ ส ำหรบัอำกำรภำยหลงักำรเกดิพษิ สตัวน์ ้ำจะว่ำยบนผวิน ้ำ ทุรนทุรำย ขบัเมอืกออกตำมตวัมำก
ขึน้ เหงอืกมสีขีำวซดี เซลลเ์ยื่อบุเหงอืกเสยีหำย และเป็นสำเหตุใหส้ตัวน์ ้ำเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 
2017) 
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2H2O2   2H2O + O2 
 

ข้อควรระวงั 
(1) ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ ถูกผวิหนงั และไมค่วรสดูดม 
(2) ไมค่วรใชเ้พื่อเพิม่ออกซเิจนในกำรขนส่งกุง้ 
4.3.13 โรติโนน (Rotenone)  
โรตโินนเป็นสำรออกฤทธิท์ีพ่บในไมเ้ถำหำงไหลหรอืโล่ติน๊ (Derris elliptica (Roxb.) Benth.) เป็น

พชืตระกูลถัว่จดัอยู่ในวงศ์ Fabaceae ใช้เป็นสำรก ำจดัแมลงและยำเบื่อปลำ ไม่เป็นพษิต่อสตัวเ์ลอืดอุ่น 
สำรโรตโินนสลำยตวังำ่ย (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ควำมเป็นพิษ  
โรตโินนเป็นสำรทีล่ะลำยในไขมนัไดด้ ีจงึสำมำรถเคลื่อนยำ้ยผ่ำนเขำ้ทำงเหงอืกสู่ภำยในร่ำงกำย

ได้ดกีว่ำทำงผวิหนังและกำรกิน สำรนี้เป็นพษิเพรำะสำมำรถยบัยัง้กำรขนส่งอิเลก็ตรอนในออร์กำเนล    
ไมโตคอนเดรยี (Electron transport) จำกไอรอนซลัเฟอร ์เซนเตอร์ในส่วนคอมเพลก็ซ ์I ไปยงัยบูคิวโินน 
(Ubiquinone) ของเซลล์ อำกำรสตัว์น ้ำที่ได้รบัพษิโรติโนนคอื กระวนกระวำย ว่ำยน ้ำขึ้นลงเพื่อมำฮุบ
อำกำศบ่อยครัง้ กระพุง้แก้มมกีำรเปิดปิดเรว็กว่ำปกตแิละต่อมำปลำจะเริม่ว่ำยน ้ำช้ำลง กระตุก นอนนิ่ง
และไม่มกีำรเคลื่อนไหว เกดิกำรตำย แมป้ลำจะอ้ำปำกหำยใจแต่ปลำกไ็ม่สำมำรถน ำออกซเิจนมำใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ได้เนื่องจำกเส้นเลอืดฝอยในเหงอืกหดตวั ท ำให้เมด็เลอืดแดงไม่สำมำรถน ำออกซิเจน
ส่งผ่ำนไปได ้(ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อแนะน ำในกำรใช้  
โรติโนนถูกสลำยได้โดยแสงแดดตำมธรรมชำติ ซึ่งใช้เวลำประมำณ 7 วนั หรอืโดยกำรใช้ด่ำง

ทบัทมิเรง่ปฏกิรยิำออกซเิดชนัท ำลำยสำรในน ้ำ 
4.3.14 ซำโปนิน (Saponin)  
สำรพษิจำกกำกชำ โดยปกตกิำกชำมซีำโปนิน 5.2-7.2 เปอรเ์ซน็ต์ ในทำงกำรประมงน ำมำใช้ใน

กำรเบื่อปลำและกุง้ในอตัรำ 25-35 กโิลกรมัต่อไร ่(ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 
ควำมเป็นพิษ  
ซำโปนินในกำกชำมพีษิท ำใหเ้มด็เลอืดปลำและกุง้แตก และท ำลำยเยือ่บุเหงอืก ท ำใหส้ัตวน์ ้ำตำย 

ควำมเป็นพษิของซำโปนินทีม่ใีนปลำจะมคีวำมไวต่อพษิมำกกว่ำในกุง้ เช่น ระดบัควำมเขม้ขน้ของกำกชำ 
15 มลิลกิรมัต่อลติร ท ำใหป้ลำเริม่ตำยในชัว่โมงที ่6 หลงักำรไดร้บัสมัผสั ส่วนกุ้งจะแสดงอำกำรหยุดกนิ
อำหำร ระดบัควำมเขม้ขน้ของกำกชำ 21 มลิลกิรมัต่อลติร ณ ชัว่โมงที ่48 พบว่ำจะท ำใหกุ้้งตำยครึง่หนึ่ง 
ควำมเป็นพษิทีใ่ชใ้นกำรเบื่อสตัว์น ้ำนี้จะสลำยหมดหลงักำรใช้ประมำณ 7 วนั และทีค่วำมเขม้ขน้ต ่ำ 0.5 
มลิลกิรมัต่อลติร สตัว์น ้ำจะลดกำรกินอำหำร กำรเจรญิเติบโตและกำรลอกครำบ  (ชลอ, 2543; Jeney, 
2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquinone
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4.3.15 ไซยำไนด ์(Cyanide) 
ไซยำไนด์เป็นสำรประกอบทีม่คีวำมเป็นพษิสูงแต่มกีำรน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรม

กำรสกดัทองหรอืเงนิ กำรท ำเครื่องประดบัเพชร กำรท ำพลำสตกิ ถุงมอืยำง กำรท ำเมด็ส ีกำรท ำกระจก
เงำและกำรลำ้งรปูถ่ำย นอกจำกนี้มกีำรใชไ้ซยำไนดใ์นพชืผกัตระกูลถัว่ พรุน พลมั และมนัส ำปะหลงั ทีม่ ี
ส่วนประกอบไซยำนิคไกลโคไซด์ เมื่อเขำ้สู่ร่ำงกำยจะถูกเปลี่ยนเป็นไซยำไนด์ ส่วนโซเดยีมไซยำไนด์ 
(Sodium cyanide) ในรปูสำรเคมสี ำเรจ็รปูทีน่ิยมใชใ้นกำรเบื่อปลำ มลีกัษณะเป็นผลกึสขีำวขนำดเลก็ เมือ่
ละลำยน ้ำสำมำรถผ่ำนเข้ำสู่ตวัปลำได้ทัง้ทำงเหงอืก ปำก และดูดซมึผ่ำนผวิหนัง (ชลอ, 2543; Jeney, 
2017) 

ควำมเป็นพิษ  
ไซยำไนด์เป็นสำรพิษออกฤทธิร์ุนแรงเฉียบพลนัท ำให้ปลำตำยได้ โดยไซยำไนด์จะไปยบัยัง้

เอนไซมไ์ซโตโครม ซ ีออกซเิดส (Cytochrome C oxidase) ทีผ่นงัไมโตคอนเดรยีในคอมเพลก็ซท์ี ่4 ของ
ขบวนกำรขนส่งอเิลก็ตรอน ซึง่จะท ำใหเ้ซลลไ์มส่ำมำรถสรำ้งพลงังำนไดจ้ำกกำรใชอ้อกซเิจนในขบวนกำร
หำยใจ (Aerobic respiration) ดงันัน้เนื้อเยื่อที่ใช้ออกซเิจนปรมิำณสูง เช่น เนื้อเยื่อในสมองและหวัใจจะ
ลม้เหลวไมส่ำมำรถท ำงำนไดส้่งผลใหส้ตัวน์ ้ำเสยีชวีติ (ชลอ, 2543; Jeney, 2017) 

ข้อแนะน ำในกำรใช้  
(1) ระวงัอยำ่ใหเ้ขำ้ตำ ปำก หรอืถูกผวิหนงัผูใ้ช้ 
(2) ควรปล่อยใหไ้ซยำไนดถ์ูกสลำยตำมธรรมชำต ิซึง่ใชเ้วลำไมน้่อยกว่ำ 7 วนั 

 
4.4 สรปุ 

 สำรพษิในสตัว์น ้ำจ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิด ได้แก่ สำรพษิที่เกดิตำมธรรมชำตแิละสำรพษิที่เกิด
จำกกิจกรรมของมนุษย์ โดยสำรพษิที่เกิดในธรรมชำติมำจำกพืช สตัว์และจุลนิทรยี์ภำยใต้ภำวะกำร
เจรญิเตบิโตปกตแิละภำวะมคีวำมเครยีดสำมำรถก่อใหเ้กดิพษิต่อสิง่มชีวีติอื่นไดห้ำกสิง่มชีวีติไดร้บัสมัผสั
หรอืบรโิภคเข้ำสู่ร่ำงกำย สำรพษิจำกพชืที่มผีลต่อสตัว์น ้ำได้แก่ สำรต้ำนเอนไซม์ทรพิซนิ (Antitrypsin 
enzyme)  สำรต้ำนเอนไซม์ไทอะมิเนส (Antithaiaminase enzyme)  สำรไซยำโนจีนิกกลูโคไซด์ 
(Cyanogenic glucoside) สำรไซยำโนจนีิกกลูโคไซด ์(Cyanogenic glucoside) กรดอริซูกิ (Erucic acid) 
สำรภูมิแพ้ (Allergen) สำรยับยัง้เอนไซม์ไลเปส (Lipase inhibitor) สำรยับยัง้เอนไซม์อำร์จีเนส 
(Argenase inhibitor) สำรเลกติน หรือ ฮีแมกกลูทินิน (Lectin หรือ Hemagglutinin) สำรซำโปนิน 
(Saponin) เบตำคอนไกลซดินิ (ß-Conglycidin) โอลโิกแซคคำไรด ์(Oligosaccharides) ไฟโตเอสโตรเจน 
(Phytoestrogen) สำรกลูโคอิโนเลตหรือกอยโตรเจน (Glucoinolate/Goitrogen) แทนนิน (Tannin)  
กรดไฟติก (Phytic acid) กอสซพิอล (Gossypol) กรดสเตอคูลกิและมลัวำลกิ (Sterculic and malvalic 
acid) และกรดออกซำลกิ (Oxalic acid) นอกจำกนี้ยงัมสีำรพษิจำกแพลงก์ตอนและสำหร่ำย สำรพษิจำก

https://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_c_oxidase
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ปลำแต่ละชนิด สำรพษิจำกจุลนิทรยี ์เช่น แบคทเีรยี เชื้อรำ เป็นต้น สำรพษิที่เกดิจำกธรรมชำตเิหล่ำนี้
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสตัวน์ ้ำ ส่วนสำรพษิที่เกดิจำกมนุษยเ์ป็นแหล่งที่มำจำกกจิกรรมกำรด ำเนินชวีติ
และกระบวนกำรผลติในรูปแบบที่แตกต่ำงกนั ทัง้นี้เพื่อให้เกิดผลต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
มนุษยท์ี่เพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนประชำกร ตวัอย่ำงสำรพษิที่เกดิจำกกจิกรรมมนุษยแ์ละมผีลต่อสตัวน์ ้ำ เช่น 
โลหะหนกั สำรประกอบไฮโดรคำรบ์อน สำรประกอบโพลคีลอรเินเทตไบฟีนิล ไดออกซนิ สำรขดัขวำงกำร
ท ำงำนฮอร์โมนเอสโตรเจน เมลำมนี สำรก ำจดัวชัพชื สำรก ำจดัแมลง รวมถึงสำรเคมทีี่นิยมใช้ในกำร
เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ เช่น เกลอื ด่ำงทบัทมิ ฟอรม์ำลนิ คลอรนี มำลำไคท์กรนี ไตรคลอรฟ์อน ไตรฟูรำลนิ 
เบนซลัโคเนียมคลอไรด ์โพวโิดน ไอโอดนี ปนูขำว กรด ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์โรตโินน ซำโปนิน และ
ไซยำไนด์ เป็นต้น หำกมกีำรใช้ในปรมิำณมำกก็จะก่อให้เกิดกำรตกค้ำงในกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ ำและ
ปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้สำรพษิทีเ่กดิจำกสองแหล่งก ำเนิดดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อสตัวน์ ้ำทัง้ใน
ระบบธรรมชำตแิละระบบกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจงึจ ำเป็นที่จะต้องมกีำรลดกำรใชห้รอืกำรควบคุมป้องกนั
เพื่อไมใ่หเ้กดิอนัตรำยต่อสตัวน์ ้ำทัง้ในธรรมชำตแิละกำรเพำะเลีย้ง  
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บทท่ี 5 
พิษวิทยำในสตัวน์ ้ำ 

 กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีม่กีำรใชส้ำรเคมกีระตุ้นกำรเพิม่ผลผลติส่งผลใหเ้กดิกำรปนเป้ือนสำรพษิ 
แต่ละชนิดในแหล่งน ้ำ ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน ้ำทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กำรท ำควำม
เขำ้ใจดำ้นพษิวทิยำในสตัวน์ ้ำเกี่ยวกบัควำมเป็นพษิของสำรปนเป้ือนมผีลต่อสตัวน์ ้ำอย่ำงไรเป็นสิง่จ ำเป็น
ต่อกำรเรยีนรูเ้พื่อเขำ้ใจกระบวนกำรควำมเป็นพษิของสำรต่อสตัวน์ ้ำอย่ำงแทจ้รงิ พษิวทิยำในสตัวน์ ้ำที่จะ
กล่ำวต่อไปจงึเน้นประเด็นที่ส ำคญัเกี่ยวกับควำมเป็นพษิของสำร ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อควำมเป็นพษิ 
จลนศำสตรส์ำรพษิ กระบวนกำรปฏกิิรยิำทำงชวีเคมทีี่เกดิขึ้นภำยในร่ำงกำยสตัว์น ้ำและควำมเป็นพษิ
ระดบัเซลลเ์มือ่ไดร้บัสำรพษิ ดงัรำยละเอยีดทีจ่ะกล่ำวต่อไป 

 

5.1 ควำมเป็นพิษของสำรพิษต่อสตัวน์ ้ำ 
สำรพิษ (Toxic substance) หมำยถงึ สำรที่สตัวน์ ้ำได้รบัเขำ้ไป แลว้ท ำใหเ้กดิกำรเปลี่ยนแปลง

ต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ อวยัวะและเกิดอนัตรำยต่อร่ตวัสตัว์น ้ำ โดยอนัตรำยจะขึ้นอยู่กบัระดบัควำมเป็นพษิ 
ปรมิำณหรอืควำมเขม้ขน้ และระยะเวลำทีไ่ดร้บัสมัผสัสำรนัน้  

พิษวิทยำ (Toxicology) เป็นวชิำหนึ่งของวทิยำศำสตรป์ระยุกต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสำรอนัตรำย สำร
ปนเป้ือน สำรพษิ ยำพษิ ควำมเป็นพษิ กำรต้ำนพษิ กำรแพ้พษิ และกำรตรวจวเิครำะห์ที่เกี่ยวข้องกบั
สำรพษิ ปัจจุบนัมรีำยงำนกำรได้รบัและสมัผสัสำรพษิและสำรอันตรำยของสตัวน์ ้ำมำกมำยหลำยชนิดทัง้
จำกธรรมชำตแิละจำกกจิกรรมของมนุษย ์เช่น สำรพษิจำกพชื (Plant toxins) สำรพษิจำกแพลงก์ตอน
และสำหร่ำย (Plankton and algal toxins) สำรพษิจำกสตัวน์ ้ำ (Aquatic animal toxins) สำรก ำจดัวชัพชื 
(Pesticides) โลหะหนกั (Heavy metals) และสำรพษิจำกเชือ้รำ (Mycotoxins) เป็นตน้ 
 ควำมเป็นพิษ หมำยถงึ ควำมสำมำรถของสำรทีท่ ำใหเ้ซลล ์ เนื้อเยือ่ หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงของ
รำ่งกำยเกดิกำรบำดเจบ็เสยีหำยผดิปกตหิรอืตำย ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ (ณฐัและศรินิันท,์ 2550; 
ววิฒัน์, 2556; Gossel and Bricker, 1990; Hodgson, 2004; Rose and Hodgson, 2004; Klaassen, 
2008) มรีำยละเอยีดดงันี้คอื 

1) ควำมเป็นพิษเฉียบพลนั (Acute toxicity) 
 ควำมเป็นพษิเฉียบพลนั หมำยถงึ ควำมสำมำรถของสำรที่ท ำให้เกดิพษิภำยหลงัจำกที่สตัว์น ้ำ
ไดร้บัสำรเพยีงครัง้เดยีวในระยะเวลำสัน้ไมเ่กนิ 1 วนั หำกสตัวน์ ้ำไดร้บัสำรเกนิ 1 วนัจนถงึ 30 วนั หรอื 1
เดอืน หมำยถงึควำมเป็นพษิกึง่เฉียบพลนั (Subacute toxicity) หำกสตัวน์ ้ำไดร้บัสำรเกนิ 30 วนัจนถงึ 90 
วนั หรอื 3 เดอืน หมำยถงึควำมเป็นพษิกึง่เรือ้รงั (Subchronic toxicity) และหำกสตัวน์ ้ำไดร้บัสำรเกนิ 90 
วนั หรอื 3 เดอืน หมำยถงึควำมเป็นพษิเรือ้รงั (Chronic toxicity) 
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กำรหำปรมิำณสำรพษิทีท่ ำใหส้ตัวน์ ้ำตำยเฉียบพลนั จะทดลองโดยใหส้ตัว์น ้ำไดร้บัสำรและบนัทกึ
กำรตำยทีเ่กดิในช่วงระยะเวลำ 14 วนั และเมื่อครบ 14 วนั ใหน้ ำค่ำปรมิำณสำรที่ได้รบั (Dose) กบัรอ้ย
ละกำรตำย (Mortality) มำแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันในรูปแบบกรำฟ ที่เรียกว่ำ Acute dose-
mortality curve เส้นกรำฟนี้สำมำรถน ำมำใช้ค ำนวณหำปรมิำณสำรพิษที่ท ำให้เกิดกำรตำยครึ่งหนึ่ง 
(Lethal Dose 50; LD50) ได้ในหน่วยมลิลกิรมัหรอืกรมัต่อน ้ำหนักตวัเป็นกโิลกรมั สำรที่มคี่ำ LD50 น้อย 
แสดงว่ำมรีะดบัควำมเป็นพษิมำก ส่วนสำรทีม่คี่ำ LD50 มำก แสดงว่ำมรีะดบัควำมเป็นพษิน้อย  

2) ควำมเป็นพิษเรือ้รงั (Chronic toxicity) 
 ควำมเป็นพษิเรือ้รงั หมำยถงึ ควำมสำมำรถของสำรทีท่ ำใหเ้กดิพษิต่อเซลล ์เนื้อเยื่อ ระบบกลไก 
ของร่ำงกำยในช่วงระยะเวลำทีต่่อเนื่องและนำน โดยทีส่ตัว์น ้ำอำจไดร้บัสำรพษิเพยีงครัง้เดยีวหรอืหลำย
ครัง้ ส ำหรบักลไกกำรเกดิพษิแบบเรือ้รงัมกัเกดิซบัซอ้น ใชเ้วลำนำนในกำรเกดิอำกำรควำมผดิปกติซึ่งมี
ควำมสมัพนัธ์กบัหลำยอวยัวะและหลำยระบบในตวัสตัวน์ ้ำ ส ำหรบัระดบัควำมรุนแรงของควำมเป็นพษิ
เรื้อรงัมคีวำมสมัพนัธ์โดยตรงกบัควำมถี่และควำมเข้มข้นของสำรที่สตัว์น ้ำได้รบัสมัผสั ควำมเป็นพษิ
ลกัษณะนี้ไม่เป็นพษิทีก่่ออนัตรำยรุนแรง แต่ภำยหลงัสตัวน์ ้ำไดร้บัสำรพษิเป็นระยะเวลำยำวนำน พษิจะ
สะสมในรำ่งกำยจนมปีรมิำณมำกพอจนเกดิอำกำรควำมผดิปกต ิ 

ระดบัควำมเป็นพิษ (Toxic level) 
 โดยทัว่ไประดบัควำมเป็นพษิ (Toxicity rating) จะแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 1) ไมท่รำบควำมเป็นพษิ 
2) ไมม่พีษิ 3) พษิน้อย 4) พษิปำนกลำง และ 5) พษิรำ้ยแรง ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 1) ไม่ทรำบควำมเป็นพิษ (Unknown) หมำยถงึ สำรทีย่งัไม่มขีอ้มลูรำยงำนกำรศกึษำควำมเป็น
พษิหรอืขำดควำมชดัเจนหรอืมหีลกัฐำนทำงวชิำกำรยนืยนัควำมเป็นพษิมำกพอ 
 2) ไม่มีพิษ (No toxicity) หมำยถงึ สำรทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิพษิเมื่อได้รบัสมัผสัตำมปกตหิรอืสำรที่ท ำ
ใหเ้กดิพษิ  
 3) พิษน้อย (Low toxicity) สำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

3.1) พิษน้อยมผีลเฉียบพลนัต่อบรเิวณที่รบัสมัผสั (Acute local) เกิดขึ้นเมื่อสตัว์น ้ำได้รบั
สมัผสัสำรพษิเพยีงครัง้เดยีว ระยะเวลำตัง้แต่วนิำท ีนำท ีหรอืชัว่โมง ท ำใหเ้กดิผลต่อผวิหนงัหรอืเยือ่บุผวิ 
(Mucous membrane) ผดิปกตเิสยีหำยเพยีงเลก็น้อย โดยไมม่กีำรรบัสมัผสัครัง้ต่อไป 

3.2) พิษน้อยมีผลเฉียบพลันต่อระบบ (Acute systemic) เกิดขึ้นเมื่อสัตว์น ้ ำได้ร ับสัมผัส
สำรพษิเพยีงครัง้เดยีว โดยปริมำณที่ดูดซมึหรอืได้รบัแล้วท ำให้ระบบกลไกในร่ำงกำยเกดิควำมผดิปกติ
เสยีหำย 

3.3) พษิน้อยมผีลเรือ้รงัต่อบรเิวณที่รบัสมัผสั (Chronic local) เกดิขึน้เมื่อสตัวน์ ้ำได้รบัสมัผสั
สำรพษิซ ้ำแบบต่อเนื่อง ท ำใหเ้กดิพษิเพยีงเลก็น้อยหรอืสำมำรถหำยไดเ้อง (Reversible effect) 
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3.4) พษิน้อยมผีลเรือ้รงัต่อระบบ (Chronic systemic) เกดิขึน้เมื่อสตัวน์ ้ำไดร้บัสมัผสัสำรเป็น
เวลำนำนท ำใหเ้กดิพษิ เกดิกำรเปลีย่นแปลงในร่ำงกำยแบบหำยไดเ้อง และจะไมม่ผีลจำกพษิเมือ่ไม่ได้รบั
สมัผสัสำรพษิ 
 4) พิษปำนกลำง (Moderate toxicity) สำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

4.1) พษิปำนกลำงมผีลเฉียบพลนัต่อบรเิวณที่รบัสมัผสั เมื่อสตัวน์ ้ำได้รบัสมัผสัสำรครัง้เดยีว
ต่อผวิหนงัหรอืเยือ่บุ ระยะเวลำตัง้แต่วนิำท ีนำท ีหรอืชัว่โมงจงึท ำใหเ้กดิอำกำรของพษิ  

4.2) พษิปำนกลำงมผีลเฉียบพลนัต่อระบบในตวัสตัวน์ ้ำ เมื่อไดร้บัสมัผสัสำรครัง้เดยีวแล้วท ำ
ใหเ้กดิอำกำรของพษิ  

4.3) พษิปำนกลำงมผีลเรือ้รงัต่อบรเิวณทีร่บัสมัผสั เกดิขึน้เมือ่รำ่งกำยไดร้บัสมัผสัสำรต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำนำนแลว้เกดิอนัตรำยต่อผวิหนังหรอืเยื่อบุผวิรำ้ยแรงพอทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมผดิปกต ิพกิำร 
หรอืเสยีชวีติ 

4.4) พษิปำนกลำงมผีลเรือ้รงัต่อระบบในตวัสตัวน์ ้ำ เกดิขึน้เมือ่สตัวน์ ้ำไดร้บัสมัผสัสำรต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำนำนท ำใหเ้กดิควำมผดิปกต ิพกิำร หรอืตำย 

5) พิษร้ำยแรง (Severe toxicity) สำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 
5.1) พษิรำ้ยแรงมผีลเฉียบพลนัต่อบรเิวณที่รบัสมัผสั เกดิขึน้เมื่อร่ำงกำยไดร้บัสมัผสัสำรครัง้

เดยีวต่อผวิหนงัหรอืเยือ่บุ ระยะเวลำตัง้แต่วนิำท ีนำท ีหรอืชัว่โมงแลว้จงึท ำใหเ้กดิอำกำรของพษิ  
5.2) พษิรำ้ยแรงมผีลเฉียบพลนัต่อระบบในตวัสตัวน์ ้ำ เมื่อไดร้บัสมัผสัสำรครัง้เดยีวแลว้ท ำให้

เกดิอำกำรของพษิ  
5.3) พษิรำ้ยแรงมผีลเรือ้รงัต่อบรเิวณทีส่มัผสั เกดิขึน้เมื่อสตัวน์ ้ำไดร้บัสมัผสัสำรต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลำนำน แลว้เกดิอนัตรำยต่อผวิหนงัหรอืเยือ่บุผวิรำ้ยแรงพอทีจ่ะท ำใหผ้ดิปกต ิพกิำร หรอืตำย 
5.4) พษิร้ำยแรงมผีลเรื้อรงัต่อระบบในตวัสตัว์น ้ำ เมื่อสตัว์น ้ำได้รบัสมัผสัสำรต่อเนื่องระยะ

เวลำนำน ท ำใหพ้กิำรหรอืตำย 
ควำมเป็นพษิ 5 ระดบัทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้เกดิจำกสำรพษิแต่ละชนิดทีแ่ตกต่ำงกนั ตวัอยำ่งระดบั

ควำมเป็นพษิของสำรพษิและปรมิำณต ่ำสุดที่ท ำให้สตัว์น ้ำตำย ดงัตำรำงที่ 5.1 โดยระดบัควำมเป็นพษิ
ของสำรพษิแต่ละชนิดขึน้อยูก่บัปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อควำมเป็นพษิซึง่จะไดใ้หร้ำยละเอยีดในหวัขอ้ต่อไป 
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ตำรำงท่ี 5.1 ระดบัควำมเป็นพษิของสำรพษิและปรมิำณต ่ำสุดทีท่ ำใหถ้งึตำย 

ระดบัควำมเป็นพิษ สำรพิษ ปริมำณต ำ่สดุท่ีท ำให้ถึงตำย 
1. ไมท่รำบควำมเป็นพษิ 
2. ไมม่พีษิ 
3.1 พษิน้อยมำก 
3.2 พษิน้อย 
4. พษิปำนกลำง 
 
5.1 พษิรำ้ยแรง 
5.2 รำ้ยแรงมำก 

วสัดุคำรบ์อนนำโน 
ควนิิน โรทโีนน ไอโอไดค ์โพรทีรนิ 
คอปเปอรซ์ลัเฟต โพแทสเซยีมไนเตรต 
เงนิ ฟลอูอไรด ์แบเรยีมไนเตรต 
สำรหนู เมอควิรกิคลอไรด ์ไซยำไนด์ 
ดดีที ีพำรำไธออน 
ดจิทิอกซนิ นิโคตนิ 
ไดออกซนิ โบทลูนิ 

- 
> 15 กรมัต่อกโิลกรมั 
5-15 กรมัต่อกโิลกรมั 
0.5-5 กรมัต่อกโิลกรมั 
50-500 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
 
1-50 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
< 1 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 

 

ทีม่ำ: มำลนิี (2540); Omaye (2004)   
 

5.2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อควำมเป็นพิษของสำรพิษ 
 ควำมเป็นพษิของสำรพษิจะมคีวำมสมัพนัธ์โดยตรงกบัปรมิำณ ควำมถี่และระยะเวลำกำรไดร้บั
สมัผสัสำร นอกจำกนี้ยงัมปัีจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ชนิดสตัว์น ้ำ อำยุ เพศ น ้ำหนัก ควำมแข็งแรงของ
สุขภำพ กำรตอบสนองต่อสำรพิษของสัตว์น ้ ำ ภำวะโภชนำกำร กำรได้รบัสัมผัสสำรอื่นร่วม  และ
ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัของสตัว์น ้ำ (ณัฐและศิรนิันท์, 2550; ววิฒัน์, 2556; Gossel and Bricker, 
1990; Hodgson, 2004; Rose and Hodgson, 2004; Klaassen, 2008) ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้   
 1) ชนิดสตัว ์สตัวน์ ้ำแต่ละชนิดจะไดร้บัผลกระทบจำกสำรพษิแตกต่ำงกนั เนื่องจำกสตัวน์ ้ำแต่ละ
ชนิดมสีรรีะ วิธีกำรดูดซึม กำรกระจำย กำรเปลี่ยนแปลงและกำรก ำจดัสำรพิษออกจำกตวัในอตัรำที่
แตกต่ำงกนั  

2) อำยุ อำยุของสตัวน์ ้ำมอีทิธพิลต่อควำมเป็นพษิของสำรโดยเฉพำะพษิเฉียบพลนั สตัวน์ ้ำแรก
เกิดหรือที่มีอำยุน้อยมกัจะมีควำมไวต่อสำรพิษมำกกว่ำสัตว์น ้ ำที่โตเต็มวัย อำยุของสัตว์น ้ ำมีกำร
ตอบสนองต่อพษิทีแ่ตกต่ำงกนั อำจเนื่องจำกระบบกำรท ำงำนของเอน็ไซมใ์นตวัสตัวน์ ้ำมกีจิกรรมต่อพษิ
แตกต่ำงกนั ตวัอย่ำงเช่น สำรพษิอะฟลำทอกซนิปนเป้ือนในอำหำรปลำทีค่วำมเขม้ขน้ระดบัหนึ่ง มผีลต่อ
กำรเจรญิเติบโต อตัรำแลกเนื้อ ระดบัภูมคิุ้มกัน และอตัรำกำรป่วยตำยในลูกปลำหรอืปลำขนำดเล็ก
มำกกว่ำปลำขนำดใหญ่ เช่นเดยีวกบัสำรก ำจดัแมลงพำรำไทออนในกลุ่มออรแ์กโนฟอสเฟต มฤีทธิร์นุแรง
ต่อสตัว์น ้ำแรกเกดิมำกกว่ำสตัว์น ้ำโตเต็มวยั แต่สำรเคมหีรอืสำรพษิบำงชนิดมพีษิต่อสตัว์น ้ำโตเต็มวยั
มำกกว่ำสตัว์น ้ำที่ยงัมอีำยุน้อยเช่น ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (ดดีที ีหรอื Dichloro diphenyl 
trichloroethane)  
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3) เพศ สตัว์น ้ำที่มเีพศต่ำงกนัจะมกีำยวภิำคและสรรีะ โดยเฉพำะมรีะบบสบืพนัธุ์และฮอร์โมน
เพศทีต่่ำงกนั ดงันัน้เมื่อไดร้บัสำรพษิบำงชนิด สตัวน์ ้ำเพศผูแ้ละเพศเมยีจะแสดงอำกำรพษิทีแ่ตกต่ำงกนั 
สำรพษิบำงชนิดออกฤทธิแ์ตกต่ำงกนัเมื่อโตเตม็วยั แต่อำจออกฤทธิไ์ม่แตกต่ำงกนัเมื่อสตัว์น ้ำยงัมอีำยุ
น้อย เช่น สำรพษิจำกเชื้อรำซรีำลโีนนซึ่งมฤีทธิค์ล้ำยฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน มผีลต่อสตัว์น ้ำเพศเมยี
มำกกว่ำในสตัวน์ ้ำเพศผู ้ 
 4) สุขภำพ สุขภำพควำมแข็งแรงของตัวสตัว์น ้ำมผีลต่อควำมต้ำนทำนและควำมรุนแรงของ
สำรพษิ สตัว์น ้ำที่แขง็แรงจะแสดงอำกำรควำมผดิปกติจำกสำรพษิน้อยกว่ำสตัว์น ้ำที่อ่อนแอหรอืป่วย 
ตวัอย่ำงเช่น ปลำที่ตดิเชื้อแบคทเีรยีแทรกซ้อนจำกแอรโ์รโมนำสหรอืสเตรป็โตคอคคสั รวมทัง้กุ้งที่ป่วย
ด้วยโรคตำยด่วน (Early mortality syndrome; EMS) จำกเชื้อวบิรโิอมอีตัรำกำรป่วยตำยภำยหลงักำร
ไดร้บัสำรพษิอะฟลำทอกซนิปนเป้ือนในอำหำรมำกกว่ำสตัวน์ ้ำปกตทิีไ่มต่ดิเชือ้ 
  5) กำรตอบสนองต่อสำรพิษของสตัวน์ ้ำ สตัว์น ้ำแต่ละตวัที่ได้รบัสำรพษิในปรมิำณที่เท่ำกนั 
อำจมกีำรตอบสนองต่อสำรพษิแตกต่ำงกนั สำเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อำจเนื่องจำกสตัวน์ ้ำมพีนัธุกรรมทีแ่ตกต่ำง
กัน โดยทัว่ไปควำมแปรผนัเกิดขึ้นกับสตัว์น ้ำทุกชนิด ซึ่งท ำ ให้ผลกำรทดลองในกำรหำค่ำ LD50 ใช้
ค่ำเฉลีย่ทีม่คี่ำเป็นช่วง 

6) ภำวะโภชนำกำร อำหำรมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเกิดพิษและควำมรุนแรงของสำรพิษ 
โดยทัว่ไปสำรอำหำรประเภทโปรตนี วติำมนิและสำรพษิหลำยชนิดสำมำรถช่วยป้องกนัหรอืลดควำมเป็น
พษิของสำรบำงชนิด เช่น ขมิน้ชนัมสีำรเทอรม์ำริกและน ้ำมนัหอมระเหยสำมำรถลดควำมเป็นพษิที่ตบั
สตัวน์ ้ำจำกสำรพษิจำกเชือ้รำอะฟลำทอกซนิทีป่นเป้ือนมำกบัวตัถุดบิอำหำรสตัวน์ ้ำ เช่น ถัว่ ขำ้วโพด ร ำ
ขำ้ว เป็นตน้ 
 7) กำรได้รบัสมัผสัสำรอ่ืนร่วม ควำมเป็นพษิของสำรชนิดหนึ่งอำจเปลีย่นไปจำกเดมิเมื่อได้รบั
สำรชนิดอื่นร่วมด้วย ซึ่งอำจท ำให้เกิดสภำวะเสริม (Synergism)  หรือต้ำนทำนควำมเป็นพิษ 
(Antagonism) ไดด้งันี้ 

(1) สภำวะเสรมิควำมเป็นพษิ โดยควำมเป็นพษิจะมคีวำมรุนแรงมำกขึ้น เช่น สำรพษิเชื้อรำ        
อะฟลำทอกซนิเมือ่รวมกบัฟูโมนิซนิจะก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อสตัวน์ ้ำมำกกว่ำกำรไดร้บัสำรพษิแบบแยกกนั  

(2) สภำวะต้ำนควำมเป็นพษิ โดยควำมเป็นพษิจะมคีวำมรุนแรงลดน้อยลง เช่น อะฟลำทอกซนิ
เมือ่รวมกบัสำรเบนโทไนทพ์ษิอะฟลำทอกซนิจะถูกสำรเบนโทไนทด์ดูซบัท ำใหก่้อพษิต่อสตัวน์ ้ำลดลง 

8) ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั สตัว์น ้ำบำงชนิดมคีวำมสำมำรถในกำรปรบัตวัให้ทนต่อพษิ
ของสำรพิษ เช่น ปลำทนต่อสำรพิษอะฟลำทอกซินและโลหะหนักบำงชนิดได้ดีกว่ำสตัว์น ้ ำชนิดอื่น 
เนื่องจำกมกีลไกเอนไซมใ์นกำรลดพษิ 
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5.3 จลนศำสตรส์ำรพิษ (Toxicokinetics)  
สำรพษิที่ปนเป้ือนในสิง่แวดล้อมสำมำรถแพร่กระจำยจำกสิง่แวดล้อมผ่ำนทำงอำกำศ แหล่งน ้ำ 

ตะกอนดนิ กำรรบัสมัผสัโดยตรงผ่ำนทำงเหงอืกหรอืผวิหนังหรอืผ่ำนทำงอำหำร จนดูดซมึเขำ้ตวัสตัวน์ ้ำ 
ก่อนกระจำยไปสู่กระแสเลอืดเข้ำสู่เซลล์และเนื้อเยื่อในตวัปลำ และเกิดกำรสะสมจนก่อพษิท ำให้เกิด
อนัตรำยต่อสุขภำพสตัวน์ ้ำได ้โดยทัว่ไปกำรก่อพษิของสำรในตวัสตัวน์ ้ำขึน้อยู่กบัคุณสมบตั ิควำมเขม้ขน้ 
และระยะเวลำทีส่ำรพษิแทรกซมึเขำ้ไปตำมเซลลแ์ละอวยัวะเป้ำหมำยก่อใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงทำงดำ้น
กำยภำพ ชวีเคม ีและสรรีวทิยำของเซลล ์เนื้อเยื่อ และอวยัวะ ส่วนควำมรุนแรงของควำมเป็นพษิขึ้นกบั
ชนิดของเนื้อเยื่อและควำมเรว็ของกำรท ำลำยเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อบำงชนิดสำมำรถสรำ้งขึน้ใหม่ได ้เช่น ตบั 
ขณะทีเ่นื้อเยือ่บำงชนิดเมือ่สญูเสยีแลว้ไมส่ำมำรถสรำ้งขึน้ใหมไ่ด ้เช่น เซลลป์ระสำท เป็นตน้  

จลนศำสตร์สำรพิษ หมำยถึง กำรศึกษำสำรพิษตัง้แต่ขัน้ตอนกำรดูดซึม (Absorption) กำร
กระจำย (Distribution) และกำรก ำจดัสำรพษิ (Elimination) ของสตัว์น ้ำในแต่ละเวลำ (ณัฐและศรินิันท์, 
2550; วิวัฒน์, 2556; Gossel and Bricker, 1990; Pompella et al., 2003; Hodgson, 2004; Rose and 
Hodgson, 2004; Klaassen, 2008) ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

5.3.1 กำรดดูซึมสำรพิษ (Absorption) 
สำรพษิสำมำรถเขำ้สู่รำ่งกำยสตัวน์ ้ำได ้3 ทำง คอื ทำงเหงอืก ทำงผวิหนงั และทำงปำก โดยปกติ

แลว้กำรดูดซมึสำรพษิทำงเหงอืกและผวิหนังจะดูดซมึจำกน ้ำไดต้ลอดเวลำ สำรพษิจงึเขำ้สู่ ตวัสตัว์น ้ำได้
มำกกว่ำกำรกนิทำงปำก สตัวน์ ้ำทีไ่ดร้บัสำรพษิทำงปำก สำรพษิส่วนใหญ่จะถูกดูดซมึในล ำไสเ้ลก็ เพรำะ
มพีื้นผวิดูดซมึมำกกว่ำกระเพำะอำหำร ดงันัน้ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเคลื่อนผ่ำนกระเพำะจงึเป็นปัจจยั
ส ำคญัในกำรดูดซมึสำรพษิ ถ้ำสำรพษิค้ำงในกระเพำะอำหำรนำนก็จะถูกดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยช้ำ แต่ถ้ำ
สำรพษิอยูใ่นล ำไสเ้ลก็เรว็กจ็ะถูกดดูซมึเขำ้สู่รำ่งกำยไดเ้รว็ ก่อนจะเคลื่อนยำ้ยผ่ำนเขำ้สู่ตบั  

กำรดูดซมึสำรพษิเขำ้สู่ตวัสตัวน์ ้ำจะเกี่ยวขอ้งกบักำรเคลื่อนยำ้ยผ่ำนผนังเซลล ์(Membrane) ชัน้
เยื่อบุ (Epithelium) ที่ประกอบด้วยไขมนั 2 ชัน้ (Lipid bilayer) ซึ่งจะถูกควบคุมด้วยคุณสมบตัขิองผนัง
เซลลใ์นกำรละลำยไขมนั กำรละลำยน ้ำ รวมทัง้ควำมเขม้ขน้ของสำรที่อยู่ภำยนอกและภำยในผนังเซลล์ 
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยของสำรผ่ำนผนังเซลล์ (ภำพที่ 5.1) (Concon, 1988; 
Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Yang and Andersen, 1994; Rose and Hodgson, 2004; Karp et 
al., 2015) มรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) กำรแพร่ผ่ำนแบบไม่ใช้พลงังำน (Passive diffusion) เกิดขึ้นจำกควำมเข้มข้นของสำรที่อยู่
ภำยนอกเซลล์มสีูงกว่ำภำยในผนังเซลล์ กำรแพร่อำจเกิดขึ้นผ่ำนผนังเซลล์โดยตรงหรอืผ่ำนทำงช่อง
โปรตนีทีผ่นังเซลล ์(Protein channel) กำรแพร่ผ่ำนจะเกดิขึน้จนถงึจุดสมดุลทีร่ะดบัควำมเขม้ขน้ของสำร
ระหว่ำงภำยนอกเท่ำกนักบัภำยในผนังเซลล ์กำรเคลื่อนยำ้ยสำรนี้เกดิขึน้โดยไม่ใชพ้ลงังำน โมเลกุลของ
สำรทีม่กัมกีำรเคลื่อนยำ้ยแบบนี้คอื ออกซเิจนและคำรบ์อนไดออกไซด ์  
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2) กำรแพรแ่บบอำศยัตวัน ำพำ (Facilitated diffusion) เกดิขึน้จำกระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรหรอื
ไอออนระหว่ำงภำยนอกทีต่ ่ำกว่ำภำยในผนงัเซลล ์โดยอำศยัตวัน ำพำทีเ่ป็นโปรตนี (Carrier protein) หรอื
ผ่ำนทำงช่องโปรตีนที่ผนังเซลล์โดยไม่ใช้พลงังำน พบกำรเคลื่อนย้ำยแบบนี้กบัแอมโมเนีย กรดอะมโิน 
น ้ำตำลกลโูคส วติำมนิ ไขมนั โซเดยีม โพแทสเซยีม และแคลเซยีม 

3) กำรเคลื่อนยำ้ยแบบใชพ้ลงังำน (Active transport) เป็นกำรเคลื่อนยำ้ยสำรผ่ำนผนังเซลลจ์ำก
ระดบัควำมเข้มข้นของสำรภำยนอกเซลล์ที่ต ่ำกว่ำภำยในผนังเซลล์ ผ่ำนทำงช่องโปรตีนที่ผนังเซลล์ 
(Protein channel) โดยอำศยัพลงังำน (Adenosine Tri-Phosphate หรอื ATP) พบกำรเคลื่อนยำ้ยแบบนี้
กบัแอมโมเนียม (NH4

+) โลหะหนกั และเกลอืแร ่
4) กำรเคลื่อนยำ้ยแบบเอนโดไซโตซสิ (Endocytosis) เกดิขึน้จำกกำรที่สำรถูกผนังเซลลห์่อหุม้

ก่อนถูกเคลื่อนยำ้ยเขำ้ภำยในเซลล ์มกัพบกำรเคลื่อนยำ้ยแบบน้ีกบัโปรตนี  
 

 
 

ภำพท่ี 5.1 กลไกกำรเคลื่อนยำ้ยสำรผ่ำนผนงัเซลลเ์ขำ้สู่ตวัสตัวน์ ้ำ 
ท่ีมำ: Karp et al., 2015 

 

กำรตรวจประเมินปริมำณกำรดดูซึมสำรพิษ ประกอบดว้ย 2 แนวทำงคอื  
 1) ประเมนิครึง่ชวีติกำรดดูซมึ (Absorption half-life) เป็นกำรตรวจวดัระยะเวลำทีป่รมิำณสำรพษิ
ถูกดดูซมึเขำ้ไปในสตัวน์ ้ำครึง่หนึ่ง (ครึง่ชวีติกำรดดูซมึ หรอื half-life) โดยทัว่ไประยะเวลำทีส่ำรพษิถูกดูด
ซมึจำกล ำไสจ้นหมดจะนำนประมำณ 3-5 ครึง่ชวีติกำรดดูซมึสำร  
 2) ควำมสำมำรถในกำรดูดซมึของสิง่มชีวีติ (Bioavailability) หมำยถงึปรมิำณสำรพษิทีเ่ขำ้สู่สตัว์
น ้ำอย่ำงแท้จรงิ เป็นตวัเลขทีไ่ม่มหีน่วย มคี่ำตัง้แต่ 0 ถงึ 1 (0-100 เปอรเ์ซน็ต์) ในกรณีทีฉ่ีดสำรพษิเขำ้
ตัวสัตว์น ้ ำ ควำมสำมำรถในกำรดูดซึมของสัตว์น ้ ำเท่ำกับ 1 เพรำะสำรพิษเข้ำสู่ตัวสัตว์น ้ ำทัง้หมด  
หำกควำมสำมำรถในกำรดูดซมึของสตัว์น ้ำเท่ำกบั 0.7 แสดงใหเ้หน็ว่ำสำรพษิ 70 เปอรเ์ซน็ต์ ถูกดูดซมึ
เขำ้สู่ตวัสตัวน์ ้ำเท่ำนัน้ สำรพษิทีเ่หลอือำจแตกสลำยในทำงเดนิอำหำรก่อนขบัออกมำทำงล ำไสห้รอืทำง
ปัสสำวะ หรอืถูกท ำลำยทีต่บั 



174 
 

5.3.2 กำรกระจำยสำรพิษ (Distribution)  
สำรพษิสำมำรถกระจำยไปยงัเนื้อเยื่อและอวยัวะของร่ำงกำยได้แตกต่ำงกนั (ภำพที่ 5.2) ส่งผล

ต่อกำรเปลีย่นแปลงของระดบัสำรพษิในเลอืด โดยสำรพษิเขำ้ไปในอวยัวะส ำคญัของสตัวน์ ้ำก่อน หลงัจำก
นัน้จะมกีำรกระจำยไปยงัอวยัวะส่วนอื่น ปัจจยัส ำคญัที่บ่งชี้ถึงกำรกระจำยสำรพษิคอื กำรรวมตวักับ
โปรตนี (Binding protein) ซึง่หำกสำรมกีำรรวมตวักบัโปรตนีในระดบัต ่ำแสดงว่ำสำรพษิมคีวำมเป็นอสิระ
สงู จงึสำมำรถกระจำยไปทัว่รำ่งกำยไดม้ำกกว่ำ นอกจำกนี้ยงัขึน้อยู่กบัคุณสมบตัทิำงเคมขีองสำรพษิและ
ปรมิำณเลอืดทีไ่หลเวยีนในตวัสตัวน์ ้ำ (Yang and Andersen, 1994; Rose and Hodgson, 2004) 

กำรกระจำยของสำรพษิอำจจะก ำหนดโดยอตัรำควำมเรว็ คอื ระยะเวลำทีป่รมิำณสำรพษิกระจำย
ออกจำกเลอืดได้ครึง่หนึ่ง (Distribution half-life) ส ำหรบัระยะเวลำที่สำรพษิกระจำยจำกอวยัวะส ำคญัสู่
อวยัวะส่วนอื่นในตวัสตัวน์ ้ำจนระดบัสำรพษิที่กระจำยมรีะดบัที่เท่ำกนันัน้ต้องใช้เวลำนำนประมำณ 3-5 
ครึ่งชีวิตของกำรกระจำยสำรพิษ (Half-life) (Hodgson and Levi, 1994; Yang and Andersen, 1994; 
Rose and Hodgson, 2004) 

 

5.3.3 กำรก ำจดัสำรพิษ (Elimination)  
อวยัวะทีม่บีทบำทส ำคญัในรำ่งกำยในกำรก ำจดัสำรพษิในสตัวน์ ้ำไดแ้ก่ เหงอืก ตบัและไต สำรพษิ

บำงตวัจะถูกก ำจดัออกทำงเหงอืก หรอืตบั หรอืไต เพยีงช่องทำงใดทำงหนึ่ง  (ภำพที่ 5.2) โดยกำรขบั
สำรพษิทีเ่หงอืก ตวัอย่ำงเช่น แอมโมเนียม (NH4

+) และโลหะหนักจะถูกขบัออกโดยใชพ้ลงังำนผ่ำนทำง
ช่องโปรตนี แอมโมเนีย (NH3) จะเคลื่อนยำ้ยแบบใชโ้ปรตนีน ำพำแต่ไมใ่ชพ้ลงังำน (Facilitated diffusion) 
ส่วนตับจะเปลี่ยนสำรพิษด้วยปฏิกริยำรีดอกซ์ (Redox reaction) หลังจำกนัน้จึงจะเกิดกำรรวมตัว 
(Conjugation) เป็นสำรแบบมีขัว้และละลำยน ้ ำได้มำกขึ้น เพื่อถูกขบัออกจำกตัวสัตว์น ้ ำได้ง่ำยขึ้น 
ควำมสำมำรถของตบัในกำรก ำจดัสำรพษิขึน้อยูก่บัเอนไซมท์ีท่ ำลำยสำรพษิและปรมิำณเลอืดทีน่ ำสำรพษิ
มำสู่ตบั นอกจำกนี้ไตจะขบัสำรพษิออกจำกตวัสตัว์น ้ำโดยขึน้อยู่กบัปัจจยั 1) สำรพษิถูกกรองออกจำก
ผนังหลอดเลอืดทีข่ดตวัหรอืโกลเมอรรูสัของไต (Glomerular filtration) ซึง่จะไม่จบักบัโปรตนี 2) สำรพษิ
ทีถู่กดดูซมึกลบัผ่ำนทำงท่อไต (Tubular re-absorption) เขำ้ไปในตวัสตัวน์ ้ำนัน้จะตอ้งอยูใ่นรปูไมแ่ตกตวั 
(Unionized) โดยสภำวะนี้จะขึ้นอยู่กบัควำมเป็นกรด-ด่ำงของปัสสำวะ และ 3) คุณสมบตัิจ ำเพำะของ
สำรพษิแต่ละชนิด 

กระบวนกำรก ำจดัสำรพษิในตวัสตัวน์ ้ำม ี2 ปฏกิริยิำคอื ปฏกิริยิำอนัดบัศูนยแ์ละปฏกิริยิำอนัดบั
หนึ่ง (Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994) ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

1) ปฏกิริยิำอนัดบัศูนย ์(Zero order) คอื ปฏกิริยิำทีอ่ตัรำส่วนกำรก ำจดัสำรพษิไมข่ึน้อยูก่บัควำม
เขม้ขน้ของสำรพษิ แต่สำรพษิจะถูกก ำจดัออกไปดว้ย “ปรมิำณคงที่” เช่น ถ้ำสำรพษิในสตัว์น ้ำเริม่ต้นที่ 
100 ถูกก ำจดัชัว่โมงละ 10 หน่วย สำรพษิทีเ่หลอืในตวัสตัวน์ ้ำจะเท่ำกบั 100, 90, 80…. ไปเรือ่ยๆ จนถูก
ก ำจดัหมดโดยสมบูรณ์ สำรพษิทีถู่กก ำจดัแบบปฏกิริยิำอนัดบัศูนย์มไีม่มำก ตวัอย่ำงของสำรทีถู่กก ำจดั
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ด้วยปฏกิริยิำนี้ ได้แก่ แอลกอฮอล์และเฟนิลโทอนิ เป็นต้น ปฏกิริยิำกำรก ำจดัสำรนี้เกดิจำกสำรพษิใน
รำ่งกำยมมีำกเกนิกว่ำทีป่รมิำณเอนไซมใ์นตบัจะท ำลำยสำรพษิได ้จงึท ำใหเ้กดิสภำวะอิม่ตวัของเอนไซม ์  

2) ปฏกิริยิำอนัดบัหนึ่ง (First order) คอื ปฏกิริยิำทีอ่ตัรำกำรก ำจดัสำรพษิขึน้อยูก่บัควำมเขม้ขน้
ของสำรพษิในเลอืดหรอืกล่ำวอกีนัยหนึ่งคอื สำรพษิออกจำกตวัสตัวน์ ้ำดว้ย “สดัส่วนหรอืเปอรเ์ซน็ต์คงที่” 
ตวัอย่ำงเช่น ถ้ำสตัวน์ ้ำไดร้บัสำรพษิเขำ้ไป 100 หน่วย สตัวน์ ้ำสำมำรถก ำจดัสำรพษิออกไปไดช้ัว่โมงละ 
10 เปอรเ์ซน็ต ์จ ำนวนสำรพษิทีเ่หลอือยูแ่ต่ละชัว่โมงจะเท่ำกบั 100, 90, 81…ไปเรือ่ยๆ จนถูกก ำจดัหมด
โดยสมบรูณ์ สำรพษิส่วนใหญ่จะถูกก ำจดัแบบปฏกิริยิำอนัดบัหนึ่ง 

นอกจำกกระบวนกำรก ำจดัสำรพษิดว้ย 2 ปฏกิริยิำดงักล่ำวขำ้งตน้ กำรก ำจดัสำรพษิในสตัวน์ ้ำยงั
ขึน้อยู่กบัครึง่ชวีติ (Half-life) ของกำรก ำจดัสำรพษิ หมำยถงึระยะเวลำที่ปรมิำณสำรพษิถูกขบัถ่ำยหรอื
ท ำลำยไปครึง่หนึ่ง ซึง่เป็นตวับ่งชีอ้ตัรำควำมเรว็ในกำรก ำจดัสำรพษิ โดยสตัวน์ ้ำจะก ำจดัสำรพษิไดห้มด
จะใช้เวลำนำนประมำณ 3-5 ครึง่ชวีติของกำรก ำจดัสำรพษินัน้ ส่วนปรมิำณกำรก ำจดัสำรพษิออกจำก
ร่ำงกำย มหีน่วยเป็นปรมิำตรของเลอืดต่อเวลำ เช่น ลติรต่อชัว่โมง ค่ำนี้มคีวำมส ำคญัในกำรบ่งชี้ถึง
ขบวนกำรท ำลำยสำรพษิหรอืสำรแปลกปลอมที่เขำ้มำในตวัสตัว์น ้ำ โดยใช้วธิกีำรเปลี่ยนแปลงสำรทำง
ชวีเคมทีัง้สำรอนินทรยี์และสำรอินทรยีใ์ห้เป็นสำรที่มพีษิน้อยลงหรอืไม่มพีษิเลย และสตัว์น ้ำจะขบัสำร   
เมแทบอไลท์ (Metabolite) นัน้ออกไปโดยวธิใีดวธิหีนึ่ง ปฏกิริยิำชวีเคมทีี่เกี่ยวขอ้งในขบวนกำรท ำลำย
สำรพษิส่วนใหญ่เป็นแบบออกซเิดชัน่ รดีกัชัน่ ไฮโดรไลซสี ไฮเดรชัน่ โดยกำรรวมตวักบัสำรอื่น เช่น  
ไกลซนี ซสีเทอนี ออรน์ิทนี กลูตำมนี กรดกลูคูโรนิก และซลัเฟต เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัท ำลำยพษิโดย
ปฏกิริยิำหลำยแบบ เช่น อลัคเิลชนั (Alkylation) ดคีำรบ์อกซเิลชนั (Decarboxylation) (ณฐัและศรินิันท์, 
2 5 5 0 ; วิวัฒ น์ , 2 5 5 6 ; Concon, 1988; Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994; Yang and 
Andersen, 1994; Rose and Hodgson, 2004) 

จลนศำสตร์สำรพิษที่เกิดขึ้นในสตัว์น ้ ำจะมกีระบวนกำรที่แตกต่ำงกัน หลงัจำกที่สำรพิษเข้ำสู่
รำ่งกำยสตัวน์ ้ำแลว้ สำรพษิจะมกีำรเคลื่อนยำ้ยจำกต ำแหน่งทีร่บัสมัผสัทัง้เหงอืก ผวิหนงัและทำงปำก ดดู
ซมึเข้ำสู่กระแสเลือด กระจำยตวัไปยงัเนื้อเยื่อและของเหลวในตวัสตัว์น ้ำด้วยอตัรำควำมเรว็จ ำเพำะ 
หลงัจำกนัน้สำรพษิจำกเนื้อเยื่อมกีำรเคลื่อนตวักลบัเขำ้สู่กระแสเลอืดเพื่อผ่ำนกระบวนกำรก ำจดัสำรออก
จำกตัวสตัว์น ้ำ เช่น ทำงน ้ำดีสู่ล ำไส้ ปัสสำวะ เหงอืก และเยื่อเมอืก เป็นต้น ซึ่งสำรพิษอำจเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงและ/หรอืมกีำรขบัถ่ำยออกจำกตวัสตัว์น ้ำด้วยอัตรำควำมเร็วอีกอตัรำหนึ่งเช่นเดยีวกนั 
(Concon, 1988; Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994; Yang 
and Andersen, 1994; Rose and Hodgson, 2004; Karp et al., 2015)  ดงัภำพที ่5.2 และ 5.3 
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ภำพท่ี 5.2  กำรรบัสมัผสั กำรดดูซมึ กำรกระจำยและกำรก ำจดัสำรพษิในสตัวน์ ้ำ 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภำพท่ี 5.3 กำรเปลีย่นแปลงของสำรพษิในสตัวน์ ้ำ                                                                        

ท่ีมำ:  Gossel and Bricker, 1990; Loomis and Hayes, 1996; Hodgson, 2004 

สะสม 

เมแทบอลิซึม 

   ดดูซึม...สู่เลือด ขบัท้ิง 
-น ้ำดี 
-ปัสสำวะ 
-เหงือก 
-เย่ือเมือก 

 ตบั ไต เลือด เหงือก กล้ำมเน้ือ 

 ไขมนั ผิวหนังกล้ำมเน้ือ 

สำรพิษ 
-ปำก  
-เหงือก  
-ผิวหนัง 

สำรพิษดดูซึมเข้ำสู่สตัวน์ ้ำ 
รวมตวักบัตวัรบัทีเ่ซลล์ 

 

ก่อพิษ 

ฤทธิไ์มพ่งึประสงค ์

สำรพิษมีกำรเปล่ียนแปลงในสตัวน์ ้ำ 
(เมแทบอลิซึม) 

ท ำปฏิกิริยำกบัโมเลกลุแต่ละชนิด 

สำรพิษกระจำยในสตัวน์ ้ำ 

สำรพิษถกูก ำจดัและขบัท้ิง 
หรือ 

สำรพิษสะสมในสตัวน์ ้ำ 

มผีลต่อภมูคิุม้กนั 

มผีลต่อระบบสบืพนัธุ ์
มผีลต่อพฒันำกำรตวัอ่อนหรอืลกู 

มผีลต่อเซลล/์เนื่อเยือ่ 

มผีลต่อสำรพนัธุก์รรม/ก่อมะเรง็ 

มผีลต่อกำรกำรเจรญิเตบิโต 
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จลนศำสตรข์องสำรพษิในสตัวน์ ้ำแต่ละชนิดมคีวำมแตกต่ำงกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่สตัวน์ ้ำทีอ่ยู่ใน
สภำพภูมปิระเทศและภูมอิำกำศที่แตกต่ำงกนั ท ำให้ลกัษณะทำงกำยวภิำคและสรรีวทิยำ โดยเฉพำะ
กระบวนกำรของปฏิกิรยิำทำงชวีเคมทีี่เกิดขึ้นภำยในเซลล์สตัว์น ้ำมคีวำมแตกต่ำงกัน ซึ่งจะส่งผลให้
จลนศำสตรท์ัง้กำรดดูซมึ กำรกระจำยและกำรก ำจดัสำรพษิมคีวำมแตกต่ำงกนั  

 

5.4 ปฏิกิริยำชีวเคมีในกำรก ำจดัสำรพิษ  
 ปฏกิิรยิำชวีเคมใีนกำรก ำจดัสำรพษิ หมำยถึง กระบวนกำรของปฏกิิรยิำทำงชวีเคมทีี่ เกิดขึ้น
ภำยในเซลลใ์นตวัสตัวน์ ้ำ เพื่อเปลีย่นสำรตัง้ตน้หรอืซบัสเตรต (Substrate) ใหเ้ป็นผลผลติ (Product) โดย
ต้องอำศยัเอนไซม์หลำยชนิดมำช่วยเร่งปฏกิิรยิำ ผลผลติที่เกิดขึ้นใหม่นี้อำจมพีษิมำกขึ้นหรอืน้อยลง
ขึน้อยูก่บัชนิดของสำรพษิและชนิดของเซลลห์รอืเนื้อเยือ่ภำยในตวัสตัวน์ ้ำทีไ่ดร้บัสมัผสักบัผลผลติ 
 สำรทีเ่ป็นพษิต่อสตัวน์ ้ำส่วนใหญ่เป็นสำรทีล่ะลำยในไขมนัหรอืลพิดิไดด้ ี(Lipophilic) หรอืรวมกบั
ไขมนัฟอสโฟลพิดิทีผ่นงัเซลลไ์ดง้ำ่ย และถูกน ำพำไดโ้ดยลโิพโปรตนี (Lipoprotein) ในเลอืดและของเหลว
เพื่อขนส่งและแพร่กระจำยในกระแสเลอืด กระบวนกำรเมแทบอลซิมึของสำรพษิส่วนใหญ่มกัเกดิขึน้ทีต่บั
ซึง่อำศยัเอนไซมท์ีไ่ม่มคีวำมเฉพำะเจำะจงต่อสำรตัง้ต้น โดยทัว่ไปปฏกิริยิำชวีเคมทีีม่ต่ีอสำรพษิสำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ (Phase) คือ ปฏิกิริยำระยะที่ 1 (Phase I reaction) และปฏิกิริยำระยะที่ 2 
(Phase II reaction) ดงัภำพที ่5.4 (มำลนิี, 2540; ณฐัและศรินิันท์, 2550; ววิฒัน์, 2556; Concon, 1988; 
Gossel and Bricker, 1990; Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 
1994; Romeo et al., 1994; Yang and Andersen, 1994; Loomis and Hayes, 1996; Pariza, 1996; 
Pompella et al., 2003; Rose and Hodgson, 2004; Henczova et al., 2008; Francisa et al., 2011; 
NRC, 2011; Wood et al.a,b, 2012; Karp et al., 2015; Dew, 2017) รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1) ปฏิกิริยำระยะท่ี 1 เป็นปฏิกิริยำที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่โมเลกุลสำรพิษหรือสำร
แปลกปลอมดว้ยกำรท ำใหส้ำรมปีระจุหรอืมขี ัว้หรอืหมู่โพลำรเ์กดิขึน้ เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรละลำย
น ้ำไดด้ขี ึน้ และมคีุณสมบตัทิีจ่ะท ำหน้ำทีเ่ป็นสำรตัง้ต้นใหม่ทีด่ใีนปฏกิริยิำระยะที ่2 ตวัอยำ่งของปฏกิริยิำ
ทีเ่กดิขึน้ในระยะที ่1 เช่น ปฏกิริยิำออกซจิเินชนั โคออกซเิดชนั รดีกัชนั ไฮโดรไลซสี เป็นตน้ 

2) ปฏิกิริยำระยะท่ี 2 เป็นปฏกิริยิำกำรเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสำรพษิหรอืสำรแปลกปลอมที่
เป็นผลผลติจำกปฏกิิรยิำระยะที่ 1 ซึ่งจะท ำให้หมู่ไฮดรอกซลิ (-OH) หมู่อะมโิน (-NH2) หมู่คำร์บอซลิ 
 (-COOH) อพิอกไซด ์หรอื ฮำโลเจน สำมำรถรวมตวักบัสำรประกอบบำงชนิดทีอ่ยูภ่ำยในตวัสตัวน์ ้ำ เช่น 
กรดอะมโิน น ้ำตำลกลูโคสและกลูคูโรไนด ์มำรวมตวักนักบัสำรพษิ โดยปฏกิริยิำรวมตวัหรอืคอนจูเกชนั 
(Conjugation) ซึง่จะไดเ้ป็นสำรชนิดใหม่ที่ละลำยในน ้ำได้ด ีมพีษิน้อยลง และพรอ้มที่จะถูกขบัออกนอก
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ตวัสตัว์น ้ำไดง้่ำย ปฏกิริยิำคอนจูเกชนันี้ต้องอำศยัเอนไซมห์ลำยชนิด ตวัอย่ำงของปฏกิริยิำที่เกดิขึน้ใน
ระยะที ่2 เช่น ไกลโคไซดค์อนจเูกชนั กลคูโูรไนดค์อนจเูกชนั ซลัเฟตคอนจเูกชนั และเมทลิเลชนั เป็นตน้ 
 

    

             ภำพท่ี 5.4  ปฏกิริยิำระยะที ่1 และ 2 ในกำรก ำจดัสำรพษิออกจำกตวัสตัวน์ ้ำ 
 

 5.4.1 ปฏิกิริยำระยะท่ี 1 ปฏกิิรยิำแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นในระยะที่ 1 เพื่อกำรก ำจดัสำรพิษมี
ตวัอยำ่งดงัต่อไปนี้ 

1) ปฏกิริยิำไมโครโซมอล โมโนออกซจิเีนชนั (Microsomal monooxygenation) 
2) ปฏกิริยิำไซโทซอล ไมโทคอนเดรยี ออกซเิดชนั (Cytosol mitochondria oxidation) 
3) ปฏกิริยิำพรอสตำแกลนดนิ ซนิทเีทส โคออกซเิดชนั (Prostaglandin synthetase cooxidation) 
4) ปฏกิริยิำไฮโดรไลซสี (Hydrolysis) 
5) ปฏกิริยิำอพิอกไซดไ์ฮเดรชนัหรอือพิอกซเิดชนั (Epoxide hydration หรอื Epoxidation) 
6) ปฏกิริยิำรดีกัชนั (Reduction) 
7) ปฏกิริยิำของเอนไซมด์ดีที-ีดไีฮโดรคลอรเินส (DDT-dehydrochlorinase) 

 

ปฏกิริยิำทีก่ล่ำวมำทัง้หมดนี้ยกเวน้ปฏกิริยิำรดีกัชนัเป็นปฏกิริยิำในกำรเตมิขัว้ประจุ (หมู่โพลำร)์ 
ให้กบัโมเลกุล เพื่อให้เกดิปฏกิิริยำคอนจูเกชนัในปฏกิิรยิำระยะที่ 2 รำยละเอียดของแต่ละปฏกิริยิำใน
ปฏกิรยิำระยะที ่1 มดีงันี้ 

 
 
 
 
 

 ไกลโคไซดค์อนจเูกชนั  
 กลูคโูรไนดค์อนจเูกชนั 
 ซลัเฟตคอนจเูกชนั 
 เมทิลเลชนั 
 กลูตำไทโอน ทรำนสเฟอเรส 
 แอซิเลชนั ฯ 

  ปฏิกริยำระยะท่ี 1  

 โมโนออกซีจีเนชนั 
 โคออกซีเดชนั 
 รีดกัชนั 
 ไฮโดรไลซีส  
 อิพอกซิเดชนั ฯ 

สำรพิษถกูขบัท้ิง สำรพิษ 

ปฏิกริยำระยะท่ี 2  
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1) ปฏิกิริยำไมโครโซมอล โมโนออกซิจีเนชนั (Microsomal monooxygenation) 
ปฏกิริยิำไมโครโซมอล โมโนออกซจิเีนชนั หรอื ปฏกิริยิำโมโนออกซจิเีนชนัที่ไมโครโซม เป็น

ปฏิกิรยิำออกซิเดชนัที่ออกซิเจนหนึ่งอะตอมถูกรดีิวซ์ให้เป็นน ้ ำและอีกหนึ่งโมเลกุลจะไปรวมตัวกับ
โมเลกุลของซบัสเตรท เอนไซมท์ี่ใช้เร่งปฏกิริยิำคอื โมโนออกซจิเีนส (Monooxygenase) ในปฏกิริยิำนี้
ต้องใช้ไซโทโครม (Cytochrome) พี-450 เป็นโคเอนไซม์ในกำรน ำพำอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนที่
เกี่ยวขอ้งไดร้บัมำจำก NADPH โดยอำศยักำรท ำงำนของเอนไซม ์NADPH-ไซโทโครม พ-ี450 รดีกัเทส 
(NADPH-cytochrome P-450 reductase) ปฏกิริยิำนี้จะตอ้งอำศยัเอนไซม ์2 ระบบ คอื 
 (1) ไซโทโครมพ-ี450 ดเีพนเดน้ โมโนออกซจีเีนส (Cytochrome P-450-dependent 
monooxygenase) ซึง่ใชไ้ซโทโครม พ-ี450 เป็นโคเอนไซมใ์นกำรพำอเิลก็ตรอน 
 (2) ฟลำวนิ คอนเทนนิ่งโมโนออกซจีเีนส (Flavin-containing monooxygenase) ทีม่ไีซโทโครม 
พ-ี450 เป็นเอนไซมอ์อกซเิดสทีเ่รง่ปฏกิริยิำสุดทำ้ย (Terminal oxidase)  

ปฏกิริยิำนี้ที่ต้องอำศยัเอนไซม์ทัง้ 2 ระบบ ซึ่งจะเกดิขึ้นที่ออรก์ำเนลเอนโดพลำสมกิ เรตคิูลมั 
(Endoplasmic reticulum) ภำยในไซโตซอลของเซลล์ เนื่องจำกไมโครโซมได้มำจำกเอนโดพลำสมกิ      
เรตคิูลมัของเซลล ์มรีปูร่ำงคล้ำยเป็นร่ำงแหตำข่ำยของลโิพโปรตนีเมมเบรน ซึง่ยื่นออกมำจำกพลำสมำ
เมมเบรนและเชื่อมต่อไปยงันิวเคลยีสและไมโทคอนเดรยี ไมโครโซมทีม่ำจำกเอนโดพลำสมกิเรตคิูลมัทัง้
ชนิดหยำบและเรยีบมไีซโทโครมพี-450 ดเีพนเด้น โมโนออกซจีเีนสเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย และชนิด
เรยีบมกัมคีวำมสำมำรถในกำรเกดิออกซเิดชนั (Oxidative activity) ทีม่คีวำมจ ำเพำะเจำะจงมำกกว่ำชนิด
หยำบ เอนไซมเ์หล่ำนี้ได้มกีำรศกึษำกนัในเนื้อเยื่อของสตัวน์ ้ำที่แตกต่ำงกนั เช่น ตบั ไต ผวิหนัง ระบบ
ทำงเดนิอำหำร โดยตบัของสตัว์น ้ำทีม่กีระดกูสนัหลงัเป็นแหล่งทีม่ไีซโทโครม พ-ี450 มำกทีสุ่ด และมกีำร
เกิดปฏกิิรยิำออกซเิดชนั (โมโนออกซจิเีนสชนั) ของสำรพษิหรอืสำรแปลกปลอม ปฏกิิรยิำนี้พบได้ใน   
ปลำดุก ปลำไน ปลำซวิ ปลำกระพง ปลำเทรำท ์ปลำคลิลี ่และปลำมำ้ลำย เป็นตน้ 
 1.1) ตวัอย่ำงปฏิกิริยำท่ีเก่ียวข้องกบัเอนไซมพี์-450 ดีเพนเด้น โมโนออกซีจีเนส  
 (1) ปฏกิริยิำอพิอกซเิดชนั ดงัตวัอยำ่งต่อไปนี้  

(1.1) กำรเกิดอิพอกซเิดชนัของสำรก ำจดัแมลงเอลดรนิเป็นไดเอลดรนิ ซึ่งเป็นอิพอกไซด์ที่มี
ควำมคงตวั หรอืกำรออกซไิดซแ์นฟทำลนี (Naphthalene) ไดเ้ป็นหน่ึง 1- แนฟทอล (1-naphthol) และถูก
เอนไซมอ์พิอกไซดไ์ฮโดรเลส (Epoxide hydrolase) เปลีย่นใหเ้ป็นแนฟทำลนี -2, 2-ไดไฮโดรไดออล หรอื
สำมำรถท ำปฏิกิริยำกับเอนไซม์กลูตำไทโอนเอส -แทรนส์เฟอเรส (Glutathione S- transferase)  
ได้เป็นกลูตำไทโอนคอนจูเกต (Glutathione conjugate) และถูกเปลี่ยนเป็นกรดเมอร์แคพทูริก 
(Mercapturic acid) ปฏกิริยิำที่เกดิขึ้นเหล่ำนี้มคีวำมส ำคญัในกำรเมแทบอไลซ์สำรก ำจดัแมลงประเภท
คำรบ์ำรลิทีม่โีครงสรำ้งแนฟทำลนี (Naphthalene nucleus) เป็นองคป์ระกอบในโมเลกุล 
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(1.2) สำรก่อมะเร็งที่ส ำคญัเบนโซ (เอ) ไพรนี (Benzo (A) pyrene) จะถูกไซโทโครม พี-450 
เปลีย่นใหเ้ป็น 7,8-อพิอกไซด ์ท ำใหม้สีำร 7,8-ไดไฮโดรไดออลเพิม่มำกขึน้ โดยอำศยัเอนไซมอ์พิอกไซด์
ไฮโดรเลส หลงัจำกนัน้สำรไดออลจะถูกเปลีย่นต่อโดยระบบเอนไซมโ์มโนออกซจิเีนสไดเ้ป็น 7,8-ไดออล-
9,10-อพิอกไซด ์ซึง่จดัเป็นสำรก่อใหเ้กดิกำรกลำยพนัธุท์ีรุ่นแรง 

(1.3) กำรเกิดปฏิกิรยิำแอลิแฟติกอิพอกซิเดชนั (Aliphatic epoxidation) ของสำรพิษจำกเชื้อ
รำอะฟลำทอกซิน ซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็งที่มคีวำมรุนแรงต่อตับก็อำศัยไซโทโครม P-450 เช่นเดยีวกัน  
ดงัภำพที ่5.5 
                   

                
ภำพท่ี 5.5 ปฏกิริยิำแอลแิฟตกิอพิอกซเิดชนัของไซโทโครมพ-ี450  

   ท่ีมำ: Henczova et al., 2008; Francisa et al., 2011 
 

(2) กำรเกดิปฏกิริยิำดแีอลคเีลชนั (Dealkylation) เกดิทีอ่ะตอมของเอน็-(N-), โฮ-(O-) และเอส- 
(S-) โดยอำศยัไซโทโครมพ-ี450 เช่นเดยีวกนั ปฏกิริยิำทีส่ ำคญัคอื เอน็-ดแีอลคเีลชนั เป็นปฏกิริยิำส ำหรบั
ใชเ้พื่อเปลีย่นแปลงสำรก ำจดัแมลงและสำรเคมทีีเ่ป็นยำ โดยแยกเอำหมูเ่มทลิออกจำกโมเลกุล  
 (3) กำรเกดิปฏกิริยิำเอน็-ออกซเิดชนั (N-oxidation) ปฏกิริยิำนี้เกดิขึน้ไดห้ลำยทำงและไดผ้ลผลติ
เป็นสำรพวกไฮดรอกซลีำมนี (Hydroxylamine) เอน็-ออกไซด ์(N-oxide) และออกซมี (Oxime) กำรเกดิ
สำรพวกออกซีลำมีนจะเกิดกับเอมีนหลำยชนิด เช่น แอนิลีน แอมเฟทำมนี และอนุพนัธ์แต่ละชนิด 
ผลผลติทีเ่กดิขึน้จำกปฏกิริยิำนี้คอื เอน็-ไฮดรอกซ ี2-แอซทีลิอะมโินฟลอูอรนี (N-hydroxy 2-acetylamino-
fluorene) จดัเป็นสำรก่อมะเรง็ทีม่คีวำมรนุแรง  
 (4) กำรเกิดปฏิกิริยำเอส-ออกซิเดชัน (S-oxidation) สำรไทโออีเทอร์ (Thioether) จะถูก
ออกซไิดซ์ให้เป็นซลัฟอกไซด์ (Sulfoxide) โดยอำศยัไซโทโครมพี-450 แล้วเปลี่ยนต่อไปเป็นซลัโฟน 
(Sulfone) ปฏกิริยิำนี้จะเกดิกบัสำรก ำจดัแมลงหลำยชนิด เช่น ออรแ์กโนฟอสเฟต (Organophosphate)  
คำรบ์ำเมต (Carbamate) และคลอรนิเนตไฮโดรคำรบ์อน (Chlorinated hydrocarbon) คลอรนิเนตเทต-
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ไฮโดรคำร์บอน เช่น เอนโดซัลแฟน (Endosulfan) เมไทโอคลอร์ (Methiochlor) และ เมไทโอคำร์บ 
(Methiocarb) 
 (5) กำรเกดิปฏกิริยิำพี-ออกซเิดชนั (P-oxidation) สำรก ำจดัแมลงพวกออรแ์กโนฟอสเฟต เช่น 
ฟอสเฟตโรไทโอเนต (Phosphorothionate) เป็นสำรที่มหีมู่ P=S ที่เป็นพษิต่อสตัว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนม 
เนื่องจำก P=S จะถูกเปลี่ยนให้เป็น P=O ท ำให้มคีุณสมบตัิเป็นสำรยบัยัง้เอนไซม์โคลนีเอสเทอเรสที่
รุนแรง เช่น พำรำไทออน (Parathion) ซึ่งเป็นสำรก ำจดัแมลงออร์แกโนฟอสเฟตที่ใช้กันมำก กำร
เกดิปฏกิริยิำนี้ตอ้งใชไ้ซโทโครมพ-ี450 

1.2) เอนไซมฟ์ลำวินคอนเทนน่ิงโมโนออกซีจีเนส  
 นอกจำกระบบไซโทโครม พ ี-450 แลว้ยงัมเีอนไซมฟ์ลำวนิ คอนเทนนิง โมโนออกซจิเินส ซึง่อยู่
ในเอนโดพลำสมกิเรตคิูลมัที่เร่งปฏกิริยิำออกซเิดชนัของสำรพษิอนิทรยีท์ี่ไม่มไีนโตรเจน ก ำมะถนั และ
ฟอสฟอรัสอยู่ในโมเลกุล เช่น ปฏิกิริยำกำรเปลี่ยนเอมีนทุติยภูมิ และตติยภูมิเป็นเอ็น -ออกไซด์  
ซึ่งเอนไซมท์ี่ต้องอำศยั FAD เป็นโคเอนไซม์ร่วมด้วย เช่น กำรเปลี่ยนสำรประกอบพวกเอมนี ซลัไฟต์ 
ไดซลัไฟต์ ไทโออเีทอร ์ไทออล ไทโอคำรบ์ำรเ์มต ไทโอเอไมด์ และออรแ์กโนฟอสเฟต เช่น โพเรตและ  
โฟโนฟอสซึง่เป็นซบัสเตรตของเอนไซม ์FMO และไซโทโครมพ-ี450 และจะถูกเปลีย่นไปเป็นซลัฟอกไซด ์
(Sulfoxide) และออกซอน (Oxon) ตำมล ำดบั 

2) ปฏิกิริยำไซโทซอล ไมโทคอนเดรีย ออกซิเดชนั (Cytosol mitochondria oxidation) 
นอกจำกเอนไซมม์อโนออกซจิเีนสแลว้ ยงัมเีอนไซมอ์ื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัปฏกิริยิำออกซเิดชนัของ

สำรแปลกปลอมทีไ่มม่อียูใ่นไมโครโซมอกีหลำยชนิด ตวัอยำ่งของเอนไซมท์ีอ่ยูใ่นไมโทคอนเดรยี ได้แก่ 
2.1) แอลกอฮอลด์ไีฮโดรจเีนส (Alcohol dehydrogenase) เป็นเอนไซมท์ีเ่ร่งปฏกิริยิำกำรเปลีย่น

แอลกอฮอล์ให้เป็นแอลดีไฮด์หรือคีโทน โดยมี DNA+ หรือ NADP+ เป็นโคเอนไซม์ หำกใช้ NADP+ 
อตัรำเรว็ของปฏกิริยิำจะเกดิอยำ่งชำ้ๆ เช่น 

 

           RCH2OH + NAD+        RCHO + NADH + H+ 
                             แอลกอฮอล ์       แอลดไีฮด ์

 

ปฏกิริยิำนี้สำมำรถเปลีย่นกลบัไปมำได ้คอื สำรคำรบ์อนิลสำมำรถถูกรดีวิซก์ลบัเป็นแอลกอฮอล์
ได้ ส่วนแอลดไีฮด์ที่เกดิขึน้จะถูกออกซไิดซ์ต่อไปเป็นกรดอนิทรยี ์ซึ่งเป็นปฏกิริยิำกำรก ำจดัสำรพษิใน
สิง่มชีวีติ แอลดไีฮดเ์ป็นสำรพษิ เพรำะละลำยไดใ้นไขมนัและจะไมถู่กขบัออกนอกรำ่งกำย 

2.2) แอลดไีฮด์ดไีฮโดรจเีนส (Aldehyde dehydrogenase) เป็นปฏกิิรยิำออกซเิดชนัของแอลดี
ไฮด์ทัง้ชนิดแอลิแฟติก (Aliphatic)และเอโรแมติก (Aromatic) ได้เป็นกรดอินทรยี์ แล้วถูกขบัทิ้งหรอื
เกดิปฏกิริยิำคอนจเูกชนัต่อในปฏกิรยิำระยะที ่2 
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2.3) เอมนีออกซเิดส (Amine oxidase) หน้ำทีข่องเอนไซมเ์อมนีออกซเิดสในสิง่มชีวีติเกี่ยวขอ้ง
กบัปฏกิิรยิำออกซิเดชนัของเอมนี โดยมเีอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โมโนเอมนีออกซเิดส (MAO) เป็น
เอนไซมจ์ ำพวกฟลำโวโปรตนีที่อยู่ในไมโทคอนเดรยีของตบั ไต และสมอง เอนไซมไ์ดเอมนีออกซเีดส 
(DAO) เป็นไพรดิอกซำลฟอสเฟตโปรตนีทีม่ทีองแดงเป็นองคป์ระกอบอยู่ในโมเลกุลดว้ย พบไดใ้นตบั ไต 
และล ำไส ้ 

2.4) โมลบิดนีมัไฮดรอกซเิลส (Molybdenum hydroxylase) เป็นเอนไซมท์ีม่โีลหะหนักโมลบิดนีัม
เป็นองคป์ระกอบและมคีวำมส ำคญัต่อคำรบ์อนออกซเิดชนัของสำรแปลกปลอม เช่น เอนไซมแ์อลดไีฮด์
ออกซเิดสและแซนทนีออกซเีดส 

3) ปฏิกิริยำพรอสตำแกลนดิน ซินทีเทส โคออกซิเดชัน (Prostaglandin synthetase 
cooxidation) 

ปฏกิริยิำนี้มเีอนไซมพ์รอสตำแกลนดนิซนิทเีทส (Prostaglandin synthetase, PGS) เป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยำออกซิเดชันของกรดไขมนัชนิดไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่ให้เป็นไฮดรอกซีเอนโดเพอร์ออกไซด์ 
(Hydroxyl endoperoxide) ตัวอย่ำงเช่น กรดอะรำคิโนดิก (Arachidonic acid) ถูกเติมออกซิเจนโดยมี
เอนไซม์ไซโคออกซจิเีนส (Cyclooxygenase) เป็นตวัเร่งปฏกิิรยิำ ได้เป็นพรอสตำแกลนดนิ-จ ีซึ่งเป็น   
ไซคลกิเอนโดเพอรอ์อกไซด ์(Cyclic endoperoxide) และจะถูกรดีวิซต่์อโดยเอนไซม ์เพอรอ์อกซเิดสได้
เ ป็นพรอสตำแกลนดิน-เอช ซึ่ง เ ป็นไฮโดรเพอร์ออกซีเอนโดเพอร์ออกไซด์ (Hydro-peroroxy 
endoperoxide) เอนไซมท์ัง้สองชนิดนี้จดัอยู่ในกลุ่มของเอนไซม์พรอสตำแกลนดนิซนิทเีทส ซึง่พบอยู่บน
เมมเบรนของไมโครโซมและต่อมสรำ้งน ้ำเลีย้งอสุจ ิ(Seminal vesicle) 
 ปฏิกิรยิำที่เร่งด้วยเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสยงัมคีวำมส ำคญัต่อกำรเกิดเพอร์ออกซิเดชนัของ
สำรพษิ เช่น โพลไีซคลกิ อะโรมำตกิ ไฮโดรคำรบ์อน (Polycyclic aromatic hydrocarbons หรอื PAH) 
และ สำรอะโรมำติกเอมีน (Aromatic amines หรือ AA) ที่ก่อมะเร็งในปลำ กำรเกิดปฏิกิริยำเพอร์
ออกซเิดชนันัน้จะมสีำรพษิเขำ้รว่ม (Cooxidize) โดยมพีรอสตำแกลนดนิ-จ ีเป็นซบัสเตรต  

4) ปฏิกิริยำไฮโดรไลซีส (Hydrolysis)  
เอนไซมค์ำรบ์อกซลิเอสเทอเรส (Carboxyl esterase) และแอมเิดส (Amidase) พบมำกในเซลล์

ของเนื้อเยื่อทัง้ในไมโครโซมและไซโทซอล เอนไซมท์ัง้สองชนิดนี้ต้องใช้น ้ำเป็นโคซบัสเตรตในปฏิกิรยิำ
ไฮโดรไลซสิสำรพษิ ซึง่จะท ำใหส้ำรประกอบพวกเอสเทอรก์ลำยเป็นกรดอนิทรยี ์เอมนี หรอืแอลกอฮอล์ 
และจะถูกขบัออกจำกรำ่งกำยไดง้ำ่ยภำยหลงัทีเ่กดิปฏกิริยิำคอนจเูกชนัในระยะที ่2  

5) ปฏิกิริยำอิพอกไซดไ์ฮเดรชนัหรืออิพอกซิเดชนั (Epoxide hydration หรือ Epoxidation) 
วงแหวนอพีอกไซดใ์นสำรประกอบแอลคนี (Alkene) และแอรนี (Arene) จะเกดิกำรรวมตวักบัน ้ำ

โดยเอนไซมพ์อกไซดไ์ฮโดรเลสไดส้ำรในรูปทรำนส์-ไดไฮโดรไดออล (Trans-dihydrodiol) เอนไซมน์ี้พบ
ไดใ้นเอนโดพลำสมกิเรตคิลูมัและไซโทซอล 
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6) ปฏิกิริยำรีดกัชนั (Reduction) 
สำรทีม่หีมูไ่นโทร (Nitro) ไดเอโซ (Diazo) คำรบ์อนิล (Carbonyl) ไดซลัไฟด ์(Disulfide) ซลัฟอก-

ไซด์ (Sulfoxide) และแอลคนี (Alkene) จะถูกรดีวิซ์โดยปฏกิริยิำนี้ ส่วนสำรแอโรเมตกิเอมนี (Aromatic 
amine) จะถูกรดีวิด้วยระบบเอนไซม์ไนโทรรดีวิเตส (Nitroreductase system) โดยมไีซโทโครมพี-450  
มำเกี่ยวข้องด้วยเหมอืนกับปฏิกิรยิำกำรรดีิวซ์ของสำรพวกเอโซ ซึ่งใช้ทัง้ NADPH และ NADH เป็น 
โคเอนไซมแ์ละต้องอยู่ในสถำนะทีไ่ม่มอีอกซเิจน (Anaerobic) ปฏกิรยิำนี้พบไดใ้นปลำมำ้ลำยทีไ่ดร้บัสำร
เมโทรนิดำโซล 

7) ปฏิกิริยำของเอนไซมดี์ดีที-ดีไฮโดรคลอริเนส (DDT-dehydrochlorinase) 
เอนไซมด์ดีที-ีดไีฮโดรคลอรเินส พบไดท้ัง้ในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ปลำทะเลและปลำน ้ำจดืและสตัว์

น ้ำอื่นและแมลง เอนไซมน์ี้เปลี่ยนดดีทีใีหเ้ป็นดดีอี ี(DDE) ตวัอย่ำงของปฏกิริยิำออกซเิดชนัและรดีกัชนั
ของสำรพษิบำงชนิดดงัตำรำงที ่5.2 

 

ตำรำงท่ี 5.2 ตวัอยำ่งปฏกิริยิำออกซเิดชนัและรดีกัชนัในกำรก ำจดัสำรพษิบำงชนิด 

ชนิดของปฏิกิริยำ ตวัอย่ำงสำรพิษ 
Cytochrome P-450 
Epoxidation และ hydroxylation 
N-Dealkylation 
O-Dealkylation 

 
อะฟลำทอกซนิ แอลดรนิ เบนโซ (เอ) ไพรนี นิโคตนิ โบรโมเบนซนี 
เอทลิมอรฟี์น แอทรำซนี ไดเมทลิไนโทรคำรบ์ำเมต ไดเมทลิแอนิ
ลนี 
พำรำ - ไนโทรแอนิ โซ  (P-nitroanisole)  คลอร์ เฟนวินฟอส 
(Chlorfenvinphos) 

S-Dealkylation เมทลิเมอรแ์คพแทน 
S-Oxidation ไทโอเบนซำไมด ์โฟเรต เอนโดซลัแฟน เมไทโอคำรบ์ คลอรโ์พรมำ

ซนี (Chlorpromazine) 
N-Oxidation 2-แอซทีลิอะมโินฟลโูอรนี (2-Acetylaminogluorene) 
P-Oxidation ไดเอทลิฟีนิลฟอสฟีน 
Desulfuration พำรำไทออน โฟโนฟอส คำรบ์อนไดซลัไฟด ์
Dehalogenation คำรบ์อนเททระคลอไรด ์คลอโรฟอรม์ 
Nitro reduction ไนโทรเบนซนี 
Azo reduction โอ-อะมโินเอโซโทลอูนี (O-aminoazotoluene) 
Flavin-containing Monooxygenase (FMO) 

N-Oxygenation นิโคตนิ ไดเมทลิแอนิลนี อมิพิรำมนี (Imiprimine) 
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ชนิดของปฏิกิริยำ ตวัอย่ำงสำรพิษ 
S-Oxygenation ไทโอเบนซำไมด ์โฟเรต (Phorate) ไทโอยเูรยี 
P-Oxygenation ไดเอทลิฟีนิลฟอสฟีน (Diethylphenyl phosphine) 
Desulfuration โฟโนฟอส (Fonofos) 
Prostaglandin synthetase (PGS)-cooxdation 

Dehydrogenation แอซทีำมโินเฟน เบนซดินี อพีเินฟรนิ 
N-Demethylation ไดเมทลิแอนิลนี เบนซฟี์ทำมนี (Benzphetamine) อะมโินคำรบ์ 
(N-Dealkylation)  
Hydroxylation เบนโซ (เอ) ไพรนี 2-อะมโินฟลโูอรนี ฟีนิลบวิทำโซน 
Epoxidation 7, 8-ไดไฮโดรเบนโซ (เอ) ไพรนี 
Sulfoxidation เมทลิฟีนิลซลัไฟด ์
Oxidation บลิริบูนิ 
Molybdenum hydroxylase (Aldehyde oxidase, Xanthine oxidase) 
Oxidase 
Reduction 

พวิรนี (Purine) เทอรดินี (Pteridine) ควโินโลน (Quinolone) 
สำรประกอบแอโรแมตกิไนโร (Aromatic nitro compound) สเีอโซ 
(Azo dye) ไนโทรโซเอมนี เอน็-ออกไซด ์ซลัฟอกไซด ์

Alcohol dehydrogenase  
Oxidation เมทำนอล เอทำนอล ไกลคอล ไกลคอลอเีทอร ์ (2-บวิทอกซเีอทำ

นิล) 
Reduction แอลดไีฮด ์และคโีทน 
Aldehyde dehydrogenase 
Oxidation แอลดไีฮดท์ีไ่ดจ้ำกกำรออกซเิดชนัแอลกอฮอลแ์ละไกลคอล 
Esterase and amedase พำรำไทออน พำรำออกซอน ไดเมโทเอต ฟีนิลแอซเีทต 
Epoxide hydrolase เบนโซ (เอ) ไพรนีอพิอกไซด ์สไตรนีออกไซด ์
DDT-dehydrochlorinase ดดีที ี(p, p-DDT) 
Glutarhione reductase ไดซลัฟิแรม 

 

ท่ีมำ: Hodgson and Levi, 1994; Romeo et al., 1994; Pompella et al., 2003; Rose and Hodgson 
(2004); Klaassen, 2008 
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ปฏกิริยิำทำงชวีเคมทีี่เกิดขึน้ในปฏกิิรยิำระยะที่ 1 ดงักล่ำวส่งผลท ำให้เกดิกำรก ำจดัสำรพษิใน
สตัวน์ ้ำ ตวัอยำ่งแต่ละปฏกิริยิำในระยะที ่1 ทีพ่บในปลำดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

1) ปฏกิริยิำโมโนออกซจีเีนส สำมำรถพบในปลำแต่ละชนิดเมือ่ไดร้บัสำรทีแ่ตกต่ำงกนัดงันี้  
- พบในปลำนิล เรนโบว์เทรำท์ บรูคเทรำท์ และนอร์เทรน์ิไพค์ เมื่อได้รบัสำรเมไธโดไธนอน    

เฮกซะคลอโรไบฟีนิล ไตรคลอโรอเีธน และเฟนิลบวิตำโซน ตำมล ำดบั 
- พบในปลำบรคูเทรำท ์ดุก ทอง คำรพ์ ชพีเฮด คลิลีแ่ละปลำมลุเลท ์ไดร้บัสำรพษิโพลคีำรบ์อเนต

ไบฟีนิลหรอืพซีบี ี 
- พบปฏกิรยิำนี้ในปลำเรนโบวเ์ทรำทเ์มือ่ไดร้บัสำรโพลโีบรมเินตไบฟีนิล  
- พบในปลำเรนโบว์เทรำท์ นอร์ทเทริน์ไพค์ ฟลำวน์เดอร์ สคัพและชีพเฮด ได้ร ับสำร 

เมธลิโคเลนทรนี  
- พบในปลำดุก เรนโบวเ์ทรำท ์แซลมอน แอตแลนตกิคอด คลิลีฟิ่ช ฟลำวน์เดอร ์และสคพั ไดร้บั

สำรพษิอะฟลำทอกซนิ  
- พบในปลำนิล ไน ดุกเวลส ์เทรำท ์จนี เทดคอมเบอร ์(Serranus cabrilla) สตปิมุลเลท็ (Mullus 

barbatus) ทีไ่ดร้บัโลหะหนกัตะกัว่ ปรอท แคดเมยีม เหลก็ สงักะส ีทองแดง 
2) ปฏกิริยิำ N-Dealkylation พบในปลำคำรพ์ เมือ่ไดร้บัสำรไดไนตรำมนี (Dinitramine)  
3) ปฏกิริยิำ O-Dealkylation พบในปลำซวิ (Fathead minnow) เมื่อได้รบัสำรไนโตรฟีนิลอเีธอร ์

(Nitrophenylether) เพนตะคลอโรอะนิโซล (Pentachloroanisole) และเฟนิโตรไทออน (Fenitrothion)  
4) ปฏิกิริยำออกซิเดชัน (Oxidation) พบในปลำแซลมอน (Coho salmon) เมื่อได้ร ับสำร 

แนพธำลนี (Napthalene) และพบในปลำคำรพ์และบลกูลิ เมือ่ไดร้บัสำร โรตโินน (โล่ติน้) รวมทัง้สำรก ำจดั
แมลงดลีดรนิและอลัดรนิในปลำกนิยงุ 

5) ปฏิกิริยำรีดักชัน (Reduction) พบในปลำม้ำลำย (Zebra fish) เมื่อได้ร ับยำปฏิชีวนะ 
เมโทรนิดำโซล (Metronidazole)  

6) ปฏกิิรยิำไฮโดรไลซสิ พบในปลำดุก เทรำท์และพินฟิช เมื่อได้รบัสำร 2,4-ด ีเอสเตอร์ สำร 
ไดเอทธลิเฮกซลิฟะธำเลต และสำรก ำจดัแมลงมำลำไธออน ตำมล ำดบั 

 

 5.4.2 ปฏิกิริยำระยะท่ี 2 
 ปฏกิริยิำในระยะที่ 2 เกดิขึน้เมื่อสำรพษิหรอืสำรแปลกปลอมที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยปฏกิริยิำใน
ระยะที่ 1 ได้เป็นสำรชนิดใหม่ที่มหีมู่ท ำหน้ำที่แตกต่ำงกนั ได้แก่ ไฮดรอกซลิ อะมโิน คำรบ์อซลิ อพิอก
ไซด ์กลูตำไทโอน ไทออล หรอืไฮโดรเจน ซึง่สำมำรถเกดิปฏกิริยิำคอนจเูกชนักบัสำรทีเ่ป็นเมทำบอไลต์
ภำยในร่ำงกำย ท ำหน้ำที่เป็นสำรร่วมปฏกิรยิำ (Conjugation agent) เช่น กรดอะมโิน กลูโคส กลูตำไท
โอน หมู่ฟอสเฟต หมู่ซัลเฟต เป็นต้น ท ำให้ได้เป็นสำรชนิดใหม่ เรียกว่ำคอนจูเกเทดโปรดักต์ 
(Conjugated product) ซึง่ส่วนใหญ่จะมคีวำมเป็นพษิลดลงและละลำยน ้ำได้มำกขึน้ ท ำใหง้่ำยต่อกำรขบั
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ออกจำกตวัสตัวน์ ้ำทำงปัสสำวะ ปฏกิริยิำทีเ่กดิขึน้เรยีกว่ำ ปฏกิริยิำคอนจเูกชนั (Conjugation reaction) 
ตวัอยำ่งปฏกิริยิำทีพ่บในระยะทีส่อง ดงัตำรำงที ่5.3 
 ปฏกิริยิำที่เกดิขึน้ทัง้ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จงึเป็นกลไกส ำคญัในกำรก ำจดัสำรพษิออกจำก
ร่ำงกำย ภำยหลงักำรเกดิปฏกิริยิำในระยะที่ 1 อำจไดส้ำรผลผลติทีส่ำมำรถท ำปฏกิริยิำกบัสำรอื่นไดง้่ำย 
โดยเฉพำะสำรทีม่โีมเลกุลขนำดใหญ่ ซึง่เป็นพวกนิวคลโีอฟิลกิ (Nucleophilic) เช่น โปรตนี ดเีอน็เอ และ
อำรเ์อ็นเอ ผลจำกปฏกิริยิำของสำรพษิอำจท ำให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงที่โมเลกุลของโปรตนีและดเีอน็เอ 
โดยเฉพำะเมือ่เกดิควำมผดิปกตทิีโ่มเลกุลของดเีอน็เอ จนอำจส่งผลใหเ้กดิโรคมะเรง็ได ้ตวัอยำ่งปฏกิริยิำ
แต่ละรปูแบบทีเ่กดิขึน้ในปฏกิริยิำระยะที ่2 ในกำรก ำจดัสำรพษิ ไดแ้ก่ ไกลโคไซดค์อนจเูกชนั หรอืไกลโค
ซิเดชัน (Glycoside conjugation หรือ Glycosidation) กลูคูโรไนด์คอนจูเกชัน หรือกลูคูโรนิเดชัน 
(Glucuronidation) ซลัเฟตคอนจูเกชนั (Sulfate conjugation) เมทลิเลชนั (Methylation) กลูตำไทโอน 
เอส-แทรนสเฟอเรส (Glutathione S-transferase, GST) และอะซิเลชัน (Acylation) มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

1) ไกลโคไซด์คอนจูเกชนั หรือไกลโคซิเดชนั (Glycoside conjugation หรอื glycosidation) 
ปฏกิริยิำนี้จะเกดิไดต้อ้งอำศยัโมเลกุลของสำรประกอบทีใ่หพ้ลงังำนสงูเป็นตวัใหห้มู่ทีท่ ำใหเ้กดิกำรรวมตวั 
หรอื คอนจเูกชนั เช่น ยรูดินีไดฟอสเฟตกลูโคส (Uridine diphosphate glucose, UDPG) หรอืกรดยรูดินี
ไดฟอสเฟตกลูคูโรนิก (Uridine diphosphate glucuronic acid, UDPGA) ปฏกิริยิำนี้เกดิที่ไซโทซอลของ
เซลลต์บัและอวยัวะอื่น 

2) กลูคูโรไนด์คอนจูเกชนั หรือกลูคโูรนิเดชนั (Glucuronidation) หลำยชนิดเป็นปฏกิิรยิำที่
ส ำคญัที่ใช้ก ำจดัสำรแปลกปลอม สำรประกอบหลำยชนิดที่ใช้เป็นซบัสเตรตของปฏกิริยิำกลูคูโรนิเดชนั 
ได้แก่ ออกซเิจนกลูคูโรไนด์ ซลัเฟอร์กลูคูโรไนด์  ไนโตรเจนกลูคูโรไนด์ และคำร์บอนกลูคูโรไนด์ (O-
glucuronides, S-glucuronides, N-glucuronides และ  C-glucuronides ตำมล ำดับ )  ตัว อย่ ำ ง ขอ ง
สำรประกอบและปฏกิริยิำดงัตำรำงที ่5.3 ทัง้กลูโคไซดแ์ละกลูคูโรเนดเ์มื่อเกดิปฏกิริยิำแลว้จะไดเ้ป็นไกล
โคไซดข์องสำรฟีนอล อนีอลและเอสเทอร ์ดงัสมกำร 

 
 

                                                         ยรูดินีไดฟอสเฟตกลคูโูรนิลทรำนสเฟอเรส 

กรดยรูดินีไดฟอสเฟตกลคูโูรนิก + ROH                         RO-เบตำ้-ด-ีกลคูโูรไนด ์+ ยดูพี ี+ น ้ำ 
 
 

ส ำหรบั S-glucuronides จะได้เป็นไกลโคไซด์ของไทออล และไดไทออล ส่วน N-glucuronides 
จะได้เป็นแอโรแมติกแอมีน ซลัโฟนำไมด์ คำร์บำมลิ และเฮเทอโรไซคลิกไนโตรเจน (Heterocyclic 
nitrogen) ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อปฏกิริยิำกลูคูโรนิเดชนั เช่น อำยุ เพศ ชนิดของสตัว ์พนัธุกรรม อำหำร
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และโรค โดยปฏิกิรยิำกลูคูโรนิเดชนัของสำรแปลกปลอมจะเกิดขึ้นที่ตับ เยื่อบุผนังล ำไส้เล็ก และไต  
กลคูโูรไนดค์อนจเูกตทีเ่กดิขึน้จะถูกขบัออกทำงปัสสำวะและน ้ำด ี

 

ตำรำงท่ี 5.3  ตวัอยำ่งปฏกิริยิำของกลคูโูรไนด์ 

ชนิดของกลคูโูรไนด ์ ตวัอย่ำงปฏิกิริยำ 
O-Glucuronides RCH2OH + UDPGA            R CH2O.C6H9O6 

แอลกอฮอล ์
RCOOH + UDPGA             RCOO.C6H9O6 
กรดคำรบ์อซลิกิ 
RNHOH + UDPGA             RNHO.C6H9O6 
ไฮดรอกซลีำมนี 
RC(O)NH-OH + UDPGA          RC(O)NHO.C6H9O6 
กรดไฮดรอกซำมกิ 

S-Glucuronides R2N-C(S)SH + UDPGA          R2N-C(S)S. C6H9O6 
กรดไทโอคำรบ์ำมกิ 

N-Glucuronides R-NHOH + UDPGA            R-N(OH). C6H9O6 
ไฮดรอกซลิเอมนี 
RCH2 OC(O)NH2 + UDPGA           RCH2OC(O)NH. C6H9O6 
คำรบ์ำเมต 
RSO2 –NH-R + UDPGA            RSO2 –NR. C6H9O6 

O-Glucuronides 1, 3-dicarbonyl compounds 
 

ท่ีมำ: Dauterman (1994); Hodgson and Levi (1994); Pompella et al. (2003); Rose and Hodgson 
(2004); Klaassen (2008); Wood et al. a,b (2012) 
 

 3) ซลัเฟตคอนจูเกชนั (Sulfate conjugation) เป็นปฏิกิรยิำที่ส ำคญัในกำรเปลี่ยนแปลงสำร
แปลกปลอมประเภทแอลกอฮอล ์แอรลิเอมนี (Arylamine) และฟีนอล โดยจะรวมกบัซลัเฟตไดส้ำรใหม่คอื 
ซลัเฟตเอสเทอร ์(RO-SO3) ซึง่ละลำยน ้ำไดด้ ีท ำใหข้บัออกจำกร่ำงกำยทำงปัสสำวะไดง้ำ่ย ปฏกิริยิำนี้จะ
เกดิขึน้ไดต้อ้งมซีลัเฟตทีร่วมอยู่กบัสำรทีใ่หพ้ลงังำนสงู คอื 3’ ฟอสโฟ-แอดโีนไซน์-5’-ฟอสโฟซลัเฟต (3’-
phospho-adenosine-5’-phosphosulfate) ซึง่เกดิขึน้จำกปฏกิริยิำของซลัเฟตอนินทรยีค์อื กรดซลัฟิวรกิ
กบัเอทพี ีโดยมเีอนไซมท์ี่เกี่ยวขอ้ง 3 ชนิด ได้แก่ เอทพีซีลัฟิวไรเรส (ATP-sulfurylase) แอดโีซซนี-5’-
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ฟอสโฟซลัเฟตไคเนส และเอนไซมใ์นขัน้ตอนสุดท้ำยของคอนจเูกชนัสำรแปลกปลอม คอื ซลัโฟแทรนส์
เฟอเรส (Sulfotransferase) 
 

 

         เอทพีซีลัฟิวไรเรส 
เอทพี ี+ ซลัฟิวรกิ                   แอดโีซซนี-5’-ฟอสโฟซลัเฟต + เอทพี ี
       แอดโีนซนี-5’-ฟอสโฟซลัเฟตไคเนส 
 

      3’ ฟอสโฟ-แอดโีนซไซน์-5’-ฟอสโฟซลัเฟต + เอดพี ี
          
4) เมทิลเลชัน (Methylation) เป็นปฏิกิริยำกำรเติมหมู่เมทิล (CH3) โดยมีเอสแอดิโนซิล  

เมไทโอนีน (S-adenosyl methionine; SAM) หรือกรดเอ็น-เมทิลเททระไฮโดรโฟลิก (N5-methyl 
tetrahydrofolic acid) เป็นสำรทีใ่หห้มูเ่มทลิ (Methyl donor) กบัซบัสเตรตซึง่เป็นผูร้บั (Methyl acceptor) 
เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอิก และฟอสโฟลิพิด โดยอำศัยเอนไซม์เมทิลแทรนสเฟอเรส (Methyl 
transferases) สำรใหม่ทีไ่ดจ้ะมหีมู่เมทลิเพิม่มำกขึน้และละลำยน ้ำได้น้อยลง ปฏกิริยิำนี้มคีวำมส ำคญัใน
ขัน้ตอนกำรก ำจดัพษิ โดยที่ SAM เป็นสำรที่ส ำคญัที่สุดในปฏกิิรยิำเมทเิลชนัของสำรแปลกปลอมที่ม ี     
นิวคลโีอฟิลกิเป็นออกซเิจน ไนโตรเจน และก ำมะถนั SAM ถูกสงัเครำะห์มำจำกกรดอะมโินเมไทโอนีน
และเอทพี ีโดยอำศยัเอนไซม์ เอทพี:ี แอล-เมทธโิอนีน-เอส-แอดซิลิทรำนสเฟอเรส (L-methionine S-
adenosyl-transferase) ดงัสมกำร ตวัอยำ่งของปฏกิริยิำเมทลิเลชนั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

       แอล-เมทธโิอนีน + เอทพี ี           เอส- แอดโินซลิเมทธโิอนีน (SAM) + P2O7
= + PO4= 

 

4.1) เอ็น-เมทลิเลชนั (N-methylation) เป็นปฏกิิรยิำส ำคญัในกำรเปลี่ยนแปลงสำรเอมนีแต่ละ
ชนิด ทัง้ปฐมภูม ิทุตยิภูม ิและตตยิภูม ิโดยม ีSAM เป็นสำรใหห้มู่เมทลิ และมเีอนไซม์-เมทลิแทรนสเฟอ
เรสเป็นตวัเร่ง เอนไซมท์ีม่นี ้ำหนักโมเลกุล 30,000 ดำลตนั ม ี2 ไอโซไซมท์ีม่คี่ำพไีออยู่ทีค่วำมเป็นกรด-
ด่ำง 4.9 และ 5.1 โดยเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเตมิหมูเ่มทลิทีต่ ำแหน่งเอน็- ตวัอยำ่งเช่น 

(1) ฮสิทำมนี-เอน็-เมทลิแทรนสเฟอเรส (Histamine-N-methyl transferase) มคีวำมเฉพำะเจำะจง
ต่อฮสิตำมนี พบไดใ้นไซโทซอลของเซลล ์

(2) ฟีนิลเอทำนอลำมนี-เอน็-เมทลิแทรนสเฟอเรส (Phenylethanolamine-N-methyl transferase) 
เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิรยิำกำรเติมหมู่เมทิลให้กับนอร์แอดรนีำลีน (Noradrenaline) เป็นแอดรนีำลนี 
(Adrenaline) 

(3) อนิโดเอทลิำมนี-เอน็-เมทลิแทรนสเฟอเรส (Indoethylamine-N-methyl-transferase) จดัเป็น
เอนไซม์ที่ไม่มีควำมเฉพำะเจำะจง สำมำรถเติมหมู่เมทิลให้กับสำรที่มีอยู่ภำยในร่ำงกำย เช่น  
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ซีโรโทนิน (Serotonin) และทริพตำมีน (Tryptmine) หรือสำรที่ได้ร ับจำกภำยนอกร่ำงกำย เช่น  
ทโีรโทนิน (Terotonine) นอรน์ิโคตนิ (Nornicotine) และนอรโ์คเดอนี (Norcodeine) เป็นตน้  

4.2) โอ-เมทลิเลชนั (O-Methylation) เป็นปฏกิริยิำกำรเตมิหมู่เมทลิให้กบัอนุพนัธ์ฟีนอล โดยมี
เอนไซม์ในไซโทซิลของเซลล์ตับที่เกี่ยวข้องกับกำรเติมหมู่เมทิลที่ต ำแหน่งโอ (O-) เช่น เอนไซม์ 
Catechol-O-methyl transferase ต้องอำศัย SAM และ Mg2+ ร่วมด้วย ในกำรเติมหมู่ เมทิลให้กับ 
อพีเินฟรนิ นอรอ์พีเินฟรนิ และอนุพนัธ์ของแคทคีอล นอกจำกนี้ยงัมเีอนไซมท์ี่ไมโครโซมของเซลล์ตบั
และปอด เรยีกว่ำ โอ-เมทลิแทรนสเฟอเรส (O-methytransferase) ทีเ่ร่งปฏกิริยิำกำรเตมิหมู่เมทลิให้กบั
สำรพวกแอลคลิ (Alkyl-) เมทอกซ ีและแฮโล-ฟีนอล แต่กำรเตมิหมู่เมทลินี้จะถูกยบัยัง้ไดด้ว้ย SKF-525A 
หรอื เอน็-เอทลิมำลอิไีมด ์(N-ethylmaliemide) และ พำรำ-คลอโรเมอควิรเิบนโซเอต 

4.3) เอส-เมทลิเลชนั (S-methylation) เอนไซมไ์ทออล เอส-เมทลิแทรนสเฟอเรส (Thiol S-methyl 
transferase) อยู่ทีไ่มโครโซมจะเร่งปฏกิริยิำกำรเตมิหมู่เมทลิ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด ์(H2S) เมอรแ์คพโท
เอทำนอล (Mercapto ethanol) และฟีนิลซลัไฟด ์โดยอำศยั SAM จะมปีฏกิริยิำ 2 ขัน้ตอน คอื ปฏกิริยิำ
เมทลิไทโอเลชนั (Methylthiolation) เป็นปฏกิิรยิำกำรพำหมู่เมทลิซลัไฟด์ (CH3S-) ไปยงัสำรพษิ และ
ปฏกิริยิำไดเมทลิซลัไฟด ์(Diethyl sulfide) ตวัอยำ่งปฏกิริยิำ ดงัสมกำร 

 

            เมอรแ์คพโทเอทำนอล        ไทออล เอส-เมทลิแทรนสเฟอเรส      เอส-เมทลิไทโอเอทำนอล       
               (HSCH2CH2OH)                                              (CH3SCH2CH2OH) 
 

กำรเกดิปฏกิริยิำไบโอเมทลิเลชนั (Biomethylation) ของแร่ธำตุโดยมจีุลนิทรยีเ์ป็นตวักำรนัน้มี
ควำมส ำคญัต่อกำรท ำใหเ้กดิควำมเป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม แต่กำรเปลีย่นโลหะหนักที่สำมำรถดูดซมึผ่ำน
เข้ำไปในร่ำงกำยได้ เช่น ปรอทอนินทรีย์ (Hg2+) จะถูกเติมหมู่เมทิลได้เป็นมอโนเมทิลเมอร์คิวรี 
(Monomethyl mercury, CH3Hg+) แล้วเติมหมู่เมทิลอีกหมู่หนึ่งได้เป็นไดเมทิลเมอร์คิวรี (Dimethyl 
mercury, (CH3HG+) แลว้เตมิหมูเ่มทลิอกีหมูห่นึ่งไดเ้ป็นไดเมทลิเมอรค์วิร ี(Dimethyl merury, (CH3)2HG) 
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในปฏกิิรยิำนี้จะใช้ SAM หรอืวติำมนิบสีองที่ให้หมู่เมทลิแก่ปรอท และโลหะได้แก่ 
ตะกัว่ ดบีุก แทลเลยีม (Thallium) สำรหนู ซลีเีนียม เทลลเูรยีม และก ำมะถนั เป็นตน้ 
 5) กลูตำไทโอน เอส-แทรนสเฟอเรส (Glutathione S-transferase; GST) เป็นกลุ่มของ 
ไอโซเอนไซมท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรคอนจเูกชนัของรดีวิซก์ลูตำไทโอน เริม่ปฏกิริยิำดว้ยกำรเตมิ GSH ใหก้บั
สำรแปลกปลอมที่เป็นสำรอิเล็กตรอน (Electrophilic) เกิดกรดแมอร์แคพทูรกิเป็นสำรสุดท้ำย โดยมี
เอนไซมก์ลตูำไทโอนแทรนสเฟอเรส และตำมดว้ยปฏกิริยิำทีม่เีอนไซมแ์กมมำ-กลตูำมลิแทรนสเพปทเิดส 
(Y-glutamyltranspeptidase) เพื่อปล่อยกลูตำเมตออกไป แล้วใช้เอนไซมซ์สิเตนิลไกลซเินส (Cysteinyl 
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glycinase) ตดัไกลซนีออก และขัน้สุดท้ำยมกีำรเตมิหมู่แอซทีลิ (Acetyl) ให้กบักรดอะมโินซสิเตอนีดว้ย 
เอนไซมเ์อน็-แอซทีลิแทรนสเฟอเรส (N-acetyl transferase) ไดเ้ป็นกรดเมอรแ์คพทรูกิ 

เอนไซมก์ลูตำไทโอน-เอส-แทรนสเฟอเรสเกี่ยวขอ้งกบัเมแทบอลซิมึของซบัสเตรตแต่ละชนิดที่
เป็นสำรอเิลก็ตรอน รวมทัง้สำรก ำจดัวชัพชื สำรก ำจดัแมลง ยำปฏชิวีนะ สำรก่อมะเรง็ และสำรตำ้นมะเรง็ 
สำรประกอบที่คอนจูเกตกับกลูตำไทโอน ได้แก่ อิพอกไซด์ แอโลแอลเคน ไนโทรแอลเคน แอลคีน 
อนุพนัธ์ เมทลิซลัฟอกไซด์ ออรแ์กนโนฟอสเฟต สำรประกอบแอโรแมตกิแฮโลและไนโทร กำรขจดัสำร
อเิลก็ตรอนออกไปจำกเซลลไ์ดถ้อืว่ำส ำคญัมำกในกำรลดพษิ เพรำะเป็นกำรป้องกนัไม่ใหส้ำรพวกโปรตนี 
และกรดนิวคลอีกิซึ่งเป็นนิวคลโีอฟิลกิถูกท ำลำย เนื่องจำกเมื่อเกดิกรดเมอรแ์คพทูรกิจะถูกขบัออกทำง
น ้ำดหีรอืปัสสำวะไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

เอนไซมก์ลูตำไทโอนแทรนสเฟอเรส พบได้ทัง้ทีไ่ซโทซลิและไมโครโซมของเซลลต์บัในสตัวเ์ลีย้ง
ลูกดว้ยนม เอนไซมน์ี้จะไม่มคีวำมเฉพำะเจำะจงต่อซบัสเตรต หรอืชนิดของสำรแปลกปลอม แต่เอนไซม์
แกมมำ-กลตูำมลิแทรนสเพปทเิดสจะมคีวำมเฉพำะเจำะจงต่อเพปไทดแ์ละกรดอะมโินทีเ่ป็นตวัรบั 

6) แอซิเลชนั (Acylation) เป็นปฏกิริยิำกำรเตมิหมู่เอซลิ (RCOO-) ซึ่งปฏกิริยิำแอซเิลชนัของ
สำรพษิตอ้งอำศยัโคเอนไซมเ์อ (Coenzyme A) แบ่งเป็น 2 ปฏกิริยิำ คอื 

6.1)  แอซีทิลเลชัน (Acetylation)  เ ป็นปฏิกิริยำของแอซีทิล โคเอ (Acetyl CoA)  และสำร
แปลกปลอม แอซทีลิโคเอจะเป็นตวัใหห้มู่แอซทีลิ (CH3CO-) โดยมเีอนไซมเ์อ็น-แอซทีลิแทรนสเฟอเรส 
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำกำรเติมหมู่แอซีทิล ให้กับสำรเอมีนที่มีหมู่อะมิโนจำกภำยนอกตัวสัตว์น ้ ำ เช่น  
แอรลิอะมโิน (Arylamino) แอลฟิำตกิอะมโิน (Aliphatic amino) แอลฟำ-อะมโิน (α-amino) ไฮดรำซโิน 
(Hydrazine) และซลัโฟนำไมด ์(Sulfonamide) เอนไซมน์ี้พบได้ในไซโทซอลของเซลลต์บัและอวยัวะอื่น 
กำรเกดิปฏกิริยิำแอซทีลิเลชนักบัสำรนัน้ยงัขึน้อยูก่บัพนัธุกรรมและพฒันำกำรของตวัอ่อน 

เอนไซมเ์อน็-แอซทีลิแทรนสเฟอเรส และโอ-แอซทีลิแทรนสเฟอเรสเกี่ยวขอ้งกบักำรเป็นสำรก่อ
มะเรง็ของแอรลิเอมนี (Arylamine) เนื่องจำกสำรนี้จะถูกออกซไิดสท์ีต่ ำแหน่งเอน็- และถูกเตมิหมู่แอซทีลิ
ทีต่ ำแหน่งเอน็- ไดเ้ป็นกรดแอรลิไฮดรอกซำมกิ (Arythydroxamic acid) และจะเปลีย่นต่อไปเป็นเอม็-แอซี
โทซแีอรลิเอมนี (N-acetoxyarylamine) ทีม่คีวำมว่องไวและสำมำรถจบักบัโปรตนีหรอืกรดนิวคลอีกิ ท ำให้
เกดิสำรก่อกลำยพนัธุ ์และเป็นสำรก่อมะเรง็ได ้ดงัสมกำร 

       
            แอซทีลิโคเอ     +   เอมนี        แอซทีลิคอนจเูกต  +  โคเอนไซมเ์อ 
        (CH3C(O)SCoA)      (RNH2)          (RNHCOCH3)         (CoASH) 
 

6.2) กรดอะมิโนคอนจูเกชัน (Amino acid conjugation) ปฏิกิริยำแอซิเลชันจะเกิดกับกรด       
คำร์บอกซลิกิที่มำจำกภำยนอกร่ำงกำย โดยอำศยัเอทพีแีละโคเอนไซม์เอได้เป็นสำรประกอบอนุพนัธ์ 
โคเอนไซม์เอ แล้วจงึไปรวมกับกรดอะมโิน ซึ่งในสตัว์เลี้ยวลูกด้วยนมมกีรดอะมโินไกลซีนและกรด  
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กลูตำมกิเป็นส่วนใหญ่ หำกเป็นสตัวเ์ลือ้ยคลำนและนกมกีรดอะมิโนออรน์ิทนี (Ornithine) ปฏกิริยิำนี้เกดิ
ในไมโทคอนเดรยีของเซลลต์บัโดยมเีอนไซมช์ื่อ เอทพี-ีดเีพนเดน้: โคเอนไซมเ์อลเิกส (CoA ligases) หรอื
มอีกีชื่อหนึ่งว่ำ เอซลิโคเอซนิเทส (Acyl CoA synthase) เป็นตวัเรง่ปฏกิริยิำ 

              

            เอซลิโคเอ   +      ไกลซนี              กรดอะมโินคอนจเูกต  +   โคเอนไซมเ์อ 
        (RC(O)SCoA)   (NH2CH2COOH )         (RC(O)NHCH2COOH)       (CoASH) 
 

ปฏกิริยิำคอนจเูกชนัของสำรแปลกปลอมทีม่หีมูค่ำรบ์อกซลิกิ (-COOH) กบักรดอะมโิน พบในตบั
และไต โดยจะถูกเรง่ดว้ยระบบเอนไซมท์ีอ่ยูใ่นไมโทคอนเดรยี กำรคอนจเูกชนัจะเกดิขึน้ตอ้งมกีำรกระตุ้น
กิจกรรมของสำรแปลกปลอมให้เ ป็นสำรที่มีพลังงำนเพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนให้เ ป็นอนุพันธ์ของ  
โคเอนไซม์เอ และมีโคเอนไซม์เอลิเกสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ หลังจำกนั ้นจึงท ำปฏิกิริยำต่อกรด  
อะมโินไดเ้ป็นเอซเิลตกรดอะมโินคอนจเูกต (Acylated amino acid conjugate) กรดอะมโินทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ปฏิกิรยิำ ได้แก่ ไกลซีน กลูตำมนี และอำร์จนิีน โดยอำศัยเอนไซม์เอซิลโคเอ กรดอะมโิน เอ็นเอซลิ
แทรนสเฟอเรส (Acyl-CoA: amino acid N-acyl transferases) ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ เอริลอัลคิลโคเอ
ไกลซีนเอ็นเอซิลแทรนสเฟอเรส (Arylalkyl-CoA: glycine N-acyltransferase) และ อริลอะซทิลโคเอ
กรดอะมโินเอน็เอซลิแทรนสเฟอเรส (Arylacetyl-CoA: amino acid N-acyl transferase) 

6.3) ลโิพฟิลกิคอนจเูกชนั (Lipophilic conjugation) ปฏกิริยิำคอนจเูกชนันี้เกดิจำกเมแทบอไลต์
ของสำรแปลกปลอมเข้ำไปในขัน้ตอนของกำรสงัเครำะหไ์ขมนั เช่น สำรแปลกปลอมทีเ่ป็นกรดจะรวมกบั
หมู่แอลกอฮอลไ์ดแ้ก่ กลเีซอรอลและคอเลสเตอรอล หำกสำรแปลกปลอมเป็นแอลกอฮอล์จะรวมกบักรด
ไขมนั ดังนัน้กิจกรรมชีวภำพ (Biological activity) ของสำรแปลกปลอมจะลดลงเนื่องจำกปฏิกิริยำ 
คอนจูเกชนั ดงันัน้ผลที่เกดิขึน้ของปฏกิิรยิำในระยะที่ 2 นี้จะเพิม่อตัรำขบัสำรพษิและยำที่ละลำยได้ใน
ลพิดิออกไปไดม้ำกทีสุ่ด ตวัอยำ่งของสำรทีเ่กดิจำกปฏกิริยิำลโิพฟิลกิคอนจเูกชนั ดงัตำรำงที ่5.4 

 

ตำรำงท่ี 5.4 ชนิดของปฏกิริยิำคอนจเูกชนัในระยะทีส่อง 

ปฏิกิริยำ เอนไซม ์ หมู่ท่ีท ำหน้ำท่ี 
Glucuronidation UDP-glucuronyltransferase OH, COOH, NH2, SH, C-C 
Glucuronide conjugation   
Glucosidation UDP-glucosyltransferse OH, COOH, SH, C-C 
Sulfation Sulfotransferase NH2, OH 
Sulfate conjugation   
Taurine conjugation   
Acetylation Acetyltransferase NH2, So2NH2, OH 
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Methylation Methyltransferase OH, NH2, SH 
Amino acid conjugation Acyltransferase COOH 
Glutathione conjugation Glutathione S-transferase Expoxides, Organic halides, 

Organic nigtrocompounds, 
Unasturared compounds 

Lipophilic conjugation - COOH, OH 
ท่ีมำ: Dauterman, 1994 
 

ปฏกิริยิำทำงชวีเคมทีีเ่กดิขึน้ในปฏกิริยิำระยะที ่2 ดงักล่ำวมำส่งผลท ำใหเ้กดิกำรก ำจดัสำรพษิใน
สตัวน์ ้ำ ตวัอยำ่งแต่ละปฏกิริยิำในระยะที ่2 ทีพ่บในปลำเมือ่ไดร้บัสำรพษิ ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

1)  ปฏิกิริยำกลูตำไธโอนคอนจูเกชัน พบในปลำเทรำท์และปลำคำร์พ เมื่อได้ร ับสำร 
ไดไนโตรเบนซนิ 

2) ปฏกิริยิำซลัเฟตคอนจเูกชนั พบในปลำทอง เมือ่ไดร้บัสำรเพนตะคลอโรฟีนอล 
3) ปฏิกิริยำกลูคูโรไนด์คอนจูเกชัน พบในปลำเทรำท์ เมื่อได้ร ับสำรพิษอะฟลำทอกซิน  

สำรเพนตะคลอโรฟีนอล และสำรไนโตรฟีนอล 
4) ปฏกิริยิำอะเซตเิลชนั (Acetylation) พบในปลำเทรำทแ์ละปลำฉลำมดอกฟิช เมือ่ไดร้บัสำรเบน

โซเอต  
5) ปฏกิริยิำทอรนีคอนจเูกชนั พบในปลำฟลำวนดเ์ดอร์ (Flounder) เมื่อไดร้บักรด 2,4-ด ีไดคลอ

โรฟีนอกซอีะซตีกิ 
 

5.5 ควำมเป็นพิษระดบัเซลล ์(Cellular toxicity) 

 สำรก่อพิษต่อเซลล์ส่วนมำกถูกเมแทบอไลท์โดยกลุ่มเอนไซม์มกิซ์ฟังชันออกซิเดส (Mixed 
function oxidases หรือ MFOs) ได้เ ป็นสำรเมแทบอไลท์ซึ่ง เ ป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) ซึ่งมี
อิเล็กตรอนเดี่ยว (Unpaired electron) ที่มีคุณสมบัติดึงดูดอิเล็กตรอน (Electrophilic หรือ Electron-
attracting) โมเลกุลทีถู่กแยง่อเิลก็ตรอนไปจะกลำยเป็นอนุมลูอสิระตวัใหมท่ีเ่ขำ้ท ำปฏกิริยิำกบัโมเลกุลอื่น
ต่อไป ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิำลูกโซ่ออกซเิดทฟี (Oxidative chain reaction) ทีส่ำมำรถส่งผลใหเ้ซลลต์กอยูใ่น
สภำพควำมเครียดออกซิเดชัน (Oxidative stress) ซึ่งหมำยถึงสภำพที่มีกำรสร้ำงสำรตัวกลำง 
(Intermediate) ที่สำมำรถดงึดูดอเิล็กตรอน และ/หรอื มอีนุมูลอสิระมำกเกนิกว่ำกลไกในกำรที่เซลลแ์ละ
เนื้อเยื่อสำมำรถป้องกนัไข้ (Defensive mechanism) หรอืเกินกว่ำระบบต้ำนอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant 
system) สำมำรถรองรบัได ้(มำลนิี, 2540; ณฐัและศรินินัท,์ 2550; ววิฒัน์, 2556; Concon, 1988; Gossel 
and Bricker, 1990; Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994; 
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Romeo et al., 1994; Yang and Andersen, 1994; Loomis and Hayes, 1996; Pariza, 1996; Pompella 
et al., 2003; Rose and Hodgson, 2004; Henczova et al., 2008; Francisa et al., 2011; NRC, 2011; 
Wood et al.a,b, 2012; Karp et al., 2015; Dew, 2017) 
 กลุ่มเอนไซมม์กิซ์ฟังชนัออกซเิดสเป็นเอนไซมท์ี่ไม่มคีวำมจ ำเพำะ พบมำกในไซโทซอลในออร์
กำเนลเอนโดพลำสมกิเรคตคิวิลมั โดยมหีน้ำทีก่ระตุ้นกระบวนกำรออกซเิดชัน่ของสำรพษิทีล่ะลำยได้ใน
ไขมนั (Lipophilic xenobiotics) ในปฏกิิรยิำระยะที่ 1 ของกำรเปลี่ยนแปลงสำรพษิในสตัว์น ้ำ (Phase I 
metabolism) ซึ่งจะเป็นกำรเตรยีมสำรให้พรอ้มก่อนที่จะเขำ้สู่ปฏกิริยิำระยะที่ 2 (Phase II metabolism) 
ซึง่เป็นปฏกิริยิำคอนจเูกชนั (Conjugation) ไดเ้ป็นสำรทีส่ำมำรถละลำยน ้ำได้ดขีึน้และถูกขบัออกได้ง่ำย
ขึน้ 
 อนุมูลอิสระที่เกิดจำกปฏกิิรยิำระยะที่ 1 จดัเป็นสำรที่มคีวำมไวสูง (Reactive) ที่สำมำรถเกิด
พนัธะแบบโควำเลนทก์บัสำรโมเลกุลขนำดใหญ่ เช่น โปรตนี ไขมนัและกรดนิวคลอิกิของสำยพนัธุกรรม 
ท ำใหอ้งคป์ระกอบส ำคญัภำยในเซลลเ์หล่ำนี้เกดิควำมเสยีหำยและอำจสูญเสยีกำรท ำหน้ำที ่ยิง่ไปกว่ำนัน้
อนุมลูอสิระยงัสำมำรถท ำปฏกิริยิำโดยกำรไปรดีวิซก์ลูตำไธโอน (Glutathione หรอื GSH) ซึง่เป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบส ำคญัในกลไกป้องกันตวัเองของเซลล์ ท ำให้ระดบัของกลูตำไธโอนลดลงซึ่งก็หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรป้องกนัตวัเองของเซลล์ลดน้อยลง และเป็นทีเ่ชื่อกนัว่ำกำรเกดิพนัธะแบบโควำเลนท์
กบัสำรโมเลกุลขนำดใหญ่มคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัควำมเสยีหำยของเซลล์ที่เชื่อมโยงกบักลไกกำรเกิด
มะเรง็ (Carcinogenesis) 
 ในกลุ่มของโมเลกุลอนุมูลอิสระที่มีควำมไวยังรวมถึง รีแอคทีฟออกซิเจนสปีชีส์ (Reactive 
oxygen species) และนอนรีแอคทีฟออกซิเจนสปีชีส์ (Non-oxygen reactive species) โดยรีแอคทีฟ
ออกซเิจน  สปีชสีท์ีส่ ำคญัไดแ้ก่ ซุปเปอรอ์อกไซดแ์อนไอออน (Superoxide anion หรอื O2

-0) ซึง่เกดิจำก
กำรเติมอิเล็กตรอนให้กับออกซิเจน (O2) โดยเอนไซม์บำงชนิด เช่น แซนทีนออกซิเดส (Xanthine 
oxidase) เอน็เอด(ีพ)ีเอชออกซเิดส (NAD(P)H oxidase) เป็นตน้ และไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(Hydrogen 
peroxide  หรอื H2O2) และไฮดรอกซลิ (Hydroxyl radical หรอื HO-) ซึง่มคีวำมไวในกำรเขำ้ท ำปฏกิิรยิำ
สูง แมใ้นโครงสรำ้งไม่มอีเิลก็ตรอนเดี่ยว นอนรแีอคทฟี ออกซเิจนสปีชสีท์ีส่ ำคญั ไดแ้ก่ ไนตรกิออกไซด์ 
(Nitric oxide หรือ -NO) เปอร์ออกซีไนไตรท์ (Peroxynitrite หรือ ONOO-) และ ควิไนโอน มอยอิตี้ 
(Quinione moiety) ของยำหรอื สำรพษิทีอ่อกฤทธิต่์อระบบประสำท เช่น เมททลิฟีนิลเตเตรำ  ไฮโดรไพริ
ดีน (1-methy-4-pheny1-1,2,5,6-tetrahydropyridine) สำรก ำจดัวัชพืช เช่น พำรำควอต และสำรเคมี
แปลกปลอม หรอื ซโีนไบตคิ (Xenobiotic) ที่เขำ้สู่เซลล์ในร่ำงกำยของสิง่มชีวีติ (มำลนิี, 2540; ณัฐและ 
ศรินิันท,์ 2550; ววิฒัน์, 2556; Concon, 1988; Gossel and Bricker, 1990; Shibamoto and Bjeldanes, 
1993; Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994; Romeo et al., 1994; Yang and Andersen, 1994; 
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Loomis and Hayes, 1996; Pariza, 1996; Pompella et al., 2003; Rose and Hodgson, 2004; 
Henczova et al., 2008; Francisa et al., 2011; NRC, 2011; Wood et al.a,b, 2012; Karp et al., 2015; 
Dew, 2017) 

 สตัวน์ ้ำมกีลไกอยำ่งน้อย 3 ระบบ ท ำหน้ำทีส่ ำคญัในกำรป้องกนัอนัตรำยจำกอนุมลูอสิระ 
1) ระบบเอนไซม์ (Enzymatic system) เป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่ท ำหน้ำที่ร่วมกันในกำรคะ

ตำไลซ์ (Catalyze) โมเลกุลที่มคีวำมไวปฏกิรยิำ (Reactive species) ให้เป็นโมเลกุลที่ไม่อนัตรำย เช่น 
น ้ำ 

เอนไซมซ์ุปเปอรอ์อกไซด์ดสิมวิเทส (Superoxide dismutase หรอื SOD) เป็นเอนไซมท์ี่พบใน 
ไซโตซอลและไมโตคอนเดรยีของเซลล์ท ำหน้ำที่ควบคุมระดบัของซุปเปอรอ์อกไซด์แอนไอออน (O2

-0)  
โดยคะตำไลซป์ฏกิริยิำทีเ่ปลีย่นซุปเปอรอ์อกไซดแ์อนไอออนใหเ้ป็นไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ดงัสมกำร 

 

       O2
-0 + 2H+          H2O2 + O2 

เอนไซม์คำทำเลส (Catalase) เ ป็นเอนไซม์ที่พบเ ป็นจ ำนวนมำกในเพอร์ออกซิโซม 
(Peroxisome) ของเซลล์ ท ำหน้ำที่คะตำไลซ์ปฏกิิรยิำที่เปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเป็นน ้ำและ
ออกซเิจน ดงัสมกำร 

         2H2O2         2 H2O2 + O2 

 เอนไซม์เปอร์ออกซิเดส (Peroxidases) เช่น กลูตำไธโอนเปอร์ออกซิเดส (Glutathione 
peroxidase หรอื GSHPx) พบในไมโตคอนเดรยีและไซโตซอล ท ำหน้ำทีเ่ปลีย่นไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 
และออรก์ำนิกไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นน ้ำและสำรอื่น เช่น แอลกอฮอล ์โดยอำศยักลตูำไธโอน (GSH) 
รว่มท ำปฏกิริยิำ 

  H2O2 + 2 GSH          GSSG + H2O 
  ROOH + 2 GSH         GSSG + ROH + H2O 

 กำรท ำหน้ำที่ของเอนไซม์กลูตำไธโอนเปอร์ออกซิเดสต้องมซีิลีเนียม (Se) เป็นโคแฟคเตอร์ 
(Cofactor) และภำยหลงัจำกกำรเปลีย่นรดีวิซก์ลตูำไธโอน (Reduced form หรอื GSH) ไปเป็นออกซไิดซ ์
กลตูำไธโอน (Oxidized form หรอื GSSG) แลว้เอนไซมอ์กีตวัหนึ่งคอื กลตูำไธโอนรดีกัเทส (Glutathione 
refuctase หรอื GSHRx) จะเขำ้มำท ำหน้ำทีเ่ปลีย่นออกซไิดซก์ลูตำไธโอน (GSSG) ใหก้ลบัไปเป็นรดีวิซ์ 
กลตูำไธโอน (GSH) เพื่อน ำกลบัไปใชใ้หม ่ดงัภำพที ่5.6 
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GSHPx 

 

GSH    GSSG 

GSHRx 

 

ภำพท่ี 5.6 กำรท ำหน้ำทีข่องเอนไซมก์ลตูำไธโอนเปอรอ์อกซเิดส 
 

2) สำรต้ำนอนุมลูอิสระ (Antioxidants)  
สตัว์น ้ำมสีำรท ำหน้ำที่เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระหลำยชนิดซึ่งสำมำรถเข้ำท ำปฏิกิรยิำกบัอนุมูล

อิสระแล้วไม่เกิดเป็นอนุมูลอิสระตวัใหม่ขึ้นมำจงึเป็นกำรตดัวงโซ่ปฏกิิรยิำออกซเิดชัน่ สำรต้ำนอนุมูล
อิสระบำงตวัเข้ำท ำปฏกิิรยิำรดีกัชัน่โดยตรงกับรแีอคทฟีออกซเิจนสปีชสี์และสำรเปลี่ยนสภำพเป็น      
ออกซไิดสซ์ึง่จะตอ้งมกีลไกอื่นเขำ้มำช่วยเปลีย่นสำรที่อยู่ในรปูออกซไิดสใ์หก้ลบัไปอยูใ่นรปูรดีวิซ ์เพื่อท ำ
หน้ำที่เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระได้อีก เช่น รีดิวซ์กลูตำไธโอน (Reduced form หรือ GSH) ไปเป็น
ออกซไิดซก์ลตูำไธโอน  
 สำรต้ำนอนุมลูอสิระอำจมโีครงสรำ้งหลำกหลำย แต่มคีุณสมบตัริ่วมกนัอย่ำงน้อย 1 ประกำร คอื 
สำมำรถูกออกซไิดส ์(จำ่ยอเิลก็ตรอน) ไดง้ำ่ย ตวัอยำ่งของสำรตำ้นอนุมลูอสิระ ไดแ้ก่ วติำมนิเอ วติำมนิซ ี
วติำมนิอ ีโคเอนไซมค์วิ-10 หรอื ยบูคิวโินน สำรประกอบซลัฟ์ไฮดรลิ เช่น กลตูำไธโอนและฮโีมซสิตอีนิ  
 

3) สำรจบัโลหะ (Metal chelators) 
เนื่องจำกโลหะหนักบำงตวั เช่น เหล็ก และทองแดง มสี่วนเกี่ยวข้องในขัน้ตอนกำรเกิดอนุมูล

อสิระ ดงันัน้สำรทีม่คีุณสมบตัใินกำรจบักบัโลหะหนักเหล่ำนี้ เช่น เดสเฟอรอิอกซำมนี (Desferrioxamine) 
จบักบัธำตุเหลก็ สำมำรถช่วยป้องกนักำรเกดิอนุมลูอสิระได้ 

สำรพษิหลำยชนิดอำจอำศยักลไกพื้นฐำนที่คล้ำยคลงึกนัในกำรท ำควำมเสยีหำยให้แก่สตัว์น ้ำ 
โดยมกีลไกพืน้ฐำนหลกั ไดแ้ก่ 

1) กำรขดัขวำงกำรท ำหน้ำทีข่องเยือ่หุม้เซลลแ์ละออรก์ำเนล 
2) กำรขดัขวำงกระบวนกำรสรำ้งพลงังำนภำยในเซลล ์
3) กำรขดัขวำงกำรท ำหน้ำทีข่องส่วนประกอบภำยในเซลล ์
4) กำรก่อกวนภำวะสมดุลของแคลเซยีมไอออน 
5) กำรขดัขวำงปฏกิริยิำระหว่ำงสำรและตวัรบั 
6) กำรเหนี่ยวน ำใหเ้กดิควำมผดิปกตทิำงพนัธุกรรมของเซลลโ์ซมำตกิ 
7) กำรเลอืกท ำลำยเซลลแ์บบจ ำเพำะ 
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8) กำรออกฤทธิท์ีห่ลำยต ำแหน่งและอำศยัหลำยกลไกรว่มกนั 
3.1) กำรขดัขวำงกำรท ำหน้ำท่ีของเย่ือหุ้มเซลลแ์ละออรก์ำเนล 
กำรขดัขวำงกำรท ำหน้ำทีข่องเยื่อหุม้เซลลแ์ละออรก์ำเนล (Organelles) โดยสำรพษิ ดว้ยวธิกีำร

ต่ำงกนั สำรเคมหีลำยชนิดสำมำรถก่อใหเ้กดิควำมเป็นพษิต่อเซลลไ์ดโ้ดยรบกวนสภำพควำมต่ำงศกัยใ์ห้
แปรปรวนผดิปกต ิเช่น สำรพษิแซคซทิอกซนิ (Saxitoxin) ออกฤทธิใ์นลกัษณะของออิอนแชนแนลบลอ็ก
เกอร์ (Ion channel blocker) โดยขดัขวำงกำรไหลผ่ำนเข้ำของโซเดียมที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสำทและ
เหนี่ยวน ำให้เกดิอมัพำต สำรพษิอกีชนิดหนึ่งคอื เตโตรโดทอกซนิ (Tetrodotoxin) จำกปลำปักเป้ำออก
ฤทธิค์ล้ำยคลึงกับแซคซิทอกซิน ส่วนสำรก ำจดัแมลงในกลุ่มดีดีทีออกฤทธิข์ดัขวำงกำรปิดของช่อง
โซเดยีม (Sodium channel) ท ำให้มกีำรไหลรัว่ของโซเดยีมเขำ้สู่ภำยในเซลล์ระบบประสำท ท ำให้เซลล์
ประสำทถูกกระตุน้ไดง้ำ่ยขึน้ สตัวน์ ้ำมกัแสดงอำกำรเสยีกำรส่งตวั ชกักระตุก หำยใจถี ่และอำจตำย 

ส ำหรบัสำรที่มฤีทธิร์ะคำยเคือง เช่น กรด ด่ำง ฟีนอล อัลดีไฮด์ แอลกอฮอล์ และเกลือของ 
โลหะหนักบำงชนิด เป็นต้น สำมำรถท ำให้โครงสรำ้งทีเ่ป็นโปรตนีและไขมนัซึง่เป็นส่วนประกอบของเยื่อ
หุม้เซลลเ์กดิควำมเสยีหำยและส่งผลต่อกำรควบคุมสมดุลของกำรท ำหน้ำทีข่องเซลลเ์สยีหำย โดยทัว่ไป
แลว้ควำมเสยีหำยมกัพบแบบเฉียบพลนั เกดิเฉพำะทีแ่ละเฉพำะอวยัวะทีร่บัสมัผสักบัสำรพษิโดยตรง เช่น 
เหงอืก ผวิหนงัและช่องปำก  

3.2) กำรขดัขวำงกระบวนกำรสร้ำงพลงังำนภำยในเซลล ์
ปฏิกิริยำออกซิเดชัน่ของคำร์โบไฮเดรต เพื่อให้ได้พลังงำนส ำคัญของเซลล์ในรูปเอทีพี 

(Adenosine triphosphate หรือ ATP) ต้องอำศัยปัจจัยหลำยชนิด รวมถึงออกซิเจนและเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนกำรขนถ่ำยอิเล็กตรอน (Electron transport chain) นอกจำกจะมคีวำมส ำคญัต่อ
ควำมแขง็แรงของเยือ่หุม้เซลลแ์ละออรก์ำเนล มคีวำมส ำคญัต่อกำรผ่ำนเขำ้ออกของออิอน กำรสงัเครำะห์
โปรตนีและกำรท ำงำนของเซลลผ์ดิปกตแิละตำยได ้ซึง่สำรพษิหลำยชนิดสำมำรถขดัขวำงกำรสรำ้งเอทพีี 
ด้วยวิธีที่แตกต่ำงกัน เช่น ไนไตรท์สำมำรถขดัขวำงกำรขนส่งออกซิเจนไปยงัเนื้อเยื่อและเซลล์โดย
เหนี่ยวน ำให้เกดิปฏกิริยิำออกซเิดชัน่ที่ฮมี (Heme) ของฮโีมโกลบนิ ส่งผลให้ฮโีมโกลบนิถูกเปลี่ยนเป็น 
เมธฮโีมโกลบนิ (methemoglobin) ประสทิธภิำพในกำรขนส่งออกซเิจนลดต ่ำลงและเซลลข์ำดออกซเิจน 
นอกจำกนี้สำรพษิชนิดอื่น เช่น ไซยำไนด์ ไฮโดรเจนซลัไฟด์ และ เอไซด์ (Azide) สำมำรถขดัขวำงกำร
ท ำงำนของเอนไซมไ์ซโทโครมออกซเิดส (Cytochrome oxidase) ท ำใหเ้ซลลไ์ม่สำมำรถน ำออกซเิจนไป
ใชใ้นขบวนกำรออกซเิดชัน่เพื่อสรำ้งเอทพี ีส่วนสำรโรทโีนน  (Rotenone) และแอนตมียัซนิเอ (Antimycin 
A) ยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซมท์ี่จ ำเพำะในขัน้ตอนของกระบวนกำรขนถ่ำยอเิล็กตรอน ส่งผลให้เกดิ
ควำมเสียหำยต่อปฏิกิริยำออกซิเดชัน่ของคำร์โบไฮเดรทและกำรสร้ำงเอทีพี รวมถึงสำรอำร์ซีเนต 
(Arsenate) และ ฟังจิไซด์ (Fungicides) เช่น ไดไนโตรฟีนอล (Dinitrophenol) และคลอโรฟีนอล 
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(Chlorophenol) ขดัขวำงกำรสรำ้งเอทพี ีพลงังำนทีเ่กดิจำกกำรถ่ำยเทอเิล็กตรอนไม่สำมำรถถูกน ำไปใช้
ในกำรเปลี่ยนเอดพีีไปเป็นเอทีพ ีโดยกระบวนกำรที่เรยีกว่ำ อันคพัเพิล ออกซิเดทีพ ฟอสโฟรเีลชนั 
(Uncoupling of oxidative phosphorylation) 

3.3) กำรขดัขวำงกำรท ำหน้ำท่ีของส่วนประกอบภำยในเซลล ์
สำรพษิหลำยชนิดท ำปฏกิริยิำกบัโปรตนีหรอืเอนไซมท์ี่มคีวำมส ำคญัต่อกำรท ำหน้ำที่ของเซลล ์

ท ำใหโ้ครงสรำ้งของโปรตนีหรอืเอนไซมเ์ปลีย่นคุณสมบตั ิ (Denatured หรอื Inactivated) หรอืสำรพษิอำจ
แย่งจบัแบบยบัยัง้ (Competitive inhibition) และขดัขวำงทีต่ ำแหน่งจบัของเอนไซม ์เป็นต้น ส่วนมำกสำร
ที่ออกฤทธิเ์ป็นตวัยบัยัง้มกัมโีครงสร้ำงใกล้เคยีงกบัสำรตัง้ต้นของเอนไซม์สำรพษิที่มบีทบำทขดัขวำง
ลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ไซยำไนดโ์ดยจะแยง่จบักบัฮมีของไซโทโครมและขดัขวำงกระบวนกำรขนถ่ำยอเิลก็ตรอน
ในไมโตคอนเดรยีทีเ่อนไซมไ์ซโทโครม ออกซิเดส (Cytochome oxidases) กำรส่งผ่ำนของอเิลก็ตรอนไป
ยงัออกซเิจนถูกขดัขวำงและเลอืดจะเปลี่ยนเป็นสแีดงสดซึ่งเซลล์ไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้ ส่วนสำรก ำจดั
แมลงในกลุ่มออร์กำโนฟอสเฟตและคำร์บำเนต (Organophosphate and Carbamate) เป็นสำรเคมทีี่มี
ฤทธิย์บัยัง้กำรท ำหน้ำทีข่องเอนไซมโ์คลนีเอสเทอเรส (Cholinesterase) โดยปกตมิหีน้ำทีค่วบคุมปรมิำณ
ของอะซทีลิโคลนีเอสเทอเรส (Acetylcholine) ซึง่เป็นสำรสื่อประสำททีถู่กหลัง่ออกมำจำกปลำยประสำท 
ท ำใหเ้ซลลป์ระสำทถูกกระตุ้นได้ง่ำยขึน้ สตัวน์ ้ำมกัแสดงอำกำรเสยีกำรทรงตวั ชกักระตุก หำยใจถี่ และ
อำจตำย นอกจำกนี้อนุมูลอิสระยงัมคีวำมสำมำรถในกำรจบักับสำยพนัธุกรรมดีเอ็นเอ โดยเฉพำะที่
ต ำแหน่งกวันีน (Guanine) ปฏกิิรยิำกำรขดัขวำงนี้จดัว่ำเป็นกลไกส ำคญัของสำรในกลุ่มไนโตรซำมนี 
(Nitrosamines) ในกำรเหนี่ ยวน ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์  (Mutagenic effects) และกำรเกิดมะเร็ง 
(Carcinogenic effects) ในขณะเดยีวกนักำรเกดิพนัธะโควำเลนท ์ (Covalent interaction) ระหว่ำงอนุมูล
อสิระและอำรเ์อน็เอ อำจส่งผลใหเ้กดิควำมผดิปกตใินขัน้ตอนของกำรสงัเครำะหโ์ปรตนี และกำรท ำหน้ำที่
ของเซลล ์โดยทัว่ไปกำรสงัเกตพบอำกำรพษิจำกสำรทีอ่อกฤทธิข์ดัขวำงทีร่ะดบัดเีอน็เอและอำรเ์อน็เอมกั
ใชเ้วลำนำน เนื่องจำกกำรมรีะยะเหนี่ยวน ำหรอืระยะฟักตวั (Latent period) ตวัอยำ่งของสำรพษิในกลุ่มนี้
ได้แก่ ออรก์ำโนเมอควิเรยีล (Organomercurials) อะฟลำทอกซนิ (Aflatoxin) อะมำทนี (Amatine) และ 
ไนโตรซำมนี (Nitrosamines) เป็นตน้ 

3.4) กำรรบกวนภำวะสมดลุของแคลเซียมอิออน 

กำรควบคุมระดบัของแคลเซยีมมคีวำมส ำคญัต่อกำรท ำหน้ำที่ของเซลล์ เนื่องจำกแคลเซียมมี
บทบำทส ำคญัในระบบโครงสร้ำงของเซลล์ (Cytoskeletal organization) ให้มกีำรพฒันำและท ำหน้ำที่
ตำมปกต ิรวมถงึบทบำทในกำรส่งสำรหรอืเมสเซนเจอร ์ (2nd Messenger) ของกระบวนกำรภำยในเซลล์ 
เช่น กำรควบคุมกำรท ำงำนของเอนไซม์หลำยชนิด เช่น โปรทีเอส (Proteases) ฟอสโฟไลเปส 
(Phospholipase) และ เอนโดนิวคลเีอส (Endonucleases) เป็นต้น ซึ่งกำรสูญเสยีควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมระดบัแคลเซียมไม่ให้สูงมำกเกินไปภำยในเซลล์ ถือเป็นขัน้ตอนส ำคญัก่อนที่จะน ำไปสู่ควำม
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ผดิปกติของโครงสร้ำงไซโทสะเกลเลตนั (Cytoskeleton) ท ำให้เซลล์โป่งพอง (Blebing) เนื่องจำกกำร
แยกตวัของเสน้ใยแอคตนิ (Actin) รวมถงึกำรกระตุ้นเอนไซมโ์ปรทเีอสและฟอสโฟไลเปส โดยโปรทเีอส
ท ำให้ไซโทสะเกลเลตนัโปรตนี (Cytoskeletal proteins) ถูกย่อยสลำย ฟอสโฟไลเปสจะท ำให้ผนังเซลล์
เสยีหำยและเอนโดนิวคลเีอสกระตุ้นให้สำยดเีอ็นเอเกิดกำรแตกกระจำย (Fragmentation) และร่ำงแห 
โครมำตินเกิดกำรเกำะกลุ่มแน่น (Condensation) โดยปกติแล้วกำรเปลี่ยนแปลงนี้พบได้ในธรรมชำติ
ในช่วงที่เซลล์ใกล้ตำยที่เรียก โปรแกรมเซลล์เดธ (Programmed cell death) หรือ อะพอพโทซิส 
(Apoptosis) 

3.5) กำรขดัขวำงปฏิกิริยำระหว่ำงสำรและตวัรบั 
ปฏกิริยิำระหว่ำงสำรและตวัรบัจดัเป็นปฏกิริยิำทีม่คีวำมจ ำเพำะสูงและมคีวำมสมัพนัธก์บัโครงสรำ้ง

ของทัง้สำรและตวัรบั ตวัอย่ำงเช่น เตตรำคลอโรไดเบนโซไดออกซิน (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-
dioxin หรือ  TCDD) ซึ่ง เ ป็นสำรจำกกระบวนกำรผลิตสำรก ำจัดวัชพืช พบว่ำสำมำรถจับกับ 
เอรลิไฮโดรคำรบ์อน รเีซพ็เตอร ์(Aryl hydrocarbon receptor หรอื Ah receptor) ซึง่มตี ำแหน่งเกำะจบัอยู่
บนสำยดเีอ็นเอที่ควบคุมกำรแสดงออกของยนีที่เกี่ยวข้องกบัเอนไซม์ไซโตโครม (Cytochrome P450) 
สำมำรถกระตุน้ควำมเป็นพษิของสำรก่อมะเรง็แนพธลิลำมนี (2-naphthylamine) ใหม้มีำกขึน้  

3.6) กำรเหน่ียวน ำให้เกิดควำมผิดปกติทำงพนัธกุรรมของเซลลโ์ซมำติก 
กำรเกดิพนัธะโควำเลนทร์ะหว่ำงสำรพษิกบัสำยดเีอน็เอสำมำรถเหนี่ยวน ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลง

ภำยในเซลล ์สำมำรถส่งผลโดยตรงท ำใหเ้ซลลต์ำยและยงัอำจส่งผลท ำใหเ้ซลลป์กตกิลำยเป็นเซลลม์ะเรง็ 
สำรพษิก่อมะเรง็ทีท่ ำใหส้ำยดเีอน็เอเสยีหำย เมือ่ไดร้บักำรซ่อมแซมแต่อำจไมส่มบูรณ์ ซึง่อำจน ำไปสู่กำร
เปลีย่นแปลงกลำยพนัธุข์องยนีสใ์นเซลล ์มกีำรแบ่งตวัและขยำยจ ำนวนมำกขึน้ ผลสุดท้ำยเกดิกำรพฒันำ
เป็นเนื้อร้ำยหรอืมะเร็ง (Genotoxic carcinogens) กำรเกิดกลำยพนัธุ์ของเซลล์โซมำติกนี้จะไม่มีกำร
ถ่ำยทอดไปยงัรุน่ลกู-หลำน ซึง่แตกต่ำงจำกกำรเกดิกลำยพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์ 

3.7) กำรเลือกท ำลำยเซลลแ์บบจ ำเพำะ 
สำรพษิบำงชนิดมคีวำมสำมำรถในกำรเลอืกท ำอนัตรำยต่อเซลลช์นิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพำะ เช่น 

กำรไดร้บัแมงกำนีส ในปรมิำณสูงมำกหรอืกำรไดร้บัยำเมธลิฟีนิลเตตรำไฮโรไพรดินี MPTP (1-methy-4-
phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine) จะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยเฉพำะทีเ่ซลลโ์ดปำมเีนอจกิ (Dopaminergic 
cells) ในเซลลเ์บซอลแกงเกลยี (Basal ganglia) ของสมองและอำกำรของระบบประสำท 

3.8) กำรออกฤทธ์ิท่ีหลำยต ำแหน่งและอำศยัหลำยกลไกร่วมกนั 
สำรพษิบำงชนิดอำจจะมกีลไกหลกัในกำรออกฤทธิท์ ำอนัตรำยต่อเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ สำรส่วนมำก

มกัเหนี่ยวน ำพษิผ่ำนกลไกหลำยกลไกประกอบกนั เช่น ในกรณีของไซยำไนด ์ทีน่อกจำกจะสำมำรถจบั
และขดัขวำงกำรท ำงำนของโปรตนีและเอนไซมแ์ล้ว ยงัขดัขวำงกระบวนกำรสรำ้งพลงังำนภำยในเซลล ์
ท ำให้เกดิสภำพควำมเครยีดออกซเิดชนั (Oxidative stress) และรบกวนสภำวะสมดุลของแคลเซยีมอีก
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ด้วย ส่วนพษิจำกโลหะหนักบำงชนิด เช่น ตะกัว่ มกักระตุ้นให้เกดิควำมผดิปกตขิองร่ำงกำย เนื่องจำก
กำรจบัตวัของตะกัว่กบัโปรตนีบำงกลุ่ม 
 ตบัมไีขมนัแทรก (Fatty liver) เป็นสภำพทีเ่ซลลต์บัมกีำรสะสมไขมนัมำกผดิปกติ ในขณะทีร่ะดบั
ของไขมนัและไลโปโปรตนี (Lipoproteins) ในพลำสมำลดต ่ำลง ถงึแมว้่ำสำรพษิหลำยชนิดสำมำรถท ำให้
เกิดภำวะตบัมไีขมนัแทรกได้คล้ำยคลึงกันแต่กลไกและขัน้ตอนนัน้มคีวำมแตกต่ำง อย่ำงไรก็ตำมโดย
พืน้ฐำนแลว้อำจกล่ำวไดว้่ำกำรเกดิกำรสะสมของไขมนันัน้มกัเกี่ยวขอ้งกบัควำมผดิปกตใินกำรสงัเครำะห์ 
ไลโปโปรตนีที่ท ำหน้ำที่ขนส่งไขมนัผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์หรอืเนื้อเยื่อไขมนัมกีำรปลดปล่อยกรดไขมนัอสิระ
ออกมำมำกเกนิไปหรอืกระบวนกำรส่งผ่ำนไตรกลเีซอไรด์ (Triglycerides) ซึง่ท ำหน้ำที่ร่วมกบัไลโปโปรตนี
ในกำรขนส่งไขมนัจำกตบัสู่พลำสมำเกดิควำมบกพรอ่ง เป็นตน้ 
 เนคโครซสิ (Necrosis) เป็นสภำพที่เซลล์เกิดกำรเสื่อมสลำย (Degeneration) และตำยในที่สุด 
กำรตำยของเซลล์แบบเนคโครซสินี้ มกัพบในกรณีที่มคีวำมเสยีหำยแบบเฉียบพลนั (Acute injury) อำจ
เกดิเฉพำะที ่(Focal necrosis) หรอืเกดิทัว่ทัง้กลบีตบั (Massive necrosis) ส่วนมำกเซลลท์ีต่ำยจะพบว่ำ
มกีำรฉีดขำดของพลำสมำเมมเบรนร่วมอยู่ด้วย ซึ่งจะสงัเกตพบกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรบวมน ้ำของ  
ไซโทพลำซึม (Cytoplasmic edema) กำรขยำยของเอนโดพลำสมิก เรติคิวลัม (Dilation of the 
endoplasmic reticulum)  กำรแยกตัวของโพลีโซม (Disaggregation of polysomes)  กำรบวมของ 
ไมโทคอนเดรีย (Swelling of mitochrondria) และกำรเสื่อมสลำยของออร์กำเนลและนิวเคลียส 
(Dissolution of organelles and nucleus) โดยกลไกที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ขึ้นได้แก่กำรที่
สำรตวักลำงมคีวำมไวปฏกิริยิำไปกระตุ้นใหเ้กดิปฏกิริยิำลพิดิเพอรอ์อกซเิดชนั (Lipid peroxidation) ท ำ
ใหเ้กดิควำมเสยีหำยของเยื่อบุเซลล ์กำรเสยีสมดุลของแคลเซยีม โซเดยีมและโปแตสเซยีมไอออน และ
กำรบกพร่องในกำรสังเครำะห์โปรตีน เป็นต้น (มำลินี, 2540; Concon, 1988; Gossel and Bricker, 
1990; Shibamoto and Bjeldanes, 1993; Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994; Romeo et al., 
1994; Yang and Andersen, 1994; Loomis and Hayes, 1996; Pariza, 1996; Pompella et al., 2003; 
Rose and Hodgson, 2004; Henczova et al., 2008; Francisa et al., 2011; NRC, 2011; Wood et al.a,b, 
2012; Karp et al., 2015; Dew, 2017) 
 อะพอพโทซิส (Apoptosis หรอื Programmed cell death) เป็นกำรตำยของเซลล์ที่ถูกควบคุม
โดยกระบวนกำรทำงชีววิทยำที่พบได้โดยปกติทัว่ไป มักพบกำรแตกหักของดีเอ็นเอ (DNA 
fragmentation) โดยปรำกฏให้เห็นเป็นแถบแบบขัน้บนัได เพื่อถ่วงดุลกบักระบวนกำรเจรญิเตบิโตและ
กำรแบ่งตวัของเซลล ์กำรเกดิควำมเครยีดออกซเิดชนั (Oxidative stress) กำรขำดออกซเิจน กำรได้รบั
รังสี (Radiation) หรือกำรได้ร ับสำรพิษ สำรพิษส่วนใหญ่มักเหนี่ยวน ำให้เซลล์ตำยได้ทัง้ในแบบ 
Apoptosis และ Necrosis สำมำรถกระตุน้ใหอ้ตัรำกำรเกดิอะพะโทซสิสงูผดิปกต ิสำรก่อมะเรง็บำงชนิดจะ
กระตุน้กำรเจรญิของเซลลเ์น้ือรำ้ยโดยกำรออกฤทธิข์ดัขวำงกระบวนกำรอะพอพโทซสิ  
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 ตำรำงท่ี 5.5 ชนิดปฏกิรยิำเมแทบอลซิมึในกำรก ำจกัสำรพษิออกจำกรำ่งกำย 

ชนิดปฏิกริยำเมแทบอลิซึม ปฏิกริยำ 
ออกซิเดชนั Alkyl oxidation R – CH3  R – CH2OH  R – CHO  RCOOH 
 O (N)-dealkylation -O{N} – CH3  [-O{N} – CH2OH]  -O{N}H 
 Ring hydroxylation Ar – H  Ar - OH 
  Ar – H  Ar – (OH)2 

  Quinone 
 S-oxidation -S -  - S(O) -  - S(O2)- 
 Desulfuration P=S  P=O, C – SO3H  C - OH 
 others C=C  Epoxide, Ketone, NH2  NHOH 

 NO, R – X  R – OH [X=NO2] 
 Dehalogenation RX  R – H + X [X-halogen] 
 Dehydrohalogenation CH – CX  C=C + HX [X= halogen] 
 Notro group -NO2  [ -NO]  NHOH  NH2 
 Multiple bond -N=N - - NH - NH -, - C=C - - C=C - - CH-

CH - 
 Sulfone, sulfoxide -S(O2) - - S(O) - - S - Hydrolysis 
 Carboxyl ester -C(=O)OR COOH + R - OH 
 Phosphoryl (sulfonyl) 

ester 
-P(=X) = YR – P(=X) = OH + RYH 
[X, Y=O, S] 
ROS(=O)OR’ ROH + R’SO3H 

 Amide -C(=O)NR - - COOH + NHR 
 Carbamate -NC(=O)O(or S)R - - NH + RO(or S)H 
 Urea -NHC(=O)NR - - NH2 +RNH - 
 Others -CN – CONH2  - COOH, R – X  R – OH 

[X=halogen] 
คอนจเูกชนั   
 Glucuronidation R – XH  R – X – Gla [X=O, COO, S, NH] 
 Glucosidation R – XH  R – X – Glu  R – X – (60 – R’)Glu 

[X=O, COO, S, NH; R’=Acetyl, Malonyl, Pentosyl] 
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ชนิดปฏิกริยำเมแทบอลิซึม ปฏิกริยำ 
 Sulfation R – X – H  R – X – SO3H [X=O, NH] 
 Glutathione conjugation R = X + GSH  R = SG  R – Cys – Gly 

R – Cys  R – (N – acetyl – Cys) 
 N-acylation -NH2  - NHCHO, - NHC(=O)CH3 
 Amino acid conjugation R – COOH  RC(=O)NHC(R’)COOH 
 Methylation R – O(or NH)H  R – O(or NH)CH3 
อ่ืนๆ  Isomerization, Rearrangement, etc. 

 

ท่ีมำ: มำลนิี, 2540; Concon, 1988; Gossel and Bricker, 1990; Shibamoto and Bjeldanes, 1993; 

Dauterman, 1994; Hodgson and Levi, 1994; Romeo et al., 1994; Yang and Andersen, 1994; 
Loomis and Hayes, 1996; Pariza, 1996; Pompella et al., 2003; Rose and Hodgson, 2004; 
Henczova et al., 2008; Cool and Wajnberg, 2010; Katagi, 2010; Ceyhun et al., 2011; Francisa et 
al., 2011; NRC, 2011; Wood et al.a,b, 2012; Karp et al., 2015; Dew, 2017 
 

5.6 สรปุ 
 พิษวิทยำในสตัว์น ้ำเป็นวิทยำศำสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสำรอันตรำย สำรปนเป้ือน และ
สำรพษิซึง่มแีหล่งก ำเนิดจำกธรรมชำตแิละกจิกรรมของมนุษยโ์ดยเฉพำะกำรใชส้ำรเคมเีพื่อกำรเพำะเลีย้ง
สตัวน์ ้ำ กำรปนเป้ือนของสำรพษิดงักล่ำวในระบบนิเวศแหล่งน ้ำก่อใหเ้กดิควำมเป็นพษิทัง้แบบเฉียบพลนั
และแบบเรือ้รงัต่อสตัว์น ้ำ ระดบัควำมเป็นพษิทีเ่กดิขึน้เริม่ต้นจำก ไม่ทรำบควำมเป็นพิษ ไม่มคีวำมเป็น
พษิ ควำมเป็นพษิน้อย ควำมเป็นพษิปำนกลำง และควำมเป็นพษิรำ้ยแรงซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดของสำรพษิ  
โดยปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อสำรพษิ เช่น ชนิดของสตัวน์ ้ำ อำย ุเพศ สุขภำพ กำรตอบสนองต่อสำรพษิของ
สตัว์น ้ำ ภำวะโภชนำกำร กำรได้รบัสมัผสัสำรอื่นร่วม และควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัของสตัว์น ้ำ เมื่อ
สำรพษิเกดิกำรปนเป้ือนในแหล่งน ้ำจะส่งผลใหเ้กดิจลนศำสตรส์ำรพษิ ไดแ้ก่ กำรดดูซมึ กำรกระจำย และ
กำรก ำจดัสำรพษิในรำ่งกำยสตัวน์ ้ำซึง่มคีวำมแตกต่ำงกนัในสตัวน์ ้ำแต่ละชนิด กำรก ำจดัสำรพษิในสตัวน์ ้ำ
เกดิจำกกระบวนกำรของปฏกิริยิำทำงชวีเคมภีำยในเซลล์ร่ำงกำยประกอบด้วยปฏกิริยิำระยะที่ 1 และ
ปฏกิริยิำระยะที ่2 ปฏกิริยิำดงักล่ำวเริม่ต้นจำกกำรท ำใหเ้กดิกำรเปลี่ยนแปลงที่โมเลกุลของสำรพษิด้วย
กำรท ำใหส้ำรมปีระจเุพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรละลำยน ้ำใหด้ขีึน้ หลงัจำกนัน้จะเขำ้สู่ปฏกิริยิำที ่2 ทีท่ ำ
ใหเ้กดิกำรรวมตวักบัสำรประกอบบำงชนิดทีอ่ยู่ในร่ำงกำยสตัวน์ ้ำซึง่จะไดส้ำรชนิดใหม่ทีล่ะลำยไดด้ใีนน ้ำ  
มพีษิน้อยลงพรอ้มทีจ่ะถูกขบัออกไดง้ำ่ย 
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บทท่ี 6 

เทคนิคกำรตรวจวิเครำะหส์ำรพิษ 

กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำเป็นกจิกรรมหนึ่งทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรปนเป้ือนของสำรพษิในสิง่แวดล้อมท ำ
ใหก้ำรตรวจวเิครำะหส์ำรพษิมคีวำมจ ำเป็น เนื่องจำกกำรปนเป้ือนสำรพษิในสิง่แวดลอ้มส่งผลใหเ้กดิกำร
สะสมและก่อให้เกดิควำมเป็นพษิต่อสิง่มชีวีติที่อำศยัในระบบนิเวศดนิและน ้ำ โดยแหล่งก ำเนิดสำรพษิ
ดงักล่ำวมำจำกกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลกั หำกทรำบชนิดและปรมิำณของกำรปนเป้ือนสำรพิษใน
สิง่แวดล้อมที่เกิดจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจะช่วยให้มกีำรจดักำรสำรพษิอย่ำงถูกต้องเหมำะสมต่อไป 
ดงันัน้เทคนิคกำรตรวจวเิครำะหส์ำรพษิจ ำเป็นทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูเพื่อควำมถูกตอ้งแม่นย ำเนื่องจำก
ชนิดและปรมิำณของสำรพษิทีป่นเป้ือนมคีวำมแตกต่ำงกนั กำรพฒันำเทคนิคกำรตรวจวดัและวเิครำะหจ์งึ
มคีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ กลุ่มของสำรพษิทีป่นเป้ือนในสิง่แวดลอ้มทีผู่เ้ขยีนไดจ้ำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน
วจิยัสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) โลหะหนกั 2) สำรก ำจดัศตัรพูชื และ 3) สำรพษิเชือ้รำ หำก
สำรพษิเกดิกำรแพร่กระจำยและสะสมในสิง่มชีวีติอำจท ำให้เกดิควำมผดิปกตต่ิอเซลล์และเนื้อเยื่อ หรอื
ก่อใหเ้กดิกำรเจบ็ป่วยหรอืตำยในประชำกรสิง่มชีวีติ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อำหำรในระบบนิเวศ  

ปัจจุบันมีกำรพัฒนำเทคนิคเครื่องมือเพื่อกำรตรวจและวิเครำะห์สำรพิษหลำยชนิดที่มี
ประสทิธภิำพต่อควำมถูกต้องแม่นย ำแมส้ำรพษิจะมปีรมิำณน้อยหรอือยู่ในรูปของสำรประกอบเชงิซอ้น 
เทคนิคกำรตรวจวเิครำะห์สำรพษิในบทนี้เน้นรำยละเอยีดหลกักำรและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของแต่ละ
เทคนิคในกำรตรวจวเิครำะห์สำรพษิกลุ่มโลหะหนัก สำรก ำจดัศตัรูพชื และสำรพษิเชื้อรำ รวมถงึกำรใช้
เทคนิคร่วมโดยกำรน ำเครื่องมอืตัง้แต่สองชนิดมำสนับสนุนกำรตรวจและวิเครำะห์สำรพิษเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท ำงำน ท ำให้เกดิควำมก้ำวหน้ำและทนัสมยัของเทคนิคที่ใช้ในกำรศกึษำวจิยัสำรพษิ  
เทคนิคกำรตรวจวเิครำะหส์ำรพษิในแต่ละกลุ่มมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

6.1 เทคนิคกำรตรวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุ่มโลหะหนัก 
 6.1.1) เทคนิคอะตอมมิคแอบซอรพ์ชนัสเปคโทรสโคปี (Atomic absorption spectroscopy)  

เป็นเทคนิคที่ใช้วเิครำะห์ปรมิำณธำตุหรอืสำรจำกกำรดูดกลนืแสงทีอ่ะตอมอสิระของธำตุใดธำตุ
หนึ่ง เพื่อเปลีย่นจำกสภำวะพืน้ไปสู่สภำวะกระตุ้นโดยอำศยัพลงังำนในสภำวะก๊ำซ ปรมิำณของแสงทีถู่ก
ดูดกลนืเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัควำมเขม้ขน้ธำตุในตวัอย่ำงทีว่เิครำะห ์ แสงทีถู่กดูดกลนืแลว้จะผ่ำนไปยงั
โมโนโครเมเตอร ์(Mononchromator) ซึง่จะเลอืกเสน้สเปกตรมัจ ำเพำะ (Spectrum line) ก่อนเขำ้สู่เครือ่ง
ตรวจหำ (Detector) เพื่อเปลีย่นสญัญำณแสงเป็นสญัญำณไฟฟ้ำ และเขำ้สู่ส่วนขยำยสญัญำณ (Amplifier) 
และประมวลผล (Signal processor) ในคอมพวิเตอร ์ดงัภำพที ่6.1 
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ภำพท่ี 6.1 องคป์ระกอบของเทคนิคอะตอมมคิแอบซอรพ์ชนัสเปคโทรสโคปี 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Hladik and McWayne, 2012; Wilkes and Lay, 2017 

 

เทคนิคอะตอมมคิแอบซอรพ์ชนัสเปคโทรสโคปีแบ่งออกเป็น 3 เทคนิคย่อยตำมวธิทีี่ท ำให้เกิด
อะตอมก่อนมีกำรดูดกลืนแสงของชุดผลิตอะตอม (Atomizer) ได้แก่ 1) เฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พ
ชนัสเปคโทรสโคปี (Flame AAS หรอื FAAS) เป็นเทคนิคที่ใช้เปลวไฟให้พลงังำนกบัธำตุ 2) กรำไฟท ์
เฟอเนสอะตอมมคิแอบซอรพ์ชนัสเปคโทรสโคปี (Graphite furnace AAS หรอื GFAAS) เป็นเทคนิคที่ใช้
ไฟฟ้ำใหพ้ลงังำนกบัธำตุ มคีวำมไวใกลเ้คยีงกบัเทคนิคอนิดคัทพีลคีพัเพลิพลำสมำออพตคิลัอมีสิชนัสเปค
โตรเมทร ี(Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-MS) แต่ผู้ใช้ต้องมคีวำมช ำนำญและ
ต้องใช้กับตัวอย่ำงปรมิำณน้อย และ 3) ไฮไดร์ดเจเนอเรชนัหรอืโคลด์เวเพอร์อะตอมมคิแอบซอร์พ
ชนัสเปคโทรสโคปี (Hydride generation/ cold vapor AAS หรอื HGAAS) เป็นเทคนิคเฉพำะทีใ่ช้ส ำหรบั
กำรวดัวิเครำะห์ปรอท เทคนิคนี้สำมำรถวดัควำมเข้มข้นของธำตุได้ต ่ำถึงระดับหนึ่งในพันล้ำนส่วน 
ใกล้เคยีงกบั ICP-MS เทคนิคนี้มกัใช้ได้กบัธำตุจ ำพวกปรอท สำรหนู ซลีเีนียม เทลลูเรยีม โดยเฉพำะ
ธำตุทรำนสชินั แมว้่ำเทคนิคอะตอมมคิแอบซอรพ์ชนัสเปคโทรสโคปีจะเป็นที่นิยมในกำรตรวจวดัแร่ธำตุ
และโลหะหนัก (Kojuncu et al., 2014; Tsade, 2016) แต่กม็ขีอ้จ ำกดัหลำยอย่ำง ไดแ้ก่ 1) กำรวดัแต่ละ
ครัง้ท ำได้ 1 ธำตุต่อตวัอย่ำง 2) ไม่สำมำรถบอกควำมแตกต่ำงของเลขออกซเิดชนัของโลหะ และ 3) สำร
ตวัอยำ่งจะถูกท ำลำย เป็นตน้ 

6.1.2) เทคนิคอะตอมมิคแมสสเปคโทรเมทรี (Atomic mass spectrometry) 
เทคนิคกำรวเิครำะหส์ำรในระดบัอะตอมโดยอำศยัควำมรอ้นของพลำสมำท ำใหส้ำรแตกตวัเป็นอิ

ออนแลว้ท ำกำรวดัค่ำมวลต่อประจขุองสำร (ภำพที ่6.2) องคป์ระกอบของเทคนิคแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื  
1) แหล่งก ำเนิดออิอน (Ion source) มหีลำยชนิด แต่ที่นิยมเป็นชนิดที่ปล่อยอเิลก็ตรอนออกมำ

ดว้ยพลงังำนคงที ่(Electron impact) และอเิลก็ตรอนเหล่ำนี้จะไปชนกบักลุ่มของก๊ำซตัวอย่ำงทีน่ ำเขำ้มำ
ในระบบและเกดิกำรแตกตวั (Ionization และ Fragmentation) 
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2) แมสสเปกโตรมเิตอร ์(Mass spectrometer) เป็นส่วนของกำรวเิครำะหซ์ึ่งเป็นสนำมแม่เหลก็
ไฟฟ้ำ (Magnetic and electromagnetic field) เพื่อท ำให้ก๊ำซที่ต้องกำรวิเครำะห์หักเหไปยัง เครื่อง
ตรวจหำ (Detector)  

3) เครื่องตรวจหำ (Detector) ประกอบดว้ย 2 ชนิด คอืฟำรำเดยเ์พลท (Faraday plate) ตรวจใน
ระดบัเปอร์เซ็นต์ และอิเล็กตรอนมลัติพลำยเออร์ (Electron multiplier) ซึ่งตรวจในระดบัมลิลิกรมัต่อ
กโิลกรมั  

เทคนิคนี้ใชส้ ำหรบัวเิครำะหธ์ำตุและโลหะในตวัอย่ำงดนิ พชื และสตัว ์เช่น โซเดยีม โพแทสเซยีม 
แคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี โมลิบดีนัม สำรหนู บิสมทั พลวง เจอร์เมเนียม ซีลีเนียม 
เทลลูเรยีม ปรอท ดบีุก และสำรพษิจำกเชือ้รำ (Barug et al., 2006) รวมถงึสำรก ำจดัศตัรพูชื 119 ชนิด 
ได้แก่ สำรก ำจดัหญ้ำ สำรก ำจดัแมลง สำรก ำจดัเชื้อรำ เป็นต้น (Hladik and McWayne, 2012; Wilkes 
and Lay, 2017) 

 
ภำพท่ี 6.2 องคป์ระกอบของเทคนิคอะตอมมคิแมสสเปคโทรเมทร ี
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Kojuncu et al., 2014; Tsade, 2016 

 

6.3) อินดคัทีพลีคพัเพิลพลำสมำ ออพติคลัอีมิสชนัสเปคโตรเมทรี (Inductively coupled 
plasma optical emission spectrometry; ICP-OES) 

เป็นเทคนิคที่ใช้วเิครำะห์ปรมิำณธำตุโดยวดักำรคำยพลงังำนที่เป็นรงัสคีลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำของ
อะตอมหรอืไอออนของธำตุทีต่้องกำรวเิครำะหภ์ำยหลงักำรไดร้บัพลงังำนกระตุ้นจำกควำมรอ้นหรอืคลื่น
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แม่เหลก็ไฟฟ้ำ พลงังำนเหล่ำนี้จะกระตุ้นใหอ้เิลก็ตรอนในอะตอมเปลีย่นสภำพจำกสภำวะพืน้หรอืสภำวะ
พลงังำนระดบัต ่ำกว่ำ (Ground state) เข้ำสู่ช่วงระดบัพลงังำนสูง (Excited state) ขบวนกำรนี้เรยีกว่ำ 
(Atomic absorption) อย่ำงไรกต็ำมอเิล็กตรอนไม่สำมำรถอยู่ในระดบัสภำวะพลงังำนสูงไดน้ำน ต้องคำย
พลงังำนออกมำเพื่อกลบัเขำ้สู่สภำวะพืน้ ขบวนกำรนี้เรยีกว่ำ “กำรคำยพลงังำน” (Atomic Emission; AE)
ซึง่จะเกดิขึน้ในเวลำทีส่ ัน้ประมำณหนึ่งในรอ้ยลำ้นวนิำท ีพลงังำนทีค่ำยออกมำเป็นรงัสคีลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้ำ
ในช่วงสเปคตรมัที่มคีวำมยำวคลื่นเฉพำะของแต่ละธำตุ ควำมเขม้ของสเปคตรมัจะแปรผันตำมจ ำนวน
อะตอมทีด่ดูพลงังำนเขำ้ไป (ภำพที ่6.3) 

กำรตรวจวเิครำะหใ์นเทคนิคนี้มแีหล่งก ำเนิดพลำสมำที่เป็นเปลวควำมรอ้นสูง มอีำรก์อนที่แตก
ตวับำงส่วนทีพ่ลงังำนสงูอยู ่ท ำใหธ้ำตุในสำรตวัอย่ำงทีผ่่ำนกำรท ำเป็นละอองไอถูกเผำใหแ้ตกตวัและคำย
แสงออกมำเป็นหลำยควำมยำวคลื่น (Polychromatic light) ซึ่งจะผ่ำนกำรแยกด้วยดแีฟลกทฟีออพติค 
(Diffractive optic) ให้เป็นแสงควำมยำวคลื่นเดี่ยว (Monochromatic light) และถูกตรวจวดัด้วยเครื่อง
ตรวจหำ (Detector) เทคนิคนี้วดัได้ถึงระดบัหนึ่งในพนัล้ำนส่วน และแต่ละครัง้ตรวจหำธำตุได้จ ำนวน
มำกกว่ำ 20 ธำตุต่อตวัอยำ่งทีว่เิครำะห ์ 

 
 

ภำพท่ี 6.3 องคป์ระกอบของเทคนิคอนิดคัทพีคพัเพลิพลำสมำออพตคิลัอมีสิชนัสเปคโตรเมทร ี
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Barug et al., 2006; Tsade, 2016 
 

กำรตรวจวเิครำะห์ด้วยเทคนิคนี้ใช้ประโยชน์ในด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม สิง่แวดล้อม 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และธรณีวิทยำ (Becker, 2007; Barin et al. , 2016; Sriuttha et al. , 2017; 
Tengjaroenkul et al., 2017) ตวัอย่ำงเช่น กำรวเิครำะห์ปรมิำณธำตุในดนิเพื่อตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของดนิ กำรตรวจวเิครำะหช์นิดของแร่ธำตุในชัน้ดนิและชัน้หนิ กำรวเิครำะหช์นิดและปรมิำณโลหะที่ก่อ
พษิปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ฝุ่ น ดนิ แหล่งน ้ำ น ้ำทิง้จำกทีอ่ยูอ่ำศยัและโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น 
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นอกจำกนี้ยงัมกีำรวเิครำะห์หำโลหะหนักในอำหำรทะเล กำรวเิครำะห์ปรมิำณธำตุในเนื้อไม ้กำรตรวจ
วเิครำะห์โซเดยีม เหล็ก และแคลเซยีมในอำหำรซึ่งมคีวำมแม่นย ำสูง รวมถึงกำรตรวจวเิครำะห์ควำม
บรสิุทธิใ์นผลติภณัฑท์ำงอำยรุกรรมและเภสชักรรม เป็นตน้ 

6.1.4) เทคนิคแสงซินโครตรอน (Synchrotron) 
เป็นเทคนิคทีใ่ชแ้สงซนิโครตรอนตำมช่วงควำมยำวคลื่นหรอืพลงังำนทีเ่หมำะสมในกำรศกึษำวจิยั

ด้ำนวิทยำศำสตร์พื้นฐำน วิทยำศำสตร์ชีวภำพและวิทยำศำสตร์กำ รแพทย์ อุตสำหกรรม และนิติ
วทิยำศำสตร ์ 

โดยแสงซนิโครตรอนเป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำเช่นเดยีวกบัแสงอำทติย ์ถูกปลดปล่อยออกมำจำก
อนุภำคทีม่ปีระจุ เช่น อเิลก็ตรอนทีเ่คลื่อนทีด่ว้ยควำมเรว็สงูเกอืบเท่ำควำมเรว็แสง และถูกบงัคบัใหเ้ลีย้ว
โคง้ดว้ยสนำมแม่เหลก็ ซึง่จะท ำใหอ้เิล็กตรอนสูญเสยีพลงังำนบำงส่วน และปลดปล่อยแสงซนิโครตรอน
ออกมำ  ขนำดของล ำแสงเล็กเท่ำกบัควำมหนำของเส้นผม มคีวำมคมชดั มคีวำมเข้มและอ ำนำจทะลุ
ทะลวงสูง รวมถงึมชี่วงควำมยำวคลื่นต่อเนื่องตัง้แต่รงัสอีนิฟรำเรดซึ่งเป็นแสงที่ตำมองเหน็มคีวำมยำว
คลื่นตัง้แต่ 1-1000 ไมโครเมตรหรอืมคีวำมถี่ในช่วง 1011-1014 เฮริต์ซ์ รงัสอีลัตรำไวโอเลตมคีวำมยำว
คลื่นอยู่ในช่วง 100-400 นำโนเมตรหรอืมคีวำมถี่ 1015-1217 เฮริตซ์ จนถึงรงัสเีอ๊กซ์ที่มคีวำมยำวคลื่น
ในช่วง 10 ถงึ 0.01 นำโนเมตรหรอืมคีวำมถี่ในช่วง 30 ถงึ 30,000 เพตะเฮริตซ์ (1015 เฮริตซ์) (ภำพที่ 
6.4) จำกหลักกำรของเครื่องมือดังกล่ำวส่งผลต่อกำรเกิดประโยชน์ในงำนวิจัยในแต่ละด้ำนโดยมี
รำยละเอยีดดงันี้  
 

 
 

ภำพท่ี 6.4 เทคนิคแสงซนิโครตรอน 
   ท่ีมำ: สถำบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ำรมหำชน) จงัหวดันครรำชสมีำ 

 

1) งำนวิจยัด้ำนวิทยำศำสตรพื์้นฐำน  
กำรใช้งำนด้ำนวจิยัพื้นฐำนในกำรหำชนิดรวมทัง้คุณสมบตัขิองอะตอม โมเลกุล และควำมยำว

พนัธะระหว่ำงอะตอมภำยในโมเลกุลของสสำร กำรศกึษำกำรเปลีย่นแปลงของวสัดุเมื่ออยู่ในสภำวะควำม
ดนัและอุณหภูมสิูง คุณสมบตับิำงประกำรของแม่เหลก็ และกำรจดัเรยีงตวัของอะตอมบรเิวณพื้นผวิและ
มลสำรทีต่กคำ้งในสิง่แวดลอ้ม เนื่องจำกสำมำรถตรวจวดัสำรทีม่ปีรมิำณน้อยมำกไดอ้ย่ำงแม่นย ำ  
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2) งำนวิจยัด้ำนวิทยำศำสตรชี์วภำพและวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ 
กำรใช้งำนด้ำนวิทยำศำสตร์ชวีภำพและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เพื่อศึกษำโครงสร้ำงของสำร  

ชวีโมเลกุลทีม่ขีนำดเลก็และมโีครงสรำ้งที่ซบัซอ้นทีพ่บในเซลลส์ิง่มชีวีติ เช่น โปรตนี กรดนิวคลอีกิ เป็น
ต้น ตวัอย่ำงเช่น กำรศึกษำโครงสร้ำงสำมมติิของโปรตนีด้วยเทคนิคโปรตนี ครสิตลัโลกรำฟี (Protein 
crystallography) ซึ่งผลที่ได้สำมำรถประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมกำรออกแบบตัวยำรักษำโรคได้ 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรใช้เทคนิคอนิฟำเรดไมโครสเปคโตรสโคปี (Infrared microspectroscopy) เพื่อตรวจ
จ ำแนกเซลลต์น้ก ำเนิด (Stem cell) เป็นตน้  

3) งำนวิจยัด้ำนอตุสำหกรรม 
กำรใช้ในงำนวจิยัด้ำนอุตสำหกรรมเพื่อพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ หรอืกำรปรบัปรุงผลติภณัฑ์เพื่อ

เพิม่มลูค่ำ เนื่องจำกพลงังำนของแสงซนิโครตรอนครอบคลุมควำมถีต่ ัง้แต่รงัสอีนิฟรำเรด จนถงึรงัสเีอกซ ์
จงึครอบคลุมกำรศกึษำตัง้แต่ขนำดนำโนเมตรจนถึงไมโครเมตร ซึ่งเป็นขนำดของวสัดุในระดบัจุลภำค 
กำรพฒันำอุตสำหกรรมชัน้สูง ตวัอย่ำงเช่น กำรแปรรูปกำกมนัส ำปะหลงัเพิ่มมูลค่ำส ำหรบัใช้ผสมใน
อำหำรเสรมิส ำหรบัผูป่้วย กำรแปรรปูกำกมนัส ำปะหลงัมนัเป็นไฟเบอรล์ะลำยน ้ำในอำหำรควบคุมน ้ำหนัก 
รวมถงึกำรแปรรปูกำกมนัส ำปะหลงัเป็นสำรเคลอืบยำปฏชิวีนะทีค่วบคุมอตัรำกำรปลดปล่อยตวัยำใหอ้อก
ฤทธิต์ำมเวลำทีก่ ำหนด  

4) งำนวิจยัด้ำนนิติวิทยำศำสตร ์ 
กำรตรวจพสิูจน์หลกัฐำนใหไ้ดผ้ลทีถู่กต้องแทจ้รงิตำมหลักวทิยำศำสตร ์เช่น กำรตรวจวเิครำะห์

สำรหนูในหมอ้แกง หรอื กำรหำสำเหตุกำรฆำตกรรม  
แสงซินโครตรอนถูกใช้เป็นเครื่องมอืในกำรศึกษำวิจยัหลำกหลำยสำขำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กำรศกึษำองคป์ระกอบและโครงสรำ้งของวสัดุ ซึง่อำศยัหลกักำรใชแ้สงซนิโครตรอนเขำ้ไปกระตุน้อะตอม
ที่อยู่ภำยในวสัดุจะท ำให้เกิดกระบวนกำรบำงอย่ำง เช่น แสงเกิดกำรกระเจงิจำกวสัดุ หรอืวสัดุมกีำร
ดดูกลนืแสง หรอืมบีำงสิง่หลุดออกมำจำกวสัดุ เช่นมอีเิลก็ตรอนหลุดออกมำ หรอืวสัดุมกีำรปลดปล่อยรงัสี
เอกซ์ จำกนัน้จะมรีะบบวดัแสงที่กระเจงิ หรอืวดักำรดูดกลนืแสง หรอืวดัอเิลก็ตรอนหรอืรังสเีอกซ์ที่ถูก
ปล่อยออกมำแล้วท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลออกมำเป็นองค์ประกอบหรอืลกัษณะโครงสร้ำงวสัดุ เครื่องมอื
ตรวจวเิครำะหห์ลงัจำกกำรกระตุ้นดว้ยแสงซนิโครตรอนจะใหข้อ้มลูทีแ่ตกต่ำงกนัไป กรณีตรวจวเิครำะห์
รงัสเีอกซ์ที่กระเจงิออกมำจำกวสัดุจะได้ขอ้มูลของขนำดและรูปร่ำงของโมเลกุลหรอือนุภำคนำโน กรณี
ตรวจวเิครำะห์อิเลก็ตรอนที่หลุดออกมำจำกวสัดุจะได้ข้อมูลลกัษณะพื้นผวิของโลหะหรอืสำรกึ่งตวัน ำ 
กรณีตรวจวเิครำะห์กำรดูดกลนืรงัสเีอกซ์ของวสัดุจะได้ขอ้มูลระยะห่ำงระหว่ำงอะตอมภำยในวสัดุ กรณี
ตรวจวเิครำะห์กำรดูดกลนืแสงอนิฟรำเรดของวสัดุจะได้ขอ้มลูชนิดพนัธะเคมใีนวสัดุ กรณีตรวจวเิครำะห์
รงัสีเอกซ์ที่ปล่อยออกมำจำกวัสดุจะได้ข้อมูลชนิดของธำตุที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุนัน้ เป็นต้น 
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นอกจำกนี้แสงซนิโครตรอนยงัสำมำรถใชใ้นกำรสรำ้งเบ้ำหล่อขนำดเลก็ระดบัไมครอน เพื่อสรำ้งชิน้ส่วน
ขนำดจิว๋ไดอ้กีดว้ย 

ส ำหรบักำรตรวจวเิครำะหส์ำรพษิในสตัวน์ ้ำและสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพำะสำรทีม่สี่วนประกอบหรอื
ปนเป้ือนโลหะหนกันิยมใชร้ะบบล ำเลยีงแสง 1.1 W ซึง่เป็นระบบล ำเลยีงแสงทีร่วมเทคนิคกำรทดลองทีใ่ช้
รงัสีเอ็กซ์ทัง้กำรดูดกลืน กำรแทรกสอด และกำรเรอืงรงัสีเอ็กซ์ที่สำมำรถให้ข้อมูลธำตุองค์ประกอบ 
โครงสรำ้งผลกึและโครงสรำ้งระดบัอะตอมของตวัอย่ำงได ้สำมำรถรองรบักำรทดลองไดท้ัง้หมด 3 เทคนิค 
ไดแ้ก่ X-Ray Absorption Spectroscopy (XAS), X-Ray Fluorescence (XRF) และ Wide Angle X-Ray 
Scattering (WAXS) ซึ่ง XAS สำมำรถใช้ระบุสถำนะออกซิเดชัน่ของธำตุที่สนใจ ส่วน XRF สำมำรถ
วิเครำะห์ปริมำณและชนิดของธำตุ และ WAXS สำมำรถใช้ระบุชนิดของโครงสร้ำงผลึก (Structural 
orientation) 

6.1.5) เทคนิคแมสสเปคโตรเมทรีร่วมกบัแมสสเปคโตรเมทรี (Mass spectrometry-mass 
spectrometry; Tandem MS; MS/MS) 

เทคนิคนี้ใช้เครื่องสเปกโทรมเิตอร์สองเครื่องมำประสำนกัน โดยเครื่องแรกจะท ำหน้ำที่แยก
ไอออนของโมเลกุล (Molecular ion) ทีต่้องกำรออกจำกสำรผสมหรอืสำรประกอบก่อนถูกส่งเขำ้สู่เครื่อง
สเปกโทรมเิตอร์เครื่องที่สองเพื่อท ำให้เกิดกำรแตกตวัได้ไอออนย่อยและได้สเปกตรมัออกมำ เทคนิค
ร่วมกนัแบบพ่วงหรอื Tandem มปีระสทิธภิำพสูง เนื่องจำกสำมำรถแยกสำรได้รวดเรว็กว่ำกำรแยกด้วย
เทคนิคลคิวดิโครมำโทกรำฟีซึง่ต้องใชค้อลมัน์และใชว้ฏัภำคนิ่งและวฏัภำคเคลื่อนที ่(ภำพที ่6.5) เทคนิค
นี้มกัใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพของสำรตัวอย่ำงทัง้จำกธรรมชำติและจำกกำร
สังเครำะห์ที่มีโครงสร้ำงซับซ้อน เช่น ยำและเมแทบอไลท์ของตัวอย่ำงทำงชีวภำพ  (Watson and 
Sparkman, 2007) 

ภำพท่ี 6.5 องคป์ระกอบของเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรรีว่มกบัแมสสเปคโตรเมทร ี
 ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Watson and Sparkman, 2007 
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6.2 เทคนิคกำรตรวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุ่มสำรก ำจดัศตัรพืูช 
6.2.1) เทคนิคโครมำโทกรำฟีของเหลวสมรรถนะสงู (High performance liquid 

chromatography; HPLC) 
เป็นเทคนิคกำรแยกสำรประกอบทีผ่สมกนัใหแ้ยกออกในเวลำทีต่่ำงกนั โดยอำศยักำรกระจำยตวั

ของสำรในตัวกลำงสองชนิดที่แตกต่ำงกัน ตัวกลำงชนิดที่หนึ่ งอยู่ในเฟสนิ่ง (Stationary phase)  
กบัตวักลำงชนิดทีส่องเฟสอยูใ่นเฟสเคลื่อนที ่(Mobile phase) ควำมสำมำรถของสำรผสมถูกแยกออกจำก
กนัไดน้ัน้จะขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำรเขำ้กนัไดด้ขีองสำรนัน้กบัเฟสนิ่งหรอืเฟสเคลื่อนที่ทีไ่ม่ละลำย
ซึ่งกนัและกนั สำรประกอบที่สำมำรถเข้ำกนัได้ดกีบัเฟสนิ่งจะถูกแยกออกมำทหีลงั โดยสำรที่ถูกแยก
ออกมำได้จะถูกตรวจวดัด้วยเครื่องตรวจหำสญัญำณ (Detector) และสญัญำณที่บนัทกึได้มลีกัษณะเป็น
กรำฟแหลมทรงสงูหรอืพคี (Peak) หรอืโครมำโทแกรม (Chromatogram) กำรวเิครำะหน์ี้สำมำรถตรวจหำ
ไดท้ัง้เชงิคุณภำพวเิครำะห ์(Qualitative analysis) และเชงิปรมิำณวเิครำะห ์(Quantitative analysis) โดย
กำรเปรียบเทียบกับสำรมำตรฐำนซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิเครำะห์สำรประกอบที่ระเหยยำก (Low volatile 
substation) หรอืมนี ้ำหนักโมเลกุลสูง (ภำพที่ 6.6) ส่วนประกอบหลกัของเครื่องโครมำโทกรำฟีของเหลว
สมรรถนะสงูประกอบดว้ย 

1) เฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) เป็นตวัท ำละลำยท ำหน้ำที่ในกำรน ำสำรตวัอย่ำงที่อยู่ในตวัท ำ
ละลำยเขำ้สู่เฟสนิ่งทีบ่รรจอุยูใ่นคอลมัน์ทีใ่ชแ้ยกตวัอยำ่ง  

2) คอลมัน์ (Column) บรรจุดว้ยเฟสนิ่งซึง่เป็นของแขง็หรอืเจลเพื่อแยกองค์ประกอบของสำรซึ่ง
เกดิขึน้ ณ ต ำแหน่งระหว่ำงเฟสเคลื่อนทีก่บัเฟสนิ่ง 

3) ปัม้ น ำส่งตวัท ำละลำยซึง่เป็นเฟสเคลื่อนทีเ่ขำ้สู่ระบบ   
4) เครือ่งฉีดสำร (Injector) ช่วยน ำส่งสำรตวัอยำ่งเขำ้สู่ระบบ 
5) เครือ่งตรวจหำ (Detector) ตรวจสญัญำณของสำรทีไ่ดจ้ำกกำรแยกองคป์ระกอบ 
HPLC สำมำรถแบ่งตำมสภำพมขีัว้สมัพทัธ์ของเฟสนิ่งและเฟสเคลื่อนเป็นแบบนอรม์อลเฟสโคร

มำโทกรำฟี (Normal phase chromatography) ที่เฟสนิ่งมคีวำมเป็นขัว้มำกกว่ำเฟสเคลื่อนที่ และแบบรี
เวิร์สเฟสโครมำโทกรำฟี (Reversed phase chromatography) ที่เฟสนิ่งมีควำมเป็นขัว้น้อยกว่ำเฟส
เคลื่อนที ่ซึง่ใชบ้อนเดดเฟสที่มหีมู่ฟังก์ชนัอลัคลิจบักบัเฟสนิ่งเพื่อสรำ้งสภำวะไม่ชอบน ้ำ (Hydrophobic 
stationary) อย่ำงไรกต็ำมโครมำโทกรำฟีทัง้สองแบบสำมำรถใช้ได้กบักลุ่มสำรทีค่ล้ำยกนั แต่รเีวริส์เฟส
โครมำโทกรำฟีทีใ่ชเ้ฟสนิ่งเป็นบอนเดดเฟสจะไดร้บัควำมนิยมมำกกว่ำ  

ในปัจจบุนัมกีำรน ำเอำเทคนิค HPLC มำใชใ้นกำรวดัจ ำแนกและวเิครำะหโ์ลหะ สำรพษิจำกเชือ้รำ 
ยำต้ำนจุลชพี สำรก ำจดัแมลง สำรก ำจดัหญ้ำ สำรก ำจดัเชือ้รำ และสำรพลำสตคิเมลำมนี เป็นต้น (Vidal 
and Fenich, 2006; Sun et al., 2010) 
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ภำพท่ี 6.6 องคป์ระกอบของเทคนิคโครมำโทกรำฟีของเหลวสมรรถนะสงู 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Vidal and Fenich, 2006; Sun et al., 2010 
 

6.2.2) เทคนิคกำ๊ซโครมำโทกรำฟี (Gas chromatography; GC) 
เป็นเทคนิคกำรแยกสำรผสมทีร่ะเหยเป็นก๊ำซโดยมเีฟสเคลื่อนที ่(Mobile phase) เป็นก๊ำซน ำพำ 

(Carrier gas) ท ำใหเ้กดิกำรเคลื่อนที ่ เมื่อสำรตวัอย่ำงฉีดเขำ้สู่ระบบจะไดร้บัควำมรอ้นและกลำยเป็นไอ
แลว้ ก๊ำซจะน ำสำรตวัอยำ่งเคลื่อนทีผ่่ำนเฟสนิ่ง (Stationary phase) ซึง่อยูใ่นคอลมัน์แยกสำร โดยเฟสนิ่ง
จะดูดซบัสำร สำรแต่ละชนิดจะถูกดูดซบัไดไ้ม่เท่ำกนัท ำใหอ้งคป์ระกอบของสำรผสมถูกแยกออกจำกกนั 
และในคอลมัน์นี้ก๊ำซน ำพำซึ่งไหลผ่ำนคอลมัน์ตลอด จะน ำองค์ประกอบของสำรแต่ละชนิดออกจำก
คอลมัน์เขำ้สู่เครื่องตรวจหำสญัญำณ (Detector) แลว้เครื่องจะส่งสญัญำณไปยงัเครื่องบนัทกึ (Recorder) 
ได้โครมำโทแกรมเพื่อประเมนิคุณภำพและปรมิำณของสำร (ภำพที่ 6.7) ในปัจจุบนัมกีำรน ำเอำเทคนิค 
GC มำใช้ในกำรจ ำแนกและวเิครำะห์ ยำต้ำนจุลชพี สำรก ำจดัแมลง ยำสำรก ำจดัหญ้ำ สำรก ำจดัเชื้อรำ 
ยำ สำรพลำสตคิเมลำมนี สำรไฮโดรคำรบ์อน รวมถงึกำรประยกุต์ใชใ้นกำรตรวจโลหะและสำรพษิจำกเชือ้
รำ (Mehrotra, 2006) 

 

 
ภำพท่ี 6.7 องคป์ระกอบของเทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟี 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Mehrotra, 2006 
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ปัจจุบนัเทคนิคทีใ่ชใ้นกำรจ ำแนกชนิดและปรมิำณของธำตุหรอืสำรประกอบมหีลำยประเภท เช่น 
สเปคโทรโฟโตเมทร ีอะตอมมคิแอบซอรพ์ชนัสเปคโทรเมทร ีอนิดคัทพีคพัเพลิพลำสมำออพตคิลัอีมสิ
ชนัสเปคโทรเมทร ีโครมำโทกรำฟีของเหลวสมรรถนะสูง ก๊ำซโครมำโทกรำฟี เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำมกำร
ตรวจวเิครำะห์แต่ละเทคนิคมขีอ้จ ำกดัหลำยอย่ำง เช่น กำรตรวจวเิครำะห์ธำตุหรอืสำรประกอบไดน้้อย 
อำจไดแ้ต่ละธำตุต่อกำรวดัตวัอย่ำงแต่ละครัง้ และไม่สำมำรถบอกควำมแตกต่ำงของเลขออกซเิดชนัของ
ธำตุ รวมถงึเป็นเทคนิคทีส่ำรตวัอย่ำงจะถูกท ำลำย เป็นตน้ จำกขอ้จ ำกดัดงักล่ำวจงึมกีำรน ำเครือ่งมอืของ
เทคนิควเิครำะห์มำร่วมกันตัง้แต่สองเครื่องขึน้ไป (Hyphenated techniques) เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถใน
กำรแยกสำรหรอืวดัปรมิำณหรอืเพิม่ควำมบรสิุทธิข์องสำรหรอืเพิม่ควำมรวดเรว็ควำมถูกตอ้งในกำรศกึษำ
โครงสรำ้งของสำรตวัอยำ่งทีซ่บัซอ้น  

6.2.3) เทคนิคกำ๊ซโครมำโทกรำฟีร่วมกบัเทคนิคโครมำโทกรำฟี (Gas chromatography-

gas chromatography; GC-GC) 
เทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีร่วมกบัเทคนิคโครมำโทกรำฟี หรอืที่เรยีก โครมำโทกรำฟชนิดก๊ำซ

แบบสองมติ ิ(Two dimensional gas chromatography) เป็นกำรเชื่อมคอลมัน์มติทิี่หนึ่งกบัคอลมันมติิที่
สองดว้ยมอดูเลเตอร ์มกีำรน ำส่วนสกดั (Fraction) ทีแ่ยกไดจ้ำกคอลมัน์แรกซึง่ยงัมคีวำมบรสิุทธิไ์ม่มำก
พอ ผ่ำนเขำ้สู่คอลมัน์ทีส่องเพื่อท ำกำรแยกใหม้คีวำมบรสิุทธิเ์พิม่ขึน้ ปัจจบุนัเครือ่งตรวจหำ (Detector) ที่
น ำมำใช้คือ Flame ionization detector (FID) หรอื Micro electron-capture detector (µECD) (ภำพที่ 
6.8) 

ภำพท่ี 6.8 องคป์ระกอบของเทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีรว่มกบัเทคนิคโครมำโทกรำฟี 
   ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Zeighler et al., 2012; Antle et al., 2013; Antle, et al., 2014 
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ประโยชน์ของเทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีร่วมกบัเทคนิคโครมำโทกรำฟีน ำมำใช้ ในกำรตรวจ
วเิครำะหง์ำนดำ้นปิโตรเคม ีเช่น กลุ่มอลัเคน (พำรำฟีน) กลุ่มอลัเคนทีม่โีครงสรำ้งวงแหวนแนพธำลนี และ
กลุ่มที่มวีงแหวนอะโรมำตกิ 1 ถงึ 3 วง กำรตรวจวเิครำะห์องค์ประกอบเคมขีองเปลอืกโลก กำรตรวจ
วเิครำะหส์ำรในควนับุหรี ่น ้ำหอม สำรแต่งกลิน่ในอำหำร และสำรกลุ่มโพลฮีำโลจเีนเตดไบเฟนิล (พซีบี)ี 
กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตร เช่น กำรตรวจวเิครำะห์สำรก ำจดัแมลงในพชืผกัผลไม ้นอกจำกนี้ยงัมี
กำรใช้ประโยชน์ทำงเภสชักรรม เช่น กำรตรวจวเิครำะห์สำรออกฤทธิใ์นสมุนไพร เมแทบอไลต์ของยำ 
เป็นตน้ (Zeighler et al., 2012; Antle et al., 2013; Antle, et al., 2014) 

6.2.4) เทคนิคกำ๊ซโครมำโทกรำฟีร่วมกบัแมสสเปคโทรเมทรี (Gas chromatography-mass 
spectrometry; GC-MS) 

ก๊ำซโครมำโทกรำฟี (GC) ท ำหน้ำทีใ่นกำรแยกสำร ส่วนแมสสเปคโทเมทร ี(MS) ท ำหน้ำทีใ่นกำร
ตรวจวดัปรมิำณและพสิูจน์องค์ประกอบในสำรผสม ชุดเครื่องมอืนี้เป็นกำรท ำงำนร่วมกันที่เหมำะสม
เนื่องจำกสำรตวัอย่ำงที่ผ่ำนคอลมัน์และออกจำกโครมำโทกรำฟีจะอยู่ในสภำวะก๊ำซซึ่งเหมำะกับกำร
วเิครำะหต่์อดว้ยแมสสเปคโทเมทร  ีนอกจำกนี้ยงัมกีำรพฒันำเครื่องมอืใหม้ปีระสทิธภิำพสูงขึน้ เช่น กำร
ต่อโซลดิเฟสไมโครเอกซแ์ทรกชนั (Solid phase microextraction) เพิม่เขำ้กบัหวัฉีดของโครมำโทกรำฟี 
ชนิดก๊ำซ ท ำให้สำมำรถใช้กบัสำรประกอบที่ไม่ทนควำมรอ้นและมปีรมิำณน้อย เทคนิคก๊ำซโครมำโทก
รำฟีรว่มกบัแมสสเปคโทรเมทรปีระกอบดว้ย 3 ส่วนทีต่่อคู่ควบกนัทำงกำยภำพและ/หรอือเิลก็โทรนิค โดย
ที่เครื่องโครมำโทกรำฟีจะแยกสำรผสมแล้วส่งโมเลกุลของสำรตวัอย่ำงที่อยู่ในสถำนะก๊ำซเข้ำสู่เครื่อง
แมสสเปคโทเมทร ีเพื่อออิอนไนซ์ (Ionize) ไอของโมเลกุล แล้วผ่ำนขัน้ตอนของกำรวเิครำะห์มวลและ
ตรวจวดัไอออน (ภำพที ่6.9) 

 
ภำพท่ี 6.9 องคป์ระกอบของเทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีรว่มกบัแมสสเปคโทเมทร ี
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Andersson, 2001; Qi and Armstrong, 2007 
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เทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีร่วมกบัแมสสเปคโทรมกีำรประยุกต์ใชใ้นกำรวเิครำะหส์ำรประกอบที่
ระเหยหรอือยู่ในรูปก๊ำซ ได้แก่ สำรแต่งกลิน่ สำรเสพติด สำรหอมระเหย ฮอร์โมนในนักกีฬำหรอืกรด
ไขมนั อย่ำงไรกต็ำมยงัพบขอ้ดอ้ยของเครื่องมอืคอื สำรพษิที่ต้องกำรวเิครำะหต์อ้งระเหยไดห้รอือยู่ในรปู
ก๊ำซจงึมขีอ้จ ำกดัในกำรวเิครำะหส์ำรที่มนี ้ำหนักโมเลกุลสูง รวมถงึกำรใชเ้ครื่องแมสสเปคโทเมทรตี้องมี
กำรปรบัและเทยีบมำตรฐำนเครื่องด้วย Perfluoro-t-butylamine (PFTBA) จงึจะมคีวำมถูกต้องแม่นย ำ 
(Andersson, 2001; Qi and Armstrong, 2007) 

6.2.5) เทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีร่วมกบัโฟเรียทรำนส์ฟอรม์อินฟำเรดสเปคโตรเมทรี  
(Gas chromatography-fourier transform infrared spectrometer; GC-FTIR)   

โครมำโทกรำฟีชนิดก๊ำซท ำหน้ำทีใ่นกำรแยกสำร ก่อนผ่ำนสู่เครือ่งตรวจหำหรอืดเีทคเตอรท์ีเ่รยีก 
โฟเรยีทรำนสฟ์อรม์อนิฟำเรดสเปคโตรเมทร ี(FTIR) ทัง้ในดำ้นกำรวเิครำะหเ์ชงิคุณภำพโดยพจิำรณำจำก
สเปกตรมัและกำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณจำกกำรดดูกลนืแสงองิตำมกฎของเบยีร ์ปัจจบุนั FTIR ไดร้บัควำม
นิยมค่อนข้ำงน้อยในกำรเป็นดเีทคเตอร์ของ GC เพรำะมคีวำมไวและควำมเรว็ในสแกนสเปกตรมัต ่ ำ 
ปรมิำณสำรที่สำมำรถตรวจวเิครำะห์เกินควำมจุของคอลมัน์ ดงันัน้จงึนิยมน ำมำใช้เป็นเครื่องตรวจหำ
เสรมิกบัเครือ่งตรวจหำชนิดอื่น เช่น ใชเ้ป็นเครือ่งตรวจหำเสรมิกบั GC-MS ในกำรแยกควำมแตกต่ำงของ
ไอโซเมอร ์และกำรศกึษำสตูรโครงสรำ้งของสำรประกอบทีม่โีครงสรำ้งใกลเ้คยีงกัน โดยเฉพำะในงำนวจิยั
ด้ำนสิง่แวดล้อม นิติวทิยำศำสตร์ และกำรวเิครำะห์ทำงเภสชักรรม รวมถึงกำรหำสูตรโครงสร้ำงและ
องคป์ระกอบสำรเตมิแต่งในอำหำร (ภำพที ่6.10) (Hussain and Maqbool, 2014) 
 

 
 

ภำพท่ี 6.10 องคป์ระกอบของเทคนิคก๊ำซโครมำโทกรำฟีรว่มกบัโฟเรยีทรำนสฟ์อรม์ 
             อนิฟำเรดสเปคโตรเมทร ี

ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Hussain and Maqbool, 2014 
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6.2.6) เทคนิคลิควิดโครมำโทกรำฟีร่วมกบัแมสสเปคโตรเมทรี (Liquid chromatography-
mass spectrometry; LC-MS)  

เทคนิคลคิวดิโครมำโทกรำฟีร่วมกบัแมสสเปคโตรเมทรีเป็นเทคนิคของเครื่องมอืสองชนิดท ำงำน
ร่วมกนัจำกหลกักำรเปลี่ยนสำรที่ต้องกำรวเิครำะห์ซึ่งอยู่ในรูปของสำรละลำยจำกเครื่อง HPLC ให้เป็น
ไอออนในสถำนะก๊ำซที่เหมำะสมส ำหรบัผ่ำนเข้ำสู่เครื่องวเิครำะห์มวลแมสสเปคโตรเมทร ีซึ่งส่วนต่อ
ประสำนในเครื่อง LC-MS ในปัจจุบนัรูปแบบ Electrospray (ES) และ Atmospheric pressure chemical 
ionization (APCI)  ท ำ ให้ ได้ ไอออนแบบซ้อฟ (Soft ionization)  ซึ่ ง ไม่ท ำ ให้ส ำรแตกกระจำย 
(Fragmentation) เกิดไอออนที่มหีลำยประจุ ท ำให้วเิครำะห์โมเลกุลที่อำจมมีวลมำกกว่ำ 105 ดำลตนั 
รวมถงึโปรตนี พอลเิมอรแ์ละโพลแีซคคำไรด ์(ภำพที ่6.11) (Pitt, 2009) 

 

       ภำพท่ี 6.11 องคป์ระกอบของเทคนิคลคิวดิโครมำโทกรำฟีรว่มกบัแมสสเปคโตรเมทร ี
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Pitt, 2009  
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6.2.7) เทคนิคลิควิดโครมำโทกรำฟีร่วมกบันิวเคลียรแ์มกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมทรี 
(Liquid chromatography-nuclear magnetic resonance spectrometry; LC-NMR) 

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมทรีเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรดูดกลืนพลังงำน
แม่เหล็กไฟฟ้ำของนิวเคลยีสซึ่งส่วนใหญ่เป็นอะตอมของโปรตอน (1H, proton NMR) หรอือะตอมของ
คำร์บอน-13 (13C, carbon NMR) โดยที่อะตอมของโปรตอนและคำร์บอนที่อยู่ในโครงสร้ำงจะเกิดกำร 
เรโซแนนซ์ในสนำมแม่เหลก็และปรำกฏเป็นสญัญำณบนสเปกตรมัของนิวเคลยีรแ์มกเนตกิเรโซแนนซ์ 
(NMR spectrum) ที่เรยีกว่ำ ค่ำเคมคิลัชิฟ (Chemical shift) (ภำพที่ 6.12) และจำกค่ำเคมคิลัชิฟนี้ใช้
ศึกษำโครงสร้ำงทำงเคมขีองสำรหรอืใช้ในกำรพสิูจน์ชนิดธำตุหรอืสำรประกอบโดยกำรเปรยีบเทียบ
สเปกตรมั (โปรตอนและ/หรอืคำรบ์อน) กบัสำรที่เคยมรีำยงำนไว้ รวมทัง้อธบิำยโครงสรำ้งทำงเคมขีอง
สำร โดยไม่จ ำเป็นต้องท ำให้เป็นสำรบรสิุทธิ ์นอกจำกน้ียงัใช้ในกรณีที่สำรตวัอย่ำงมปีรมิำณน้อย เช่น 
กำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีของพืชเพื่อกำรจดัอนุกรมวิธำน (Chemotaxonomy) และกำรศึกษำ
เกี่ยวกบัจลนศำสตร์ของยำ (Pharmacokinetics) ในร่ำงกำยของสิง่มชีวีติ เป็นต้น (Webb et al., 2001; 
Keifer, 2003; Durand et al., 2010) 

 

 
 
ภำพท่ี 6.12 องคป์ระกอบของเทคนิคลคิวดิโครมำโทกรำฟีรว่มกบันิวเคลยีรแ์มกเนตกิเรโซแนนซ์ 

      สเปกโทรเมทร ี
        ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Webb et al., 2001; Keifer, 2003; Durand et al., 2010  
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6.3 เทคนิคกำรตรวจวิเครำะหส์ำรพิษจำกเช้ือรำ 
6.3.1) เทคนิคสเปคโทรโฟโตเมทรี (Spectrophotometry) 
สเปคโทรโฟโตเมทรเีป็นเทคนิคตรวจวดักำรดูดกลนืแสงของสำรพษิหรอืสำรประกอบเชงิซ้อนที่

จบักบัออิอนหรอือะตอมหรอืโมเลกุล (ลแิกนด)์ ในช่วงแสงขำวทีม่ชี่วงควำมยำวคลื่น 190-800 นำโนเมตร
และช่วงรงัสอุีลตรำ้ไวโอเลต (ภำพที ่6.13) กำรวเิครำะห์ปรมิำณสำรพษิเทคนิคนี้สำมำรถอธบิำยได้ตำม
กฎของเบยีร ์(Beer’s Law) ซึง่อธบิำยว่ำ “แสงทีม่คีวำมยำวคลื่นเดยีวผ่ำนตวักลำงทีเ่ป็นสำร สดัส่วนของ
ค่ำกำรดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสำรจะแปรผันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับควำมเข้มข้นของสำรที่
ดดูกลนืแสง” ดงัสมกำร  

 

      A = M(BC) 

A คอื ปรมิำณควำมเขม้ของแสงทีถู่กดดูกลนื   
B คอื ควำมหนำของสำรพษิทีล่ ำแสงผ่ำน 

     C คอื ควำมเขม้ขน้ของสำรพษิ หน่วยเป็น มลิลโิมลต่อลติร     
    M คอื ปรมิำณกำรดดูกลนื หน่วยเป็น มลิลโิมลต่อเซนตเิมตร     
 

ส ำหรบัคุณสมบตัสิำรพษิที่ตรวจวเิครำะหค์วรมคี่ำปรมิำณกำรดูดกลนื (Molar absorptivity) สงู 
จงึสำมำรถวดักำรดูดกลนืคลื่นแสงได ้ซึง่โมเลกุลของตวัอย่ำงสำรพษิถูกฉำยดว้ยแสงในช่วงแสงขำวหรอื
รงัสยีวูทีีม่พีลงังำนเหมำะสมจะท ำใหอ้เิลก็ตรอนภำยในอะตอมเกดิกำรดูดกลนืแสงแลว้เปลี่ยนสถำนะไป
อยู่ในชัน้ทีม่รีะดบัพลงังำนสูงกว่ำ เพื่อวดัปรมิำณของแสงทีผ่่ำนหรอืสะทอ้นมำจำกตวัอย่ำงเทยีบกบัแสง
จำกแหล่งก ำเนิดควำมยำวคลื่น เทคนิคสเปคโทรโฟโตเมทรใีช้ประโยชน์ในกำรวเิครำะหโ์ลหะหนัก เช่น 
ตะกัว่ ปรอท นิเกลิ แคดเมยีม สำรหนู โครเมยีม โคบอลตแ์ละคอปเปอร ์(Kachbi et al., 2010; Okoye et 
al., 2013; Marzan et al., 2017) สำรก ำจดัวชัพชื เช่น พโิคลแรม (Picloram) (Zamani, 2013) สำรก ำจดั
แมลง เช่น ออรก์ำโนฟอสเฟต เดลต้ำเมทธรนิ ไซเปอรเ์มทธรนิ สำรก ำจดัเชือ้รำ เช่น ไดไธโอคำรบ์ำเมต 
ฟอสฟอรสั ไนโตรเจน และก ำมะถนั รวมถงึสำรพษิเชือ้รำ เช่น อะฟลำทอกซนิ ซรีำลโีนน ดอีอกซนีิวำลิ
นอล ออกครำทอกซนิ (Gaag et al., 2003; Rahmani et al., 2009; Tengjaroenkul et al., 2013) 
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ภำพท่ี 6.13 องคป์ระกอบของเทคนิคสเปคโทรโฟโตเมทร ี

   ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Kachbi et al., 2010; Okoye et al., 2013 
 

6.3.2)  เทคนิคอีไลซำ (Enzyme-linked immune sorbent assay; ELISA)  
อีไลซำเป็นเทคนิคที่มีกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณสำรจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสี ภำยหลัง

เกดิปฏกิริยิำระหว่ำงสำรจ ำเพำะในตวัอย่ำงกบัสำรตรวจสอบที่จบักบัเอนไซมใ์ห้ส ีหลกักำรตรวจวดัเริม่
จำกกำรให้สำรตรวจสอบเกำะยดึตดิกบัพื้นผวิถำดหลุมหรอืหลอดแก้ว หำกมสีำรจ ำเพำะปรำกฏอยู่ใน
สำรละลำยทดสอบ สำรจ ำเพำะจะสรำ้งพนัธะกบัสำรตรวจสอบไดเ้ป็นสำรประกอบ และเมื่อเตมิสำรเกดิส ี
เอนไซมท์ีเ่กำะอยู่กบัสำรประกอบจะท ำปฏกิรยิำท ำใหส้ขีองสำรประกอบดงักล่ำวเปลีย่นไป ปรมิำณของ
สำรจ ำเพำะในตวัอย่ำงตรวจวเิครำะห์ได้จำกปรมิำณสทีีเ่กดิขึน้ภำยหลงัปฏกิริยำภำยใต้เครื่องอไีลซำรดี
เดอร ์(ELISA reader) ทีค่วำมยำวคลื่นของสำรจ ำเพำะแต่ละสำร (ภำพที ่6.14) 

ปัจจุบนัเทคนิคนี้นิยมใชใ้นกำรวดัปรมิำณสำรพษิจำกเชือ้รำปนเป้ือนในวตัถุดบิอำหำรสตัว ์เช่น 
อะฟลำทอกซนิ ซรีำลโีนน ออกครำทอกซนิ ททีูทอกซนิ รวมถึงกำรตรวจวนิิจฉัยทำงกำรแพทย์ เช่น 
ระดับภูมิคุ้มกันโรคหรือวัคซีนหรือยำปฏิชีวนะ (Liu et al., 2009; Philips et al., 2012; Shah et al., 
2016) 
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ภำพท่ี 6.14 องคป์ระกอบของเทคนิคอไีลซำในกำรตรวจวเิครำะหป์รมิำณสำร 
  ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Liu et al., 2009; Philips et al., 2012 

 

6.3.3) เทคนิคอะตอมมิคอีมิชชนัสเปคโทรสโคปี (Atomic emission spectroscopy)  
อะตอมมคิอมีชิชนัสเปคโทรสโคปีเป็นเทคนิคที่วดักำรปล่อยคลื่นแสงหรอืสเปกตรมัจำกอะตอม

อิสระ ในช่วงกำรกลบัสู่สภำวะพื้นในช่วงยูวี-วิสิเบิลภำยหลงักำรถูกกระตุ้น (ภำพที่ 6.15) เทคนิคนี้
ส่วนมำกนิยมใชก้บัธำตุหมู ่1 และหมู ่2 (Galbacs et al., 2005; Jankowski et al., 2005) และแบ่งไดเ้ป็น 
2 รปูแบบ คอื 

1) ใช้เปลวไฟ (Flame) ท ำให้ตัวอย่ำงแตกตัวเป็นอะตอม (Atomization) และเกิดกำรกระตุ้น 
(Excitation) โดยทัว่ไปมกัจะใช้วธิวีเิครำะห์ตวัอย่ำงที่เป็นสำรละลำย และมพีลงังำนกระตุ้น (Excitation 
energy)  

2) ไม่ใชเ้ปลวไฟ (Nonflame) ซึง่เป็นพวกปล่อยประจุไฟฟ้ำ (Electrical discharge) เช่น DC arc 
และ AC spark ในกำรวิเครำะห์สำรตัวอย่ำงที่เป็นของแข็ง รวมถึง  RF plasma ในกำรวิเครำะห์สำร
ตวัอยำ่งทีเ่ป็นสำรละลำย เป็นตน้  

เทคนิคทีใ่ชว้เิครำะหแ์บบที ่2 นิยมใชม้ำกกว่ำแบบที ่1 เพรำะใชอุ้ณหภมูสิูงกว่ำ อยำ่งไรกต็ำมวธิี
เหล่ำนี้ก็มขี้อจ ำกดัซึ่งขึ้นอยู่กบักำรน ำไปใช้ประโยชน์ ชนิดของตวัอย่ำง จ ำนวนตวัอย่ำง ปรมิำณของ
ตวัอย่ำง สภำพไวที่ต้องกำร และขอ้มูลที่ต้องกำรวเิครำะห์ เทคนิคอะตอมมคิอมีชิชนัสเปคโทรสโคปี มี
หลกักำรทีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้ 

1) ท ำสำรตวัอย่ำงให้เป็นอะตอมเสร ี(Atomization) แล้วอะตอมนัน้จะถูกกระตุ้นเพื่อให้เกดิกำร
เปล่งแสง  
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2) แสงที่มลีกัษณะเฉพำะจะเปล่งออกมำเป็นสเปกตรมัเฉพำะตวัของอะตอมแต่ละชนิด ในกำร
ตรวจวดัใหเ้ลอืกจำกควำมไวของกำรวดัสูงสุดโดยใช้โมโนโครเมเตอร ์(Monochromator) ส่วนควำมเขม้
ของแสงจะถูกตรวจวดัดว้ยดเีทคเตอรแ์ละระบบอ่ำนผล (Read out system) 

3) ควำมเข้มของแสงที่วดัได้น ำไปเปรยีบเทยีบกบัควำมเข้มของแสงจำกสำรมำตรฐำนเพื่อหำ
ควำมเขม้ขน้ของธำตุในสำรตวัอย่ำง ถ้ำใช้อุณหภูมยิิง่สูงในกำรกระตุ้น ควำมเขม้ของแสงจะยิง่มำกขึ้น 
หำกอุณหภูมสิูงเกนิไปจะเกดิไอออไนเซชนัเพิม่ขึน้ดว้ย ท ำใหส้เปกตรมัทีไ่ดม้คีวำมซบัซอ้นยิง่ขึน้และค่ำ 
ควำมเขม้ขน้ในกำรปลดปล่อย (Emission intensity) ของอะตอมลดลง 

 
ภำพท่ี 6.15  องคป์ระกอบของเทคนิคอะตอมมคิอมีชิชนัสเปคโทรสโคปี 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Galbacs et al., 2005; Jankowski et al., 2005 
 

6.3.4)  โฟเ รียทรำนส์ฟอร์มอินฟำเรดสเปคโตรเมทรี (Fourier transform infrared 
spectrometer; FT-IR Spectrometer) 

โฟเรยีทรำนส์ฟอรม์อนิฟำเรดสเปคโตรเมทรี เป็นเทคนิคที่ใชใ้นกำรวเิครำะห์โครงสรำ้งของสำร 
โดยกำรวดักำรดูดกลนืรงัสทีีอ่ยูใ่นช่วงอนิฟรำเรด ทีอ่ยูใ่นช่วงเลขคลื่น (Wave number) ประมำณ 12800 
- 10 หนึ่งต่อเซนตเิมตร ซึง่สำมำรถวเิครำะหต์วัอยำ่งทีเ่ป็นของแขง็ ของเหลวและก๊ำซ 

รงัสอีนิฟรำเรด (Infrared radiation) เป็นรงัสคีลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำที่มองไม่เหน็ด้วยตำเปล่ำแต่ให้
ควำมรอ้นทีส่มัผสัได ้รงัสอีนิฟรำเรดอยู่ระหว่ำงช่วง Visible radiation กบั Microwave radiation โดยช่วง
ของรงัสอีนิฟรำเรดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วง Near infrared (12800-4000 หนึ่งต่อเซนตเิมตร) ช่วง 
Middle infrared (4000-200 หนึ่งต่อเซนตเิมตร) ช่วง Far infrared (200-10 หนึ่งต่อเซนตเิมตร) ช่วงของ
รงัสอีินฟรำเรดที่ใช้ประโยชน์ในกำรวเิครำะห์ทำงเคมไีด้แก่ช่วง Middle IR เนื่องจำกรงัสอีินฟรำเรดมี
พลงังำนค่อนขำ้งต ่ำ เมือ่โมเลกุลของสำรดดูกลนืรงัสอีนิฟรำเรดเขำ้ไปจะท ำใหพ้นัธะในโมเลกุลเกดิกำรสัน่
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และกำรหมนุ ท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงของโมเลกุล กำรทีโ่มเลกุลจะดดูกลนืรงัสอีนิฟรำเรดไดน้ัน้ควำมถี่
ของรงัสอีนิฟรำเรดต้องเท่ำกบัควำมถี่กำรสัน่ของโมเลกุลของสำรนัน้ๆ ซึ่งสำรอนิทรยี ์เช่น สำรพษิจำก
เชื้อรำโปรตีน เชื้อแบคทีเรีย และอนินทรีย์ เช่น ดิน เนื้อไม้ (Andersson, 2001; Madejova, 2003; 
McMullin et al., 2015; Zarnowiec et al., 2015) แต่ละชนิดจะมีค่ำควำมถี่ของกำรสัน่ที่จ ำเพำะและ
แตกต่ำงกนัไปท ำใหส้ำมำรถน ำเทคนิคนี้มำใชใ้นกำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้งและชนิดของสำรได ้ 

ส่วนประกอบทีส่ ำคญัของเครือ่ง FTIR spectrometer ประกอบไปดว้ย 1) แหล่งก ำเนิดแสง (Light 
source) 2) ชุดก ำเนิดรงัส ี(Interferometer) 3) เครื่องตรวจหำ (Detector) และ 4) เครื่องคอมพวิเตอร์
ประมวลผล (Computer) (ภำพที่ 6.16) กำรแสดงผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคนี้แสดงเป็น
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง Wave number กบั Transmittance ซึง่เรยีกว่ำ Infrared spectrum 

  

 
 

ภำพท่ี 6.16 องคป์ระกอบของเทคนิคเครือ่งโฟเรยีทรำนสฟ์อรม์อนิฟำเรดสเปคโตรเมทร ี
 ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Andersson, 2001; Madejova, 2003; McMullin et al., 2015 

 

6.3.5) เทคนิคแคปิลำรีโซนอิเลกโทรโฟเรซีสร่วมกบัแมสสเปคโตรเมทรี (Capillary zone 
electrophoresis-mass spectrometry; CEMS) 

แคปิลำรโีซนอเิลกโทรโฟเรซสี (Capillary zone electrophoresis; CZE) ใช้คอลมัน์แคปิลำรยีำว
ประมำณ 20-80 เซนตเิมตร ซึ่งภำยในบรรจุด้วยเจลที่มบีฟัเฟอรห์รอืสำรละลำยบฟัเฟอรร์่วมกบักำรใช้
แรงเคลื่อนไฟฟ้ำในกำรแยกโมเลกุลสำรตวัอย่ำงที่มปีระจุต่ำงกนั เคลื่อนผ่ำนไปด้วยอตัรำเรว็ต่ำงกัน 
แสดงผลเป็นแถบบำงขนำดเลก็ขององคป์ระกอบแต่ละชนิดภำยในสำร ก่อนเขำ้สู่เครื่องแมสสเปคโตรเมทร ี
เพื่อวเิครำะหม์วลสำร (ภำพที ่6.17) เทคนิคนี้มปีระโยชน์ในกำรวเิครำะหโ์มเลกุลทีม่ปีระจุสูง เช่น ล ำดบั
ของโปรตนี ส่วนผสมของเปปไทด์จำกกำรย่อยโปรตนี และใช้วเิครำะห์โมเลกุลขนำดเลก็ที่มปีระจุ เช่น  
อลัคำลอยด ์เป็นตน้ (Bailey and Marshall, 2005) 
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     ภำพท่ี 6.17 องคป์ระกอบของเทคนิคแคปิลำรโีซนอเิลกโทรโฟเรซสีรว่มกบัแมสสเปคโตรเมทร ี
    ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Bailey and Marshall, 2005 
 
6.4 สรปุ 
 กำรปนเป้ือนของสำรพษิกลุ่มโลหะหนกั สำรก ำจดัศตัรพูชื และสำรพษิเชือ้รำจ ำเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค
กำรตรวจวเิครำะหส์ำรพษิที่เฉพำะเจำะจงและมปีระสทิธภิำพสงูเพื่อทรำบชนิด ปรมิำณกำรปนเป้ือนของ
สำรพษิที่ควำมถูกต้องและแม่นย ำน ำไปสู่กำรจดักำรที่เหมำะสมต่อไป เทคนิคกำรตรวจวเิครำะห์ของ
เครื่องมือแต่ละประเภทมีควำมเหมำะสมกับชนิดของสำรพิษแต่ละชนิดแตกต่ำงกัน แต่ก็สำมำรถ
ประยุกต์ใชจุ้ดเด่นของเครื่องมอืแต่ละประเภทใหส้ำมำรถตรวจวเิครำะหส์ำรพษิทีม่ลีกัษณะและคุณสมบตัิ
ที่เฉพำะตวัได้ หลกักำรที่ส ำคญัของเครื่องมอืวเิครำะห์สำรพษิในแต่ละกลุ่มจะอำศยัหลกักำรทำงฟิสกิส ์
เคม ีและคอมพวิเตอรร์่วมกนั ดงันัน้กำรท ำควำมเขำ้ใจต่อหลกักำรของเครื่องมอืในกำรวเิครำะหส์ำรพิษ
แต่ละกลุ่มจึงมีควำมส ำคัญ ทัง้นี้กำรประยุกต์หรือกำรบูรณำกำรกำรใช้เครื่องมือร่วมกันส่งผลต่อ
ประสทิธภิำพของกำรตรวจวเิครำะหส์ำรพษิทีป่นเป้ือนในสิง่แวดลอ้มไดถู้กตอ้งแมน่ย ำมำกขึน้ 
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บทท่ี 7 

เทคโนโลยีกำรบ ำบดัสำรพิษ 
 
 กจิกรรมกำรใชน้ ้ำของมนุษย ์โดยเฉพำะกจิกรรมด้ำนอุตสำหกรรม กำรเกษตรกรรม ตวัอยำ่งเช่น 
กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำส่งผลให้เกิดกำรปนเป้ือนของสำรพิษในน ้ำและตะกอนดิน หำกไม่มกีำรบ ำบดั
สำรพิษดงักล่ำวจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม ก่อให้เกิดกำรสะสมสำรพิษในระบบนิเวศ  
ห่วงโซ่อำหำร และมนุษยใ์นที่สุด กำรใช้เทคโนโลยชี่วยในกำรบ ำบดัหรอืก ำจดัสำรพษิจงึเป็นแนวทำงที่
ส ำคญัที่จะช่วยป้องกันสำรพิษไม่ให้ปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม หรอืหำกมกีำรปนเป้ือนก็ท ำให้ชนิดและ
ปรมิำณของสำรพิษลดลงจนระบบธรรมชำติสำมำรถฟอกตัวเองหรอืฟ้ืนคืนสภำพได้ ซึ่งทิศทำงของ
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและก่อใหเ้กดิควำมยัง่ยนืคอืเทคโนโลยกีำรบ ำบดัสำรพษิทำงชวีภำพ 
กำรใช้เทคโนโลยบี ำบดัสำรพษิเริม่จำกเทคโนโลยทีำงกำยภำพจนถึงเทคโนโลยทีำงชวีภำพที่ต้องใช้
สิง่มชีวีติทัง้จุลนิทรยี์ และพชื ดงันัน้ในเนื้อหำบทนี้จงึเน้นหลกักำรพื้นฐำนกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำและ
ตะกอนดนิของเทคโนโลยทีำงชีวภำพเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรป้องกนัและจดักำรสำรพษิทีป่นเป้ือนในกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำต่อไป 
 

7.1  หลกักำร/ประเภทของเทคโนโลยีกำรบ ำบดัสำรพิษ 

7.1.1 หลกักำรเบือ้งต้น 
 ระบบเทคโนโลย ีคอื กำรน ำเทคโนโลยแีต่ละประเภทหรอืชนิดและแต่ละลกัษณะมำใช้ร่วมกนัใน
กำรน ำทรพัยำกรมำใชป้ระโยชน์ทีม่เีทคโนโลยลีด/บ ำบดั/ก ำจดัของเสยี รวมทัง้เทคโนโลยเีพิม่คุณภำพอื่น
รวมอยู่ดว้ย ก่อใหเ้กดิกำรใชท้รพัยำกรแบบยัง่ยนื โดยระบบเทคโนโลยนีัน้จะเน้นกจิกรรมและ/หรอืสิง่ที่
ท ำให้เกดิกำรลด กำรเพิม่ กำรท ำลำย หรอืกำรเปลี่ยนรูปของของเสยีหรอืสำรพษิ ดงันัน้เทคโนโลยีกำร
ก ำจดัหรอืบ ำบดัสำรพษิจงึมหีลำยลกัษณะ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัชนิดหรอืประเภทของสิง่แวดลอ้มทีก่่อใหเ้กดิพษิ
สิง่แวดลอ้ม อำจเป็นของแขง็ น ้ำ ไขมนั น ้ำมนั หนิแร ่สำรเคม ีเป็นตน้  

กำรที่จะก ำจดัสำรพษิให้เกดิประสทิธภิำพนัน้ จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ ก ำลงัจะแก้ไข
ปัญหำสำรพษิอะไร มสีมบตัเิฉพำะตวัอยำ่งไร รวมไปถงึสถำนที ่อำกำศ และสิง่แวดลอ้มอื่นรว่มดว้ย จงึจะ
ท ำใหส้ำมำรถก ำจดัสำรพษิดงักล่ำวได ้เกษม จนัทรแ์กว้ (2540) ไดอ้ธบิำยหลกักำรทีส่ ำคญัของกำรก ำจดั
หรอืบ ำบดัสำรพษิ มดีงันี้ 
 1) ชนิด/ประเภทของสำรพษิที่ศกึษำหรอืต้องแก้ไขนั ้นเป็นอะไร เกดิจำกกำรใช้เทคโนโลยดี้วย
กจิกรรมใด มแีหล่งเกดิทีใ่ด รวมไปถงึกำรขนส่งดว้ย ซึง่จะใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐำนในกำรจดักำรต่อไป 
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 2) ควำมต้องกำรในกำรก ำจดัว่ำต้องท ำให้ได้ค่ำมำตรฐำน หรอืตำมควำมต้องกำรของสงัคม 
รวมถงึเทคโนโลยกีำรก ำจดันัน้มรีูปลกัษณ์อย่ำงไร ที่ส ำคญัอกีประกำรหนึ่งคอืจะต้องท ำกำรก ำจดัแยก
ส่วนหรอืรวมทัง้ระบบ 
 3) วำงแผนติดตำมตรวจสอบผลของกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรม เป็นสิง่ที่จะท ำให้ทรำบ
ประสทิธภิำพของเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรผลติ อกีทัง้โอกำสกำรเกดิกำรปนเป้ือนของสำรพษิได้ 

7.1.2 วิธีก ำจดัสำรพิษ 
 วธิกี ำจดัสำรพษิ หมำยถงึ กำรใช้เทคโนโลย ีตวัอย่ำงเช่น กำรใช้เครื่องยนต์หรอื กระบวนกำร
ผลติหรอืแบบผลติภณัฑอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำประยุกต์ใช้ แล้วท ำให้ปรมิำณ และ/หรอื คุณภำพ รวมถงึ
ควำมเขม้ขน้ของสำรพษิลดลง เจอืจำง หมดไป หรอืลดควำมเป็นพษิจนท ำให้ไม่เกดิอนัตรำยต่อมนุษย ์
สตัว์ พชื และสิง่แวดล้อมอื่น วธิกีำรก ำจดัหรอืบ ำบดัสำรพษินัน้ อ้ำงอิงตำม เกษม จนัทร์แก้ว (2540) 
ประกอบดว้ยวธิกีำร 4 กลุ่ม ดงันี้ 

1) วิธีกำรทำงกำยภำพ เป็นวธิกีำรที่ใช้เทคโนโลย ีกำรกวำด (Skimming) กำรกรองเศษวสัดุ 
(Screening) กำรท ำให้ลอย (Floatation) กำรตกตะกอน (Sedimentation) กำรแยกด้วยแรงเหวี่ยง 
(Centrifugation) กำรกรอง (Filtration) กำรดูดซับ (Absorption) กำรสะท้อน (Reflection) กำรพ่น 
(Spraying) กำรเป่ำ (Blowing) กำรดูด (Sucking) กำรดูดด้วยไฟฟ้ำ (Electromagnetic sucking) กำร
แยกส่วน (Separation) กำรเผำ (Burning) และกำรฝังกลบ (Landfill) ซึ่งวธิกีำรทำงกำยภำพอำจจะใช้
วธิกีำรเดยีวหรอืหลำยวธิรีว่มกนั ขึน้อยูก่บัชนิดและประเภทของสำรพษิ 

2) วิธีกำรทำงเคมี เป็นวธิกีำรที่ใช้ในกำรก ำจดัของเสยี/มลพษิ ตวัอย่ำงเช่น กำรท ำเป็นกลำง 
(Neutralization) หรอื กำรท ำใหเ้สถยีร (Stabilization) กำรท ำใหต้กตะกอน (Precipitation) กำรเตมิและ
ลดออกซเิจน (Oxidation-reduction) กำรท ำให้รวมตวัและตกตะกอนทำงเคม ี(Chemical coagulation) 
กำรเตมิคลอรนี (Chlorinization) เป็นตน้ 

3) วิธีกำรทำงชีวภำพ เป็นวิธีกำรที่ใช้เทคโนโลยีกำรก ำจัดแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic 
processes) กำรก ำจดัแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic processes) ซึ่งส่วนใหญ่เทคโนโลยีดงักล่ำว
จะตอ้งใชจ้ลุนิทรยีเ์ป็นสิง่มชีวีติทีจ่ะท ำใหเ้กดิกระบวนกำรก ำจดัหรอืบ ำบดัสำรพำ ตวัอยำ่งเช่น กำรใชพ้ชื
ควบคุม (Controlled plants) กำรใชส้ตัวค์วบคุม (Controlled animals) เป็นตน้ 

4) วิธีกำรทำงกำยภำพ-เคมี (Physical-chemical methods) เป็นวธิกีำรที่ใช้ในกำรบ ำบดัส่วน
ใหญ่ เช่น วธิกีำรใชถ่้ำนดดูซมึ (Carbon absorption) กำรแลกเปลีย่นประจ ุ(Ion exchange) วธิ ีReverse 
osmosis เป็นตน้ 
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7.1.3 ระบบกำรก ำจดัสำรพิษ 
ระบบกำรก ำจดัสำรพษิ หมำยถงึ กำรประยุกต์วิธกีำรก ำจดัสำรพษิ ทัง้ 4 วธิทีีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ซึง่

เป็นแนวทำงกำรปฏบิตัอิยำ่งมรีะบบนัน่คอืตอ้งก ำจดัสำรพษิทัง้ระบบ ประกอบดว้ยวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
1) กำรลดแหล่งก ำเนิด  
ประกอบดว้ยกำรลดหรอืก ำจดัสำรพษิที ่“แหล่งก ำเนิด” ในทำงปฏบิตันิัน้มำตรกำรลดแหล่งก ำเนิด 

รวมถงึกำรดดัแปลงกระบวนกำร กำรแทนที่ กำรท ำให้บรสิุทธิ ์กำรเปลี่ยนแปลงในทำงกำรจดักำร และ
กำรดูแลรกัษำ เพิม่ประสทิธภิำพของเครื่องมอื และรไีซเคลิภำยในระบบ ตวัอย่ำงแนวทำงกำรลดสำรพษิ
ทีแ่หล่งก ำเนิด ดงัภำพที ่7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 7.1 แนวทำงกำรลดสำรพษิทีแ่หล่งก ำเนิด (ดดัแปลงจำก พฒันำ มลูพฤกษ์, 2551) 

กำรลดสำรพษิทีแ่หล่งก ำเนิด 

มำตรกำรลดแหล่งก ำเนิด เช่น กำรเปลีย่นผลติภณัฑ ์
- กำรออกแบบเพื่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกำรเกดิสำรพษิ
น้อยกว่ำ 
- กำรเพิม่อำยขุองผลติภณัฑ ์
 

กำรเปลีย่นกระบวนกำร 

กำรเปลีย่นวตัถุดบิทีใ่ช ้
ในกำรผลติ  
- กำรท ำใหบ้รสิุทธิ ์
- กำรใชว้ตัถุดบิทีม่ ี
พษิน้อยกว่ำ 
 

กำรเปลีย่นเทคโนโลย ี
- กำรเพิม่อุปกรณ์อตัโนมตั ิ
- กำรท ำงำนในสภำวะทีป่รบัปรงุแลว้ 
- กำรใชอุ้ปกรณ์ทีป่รบัปรงุแลว้ 
- กำรใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

 

 

กำรปรบัปรงุวธิกีำรปฏบิตังิำน 
- วธิกีำรด ำเนินงำนและกำร
บ ำรงุรกัษำ 
- กำรจดักำรปฏบิตังิำน 
- กำรแยกเสน้ทำงกำรไหล 
- กำรปรบัปรงุกำรขนส่งวสัดุ 
- กำรจดัล ำดบัผลติภณัฑ ์
- กำรควบคุมบญัชสีำรพษิ 
- กำรฝึกอบรม 
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 2) กำรบ ำบดั/กำรก ำจดั 
 กำรบ ำบดั (Treatment) หมำยถงึวธิกีำร เทคนิค หรอืกระบวนกำรทีเ่ปลี่ยนลกัษณะหรอืบทบำท

ทำงกำยภำพ เคม ีและชวีวทิยำ เพื่อให้เกิดกำรเป็นกลำง หรอืไม่มปีฏิกิรยิำของสำรพษิทำงเคม ีซึ่ง
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ กำรบ ำบดัสำรพษิเป็นกำรเปลี่ยนรูปของสำรพษิ หรอืส่วนประกอบของสำรพษิโดย
กำรควบคุมปฏิกิริยำเพื่อกำรลด หรอืกำรก ำจดัปริมำณสำรพิษ และอำจต้องกำรพื้นที่ในกำรบ ำบัด 
ตัว อย่ ำ ง เช่ น  กำรลดควำม เ ป็นพิษ  (Detoxification)  กำร เผำ  ( Incineration)  กำรย่ อยสลำย 
(Decomposition) กำรท ำให้เสถยีร (Stabilization) และกำรท ำให้เป็นก้อนแขง็ (Solidification) หรอืกำร
ห่อหุ้ม (Encapsulation)  ส่วนกำรก ำจัด (Disposal)  คือ กำรท ำให้พ้นไปเพื่อให้บริเวณนั ้นดีขึ้น 
กระบวนกำรก ำจดั/บ ำบดัสำรพษิดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 (2.1) กำรท ำใหส้ำรพษิมคีวำมเขม้ขน้เพิม่ขึน้เพื่อลดปรมิำตร 
 กำรด ำเนินกำรลดปรมิำตร ได้แก่ กำรเอำน ้ำออก ตวัอย่ำงเช่น กำรบ ำบดัน ้ำเสียเพื่อป้องกัน

มลพษิ อำศยักระบวนกำรกรองแบบควำมดนัและกำรท ำให้แห้งของโลหะหนักก่อนกำรก ำจดัโดยลด
ปรมิำณน ้ำออกจำกตะกอน แต่ไมล่ดปรมิำณของโลหะหนกัในกำกตะกอน เป็นตน้ 

 (2.2) กำรเจอืจำงลดอนัตรำยหรอืควำมเป็นพษิ 
 กำรเจอืจำง ไดแ้ก่ กำรผสมน ้ำเพื่อลดอนัตรำยหรอืควำมเป็นพษิของสำร แต่อยำ่งไรกต็ำมในกรณี

ของน ้ำทิง้หลงัจำกทีม่กีำรบ ำบดัน ้ำเสยี ก่อนปล่อยออกสู่สิง่แวดลอ้มไมไ่ดถ้อืว่ำเป็นกำรลดอนัตรำยที่มอียู่
ในน ้ำทิง้ ดงันัน้กำรท ำใหเ้จอืจำงไมถ่อืว่ำเป็นวธิกีำรบ ำบดัของเสยีทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมกัจะมกีำรหำ้มดว้ย
กฎหมำย 

 (2.3) กำรเปลี่ยนหรือถ่ำยเทของเสียที่มอีันตรำย หรอืควำมเป็นพิษจำกตัวกลำงหนึ่งไปอีก
ตัวกลำงหนึ่งกำรบ ำบดัสำรพิษด้วยวิธนีี้ เป็นกำรจดักำรของเสียหรอืสำรพิษด้วยกำรเก็บสำรพิษและ
เคลื่อนยำ้ยจำกสิง่แวดล้อมหนึ่งไปสู่อกีสิง่แวดล้อมหนึ่ง ตวัอย่ำงเช่น สำรตวัท ำลำยถูกก ำจดัจำกน ้ำเสยี
ด้วยกำรใช้ถ่ำนกัมมนัต์ดูดซับ (Activated carbon adsorbers) อย่ำงไรก็ตำมในกำรฟ้ืนฟูสภำพของ
ถ่ำนกมัมนัตน์ัน้ตอ้งใชค้วำมรอ้นหรอืสำรตวัท ำละลำยอื่นซึง่ถอืเป็นกำรเปลีย่นยำ้ยสำรพษิไปสู่บรรยำกำศ 

 3) กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ (Recycle) หมำยถงึ กำรน ำของเสยีที่เป็นสำรพษิมำใช้ในกระบวนกำร
ผลติอกีครัง้ รวมถงึกำรท ำใหข้องเสยีหรอืสำรพษิเหล่ำนัน้คนืสภำพ โดยกำรฟ้ืนคนืสภำพดว้ยกำรปล่อย
ให้เป็นไปตำมธรรมชำติและกำรใช้เทคโนโลยีช่วย อำจกล่ำวได้ว่ำกำรหมุนเวียนกลับมำใช้อีกนอก
กระบวนกำรผลตินัน้เป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำกเป็นกำรรกัษำวตัถุดบิไว้และลดวสัดุทีต่้องกำร
ก ำจดั แต่อย่ำงไรกต็ำมเมื่อเปรยีบเทยีบกบักำรหมุนเวยีนกลบัมำใชอ้กีในกระบวนกำรผลติซึง่เกดิขึ้นใน
สถำนทีก่่อใหเ้กดิสำรพษิซึง่อำจจะมสีำรพษิตกคำ้งทีต่อ้งก ำจดั ต้องมกีำรขนส่งของเสยีทีเ่ป็นสำรพษิและ
ต้องมกีระบวนกำรหมุนเวยีนกลบัมำใชอ้กี ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อคนงำนทีจ่ะต้องสมัผสั นอกจำกนี้กย็งั
ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 
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 4) กำรปล่อยทิ้ง หมำยถงึ กำรไหลออก กำรทิ้ง กำรฉีดใส่ กำรวำงบนดนิ เช่น กำรให้ไหลเขำ้สู่
แหล่งน ้ำ ตวัอยำ่งสำรพษิเช่น โลหะหนกั สำรก ำจดัแมลงจำกพืน้ทีก่ำรเกษตร เป็นตน้ 

ระบบกำรก ำจดัสำรพษิแสดงให้เหน็ถงึเทคโนโลยทีี่ใช้ในกำรก ำจดัสำรพษิ เช่น กำรบ ำบดักำร
ท ำลำยฤทธิท์ำงเคมแีละฟิสกิส ์กำรท ำใหค้งตวัและแขง็ตวั กำรเผำดว้ยอุณหภมูสิงู โดยทีก่ำกทีไ่ดจ้ำกกำร
บ ำบดัเหล่ำนัน้ก็จะน ำมำฝังกลบอย่ำงปลอดภยัเป็นขัน้สุดท้ำย นอกจำกนัน้ยงัมกีระบวนกำรบ ำบดัทำง
ชีววิทยำที่เป็นทำงเลอืกใหม่ที่น่ำสนใจในปัจจุบนั ส ำหรบัประเทศไทยพบว่ำเทคโนโลยทีี่น ำมำใช้ใน
ปัจจุบนัยงัมขี้อจ ำกัด ด้วยเหตุผลทัง้ทำงด้ำนกำรเมอืง สงัคม ควำมไม่เข้ำใจของประชำชนและรำคำ
ค่ำใชจ้่ำยในระบบก ำจดัสำรพษิ ซึง่จะมคี่ำใชจ้่ำยทีค่่อนขำ้งสูง ท ำใหใ้นประเทศไทยยงัมรีะบบกำรจดักำร
สำรพษิที่ไม่เพยีงพอ ดงันัน้แนวทำงที่เหมำะสมในระบบกำรจดักำรสำรพษิแบ่งได้ 2 แนวทำงหลกั คอื 
กำรลดทีแ่หล่งก ำเนิดและกำรหมุนเวยีนน ำกลบัมำใชใ้หม่ทัง้ในและนอกระบบ ซึง่เป็นกำรยดึหลกักำรเกดิ
ปรมิำณสำรพษิใหน้้อยทีสุ่ดและใชป้ระโยชน์จำกวตัถุดบิใหไ้ดทุ้กส่วน ใหเ้หลอืผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของเสยีให้
น้อยทีสุ่ด 
 

7.2  กระบวนกำรเทคโนโลยีกำรบ ำบดัสำรพิษในน ้ำและตะกอนดิน 
ระบบกำรก ำจดัทิง้ของสำรพษิดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ สำมำรถน ำไปใชไ้ดก้บัสำรพษิทำงเคมทีีอ่ยูใ่น

สถำนะทีแ่ตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บัชนิด ประเภท สมบตั ิและรปูลกัษณ์ของสำรพษิทำงเคม ีแนวทำงปฏบิตัแิต่
ละกระบวนกำรจะมกีระบวนกำรเฉพำะ ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

7.2.1 กระบวนกำรทำงกำยภำพ หมำยถงึ กำรจดัให้ระบบสิง่แวดล้อมลดหรอืท ำลำยสำรพษิ
ทำงกำยภำพ โดยปรำศจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงขององค์ประกอบ ซึ่งเป็นปฏบิตัิกำรหรอืแนว
ด ำเนินกำรไม่ยุ่งยำกทำงเคม ีทัง้นี้กำรจดักำรที่ดีนัน้จ ำเป็นต้องเข้ำใจคุณสมบตัิของสำรพิษ รวมถึง
สำมำรถแยกสำรปนเป้ือนโดยกำรให้ฟ้ืนคนืสภำพหรอืท ำลำย ดงันัน้จงึสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรจดักำร
สำรพษิทำงกำยภำพนัน้ตอ้งไม่เปลีย่นแปลงโครงสรำ้งสำรเคม ีกระบวนกำรทีส่ ำคญัทำงกำยภำพ คอืกำร
แยก (Separation) เป็นปฏบิตักิำรทีแ่ยกส่วนผสมของสำรพษิเพื่อเอำส่วนทีป่นเป้ือนออกไป ซึง่กำรแยกนี้
ขึน้อยูก่บัขนำด ควำมหนำแน่น และชนิดของสำรหรอืวสัดุปกต ิโดยกำรแยกมกัเกดิจำกกำรใชม้อืแยกและ
กำรใชเ้ครื่องกล อย่ำงไรกต็ำมกำรแยกนัน้เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพ ไม่ว่ำจะใชเ้ทคโนโลยใีดกต็ำมจะมกีำร
ลดปรมิำณของสำรปนเป้ือนไดเ้ป็นอย่ำงด ีส ำหรบักำรแยกนัน้มวีธิกีำรทีส่ ำคญัดงันี้ 

1) กำรตกตะกอน (Sedimentation) เป็นกำรก ำหนดเวลำและสถำนทีใ่นกำรใชส้ำรตกตะกอน อำจ
เป็นถงัหรอืบ่อ ซึง่มกัเตมิสำรตกตะกอน (Coagulations) เพื่อท ำใหส้ำรพษิขนำดเลก็ส่งผลใหส้ำรละลำย
ตกตะกอนไดด้ยีิง่ขึน้ 

2) กำรร่อน (Screening) เป็นกระบวนกำรแยกวตัถุ (Particles) จำกกลุ่มของเสยีโดยใชต้ะแกรง
ซึ่งเป็นวธิกีำรหรอืเทคโนโลยทีี่ใช้กนัอย่ำงแพร่หลำยมำนำนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมมตีะแกรงที่ใช้ 4 ระดบั 
ได้แก่ (1) ตะแกรงเส้นขนำน (Grizzle screen) เป็นตะแกรงที่มลีกัษณะเส้นขนำน (2) ตะแกรงหมุน 
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(Revolving screen) เป็นตะแกรงครอบทรงกลมคลุมด้วยเส้นด้ำย (3) ตะแกรงสัน่ (Vibration screen) 
เป็นตะแกรงที่ใช้กบักำรมสีิง่ที่จะร่อนในจ ำนวนมำก และ (4) ตะแกรงเขย่ำ (Oscillating screen) เป็น
ตะแกรงทีม่คีวำมเรว็ชำ้กว่ำตะแกรงสัน่ ซึง่จะใชแ้ยกขนำดของวตัถุทีม่ขีนำดต่ำงกนั 

3) กำรท ำใหล้อย (Floating) เป็นกำรแยกของแขง็ออกจำกของเหลว และเป็นกำรแยกทีผ่วิ ซึง่มี
ขนำดวตัถุเลก็มำกเกนิกว่ำกำรท ำให้ตกตะกอน อำจใช้ควำมดนัหรอืลมช่วย โดยทัว่ไปจะใช้กบัของเสยี
กลุ่มไฮโดรคำรบ์อน 

4) กำรเหวี่ยง (Centrifugation) เป็นกำรแยกของแขง็ออกจำกของเหลว โดยกำรเหวี่ยงหมุนเรว็ 
ส่วนมำกใชก้บักำรแยกน ้ำจำกตะกอนสลดัจ ์

5) กำรกรอง (Filtration) เป็นวธิกีำรแยกของแขง็ใหต้ดิอยู่บนเครื่องกรอง แต่ให้น ้ำหรอืของเหลว
ผ่ำนไปได ้

 7.2.2 กระบวนกำรทำงเคม ีหมำยถงึ กำรใชก้ระบวนกำรบ ำบดัทำงเคมใีนกำรเปลีย่นโครงสรำ้ง
ทำงเคมขีององคป์ระกอบของสำรพษิทีจ่ะได้ผลพลอยได้ที่มคีวำมเป็นพษิน้อยหรอืไม่มพีษิ กำรประยุกต์
ปฏบิตักิำรเคมกีำรจดักำรสำรพษินัน้ขึน้อยู่กบัสมบตัทิำงเคมขีองสำรพษิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ (1) ลกัษณะ
กรด-ด่ำง (2) คุณสมบตัทิำงออกซเิดชัน่ และรดีกัชัน่ (3) กำรท ำใหต้กตะกอน หรอื แนวโน้มในกำรรวมกนั
อย่ำงสลบัซบัซอ้น (4) กำรไหมไ้ฟ และกำรสนัดำป (5) กำรก่อปฏกิริยิำรุนแรง และกำรก่อสนิม และ (6) 
ควำมไดเ้ปรยีบของสำรพษิทำงเคมอีื่น ซึง่สมบตัเิฉพำะเหล่ำนี้สำมำรถสรปุกระบวนกำรไดด้งันี้ 

1) กำรท ำใหเ้สถยีร (Stabilization) ควำมเป็นกลำง (Neutralization) หมำยถงึ กำรท ำใหส้ำรพษิ
เป็นกลำงหรอืเป็นเสถยีร กรณทีีเ่ป็นของเหลวแลว้ตอ้งท ำกำรปรบัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง คอื ลดควำมเป็น
กรด-ด่ำงของสำรพษิ โดยกำรผสมกนัระหว่ำงกรดกบัด่ำงท ำใหไ้ดส้ำรละลำยทีเ่ป็นกลำง กระบวนกำรท ำ
ใหเ้สถยีร ถำ้สำรพษิเป็นกรดจะใชอ้อกไซดข์องแคลเซีย่ม (CaO) หรอื ปนูขำว (Lime) ในทำงตรงกนัขำ้ม
ถ้ำสำรพษิเป็นด่ำงมกัจะใช้กรดก ำมะถนัเพรำะรำคำไม่แพง อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำให้เสถียร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ในกรณีทีส่ำรนัน้เป็นวสัดุก่อปฏกิริยิำอย่ำงรุนแรงกบักำรผสมน ้ำ กำรด ำเนินกำรต้องท ำในสภำวะ
ทีค่วบคุมอยำ่งด ีเรยีกกระบวนกำรนี้ว่ำไฮโดรไลซสี (Hydrolysis)  

2) กำรท ำให้ตกตะกอน (Precipitation) คือ กระบวนกำรในกำรแยกสำรที่ระบำยในส่วนของ
สำรพษิรวม สำรเคมเีฉพำะอย่ำงที่ถูกเพิม่เขำ้ไป เพื่อให้เกดิกำรเกำะกนัหรอืรวมตวักนัแล้วรวมกนัเป็น
กอ้นหรอืตะกอน โดยปกตแิลว้จะใชก้บักำรแยกโลหะหนกัออกจำกน ้ำเสยี ซึง่ประจุไฟฟ้ำของสำรทีล่ะลำย
อยูแ่ละของสำรเคมทีีใ่ส่เขำ้ไป เกำะตดิกนัแลว้ตกตะกอนในเวลำต่อมำ 

3) กำรแลกประจ ุ(Ion exchange) ใชก้บัสำรไอออนทีเ่กดิจำกสำรอนินทรยี ์สำรละลำยดงักล่ำวจะ
ผ่ำนแผ่นทีม่ปีระจุ (อำจทะลุผ่ำนหรอืตัง้ไว)้ กำรแลกประจุจะเกดิขึน้ทีใ่หป้ระสทิธภิำพทีสุ่ดคอืกำรใชแ้ยก
ไอออนของโลหะหนกัทีม่คี่ำต ่ำ 
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4) ออกซเิดชนั-รดีกัชนั (Oxidation-reduction) คอื กระบวนกำรทีใ่ช้บ ำบดัและแยกสำรประกอบ
อนิทรยีแ์ละอนินทรยี ์ส่วนใหญ่วธิกีำรนี้ใชก้บัสำรพษิทีเ่ป็นของเหลว ตวัออกซแิดนท ์(Oxidants) ทีแ่กร่ง
มำกก็คอืโอโซน ซึ่งสำมำรถที่จะท ำให้เกดิกระแสไฟฟ้ำผ่ำนอำกำศแห้งหรอืออกซเิจน อย่ำงไรก็ตำมตวั  
คะตะลสิต์ (Catalytic agents) สำมำรถท ำลำยสำรพษิทำงเคมไีด ้โดยกำรแยกพนัธะเคม ีนอกจำกนี้ยงัมี
วธิ ีอเิลก็โตรไลซสิ (Electrolysis) ซึง่เป็นกระบวนกำรทีไ่อออนของโลหะลดลง วธิกีำรนี้ใชแ้ยกโลหะหนกั 
เช่น แคลเซยีม ทองแดง ทอง ตะกัว่ ปรอท เงนิ และสงักะส ีซึ่งวธิกีำรแยกจะยำกถ้ำมไีซยำไนดไ์อออน 
เพรำะจะท ำใหเ้กดิสำรประกอบทีส่ลบัซบัซอ้น 

5) กำรสกดั (Extraction) และกำรชะซมึ (Leaching) เป็นกระบวนกำรในกำรเลอืกเป็นสำรละลำย 
และกำรแยกของสำรพษิออกจำกตวักลำงสิง่แวดลอ้มไม่ว่ำจะเป็นกำรสกดัหรอืกำรชะซมึก็ตำม ต่ำงเป็น
กำรแยกองคป์ระกอบ โดยปฏกิริยิำทำงเคมดีว้ยตวัแยกหรอืตวัสกดั 

7.2.3 กระบวนกำรทำงชีวภำพ เป็นกระบวนกำรบ ำบัดสำรพิษในสิ่งแวดล้อมโดยอำศัย
ควำมสำมำรถของจุลนิทรยีห์รอืพชืในกำรบ ำบดัสำรพษิให้หมดไปหรอืกำรเปลี่ยนสถำนะของสำรพษิใน
สิ่งแวดล้อมให้มคีวำมเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งมชีีวิตน้อยลงหรอืหมดไป ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรท ำลำย
สำรพิษโดยชีววิธี (Bioremediation)  วิธีกำรเหล่ ำนี้ ประกอบด้ วยตัวกำรท ำลำยทำงชีวภำพ 
(Biodegradation) และกำรบ ำบดัของเสยีทำงชวีวทิยำ (Biological waste treatment) กำรเปลี่ยนมลพษิ 
(Detoxification หรอื Biotransformation) ตวัอย่ำงเช่น กำรใชพ้ชืในกำรดูดซบั (Phytoremediation) โดย
พชืจะดูดซบัเอำตะกัว่ผ่ำนทำงระบบรำก เกบ็สะสมไว้ในล ำต้น และส่วนต่ำง ๆ ของพชื ช่วยลดควำมเป็น
พษิในแหล่งน ้ำ เปลีย่นสถำนะของตะกัว่ให้มคีวำมเป็นพษิลดลงก่อนปล่อยออกสู่สิง่แวดลอ้ม (Clemems 
et al., 2002) 
 

7.3 เทคโนโลยีกำรบ ำบดัสำรพิษทำงชีวภำพ 
กำรบ ำบดัสำรพิษทำงชีวภำพหรอืกำรฟ้ืนฟูทำงชีวภำพหรอืกำรฟ้ืนฟูสภำพด้วยวิธีกำรทำง

ชวีภำพ เป็นกำรใช้เมแทบอลซิึมของจุลินทรยี์ก ำจดัสำรพษิ เทคโนโลยกีำรบ ำบดัม ี2 ประเภทได้แก่       
In situ เป็นกำรบ ำบดัสำรพษิในสิง่แวดลอ้มในบรเิวณทีม่กีำรปนเป้ือน และ Ex situ เป็นกำรบ ำบดัสำรพษิ
ทีป่นเป้ือนในสิง่แวดลอ้มนอกบรเิวณทีม่กีำรปนเป้ือน ตวัอยำ่งของกำรบ ำบดัสำรพษิทำงชวีภำพ เช่น กำร
ใชพ้ชืในกำรบ ำบดัสำรพษิ กำรบ ำบดัสำรพษิปนเป้ือนทีร่ะเหยได้น้อย กำรก ำจดัโลหะหนักโดยจุลนิทรยี ์
เทคโนโลยกีำรบ ำบดัสำรพษิบนดนิ ระบบบ ำบดัแบบถงัปฏกิรณ์ชวีภำพ วธิกีำรหมกัขยะอินทรยี ์กำรเตมิ
จุลินทรยี์เพื่อบ ำบดัสำรพิษ ระบบกำรบ ำบดัสำรพิษจำกแหล่งน ้ ำด้วยกระบวนกำรกรองด้วยพืชและ
จุลนิทรยี ์เป็นต้น ดงันัน้จงึสำมำรถสรุปได้ว่ำกำรบ ำบดัสำรพษิทำงชวีภำพสำมำรถเกดิขึ้นได้เอง (กำร
บ ำบดัสำรพษิตำมธรรมชำตหิรอืกำรบ ำบดัโดยธรรมชำต)ิ หรอืสำมำรถกระตุ้นกำรย่อยสลำยใหเ้พิม่มำก
ขึน้ ตวัอยำ่งกำรใชจ้ลุนิทรยีแ์ละพชืในกำรบ ำบดัตะกัว่ ดงัตำรำงที ่7.1 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ตำรำงท่ี 7.1 กำรบ ำบดัตะกัว่โดยวธิทีำงชวีภำพ 
ตวัดดูซบั อณุหภมิู 

(0C) 
กำรดดูซบั 

(%) 
อ้ำงอิง 

จลิุนทรีย ์    
Staphylococcus saprophyticus 27 100 Ilhan et al. (2004) 
Algae, nonliving biomass 30 98 Abia and Asuquo (2006) 
Green algae (Spirogyra sp.) 25 80 Gupta and Rastogi (2008) 
พืช    
Azolla filiculoides 25 95 Sanyahumbi et al. (1998) 
Phaseolus vulgaris L. 25 72 Kannan and Thambidurai (2007) 
Plantago major L. 25 99 Hashem (2007) 

 

7.3.1 เทคโนโลยีกำรบ ำบดัน ้ำและตะกอนดินท่ีปนเป้ือนโลหะหนักโดยใช้จลิุนทรีย ์
กำรศึกษำวิจยัด้ำนกำรใช้จุลินทรีย์บ ำบัดสำรพิษก่อให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มสำยพนัธุ์

จุลนิทรยีท์ีม่คีวำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยสำรปนเป้ือนในพืน้ที่มลพษิ โดยกำรใชจุ้ลนิทรยีใ์นกำรบ ำบดั
สำรมลพิษทำงชีวภำพ คือ Bioremediators กำรปรบัสภำพของกำรบ ำบดัสำรพิษทำงชีวภำพโดยใช้
จุลนิทรยี์ ตวัอย่ำงเช่น แคดเมยีม ปรอทและตะกัว่ กำรก ำจดัโลหะหนักจำกกำรเก็บเกี่ยวชวีมวลซึ่งใน
อนำคตจะมุ่งเน้นไปทีก่ำรเผำใหเ้ป็นเถ้ำถ่ำนหรอืกำรรไีซเคลิส ำหรบัใชใ้นอุตสำหกรรม กำรก ำจดัสำรพษิ
ในน ้ ำและตะกอนดินที่ปนเป้ือนด้วยโลหะหนักต้องเพิ่มควำมเข้ำใจจำกควำมสัมพันธ์ที่ส ำคัญของ
กระบวนกำรทีแ่ตกต่ำงกนัและกำรควบคุมระบบคำรบ์อนไดออกไซดใ์นองคป์ระกอบของน ้ำและตะกอนดนิ 
เพื่อเร่งใหเ้กดิกำรพฒันำของเทคโนโลยกีำรบ ำบดัสำรพษิทำงชวีภำพและกระบวนกำรเปลีย่นโดยวธิีทำง
ชวีภำพ นอกจำกนี้ยงัมตีวัอย่ำงกำรใชจุ้ลนิทรยีเ์พื่อกำรดูดซบัตะกัว่ซึง่เป็นวธิกีำรทีน่่ำสนใจ เนื่องจำกไม่
มจีดุอิม่ตวัในกำรดดูซบั ส่งผลใหม้ปีระสทิธภิำพสงูในกำรบ ำบดัโดยเฉพำะกรณทีีเ่ซลลม์ชีวีติจะมกีำรเพิม่
จ ำนวนตลอดเวลำ ซึง่เซลลม์ชีวีติและไม่มชีวีติสำมำรถจบักบัตะกัว่ โดยใชผ้นังเซลล ์เมด็ส ีและพอลแีซค
คำไรด์ท ำให้ควำมเป็นพิษลดลง หรอืหมดไปช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Ahalya et al., 2003) 
ตวัอยำ่งชนิดของจลุนิทรยีท์ีส่ำมำรถดดูซบัโลหะหนกั ดงัตำรำงที ่7.2 

 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
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ตำรำงท่ี 7.2 ชนิดของจลุนิทรยีท์ีส่ำมำรถดดูซบัโลหะหนกั 
 ชนิดของจลิุนทรีย ์ โลหะหนักท่ีถกูดดูซบั 
เช้ือรำ Phanerochaete chrysosporium นิกเกลิ ตะกัว่ 
 Aspergillus niger แคดเมยีม 
 Aspergillus terreus ทองแดง 
ยีสต ์ Saccharomyces cerevisiae แคดเมยีม ปรอท 
 Kluyveromyces fragilis แคดเมยีม 
แบคทีเรีย Bacillus polymyxa ทองแดง 
 Bacillus coagulens โครเมยีม 
 Escherreria coli ปรอท ทองแดง โครเมยีม นิกเกลิ 
สำหร่ำย Ascophyllum sargassum ตะกัว่ แคดเมยีม 
 Chlorella emersonii แคดเมยีม 
 Brown sea weeds โครเมยีม 

 

ท่ีมำ: Alluri et al., 2007 
กำรใชว้ธิกีำรทำงพนัธุวศิวกรรมในกำรสรำ้งสิง่มชีวีติทีม่คีวำมจ ำเพำะส ำหรบักำรบ ำบดัสำรมลพษิ

ทำงชวีภำพ (Lovley, 2003) แบคทเีรยี Deinococcus radiodurans มคีวำมตำ้นทำนรงัส ีจงึมกีำรประยุกต์
เพื่อใชแ้ละย่อยโทลูอนี และออิอนิก ปรอทจำกกำรกระตุ้นรงัสนีิวเคลยีรข์องของเสยี (Brim et al., 2000) 
Neeratanaphan et al.  ( 2016)  พบว่ ำ  แบคที เ รีย  Brevibacillus reuszeri แ ล ะ  Rhodococcus sp.  
มปีระสทิธภิำพในกำรบ ำบดัสำรหนูที่ปนเป้ือนในดนิจำกเหมอืงแร่ทองค ำ (ภำพที ่7.2) นอกจำกนี้กำรใช้
เชื้อรำเพื่อก ำจดัของเสยี เป็นรูปแบบกำรบ ำบดัสำรพษิทำงชวีภำพด้วยกำรใช้เชื้อรำในกำรบ ำบดัสำร
ปนเ ป้ือนที่ เ รียกว่ำ Mycoremediation ตัวอย่ำงเช่น Neeratanaphan et al.  (2015)  พบว่ำ เชื้อรำ
Aspergillus terreus มปีระสทิธภิำพในกำรบ ำบดัตะกัว่ทีป่นเป้ือนในน ้ำทิง้จำกสฟีอกยอ้ม (ภำพที ่7.3)   

 

 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 7.2 ลกัษณะสณัฐำนของแบคทเีรยี Brevibacillus reuszeri  (ซำ้ย) และ Rhodococcus sp. (ขวำ)  
 ท่ีมำ: Neeratanaphan et al., 2016 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97
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   ภำพท่ี 7.3 ลกัษณะสณัฐำนของรำ Aspergillus terreus ทีด่ดูว้ยตำเปล่ำ (ซำ้ย) และ 

 กลอ้งจลุทรรศน์ (ขวำ) 
   ท่ีมำ: Neeratanaphan et al., 2015 

 

ตวัอยำ่งกำรใชร้ำเพื่อก ำจดัสำรพษิหมำยถงึ ลกัษณะเฉพำะในกำรใช้เชือ้รำ Mycelia ในกำรบ ำบดั
สำรพษิทำงชวีภำพ สิง่หนึ่งที่เป็นหลกัพื้นฐำนของเชื้อรำในระบบนิเวศ คอืกำรย่อยสลำยที่ด ำเนินกำร
โดย Mycelium จะหลัง่เอนไซมแ์ละกรดออกมำภำยนอกเซลลเ์พื่อย่อยสลำยลกินิน และเซลลูโลสซึ่งเป็น
สองส่วนประกอบหลักในเส้นใยพืช สำรประกอบอินทรีย์เหล่ำนี้ เป็นสำยโซ่ยำวของคำร์บอน และ
ไฮโดรเจนมโีครงสรำ้งคลำ้ยสำรประกอบอนิทรยีท์ีเ่ป็นสำรมลพษิอื่น 

ส่วนส ำคญัของกำรใช้เชื้อรำเพื่อบ ำบดัสำรพษิเป็นตวัก ำหนดชนิดพนัธุท์ี่เหมำะสมของเชื้อรำใน
กำรเป็นเป้ำหมำยที่มคีวำมจ ำเพำะของสำรพษิบำงสำยพนัธุ์ มรีำยงำนกำรประสบควำมส ำเรจ็ในกำรลด
ค่ำสำรพษิวเีอก็ซ ์(VX nerve agent) และสำรพษิซำรนิ (Sarin) หนึ่งขัน้ตอนกำรทดลองทีก่ ำหนดโดยกำร
ปนเป้ือนของดนิจำกน ้ำมนัดเีซลด้วยเชือ้ Mycelia จำกรำซึง่รปูแบบเดมิของเทคนิคกำรบ ำบดัสำรพษิทำง
ชีวภำพ เป็นกำรใช้แบบควบคุมหลังจำก 4 สัปดำห์มำกกว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ ของ PAH (Polycyclic 
aromatic hydrocarbons) มีกำรรีดิวซ์ส่วนประกอบที่ปลอดสำรพิษในเชื้อรำ Mycelia ซึ่งปรำกฏใน
ธรรมชำติของกลุ่ มจุลินทรีย์ที่ ใ ช้ ฟั งไจในกำรย่อยสลำยสำรปนเ ป้ือนในส่วนสุดท้ำยจะได้
คำรบ์อนไดออกไซดแ์ละน ้ำ เชือ้รำทีย่่อยสลำยเนื้อไมโ้ดยเฉพำะจะมผีลในกำรย่อยสลำยอะโรมำติกของ
สำรพษิ ตวัอยำ่งเช่นส่วนประกอบทีเ่ป็นพษิของปิโตรเลยีม และสำรประกอบคลอรนี (Salt et al., 1995) 

กระบวนกำรบ ำบัดสำรมลพิษทำงชีวภำพสำมำรถตรวจสอบโดยทำงอ้อมด้วยกำรหำค่ำ
ออกซเิดชนั รดีกัชนั หรอื รดีอกซ์ในดนิและในแหล่งน ้ำ (ตำรำงที่ 7.3) ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง อุณหภูม ิ
ออกซเิจนในตวัรบัอเิลก็ตรอน/ตวัใหค้วำมเขม้ขน้และควำมเขม้ขน้ของกำรยอ่ยสลำยผลผลติ ตวัอยำ่งเช่น 
คำรบ์อนไดออกไซด ์
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ตำรำงท่ี 7.3 อตัรำกำรยอ่ยสลำยทำงชวีภำพของกำรท ำงำนจำกปฏกิริยิำรดีอกซท์ีล่ดลง 
ขบวนกำร ปฏิกิริยำ ปฏิกิริยำรีดอกซ์ 

(Eh in mV) 
Aerobic, Anaerobic O2 + 4e− + 4H+ → 2H2O 600 ~ 400 
Denitrification 2NO3

− + 10e− + 12H+ → N2 + 6H2O 500 ~ 200 
Manganese IV reduction MnO2 + 2e− + 4H+ → Mn2+ + 2H2O     400 ~ 200 
Iron III reduction Fe (OH) 3 + e− + 3H+ → Fe2+ + 3H2O 300 ~ 100 
Sulfate reduction SO4

2− + 8e− +10 H+ → H2S + 4H2O 0 ~ −150 
ท่ีมำ: Salt et al. (1995) 
 

7.3.2 เทคโนโลยีกำรบ ำบดัน ้ำและตะกอนดินท่ีปนเป้ือนโลหะหนักโดยใช้พืช 
เทคโนโลยกีำรบ ำบดัน ้ำและตะกอนดนิที่ปนเป้ือนดว้ยโลหะหนักโดยใช้พชื (Phytoremediation) 

เป็นทำงเลอืกอกีอนัหนึ่งโดยอำศยัควำมสำมำรถของพชืที่ทนต่อโลหะหนัก และสะสมโลหะหนักได้เป็น
ปรมิำณมำกดว้ย (Salt et al., 1995) ขอ้ดขีองเทคโนโลยนีี้คอืประสทิธภิำพสงูในกำรลดปรมิำณออิอนของ
โลหะหนัก มคี่ำใช้จ่ำยต ่ำ เหมำะกบักำรบ ำบดัน ้ำและตะกอนดนิที่มกีำรปนเป้ือนในปรมิำณต ่ำ ไม่มกีำร
ท ำลำยบรเิวณทีม่กีำรปนเป้ือน มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยมำก (Flathman and Lanza, 1998)  แต่ก็
มขีอ้เสยีคอืต้องใชเ้วลำนำนในกำรใชพ้ชืบ ำบดั อย่ำงไรกต็ำมคุณสมบตัขิองพชืทีเ่หมำะสมต่อกำรบ ำบดั
สำรปนเป้ือนในน ้ำคือ พืชต้องสำมำรถปรบัตัวและเจรญิเติบโตได้ดี มอีัตรำกำรสงัเครำะห์แสงสูง มี
ควำมสำมำรถส่งผ่ำนออกซเิจนไดสู้ง สำมำรถทนต่อกำรเปลีย่นแปลงปรมิำณควำมเขม้ขน้ของสำรพษิได้
ค่อนข้ำงกว้ำง มคีวำมสำมำรถในกำรดูดซึมและเก็บสะสมมลสำรได้ มคีวำมคงทนต่อโรคและแมลง 
สำมำรถน ำออกจำกระบบได้ง่ำย เนื่องจำกพชืจะลดปรมิำณสำรพษิที่อยู่ในน ้ำให้ได้ผลดทีี่สุด พชืต้องมี
กำรน ำออกจำกระบบบำ้ง เพื่อไมใ่หพ้ชือยูห่นำแน่นจนเกนิไปจนระบบขำดประสทิธภิำพ เป็นตน้ 

กำรศกึษำคน้ควำ้และส ำรวจพชืในอดตีทีผ่่ำนมำพบว่ำ พชืประมำณ 400 ชนิด ทีม่ปีระสทิธภิำพ
สูงในกำรสะสมโลหะหนัก เรียกพชืเหล่ำนี้ว่ำไฮเปอร์แอกควิมวิเลเตอร์ (Hyperaccumulator) โดยพืช
สำมำรถดูดโลหะหนักขึ้นไปสะสมไว้ในใบ ล ำต้น หรอืรำก มวลชวีภำพของพชืที่ได้สะสมโลหะหนักนี้
สำมำรถน ำมำเผำหรอืน ำมำยอ่ยสลำยโดยจลุนิทรยีไ์ด ้ส่วนมวลชวีภำพของพชืทีส่ะสมโลหะหนกัทีม่รีำคำ 
เช่น นิกเกลิ สงักะส ีทองแดง อำจส่งเขำ้โรงงำนถลุงแร่เพื่อน ำแร่เหล่ำนี้กลบัมำใชไ้ดอ้กี หลกักำรของกำร
ใชพ้ชืเพื่อกำรบ ำบดัโลหะหนกัมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) เทคโนโลยีกำรบ ำบดัโลหะหนักโดยใช้พืช 
ในระหว่ำงปี ค.ศ. 1980-1990 มกีำรศกึษำบ ำบดัดนิและน ้ำที่ปนเป้ือนด้วยโลหะหนักโดยใช้พชื

หรอื Phytoremediation ในแถบทวปียุโรปหรอือเมรกิำ พชืบำงชนิดมคีวำมสำมำรถสะสมโลหะหนักไดใ้น

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Volt&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerobic_organism&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypoxia_(environmental)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Denitrification&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Manganese
https://th.wikipedia.org/wiki/Iron
https://th.wikipedia.org/wiki/Sulfate
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ปรมิำณมำก โดยเฉพำะในส่วนล ำต้นและใบ โลหะหนักที่สะสมเช่น สงักะส ีนิกเกลิ เซเลเนียม เป็นต้น 
กำรค้นพบพชืที่ทนต่อโลหะหนักดงักล่ำวได้น ำไปสู่กำรศกึษำกลไกที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมทนทำนของพชื 
และสำมำรถสรุปได้ว่ำพืชสำมำรถก ำจดัโลหะหนักออกจำกดินและน ้ ำได้ โดย Phytoremediation มี
ด้วยกันหลำยวิธีกำรแต่วิธีกำรที่น ำมำใช้กันแพร่หลำยมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ (1) Phytoextraction (2) 
Rhizofiltration และ (3) Phytostabilization ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

(1) Phytoextraction คอื กำรใชพ้ชืไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอรท์ีส่ำมำรถสะสมโลหะหนักไดใ้นส่วน
ต้น เช่นใบและล ำต้น พชืดูดโลหะหนักจำกดนิดว้ยรำกและล ำเลยีงโลหะหนักขึน้ไปสะสมในล ำต้นและใบ 
(Schnoor 1997) ตวัอยำ่งเช่น บรษิทั Phytotech ในทวปียโุรปไดน้ ำเทคโนโลย ีPhytoextraction มำใชใ้น
กำรบ ำบดัดนิทีป่นเป้ือนดว้ยตะกัว่และแคดเมยีมในปรมิำณต ่ำ ซึง่เทคโนโลยนีี้จะใหผ้ลดทีีสุ่ดเมื่อพชืทีใ่ช้
ในกำรบ ำบดัมมีวลชวีภำพมำก เป็นพชืที่โตเรว็และสำมำรถสะสมโลหะหนักได้ในส่วนล ำต้นและใบใน
ปรมิำณทีส่งูกว่ำในดนิ ส่วนล ำตน้และใบนี้สำมำรถตดัออกและน ำไปเผำหรอืฝังกลบไดโ้ดยงำ่ย 

(2) Rhizofiltration คอืกำรใช้รำกของพืชดูดซบัโลหะหนักที่ปนเป้ือนในดิน น ้ำ น ้ำผวิดนิ หรอื
แหล่งน ้ำใตด้นิโดยพชืสะสมโลหะหนกัไวใ้นรำกเป็นส่วนใหญ่ Dushenkov et al. (1995) ไดร้ำยงำนว่ำรำก
ของต้นทำนตะวนัสำมำรถดูดธำตุโคบอล์ท สตรอนเทยีมและยูเรเนียมที่เป็นสำรกมัมนัต์ได้เป็นปรมิำณ
มำก 

(3) Phytostabilization คอื กำรใชพ้ชืช่วยตรงึโลหะหนกัในดนิ โดยขัน้แรกจะต้องใส่สำรบำงอย่ำง
ในดนิก่อนเพื่อจบัหรอืตรงึกบัโลหะหนัก เช่น ด่ำง ฟอสเฟตออกไซด์ ซึ่งท ำให้โลหะหนักไม่ละลำยในน ้ำ 
และไม่ถูกชะออกจำกดิน จำกนัน้ก็ปลูกพืชที่มีระบบรำกที่สำมำรถดูดโลหะหนักเก็บไว้ในรำกได้  
พชืเหล่ำนี้จะเกบ็สะสมโลหะหนกัไวใ้นรำกเท่ำนัน้ ไมล่ ำเลยีงขึน้ไปสู่ล ำตน้และใบ 

2) พืชท่ีสะสมโลหะหนักในปริมำณสงู (Hyperaccumulator) 
พชืทุกชนิดมกีำรดูดแร่ธำตุหรอืโลหะหนักในอตัรำและปรมิำณที่แตกต่ำงกนั ปรมิำณกำรสะสม

ขึน้อยู่กบัพนัธุกรรมและสภำวะแวดล้อม นอกจำกนัน้ยงัมคีวำมแตกต่ำงกนัในแต่ละสปีชสี์และชนิดของ
โลหะดว้ย Baker (1981) ไดใ้หค้ ำนิยำมพชืสะสม (Accumulator) ว่ำจะต้องมสีดัส่วนโลหะหนักในใบและ
รำกมำกกว่ำ 1 นัน่คอืมกีำรล ำเลยีงโลหะหนักจำกรำกสู่ใบได ้และจะต้องทนทำนต่อโลหะหนักดว้ย ส่วน
พชืที่เป็นตวับ่งชี้จะไม่ทนต่อโลหะหนักและปรมิำณที่ตรวจพบในล ำต้นและใบนัน้จะสะท้อนปรมิำณของ
โลหะหนักในดินหรือน ้ ำ พืชที่สำมำรถขึ้นอยู่ในดินที่มีแร่ธำตุสูง หรือโลหะหนักมีกำรตอบสนองไม่
เหมอืนกนั เช่น ควำมทนทำนกำรแสดงอำกำรของโรค เป็นต้น ตวัอย่ำงจ ำนวนชนิดพชืที่สำมำรถขึ้นอยู่
ไดใ้นดนิทีม่โีลหะมำกและสำมำรถสะสมโลหะไดใ้นปรมิำณมำก เช่น นิกเกลิ สงักะส ีทองแดง โคบอล ์และ
ตะกัว่ (ตำรำงที ่7.4) 
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ตำรำงท่ี 7.4 กำรสะสมโลหะหนกัและจ ำนวนชนิดพชืทีเ่ป็นไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอร ์ 
โลหะหนัก กำรสะสม 

( % ในน ้ำหนักใบแห้ง) 
จ ำนวนสปีชีสข์องพืช

ท่ีพบ 
จ ำนวนวงศ ์

แคดเมยีม >  0.01 1 1 
โคบอลท์ >  0.1 28 11 
ทองแดง >  0.1 37 15 
ตะกัว่ >  0.1 14 6 
แมงกำนีส >  1.0 9 5 
นิกเกลิ >  0.1 317 37 
สงักะส ี >  1.0 11 5 

 

ท่ีมำ: Baker et al. (2000) 
 

พชืที่เป็นไฮเปอร์แอกควิมวิเลเตอร์สำมำรถสะสมโลหะหนักได้ในปรมิำณมำกแม้ว่ำในดนิจะมี
ปรมิำณโลหะหนักต ่ำ ปรมิำณโลหะหนักในส่วนต้น เช่นล ำต้นและใบของพชืเหล่ำนี้จะมำกกว่ำในรำกและ
อวยัวะอื่นหลำยเท่ำตวั ดงันัน้รำกซึง่เป็นอวยัวะทีม่อีำยุไดน้ำนหลำยปี กจ็ะไดร้บักำรปกป้องจำกพษิของ
โลหะหนักเหล่ำนี้ พชือำจมวีธิกี ำจดัโลหะหนักออกไป เช่น กำรร่วงของใบ พชืไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอร์ 
หลำยชนิดเป็นพวกวชัพชืทีม่อีำย ุ1-2 ปี หรอืหลำยปี หรอือำจเป็นไมพุ้่มหรอืไมย้นืต้นขนำดใหญ่ ส ำหรบั
กลไกกำรล ำเลยีงโลหะหนักในพชืจำกรำกไปสะสมในส่วนใบและล ำต้นนัน้ยงัไม่ทรำบแน่นอนและยงัมี
กำรศกึษำน้อย 

3) กำรใช้พืชไฮเปอรแ์อกคิวมิวเลเตอรใ์นกำรก ำจดัโลหะหนัก 
กำรศกึษำที่ผ่ำนมำในอดตีสรุปได้ว่ำสำมำรถน ำพชืไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอรม์ำใช้ในกำรบ ำบดั

ดนิและน ้ำที่มโีลหะหนักได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรบ ำบดัโดยวธินีี้ก็มขี้อจ ำกดัหลำยประกำร ได้แก่ (1) พชื
ไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอรเ์ป็นพชืทีห่ำยำก และมกัจะขึน้อยู่ในบรเิวณทีห่่ำงไกลทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำร
ท ำเหมอืงแรแ่ต่ละประภท ดงันัน้จ ำนวนประชำกรของพชืเหล่ำนี้จะน้อยมำก จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเกบ็
รวบรวมพชืหำยำกเหล่ำนี้ และหำวธิกีำรที่จะขยำยพนัธุ์ให้ได้เป็นปรมิำณมำก (2) พชืเหล่ำนี้มกัมมีวล
ชวีภำพต ่ำ ซึ่งสำมำรถท ำให้พืชเหล่ำนี้เตบิโตเรว็ได้ โดยกำรให้สำรอำหำรและปรบัปรุงคุณภำพของดนิ 
ดงันัน้ จงึต้องมกีำรวจิยัเกี่ยวกบักำรคดัเลอืกพชืไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอรท์ี่เตบิโตเรว็ มรีะบบรำกที่ลกึ 
จ ำนวนรำกมำก เพื่อทีจ่ะไดพ้ชืทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรบ ำบดัต่อไป กำรปรบัปรงุพนัธุพ์ชืโดยวิธกีำร
ทำงพนัธุวศิวกรรม จะมบีทบำทส ำคญัมำก เช่น กำรถ่ำยโอนยนีจำกพชืทีเ่ป็นไฮเปอรแ์อกควิมวิเลเตอร ์
จำกกำรเตบิโตชำ้ไปยงัพชืทีม่กีำรเตบิโตเรว็ โดยใชเ้ทคนิคกำรรวมโพรโทพลำสต ์(Protoplast fusion) เป็นตน้ 
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นอกจำกกำรบ ำบัดดินโดยใช้พืชบกแล้ว พืชน ้ ำหลำยชนิดก็มีคุณสมบัติใ นกำรดูดซับ 
โลหะหนกัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ เทคโนโลยกีำรใชพ้ชืน ้ำในกำรบ ำบดัน ้ำเสยีนัน้มมีำนำนแลว้ เนื่องจำกมี
ค่ำใชจ้่ำยน้อยและมกีำรใชพ้ลงังำนน้อย แต่ต้องใชเ้นื้อทีม่ำก พชืน ้ำทีช่่วยในกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คอื (1) พชืที่มรีำกอยู่ใต้น ้ำ แต่มลี ำต้นโผล่พ้นน ้ำ (Emergent) พบทัว่ไปในบรเิวณ
พืน้ทีชุ่่มน ้ำ หนอง บงึ เช่น ธปูฤำษ ี(2) พชืลอยน ้ำ (Floating) มรีำกอยูใ่นดนิ เช่น บวั แว่นแกว้ ผกัตบชวำ 
แหน (3) พชืใตน้ ้ำ (Submerged) มสี่วนรำกและส่วนล ำต้นอยูใ่ต้น ้ำ แต่มดีอกทีโ่ผล่เหนือน ้ำ เช่น สำหรำ่ย
พุงชะโด สำหร่ำยหำงกระรอก ดงัภำพที ่7.4 ตวัอย่ำงกำรใชพ้ชืน ้ำในกำรบ ำบดัสำรพษิ เช่นระบบบ ำบดั
น ้ำเสยีแบบพืน้ทีชุ่่มน ้ำ (Constructed wetland) โดยเฉพำะระบบทีใ่ช้ผกัตบชวำ (Eichhornia crassipes) 
เนื่องจำกผกัตบชวำมมีวลชวีภำพมำกและมกีำรเตบิโตเรว็ นอกจำกนี้พชืน ้ำชนิดทีส่ำมำรถดดูซับสำรไดด้ี
ระดบัปำนกลำงไดแ้ก่ จอก แหน แต่มมีวลชวีภำพน้อยกว่ำผกัตบชวำ ลกัษณะสณัฐำนวทิยำของพชืน ้ำที่
ช่วยในกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำ ดงัภำพที ่7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 7.4 ประเภทของพชืน ้ำในระบบนิเวศทีช่่วยในกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Aquatic and Wetland Plants in Florida  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 7.5 ลกัษณะสณัฐำนของพชืน ้ำทีช่่วยในกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำ 
ท่ีมำ: ดดัแปลงจำก Plant Stem : Modification Of Stem และ Invasive Alien Species 
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7.4 ต้นแบบเทคโนโลยีบูรณำกำรท่ีเป็นเลิศด้ำนกำรบ ำบดัสำรพิษในน ้ำ 
7.4.1 แนวพระรำชด ำริกำรจดักำรของเสียเป็นศนูย ์
แนวพระรำชด ำรใินกำรก ำจดัของเสยีและมลพษิสิง่แวดลอ้มของในหลวงรชักำลที ่9 ไดท้รงชีแ้นว

ทำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรและวิธีกำรจัดกำรของเสียให้เป็นศูนย์ ( Zero waste 
management) หมำยถึง เป็นหลักกำรที่ให้ผลผลิตจำกกระบวนกำรก ำจัดของเสียและมลพิษไป ใช้
ประโยชน์ต่อไป จนไดข้องเสยีเหลอืศูนย ์โดยของเสยีหรอืมลพษิทีเ่กดิจำกแหล่งก ำเนิดตอ้งผ่ำนระบบกำร
ก ำจดัหรอืบ ำบดัหรอืควบคุม หรอืฟ้ืนฟูของเสยีดว้ยเทคโนโลยกี ำจดัหรอืบ ำบดัที่เหมำะสม ตวัอย่ำงเช่น 
เทคโนโลยธีรรมชำต ิเทคโนโลยเีลยีนแบบธรรมชำต ิหรอืเทคโนโลยทีีม่นุษยส์รำ้งขึน้ ดงัภำพที ่7.6 
 

 
 

ภำพท่ี 7.6 ลกัษณะกำรใชเ้ทคโนโลยธีรรมชำต ิเทคโนโลยเีลยีนแบบธรรมชำต ิหรอืเทคโนโลยทีีม่นุษย์
สรำ้งขึน้ในกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำ 

ท่ีมำ: ทฤษฎกีำรบ ำบดัน ้ำเสยีดว้ยกำรผสมผสำนระหว่ำงพชืน ้ำกบัระบบกำรเตมิอำกำศ และ พระรำชำผู้
ทรงบ ำบัดแม้กระทัง่ขยะและน ้ ำเสียเพื่อปวงประชำ (โครงกำรศึกษำวิจยัและพัฒนำคุณภำพ
สิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้ อ ำเภอบำ้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร)ี 

 

7.4.2 ระบบพืชบ ำบดัน ้ำเสีย 
ระบบพืชบ ำบัดน ้ ำเสีย (Wastewater treatment by submerged plant)  ถือเป็นเทคโนโลยี

เลยีนแบบธรรมชำตทิีม่นุษยส์รำ้งขึน้เพื่อช่วยในกำรบ ำบดัน ้ำเสยี ตวัอย่ำงเช่น ระบบแปลงพชืป่ำชำยเลน 
ระบบแปลงพชืหญ้ำกรอง สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรบ ำบดัสำรพษิทีเ่กดิขึน้ในกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ้ำ 
โดยโครงกำรศกึษำวจิยัและพฒันำคุณภำพสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบี้ย  อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี
ซึง่ถอืเป็นแนวปฏบิตัทิี่เป็นเลศิตำมแนวพระรำชด ำร ิและเป็นต้นแบบเทคโนโลยบีูรณำกำรทีเ่ป็นเลศิดำ้น
กำรบ ำบัดสำรพิษในน ้ ำ โดยเทคโนโลยีกำรบ ำบัดน ้ ำเสียด้วยระบบพืชบ ำบัดน ้ ำเสียอำศัยหลักกำร
กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงดิน น ้ ำ และพืชที่มีควำมสมดุลของมวลภำยในระบบ โดยกำร
หมุนเวยีนของธำตุอำหำร และสำรเคมอีย่ำงสมดุล ซึง่เกดิจำกกระบวนกำร เช่น กำรแลกเปลีย่นไอออน 
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กำรดูดซบั กำรตกตะกอน กำรกรอง กำรเกดิสำรประกอบเชงิซอ้น กำรดูดซมึธำตุอำหำร กระบวนกำรไน
ตรฟิิเคชัน่ และดไินตรฟิิเคชัน่ เป็นต้น ตวัอย่ำงกระบวนกำรบ ำบดัสำรพษิกรณีโลหะหนักในตะกอนดนิ  
ดงัภำพที่ 7.7 กระบวนกำรเหล่ำนี้จะช่วยในกำรเปลี่ยนรูปหรอืบ ำบดัสำรปนเป้ือนที่อำจเป็นสำรพษิหรอื
สำรที่ก่อให้เกิดกำรเน่ำเสียของแหล่งน ้ ำไปอยู่ในรูปที่ปลอดภัยต่อแหล่งน ้ ำ ตัวอย่ำงเช่นกำรก ำจดั
แอมโมเนีย หรอืไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นระบบกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ โดยเริม่ต้นจำกกำรปลกูพชืทีท่นน ้ำท่วม
ขงัไดใ้นดนิทีม่อีตัรำส่วนผสมระหว่ำงดนินำ 3 ส่วนต่อทรำย 1 ส่วน ใหม้เีนื้อดนิเป็นดนิร่วน เพื่อช่วยเพิม่
กำรซึมซับและระบำยน ้ ำ เมื่อท ำกำรขงัน ้ ำเสียแล้ว จุลินทรีย์ดินจะท ำหน้ำที่ย่อยสลำยสำรพิษ และ
สำรอนิทรยีใ์นน ้ำเสยีใหก้ลำยเป็นสำรอนินทรยี ์ธำตุอำหำรทีเ่กดิขึน้ท ำใหพ้ชืน ำไปใชใ้นกำรเจรญิเตบิโต 
และเมื่อท ำกำรตดัพชืไปใชป้ระโยชน์กจ็ะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยมลสำรและสำรพษิทีผ่่ำนกำรบ ำบดัแลว้ออก
จำกระบบ กระบวนกำรทีเ่กดิขึน้ของระบบพชืบ ำบดัน ้ำเสยี มดีงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 7.7 กระบวนกำรบ ำบดัโลหะหนกัทำงกำยภำพ เคม ีและชวีภำพในดนิ 
 

1) กระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 
 น ้ำเสยีจำกแหล่งก ำเนิดที่มสีำรอินทรยี์เป็นมลสำรหลกันัน้ เป็นอำหำรชัน้ดขีองจุลนิทรยี์ โดย
จุลนิทรยี์จะใช้ออกซเิจนที่ละลำยอยู่ในน ้ำเป็นตวัรบัอเิล็กตรอนเพื่อกำรหำยใจ และถูกใช้หมดไปอย่ำง
รวดเรว็ เพรำะมสีำรอนิทรยีท์ีเ่ป็นตวัใหอ้เิล็กตรอนมำกกว่ำ น ้ำนัน้จงึขำดออกซเิจนท ำใหส้ตัวน์ ้ำอยู่ไม่ได้
หรอืตำยลง กระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยีจงึจ ำเป็นอย่ำงยิง่ที่จะต้องเตมิออกซิเจนให้แก่ระบบ หรอืหำตวัรบั
อิเล็กตรอนอื่นให้แก่จุลินทรีย์ในระบบ โดยกระบวนกำรเติมออกซิเจนแก่ระบบนั ้น สำมำรถเกิด
กระบวนกำรเคลื่อนยำ้ยออกซเิจนสู่รำกพชื (Thermo-osmosis) โดยพชืสำมำรถเจรญิเตบิโตในสภำวะน ้ำ
ท่วมขงัได้ ซึ่งใบอ่อนของพชืจะมคีวำมสำมำรถในกำรล ำเลยีงออกซเิจนจำกบรรยำกำศผ่ำนกำบใบมำ
ปลดปล่อยบรเิวณรำกขนอ่อน ท ำใหบ้รเิวณรอบรำก (Rhizosphere) มอีอกซเิจนแพร่ออกมำ ส่งผลใหใ้น
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บรเิวณรอบรำกพชืมกีำรเจรญิทัง้ในดำ้นชนิดและปรมิำณของแบคทเีรยีทีใ่ชอ้อกซเิจนในกระบวนกำรย่อย
สลำยเพิม่มำกขึ้น สำรประกอบอินทรยี์ที่ปนเป้ือนมำกบัน ้ำเสยีจะถูกแบคทเีรยีบรเิวณรอบรำกพชืและ
แบคทเีรยีในดนิย่อยสลำยเปลี่ยนเป็นสำรอนินทรยี ์ซึ่งพชืสำมำรถดูดดงึไปใช้ในกระบวนกำรสงัเครำะห์
ดว้ยแสงเพื่อสรำ้งเนื้อเยือ่ท ำใหเ้กดิกำรเจรญิเตบิโต 

นอกจำกนี้น ้ำเสยีที่ขงัอยู่บนผวิดนิก็มกีระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรยี์แบบใช้ออกซเิจนของ
แบคทเีรยีดว้ยเช่นกนั โดยอำศยัแบคทเีรยีทีล่่องลอยอยำ่งอสิระในน ้ำเสยี จำกนัน้แพลงกต์อนพชื สำหรำ่ย 
และพชืน ้ำดูดดงึสำรอนินทรยีจ์ำกกระบวนกำรย่อยสลำยสำรอนิทรยีไ์ปใชใ้นกระบวนกำรสงัเครำะห์ด้วย
แสงเพื่อกำรเจรญิเตบิโตและปลดปล่อยก๊ำซออกซเิจนออกมำละลำยน ้ำใหแ้บคทเีรยีมไีวใ้ชใ้นกระบวนกำร
ยอ่ยสลำยสำรอนิทรยีต่์อไป 

เมือ่ท ำกำรขงัน ้ำในระบบบ ำบดัน ้ำเสยีจะท ำใหเ้กดิสภำวะไรอ้อกซเิจน เพรำะน ้ำทีข่งัอยูใ่นบรเิวณ
หน้ำดินจะป้องกันออกซิเจนจำกบรรยำกำศไม่ให้ซึมผ่ำนลงไปในดินได้ ทัง้นี้ เนื่ องจำกอัตรำกำร
แพร่กระจำยของโมเลกุลออกซเิจนผ่ำนน ้ำนิ่งช้ำกว่ำในอำกำศมำกกว่ำ 10,000 เท่ำ จำกนัน้ออกซเิจนที่
ถูกกกัไวต้ำมช่องว่ำงในดนิทีถู่กน ้ำท่วมขงั จะถูกจุลนิทรยีท์ีใ่ชอ้อกซเิจน และจุลนิทรยี์ทีอ่ำศยัอยู่ไดท้ัง้ใน
สภำพที่มอีอกซเิจนและไรอ้อกซเิจน น ำมำใช้เพื่อกำรหำยใจหมดไปอย่ำงรวดเรว็ และยงัคงมกีจิกรรม
ต่อไปโดยใชส้ำรประกอบแต่ละประเภทในดนิ ไดแ้ก่ ไนเตรท แมงกำนีสไดออกไซด ์เฟอรกิไฮดรอกไซด์ 
ซลัเฟต และกรดไพรูวกิ ซึ่งได้มำจำกกจิกรรมของจุลนิทรยีต์ำมล ำดบัทำงเทอรโ์มไดนำมกิสเ์ป็นตวัรบัอิ
เลก็ตอนแทนออกซเิจน เมื่อขงัน ้ำไวร้ะยะเวลำหนึ่ง จุลนิทรยีก์ลุ่มทีอ่ำศยัอยู่ไดท้ัง้ในสภำพทีม่อีอกซเิจน
และไรอ้อกซเิจนในดนิจะใช้สำรอนิทรยีใ์นน ้ำเสียเป็นทัง้อำหำรและเป็นตวัให้อเิลก็ตรอน หรอืเป็นแหล่ง
ของพลงังำน แลว้ใชเ้หลก็ ไนเตรท และแมงกำนีสไดออกไซดเ์ป็นตวัรบัอเิลก็ตรอนในกระบวนกำรหำยใจ
แบบไร้ออกซเิจนให้กลำยเป็นคำร์บอนไดออกไซด์ และกลำยเป็นองค์ประกอบของสำรอนิทรยี์ภำยใน
เซลล์ของแบคทเีรยี ค่ำควำมสกปรกของน ้ำในรูปบโีอดทีี่บ ำบดัแล้วจงึลดลง จำกนัน้จงึระบำยน ้ำที่ผ่ำน
กำรบ ำบดัแล้วออกไปให้แห้งจนดินแตกระแหงสกั 2-3 วนั เพื่อให้สำรประกอบ Fe(II) ถูกเปลี่ยนไปเป็น 
Fe(III) ท ำใหแ้บคทเีรยีกลุ่มทีอ่ยู่ได้ทัง้ในสภำพที่มอีอกซเิจนและไรอ้อกซเิจนท ำงำนไดต้ลอด กำรศกึษำ
ของโครงแหลมผกัเบี้ยพบว่ำ ระยะเวลำในกำรขงัน ้ำเสยี 5 วนั สลบัปล่อยแห้ง 2 วนั เป็นระยะเวลำที่
เหมำะสมและมปีระสทิธภิำพในกำรบ ำบดัสงูถงึรอ้ยละ 90 

กระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรยี์ นอกจำกจะช่วยก ำจดัสำรอินทรยี์แล้ว ยงัท ำหน้ำที่เปลี่ยน
สำรอินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน ้ ำเสียให้กลำยเป็นแอมโมเนียมและออโธฟอสเฟต 
(Orthophosphate: H2PO4-P) ซึง่เป็นประโยชน์ต่อพชื ดงันัน้จงึควรปลกูพชืทีท่นน ้ำท่วมขงัได ้เพื่อดดูซบั
ไอออนรวมทัง้โลหะหนักใหห้ำยไปจำกระบบดนิ ซึง่เมือ่เกบ็เกีย่วพชืทีป่ลกูน ำไปใชป้ระโยชน์กเ็ท่ำกบัเป็น
กำรขนย้ำยมลสำรและสำรพษิที่ผ่ำนกำรบ ำบดัออกไปจำกระบบดินด้วย จำกกำรศึกษำของโครงกำร
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แหลมผกัเบี้ยพบว่ำ พชืที่ทนน ้ำท่วมขงัได้และสำมำรถปลูกร่วมในระบบ ได้แก่ ธูปฤำษี กกกลม หญ้ำ
อำหำรสตัว ์และพุทธรกัษำ เป็นตน้ ดงัภำพที ่7.8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 7.8 กำรประยกุตใ์ชพ้ชืน ้ำดดูซบัสำรพษิในน ้ำ 
 

2) โครงสรำ้งของระบบ กำรปลกูพชื และเทคนิคกำรใหน้ ้ำเสยีแก่ระบบ 
โครงสรำ้งภำยในระบบมคีวำมลกึรวม 1.0 เมตร แบ่งเป็นชัน้ทรำยหยำบบรเิวณก้นบ่อหนำ 0.2 

เมตร ชัน้ดินนำผสมทรำยหนำ 0.5 เมตร และพื้นที่เหนือผิวดินอีก 0.3 เมตร ส ำหรบักำรขงัน ้ ำเสีย 
โครงสร้ำงด้ำนข้ำงของระบบเป็นคนัดินอัดแกนดินเหนียว สูงประมำณ 1.2 เมตรจำกระดบัก้นแปลง 
ส ำหรบักำรปลูกพชืนัน้ควรปลูกพชืให้มรีะยะห่ำงระหว่ำงต้น 25 เซนตเิมตร ด้วยหน่อพนัธุ์พชืที่ตดัให้มี
ควำมยำวประมำณ 30 เซนตเิมตร ในระยะแรกควรใหน้ ้ำดแีก่พชื เพื่อใหป้รบัตวัไดก่้อน โดยปกตใิชเ้วลำ
ในกำรอนุบำลรอให้พืชปรบัตวัได้ประมำณ 3-4 สปัดำห์ จำกนัน้จงึด ำเนินกำรปล่อยน ้ำเสียเข้ำระบบ 
ส ำหรบักำรใหน้ ้ำเสยีแก่ระบบม ี2 รปูแบบ คอื 1) ขงัน ้ำเสยีสูง 15 เซนตเิมตร เป็นเวลำ 5 วนั สลบัปล่อย
แหง้ 2 วนั ในระบบหญ้ำกรองน ้ำเสยี และ 2) ปล่อยน ้ำเสยีไหลต่อเนื่องในระบบพืน้ทีชุ่่มน ้ำเทยีม โดยขงั
น ้ำเสยีสงู 30 เซนตเิมตร และควบคุมอตัรำกำรไหลใหน้ ้ำเสยีมรีะยะเวลำกกัพกัภำยในระบบ 24 ชัว่โมง 

3) กำรดแูลรกัษำระบบ 
กำรดแูลระบบโดยหลกักำรพืน้ฐำนจะตอ้งมกีำรเอำเหงำ้พชืทีแ่ก่หรอืขึน้จนแน่นทบึออกจำกระบบ 

เพื่อใหร้ะบบเกดิควำมโปร่งโล่ง แสงแดดส่องถงึ ก่อใหเ้กดิกำรเตมิออกซเิจนดว้ยกระบวนกำรสงัเครำะห์
ด้วยแสงและกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยออกซเิจนสู่รำกพชื รวมถงึต้องมกีำรตดัพชืที่เข้ำสู่ระยะโตเต็มวยั
ออกไปใชป้ระโยชน์อยำ่งอื่น เนื่องจำกพชืในระยะดงักล่ำวจะสญูเสยีควำมสำมำรถในกำรดดูดงึธำตุอำหำร
ไปใช ้จงึท ำใหน้ ้ำทีผ่่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบมปีระสทิธภิำพลดลง ซึง่จำกผลกำรศกึษำของโครงกำรแหลม
ผกัเบี้ยพบว่ำ พชืน ้ำโดยเฉพำะธูปฤำษีจะต้องท ำกำรตดัเมื่อพชืมอีำยุได้ 90 วนั ส่วนกกกลมและหญ้ำ
อำหำรสตัว ์จะตอ้งท ำกำรตดัเมือ่พชืมอีำยไุด ้45 วนั อยำ่งไรกต็ำมกำรตดัพชืทีโ่ตเตม็วยัออกเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์จะเป็นกำรกระตุ้นให้พชืแตกเหงำ้ ซึ่งจะพฒันำเป็นต้นอ่อนและเจรญิเตบิโตต่อไป จงึจะท ำให้
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กระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยีเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเมือ่มกีำรด ำเนินกำรบ ำบดัไปได ้5 ปี ควรมกีำร
ปรบัปรุงระบบ โดยกำรเปลีย่นเหงำ้พชืใหม่ เปลีย่นดนิทีใ่ชป้ลูกภำยในระบบใหม่ และ/หรอืท ำกำรพรวน
ดนิและตำกดนิให้แห้ง ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสร้ำงดนิให้เหมำะสมกบักระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยีที่
อำศยัหลกักำรธรรมชำตชิ่วยธรรมชำต ิ

ระบบพชืบ ำบดัน ้ำเสยีแสดงให้เหน็ถงึกำรใช้พชืในกำรดูดซบัสำรพษิที่มกีำรปนเป้ือนในน ้ำ โดย
อำศยัหลกักำรธรรมชำตชิ่วยธรรมชำต ิถอืไดว้่ำเป็นเทคโนโลยอีย่ำงง่ำย ประหยดัและพึง่พำธรรมชำตใิน
กำรบ ำบดั ส่งผลต่อกำรบ ำบดัสำรพษิทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและเกดิควำมยัง่ยนื 

7.4.3 เทคโนโลยีกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำด้วยไบโอฟลอค (Biofloc) 
ไบโอฟลอค (Biofloc) หมำยถึง กลุ่มของจุลินทรีย์พวกเฮทเทอโรโทรฟิค (Heterrotrophic 

bacteria)  ที่มำรวมตัวกันเป็นตะกอนแขวนลอย ขนำดของกลุ่มฟลอคอยู่ที่  0.2-2.0 มิลลิเมตร  
ดังภำพที่ 7.9 กลุ่มฟลอคมีกำรดึงไนโตรเจนมำเพื่อสร้ำงเซลล์ใหม่ (United States Department of 
Agriculture, 2014) เมื่อสตัวน์ ้ำกนิจุลนิทรยีก์ลุ่มฟลอคเป็นอำหำรยงัใหคุ้ณค่ำทำงโภชนำกำรแก่สตัวน์ ้ำที่
เพำะเลี้ยง อกีทัง้ยงัปรบัปรุงคุณภำพน ้ำ บ ำบดัของเสยี และกำรป้องกนัโรคในระบบเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ 
(อนุสรำ แก่นทอง, 2012) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 7.9 ไบโอฟลอคของจลุนิทรยีก์ลุ่มเฮทเทอโรโทรฟิค 
ท่ีมำ: อนุสรำ แก่นทอง, 2012 

 

กระบวนกำรเกดิของฟลอคพบว่ำ กำรเกดิฟลอคสำมำรถเกดิขึน้ไดเ้องในแหล่งน ้ำธรรมชำตแิละที่
มนุษยส์รำ้งขึน้ โดยอำศยัหลกักำรสดัส่วนของคำรบ์อนกบัไนโตรเจนที่เหมำะสม และในระหว่ำงนัน้น ้ำ
จะต้องมกีำรเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ เพรำะกลุ่มฟลอคจะตกตะกอนแลว้ทบัถมกนัทีพ่ื้นจนท ำใหเ้กดิน ้ำ
เสยีขึน้ได ้แหล่งอำหำรทีส่ ำคญัของพวกจลุนิทรยีค์อืคำรบ์อนและไนโตรเจน แหล่งของคำรบ์อนไดม้ำจำก
สำรทีม่คีำรบ์อนเป็นองคป์ระกอบไดแ้ก่ แป้ง น ้ำตำล เซลลูโลส และพวกกำกใย ส่วนแหล่งของไนโตรเจน
ได้มำจำก สำรที่มไีนโตรเจนเป็นองค์ประกอบได้แก่ กรดอะมโิน โปรตนี จำกนัน้เมื่อเตมิคำรบ์อนลงไป
จุลินทรีย์ก็จะดึงคำร์บอนมำเป็นแหล่งพลังงำน แล้วก็จะดึงเอำไนโตรเจนซึ่งเป็นสำรประกอบของ
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แอมโมเนียทีม่อียู่ในน ้ำมำเป็นตวัสรำ้งเซลลเ์พื่อกำรเจรญิเตบิโต ดงันัน้ถ้ำมกีำรเตมิคำรบ์อนปรมิำณมำก
กเ็ป็นกำรส่งเสรมิใหจุ้ลนิทรยีม์กีำรดงึไนโตรเจนมำใชม้ำกขึน้ ผลทีเ่กดิขึน้คอืปรมิำณแอมโมเนียในน ้ำจะ
ลดลง ขณะเดยีวกนัปรมิำณของจุลนิทรยี์เพิม่มำกขึ้น ท ำให้ประสทิธภิำพของกำรบ ำบดัน ้ำในบ่อดีขึ้น
ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ยงัพบว่ำสดัส่วนที่เหมำะสมระหว่ำงคำรบ์อนกบัไนโตรเจน (C:N ratio) คอื 20 ซึ่ง
ท ำใหจ้ลุนิทรยีท์ ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ (อนุสรำ แก่นทอง, 2012) ดงัภำพที ่7.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 7.10 กำรประยกุตใ์ชฟ้ลอคของจลุนิทรยีใ์นกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 
   ท่ีมำ: อนุสรำ แก่นทอง, 2012 

 

ตัวอย่ำงกำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ไบโอฟลอคที่ส ัมพันธ์กับคุณภำพน ้ ำและกำร
เจริญเติบโตของปลำนิลพบว่ำ ปลำที่เพำะเลี้ยงและมีกำรเติมไบโอฟลอคจะมีอัตรำกำรรอด  100 
เปอรเ์ซน็ต์และมนี ้ำหนักเพิม่ขึน้ 45 เปอรเ์ซน็ต์เมื่อเทยีบกบัปลำนิลที่ไม่มกีำรเตมิไบโอฟลอค แสดงให้
เห็นว่ำปลำนิลสำมำรถใช้ไบโอฟลอคเพื่อกำรเจรญิเติบโตได้ (Azim and Little, 2008) นอกจำกนี้ยงัมี
กำรศกึษำกำรเลีย้งกุ้งในพืน้ทีท่ะเลทรำยของประเทศแอลจเีรยี โดยกำรใช้ไบโอฟลอคร่วมกบักำรเลีย้งกุง้
ในระบบกลำงแจ้งและในร่มซึ่งเป็นกำรใช้ระบบหมุนเวียนไบโอฟลอคเพื่อกำรเจริญเติบโตของกุ้ง  
ควำมหนำแน่นของกุ้งขำว (Penaeus vannamei) อยู่ระหว่ำง 150-300 ตวัต่อตำรำงเมตร ซึ่งให้ผลเก็บ
เกีย่ว 500 กโิลกรมัต่อหน่วยผลติ มขีนำดกุง้ 23 กรมั น ้ำทีใ่ชใ้นกำรเลีย้งกุง้คอืน ้ำบำดำลทีม่คีวำมเคม็ของ 
2-4 ส่วนต่อพันที่มำจำกควำมลึกประมำณ 100 เมตร (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2017) รวมถึงกำรศึกษำกำรเลี้ยงกุ้งและปลำนิลในระบบไบโอฟลอคพบว่ำ กุ้งมำเลย์ 
(Macrobrachium rosenbergii) และ ปลำนิล (Oreochromis niloticus) ทีไ่ดเ้พำะเลีย้งในระบบไบโอฟลอค 
ช่วยประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนได้ถึง 13.27 และ12.90 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั เมื่อเทยีบกบั
ต้นทุนในกำรเพำะเลี้ยงแบบดัง้เดิมของทัง้  2 ชนิดและแบคทีเรยีในระบบไบโอฟลอคช่วยเพิ่มควำม
หนำแน่นของกุ้งเทยีบกบัควำมหนำแน่นแบบดัง้เดมิ (8-10 เซนตเิมตร) และมกีำรอตัรำกำรรอดชวีติสูง 

ไนไตรท ์

ไบโอฟลอค 

แอมโมเนีย 

กำ๊ซไนโตรเจน 
ไนตริฟำยอิงแบคทีเรีย 

ไนเตรท 
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แสดงให้เหน็ว่ำไบโอฟลอคไม่ส่งผลต่อสุขภำพของกุ้ง กุ้งที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอคมนี ้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 
(15.17 ± 8.2 กรมั) กว่ำกุง้ทีเ่ลีย้งแบบดัง้เดมิ (12.57 ± 7.89 กรมั) (Carlos et al., 2014) 

ผลกำรศกึษำวจิยัดงักล่ำวสำมำรถสรปุประโยชน์ของกำรใชไ้บโอฟลอค ไดด้งันี้ 
1) ไบโอฟลอคมปีระโยชน์ต่อตวัสตัว์น ้ำ เนื่องจำกไบโอฟลอค เป็นกลุ่มจุลนิทรยีท์ี่น ำมำใช้เพื่อ

บ ำบดัน ้ำใหม้คีุณภำพทีเ่หมำะสมต่อกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ดัง้นัน้สตัวน์ ้ำยอ่มมกีำรเจรญิเตบิโตทีด่ี 
2) ไบโอฟลอคมปีระโยชน์ต่อควำมถี่ในกำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำ ทัง้นี้หำกน ำไบโอฟลอคมำใช้กบักำร

เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ จลุนิทรยีก์จ็ะเป็นตวัทีค่่อยควบคุมคุณภำพน ้ำภำยในบ่อ จงึไมจ่ ำเป็นตอ้งเปลีย่นถ่ำยน ้ำ
บ่อย 

3) ไบโอฟลอคมปีระโยชน์ต่อผลผลติที่ได้ ซึ่งก่อให้เกดิกลไกกำรบ ำบดัน ้ำเสยีภำยในบ่อเป็นไป
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ อตัรำกำรตำยของสตัวน์ ้ำยอ่มน้อย ผลผลติทีต่ำมมำยอ่มคุม้ค่ำกบักำรลงทุน 

4) ไบโอฟลอคมปีระโยชน์ต่อค่ำใชจ้่ำยในกำรเพำะเลีย้ง เนื่องจำกไบโอฟลอคเป็นกลไกกำรรกัษำ
สมดุลภำยในบ่อเลีย้งสตัวน์ ้ำทีเ่กดิขึน้ตำมธรรมชำต ิจงึสำมำรถช่วยลดต้นทุนแก่ผูป้ระกอบกำรในแง่ของ
กำรซือ้จลุนิทรยีผ์งมำใชใ้นกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ  
 
7.5 สรปุ 

เทคโนโลยกีำรบ ำบดัสำรพษิจ ำเป็นต้องท ำกำรก ำจดัสำรพษิทัง้ระบบโดยเริม่ต้นจำกกำรลดที่
แหล่งก ำเนิด กำรบ ำบดัหรอืกำรก ำจดัดว้ยวธิกีำรทำงกำยภำพ เคม ีและชวีภำพ วธิกีำรทำงกำยภำพ-เคม ี
นอกจำกนี้กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ซึ่งเป็นกำรน ำของเสียที่เป็นสำรพษิมำใช้ในกระบวนกำรผลติอีกครัง้ 
รวมถงึกำรท ำใหข้องเสยีหรอืสำรพษิเหล่ำนัน้คนืสภำพ และกำรฟ้ืนคนืสภำพดว้ยกำรปล่อยใหเ้ป็นไปตำม
ธรรมชำติ และกำรใช้เทคโนโลยีช่วยส่งผลให้เกิดกำรบ ำบัดสำรพิษที่มีกำรปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพำะสำรพษิทีเ่กดิขึน้ในแหล่งน ้ำให้ปรมิำณควำมเขม้ขน้ของสำรพษิลดลง เจอืจำง หมดไป หรอืลด
ควำมเป็นพษิจนไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อมนุษย ์สตัว์ พชื และสิง่แวดล้อม ตวัอย่ำงต้นแบบเทคโนโลยี
บูรณำกำรที่เป็นเลศิด้ำนกำรบ ำบดัสำรพษิในน ้ำเน้นหลกักำรพึ่งพำธรรมชำต ิได้แก่ ระบบพชืบ ำบดัน ้ำ
เสยี และเทคโนโลยกีำรบ ำบดัน ้ำเสยีจำกกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำดว้ยไบโอฟลอค  
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บทท่ี 8 
กญุแจสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรบริหำรจดักำรปัญหำสำรพิษในสตัวน์ ้ำ 

 
กำรเพิม่จ ำนวนประชำกรมนุษยส์่งผลท ำใหเ้กดิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยเีพื่อสรำ้งสิง่อ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรด ำรงชวีติมำกขึน้ ปัจจยัสีใ่นกำรด ำรงชวีติของมนุษยป์ระกอบดว้ย อำหำร ทีอ่ยู่อำศยั 
ยำรกัษำโรค และเครื่องนุ่งห่ม สิง่เหล่ำนี้เป็นปัจจยัทีม่คีวำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชวีติของมนุษยโ์ดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่อำหำร เมื่อประชำกรมนุษยเ์พิม่จ ำนวนมำกขึน้ควำมต้องกำรชนิดและปรมิำณอำหำรก็มำกขึ้น
ตำมด้วยท ำให้ทรพัยำกรอำหำรที่มอียู่ในธรรมชำติลดลงและขำดแคลน กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำจงึเป็น
แนวทำงหนึ่งที่ช่วยใหม้ทีรพัยำกรอำหำรเพยีงพอกบัควำมต้องกำรของมนุษย ์อย่ำงไรก็ตำมปัญหำจำก
กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีส่่งผลต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภำพอนำมยัของผูบ้รโิภคคอืสำรพษิในสตัวน์ ้ำทีม่ำจำก
กำรเพำะเลีย้งและกำรจบัสตัว์น ้ำในธรรมชำต ิซึง่สำรพษิทีเ่กดิขึน้มำจำกธรรมชำตแิละกำรใช้สำรเคมใีน
กำรเพำะเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลติสตัว์น ้ำนัน่เอง สำรพิษที่มกีำรปนเป้ือนจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำเช่น 
สำรพษิจำกเชื้อรำ สำรพษิจำกเมลด็พชื ต้นพชืและสตัวน์ ้ำ เป็นต้น ส่วนสำรพษิที่ปนเป้ือนจำกกจิกรรม
ของมนุษย์ส่งผลต่อกำรปนเป้ือนในสิง่แวดดล้อม ตวัอย่ำงเช่นด้ำนอุตสำหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ กำรถลุงโลหะ กำรผลติสำรเคม ีดำ้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ สำรก ำจดัแมลง สำรก ำจดัวชัพชื 
ปุ๋ ย รวมถึงสำรพษิสำรอนัตรำยจำกเชื้อเพลิง ได้แก่ น ้ำมนัและน ้ำมนัเครื่อง ปัญหำสำรพษิในสตัว์น ้ำ 
โดยเฉพำะสำรพษิที่ตกค้ำงปนเป้ือนในสตัว์น ้ำและผลติภณัฑท์ี่ได้จำกกำรแปรรูปสตัว์น ้ำสำมำรถส่งผล
กระทบต่อสุขภำพและคุณภำพชวีติของประชำชนผูบ้รโิภคและผลกระทบด้ำนลบในทำงเศรษฐกจิต่อกำร
สญูเสยีโอกำสกำรส่งออกสตัวน์ ้ำใหแ้ก่คู่แขง่และประเทศประสบมำตรกำรกดีกนัหรอืระงบักำรน ำเขำ้สนิคำ้
สตัวน์ ้ำจำกกลุ่มประเทศพฒันำ ดงันัน้เกษตรกรหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งในอุตสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำและ
กำรประมง รวมถงึผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นต้องยกระดบักำรผลติใหไ้ด้มำตรฐำนตำมกฎ กตกิำกำรคำ้ ซึง่มี
แนวโน้มที่จะทวีควำมเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สำมำรถแข่งขนัได้ในตลำดโลก และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำร
ส่งออกสนิคำ้ทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนเป็นฐำนกำรผลติและฐำนทรพัยำกรในกำรเป็นครวัของโลก 

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ำมสีถำนกำรณ์กำรตกคำ้งปนเป้ือนรัว่ไหลสำรพำสำรอนัตรำยทัง้โลหะหนกั 
สำรอินทรีย์ แอมโมเนีย-ไนโตรเจนร่วมกับสภำวะน ้ ำที่มีระดับออกซิเจนต ่ำ ในประเทศทัง้ในแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำ แม่กลอง ปิง ช ีอ่ำว ปำกแม่น ้ำและตำมแนวชำยฝัง่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุตสำหกรรมกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของไทยโดยเฉพำะกุง้และปลำซึง่มมีลูค่ำกว่ำหนึ่งแสนสีห่มื่นลำ้นบำท จำกปัญหำมลพษิ
จำกสำรพษิสำรอนัตรำยในแหล่งน ้ำทีท่วคีวำมรุนแรงมำกขึน้ หน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะในภำครฐั มกัใช้
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กำรแก้ไขปัญหำ โดยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบเดิมที่มีข้อด้อยได้แก่ 1) จ ำกัดขอบเขต
ทรพัยำกรธรรมชำติ ท ำให้กำรบริหำรจดักำรมุ่งเน้นเฉพำะประเด็น ที่เป็นบำงส่วนของปัญหำหรอื
เกี่ยวข้องกับบำงชนิดและสำยพันธุ์ส ัตว์น ้ ำที่มีประโยชน์และมีมูลค่ำเชิงพำณิชย์โดยไม่สนใจควำม
เกี่ยวขอ้งสมัพนัธท์ัง้ระบบนิเวศแหล่งน ้ำและองคป์ระกอบทีไ่ม่สำมำรถรบัสมัผสัไดโ้ดยตรงหรอืตรวจสอบ
ยำกหรอืที่มผีลกระทบซับซ้อนจำกหลำยปัจจยัที่ร่วมเสริมกัน  (Synergistic effect) 2) เน้นกำรแก้ไข
ปัญหำในระยะเวลำสัน้และขำดควำมต่อเนื่อง  เพรำะเน้นกำรบริหำรจดักำรแก้ไขปัญหำที่อิงตำม
แนวนโยบำยรฐับำล รฐัมนตร ีขำ้รำชกำรหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรในช่วงเวลำนัน้ ซึ่งเป็นแบบชัว่ครำว
เฉพำะกจิ ขำดกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องสู่ควำมยัง่ยนืในอนำคต 3) จ ำกดักำรบรหิำรแก้ไขตำมเขตอ ำนำจกำร
ปกครอง โดยไม่สมัพนัธก์บัขอบเขตของปัญหำตำมสภำพควำมเป็นจรงิ ทีม่กัซบัซอ้นหรอืมผีลกระทบใน
วงกวำ้ง และ 4) แผนยทุธศำสตร ์กลยทุธ ์ในกำรแกไ้ขปัญหำเป็นลกัษณะเชงิรบั มกีำรด ำเนินกำรเมื่อเกดิ
วกิฤต เกดิผลกระทบแลว้หรอืเกดิกำรสูญเสยีทรพัยำกรและสิง่แวดลอ้มในแหล่งน ้ำและส่งผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจ ำนวนมำก จงึเป็นสำเหตุใหแ้นวทำงกำรจดักำรทรพัยำกรและแกไ้ขปัญหำ
สำรพิษสำรอันตรำยในสิ่งแวดล้อมตำมแหล่งน ้ ำแบบบูรณำกำรมีควำมเหมำะสมกว่ำ เนื่องจำก 1) 
ขอบเขตกำรบรหิำรจดักำรแกไ้ขปัญหำด ำเนินกำรแบบเชื่อมโยงทัง้ระบบนิเวศ ท ำใหเ้กดิกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ควบคู่กบักำรใชท้รพัยำกรในแหล่งน ้ำ ทรพัยำกรจงึยงัคงอยู่และมกีำรก่อมลพษิใหม่น้อยลง ลดควำมเสีย่ง
ต่อกำรปนเป้ือนของสำรพษิในกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ 2) มรีะยะเวลำในกำรบรหิำรจดักำรแก้ไขทีย่ำวนำน 
มคีวำมต่อเนื่อง ซึง่ก่อใหเ้กดิควำมยัง่ยนื เพื่ออนำคตของสงัคมประเทศและประชำกรในรุ่นต่อไป 3) เกดิ
กำรบรหิำรจดักำรตำมขอบเขตภูมปิระเทศทีเ่กดิปัญหำ ไม่จ ำกดัในขอบเขตอ ำนำจปกครองหรอืเขตแดน 
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำจะเกดิแบบเบด็เสรจ็ในช่วงเวลำเดยีวกนั ภำยใต้กำรบรหิำรบุคลำกรและงบประมำณ
แบบมุ่งเป้ำและใช้เป้ำประสงคใ์นกำรแก้ปัญหำเป็นศูนยก์ลำง เพื่อกำรจดักำรที่มปีระสทิธภิำพอย่ำงเป็น
ระบบแบบองค์รวม และ 4) แผนยุทธศำสตร ์กลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำเป็นลกัษณะเชงิรุกและมคีวำม
ยดืหยุน่ ทีส่ำมำรถปรบัเปลีย่นไดต้ลอดเวลำตำมสถำนกำรณ์ โดยเน้นแนวทำงป้องกนัวกิฤตและแกปั้ญหำ
ในระยะยำวในทุกพื้นที่ เมื่อมกีำรบรรจบกนัของมติดิ้ำนสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ และชุมชนสงัคม  ซึ่งจำก
เหตุผลทัง้ 4 ประกำรจะช่วยส่งเสรมิในกำรลดและแก้ไขปัญหำกำรปนเป้ือนสำรพษิในสตัวน์ ้ำทัง้ทีม่ำจำก
ธรรมชำตแิละกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ โดยกำรบรหิำรจดักำรปัญหำทรพัยำกรในแหล่งน ้ำและสำรพษิในสตัว์
น ้ำในประเทศไทยควรอำศยักำรท ำงำนของหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกัน คอื 1) ภำครฐัได้แก่ กรม
ควบคุมมลพษิ กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ กรมอุทยำนแห่งชำติ-สตัวป่์ำและพนัธุพ์ชื และกรมป่ำ
ไมส้งักดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม และกรมประมงสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) เอกชนได้แก่ มูลนิธชิยัพฒันำและมูลนิธอุิทกพฒัน์ในพระบรมรำชูปถมัภ์ มูลนิธฟ้ืินฟูทรพัยำกรทะเล
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สยำม มูลนิธิพัฒนำเพื่อควำมยัง่ยืน สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย และชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำบนักำรศกึษำ และ 3) หน่วยงำนและองคก์รทำงสิง่แวดลอ้มต่ำงประเทศไดแ้ก่ องคก์รสิง่แวดลอ้มโลก 
(United Nations Environment Program หรือ  UNEP) องค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนทุนวิจ ัย
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  (Network for Environmental Training at Tertiary-Level in Asia and The Pacific หรือ 
NETTLAP) เป็นตน้ อยำ่งไรกต็ำมในอดตีกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำสำรพษิในสตัวน์ ้ำของประเทศไทย อำศยั
กำรด ำเนินงำนจำกภำครฐัเป็นหลกั และพบขอ้จ ำกดัหลำยประกำรซึง่พอสรุปไดด้งันี้ 1) ระบบบรหิำรงำน 
ขำดประสทิธภิำพและขำดกำรประสำนงำนที่ดี 2) ขำดกำรให้ควำมรูค้วำมเขำ้ใจและขำดกำรสรำ้งควำม
ตระหนกัปลกูจติส ำนึกทีม่ำกพอใหแ้ก่ประชำชนในเรือ่งทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มในแหล่งน ้ำ 3) 
ขำดกำรวำงแผนกำรใช้ทรพัยำกรและกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมตำมแหล่งน ้ำอย่ำงสมดุล 4) ขำด
เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมในกำรลดและป้องกนักำรปนเป้ือนตกคำ้งสำรพษิในแหล่งน ้ำ 5) ขำดแคลนบุคลำกร
และงบประมำณในกำรแก้ปัญหำ และ 6) ขำดกำรควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมำย มำตรกำรและขอ้บงัคบั
อย่ำงเขม้งวดจรงิจงั ดงันัน้ในกำรจดักำรปัญหำทรพัยำกรในแหล่งน ้ำและสำรพษิในสตัวน์ ้ำควรมหีลกักำร
พืน้ฐำน เพื่อใหก้ำรแกไ้ขปัญหำเกดิประสทิธภิำพ สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของสถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ
ปัจจบุนัดงันี้ 

1) กำรอนุรกัษ์แหล่งน ้ำ เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องสู่ควำมยัง่ยนื โดยตอ้งค ำนึงถงึทัง้ดำ้นปรมิำณ
และคุณภำพน ้ำบนพืน้ฐำนวชิำกำรทุกมติ ิเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่คงต่ออุตสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ  
 2) กำรส่งเสริม โดยกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ ปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงควำม
ตระหนักแก่ประชำชนผ่ำนทุกช่องทำงเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสิง่แวดล้อมกับควำมเป็นอยู่ของ
มนุษย ์พชื สตัวแ์ละสิง่แวดลอ้มในระบบนิเวศและห่วงโซ่อำหำร เพื่อใหเ้กดิควำมรว่มมอืป้องกนัและรกัษำ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยำกรแหล่งน ้ำ 

3) กำรบูรณะฟ้ืนฟู เป็นกำรฟ้ืนฟูสภำพของทรพัยำกรแหล่งน ้ำที่เสื่อมโทรมหรอืถูกท ำลำยให้มี
สภำพเหมอืนเดมิหรอืใกลเ้คยีงมำกทีสุ่ด   
 4) กำรปฏิบตัิสู่ควำมยัง่ยนืต่ออุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ  โดยกำรลด (Reduce) หรอื
ปลอดกำรใช้สำรเคม ี(Organic) ที่อำจก่อพิษเป็นพิษต่อสตัว์น ้ำ และกำรน ำแนวปฏิบตัิอื่นมำใช้แทน 
(Replace) โดยเฉพำะศำสตรพ์ระรำชำแนวเกษตรอนิทรยี ์ธรรมชำตบิ ำบดัธรรมชำต ิ 

แนวทำงของแผนกำรจดักำรและกำรปฏบิตัซิึง่เป็นกุญแจสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรแก้ปัญหำสำรพษิใน
สตัวน์ ้ำ เริม่จำกกำรน ำผลทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหส์ำเหตุและระบบทัง้ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย อุปสรรค โอกำสและ
ผลกำรประเมนิผลกระทบจำกสำรพษิต่ออุตสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ ทัง้ภำพรวมของประเทศและ
รำยเขตพืน้ที ่เช่น แมน่ ้ำเจำ้พระยำ ล ำน ้ำพอง บรเิวณชำยฝัง่ทะเลตะวนัออก ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ เป็น
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ตน้ เพื่อวำงกรอบนโยบำย ทศิทำง ยทุธศำสตรแ์ละมำตรกำรในกำรอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันำทรพัยำกรแหล่ง
น ้ำและกำรแก้ไขปัญหำสำรพษิในสตัวน์ ้ำ ทัง้นี้ต้องสำมำรถประเมนิควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกจิควบคู่ไปกบั
ผลกระทบและต้นทุนทำงสิง่แวดล้อมไปพรอ้มกนั ก่อนกำรด ำเนินโครงกำรหรอืกจิกรรมตำมแผนปฏบิตัิ
งำน โดยไมก่่อผลกระทบต่อปัญหำสิง่แวดลอ้มหรอืใหเ้กดิปัญหำน้อยทีสุ่ด ดงัแนวคดิกุญแจในกำรบรหิำร
จดักำรแกไ้ขปัญหำสำรพษิในสตัวน์ ้ำซึง่สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ดำ้นคอื 
 1. บูรณำกำรระบบบริหำรจดักำรแบบรวมศูนย ์ทัง้หน่วยงำนเครอืข่ำยผ่ำนนโยบำย แผน 
ยุทธศำสตร ์พนัธกจิ ภำรกจิ รวมถงึจดัระบบสำรสนเทศ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำวำงแผนตดัสนิใจและ
ด ำเนินกำร กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำและสำรพษิทัง้ในธรรมชำตแิละกิจกรรมของมนุษย ์ยงัขำด
กระบวนกำรมสี่วนร่วมและกำรวเิครำะห์ประเมนิผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม  สงัคม และเศรษฐกิจก่อน
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ขณะเดยีวกนักำรเขำ้ถงึและกำรจดัสรรกำรใชป้ระโยชน์ทรพัยำกรธรรมชำตยิงั
ไมเ่ป็นธรรม ก่อใหเ้กดิปัญหำควำมเหลื่อมล ้ำ ควำมยำกจนและหนี้สนิ ควำมขดัแยง้และขอ้พพิำทในระดบั
พื้นที่ระหว่ำงภำครฐั ภำคเอกชนและชุมชน นอกจำกนี้ยงัมปัีญหำมลพษิที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชนและต้นทุนทำงเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่ไม่ยัง่ยืน   
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถงึมกีำรเฝ้ำระวงั ก ำกบัตดิตำมกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำ สรำ้งสมดุลระหว่ำงกำรอนุรกัษ์
และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยนืและเป็นธรรม กำรควบคุม ป้องกนั ลดและขจดัมลพษิ ดูแล รกัษำและ
ฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้หมำะสมอย่ำงต่อเนื่องจะท ำให้มขีอ้มลูทีถู่กต้องแม่นย ำเพื่อ
ประเมนิสถำนกำรณ์มลพษิทำงน ้ำและกำรใช้สำรเคมใีนฟำร์มเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรมของประเทศประกอบกำรวำงแผนและบรหิำรจดักำรต่อไปของกระทรวงและหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงพลงังำน กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงศกึษำธกิำร กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงกำรคลงั ส ำนกันำยกรฐัมนตร ีส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำตแิละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 2. กำรประยุกต์องค์ควำมรู้และหลกักำรด้ำนวิทยำศำสตร ์เพื่อน ำมำแก้ไขปัญหำแบบองค์
รวมหรอืรำยประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสำรพษิสำรอนัตรำยในสตัว์น ้ำ ซึง่อำศยัหลกักำรกำรก ำจดัหรอืบ ำบดั
สำรพษิวธิกีำรทำงกำยภำพ เคม ีชวีภำพ และกำยภำพ-เคม ีร่วมกนัท ำใหเ้กดิระบบกำรก ำจดัสำรพษิที่มี
กำรประยุกต์วิธีกำรก ำจดัสำรพิษ ทัง้ 4 วิธีที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำงมรีะบบซึ่ง
ประกอบดว้ยวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
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  1) กำรลดแหล่งก ำเนิด  
    ประกอบด้วยกำรลดหรือก ำจัดสำรพิษที่ “แหล่งก ำเนิด” ในทำงปฏิบัตินัน้มำตรกำรลด
แหล่งก ำเนิด รวมถงึกำรดดัแปลงกระบวนกำร กำรแทนที ่กำรท ำใหบ้รสิุทธิ ์กำรเปลีย่นแปลงในทำงกำร
จดักำร และกำรดแูลรกัษำ เพิม่ประสทิธภิำพของเครือ่งมอื และรไีซเคลิภำยในระบบ 
 2) กำรบ ำบดั/กำรก ำจดั  

กำรบ ำบดั (Treatment) หมำยถงึวธิกีำร เทคนิค หรอืกระบวนกำรทีเ่ปลีย่นลกัษณะหรอืบทบำท
ทำงกำยภำพ เคม ีและชวีวิทยำ เพื่อให้เกิดกำรเป็นกลำง หรอืไม่มปีฏิกิรยิำของสำรพษิทำงเคม ีซึ่ง
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ กำรบ ำบดัสำรพษิเป็นกำรเปลี่ยนรูปของสำรพษิ หรอืส่วนประกอบของสำรพษิโดย
กำรควบคุมปฏิกิริยำเพื่อกำรลด หรอืกำรก ำจดัปริมำณสำรพิษ และอำจต้องกำรพื้นที่ในกำรบ ำบัด 
ตัว อย่ ำ ง เช่ น  กำรลดค วำม เ ป็นพิษ  (Detoxification)  กำร เผำ  ( Incineration)  กำรย่ อยสลำย 
(Decomposition) กำรท ำให้เสถยีร (Stabilization) และกำรท ำให้เป็นก้อนแขง็ (Solidification) หรอืกำร
ห่อหุ้ม (Encapsulation)  ส่วนกำรก ำจัด (Disposal)  คือ กำรท ำให้พ้นไปเพื่อให้บริเวณนั ้นดีขึ้น 
กระบวนกำรก ำจดั/บ ำบดัสำรพษิดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 (2.1) กำรท ำใหส้ำรพษิมคีวำมเขม้ขน้เพิม่ขึน้เพื่อลดปรมิำตร 
 กำรด ำเนินกำรลดปรมิำตร ได้แก่ กำรเอำน ้ำออก ตวัอย่ำงเช่น กำรบ ำบดัน ้ำเสียเพื่อป้องกัน
มลพษิ อำศยักระบวนกำรกรองแบบควำมดนัและกำรท ำให้แห้งของโลหะหนักก่อนกำรก ำจดัโดยลด
ปรมิำณน ้ำออกจำกตะกอน แต่ไมล่ดปรมิำณของโลหะหนกัในกำกตะกอน เป็นตน้ 
 (2.2) กำรเจอืจำงลดอนัตรำยหรอืควำมเป็นพษิ 
 กำรเจอืจำง ไดแ้ก่ กำรผสมน ้ำเพื่อลดอนัตรำยหรอืควำมเป็นพษิของสำร แต่อยำ่งไรกต็ำมในกรณี
ของน ้ำทิง้หลงัจำกทีม่กีำรบ ำบดัน ้ำเสยี ก่อนปล่อยออกสู่สิง่แวดลอ้มไมไ่ดถ้อืว่ำเป็นกำรลดอนัตรำยที่มอียู่
ในน ้ำทิง้ ดงันัน้กำรท ำใหเ้จอืจำงไมถ่อืว่ำเป็นวธิกีำรบ ำบดัของเสยีทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมกัจะมกีำรหำ้มดว้ย
กฎหมำย 
 (2.3) กำรเปลี่ยนหรอืถ่ำยเทของเสียที่มอีันตรำย หรอืควำมเป็นพิษจำกตัวกลำงหนึ่งไปอีก
ตวักลำงหนึ่ง 
 กำรบ ำบดัสำรพษิดว้ยวธินีี้เป็นกำรจดักำรของเสยีหรอืสำรพษิดว้ยกำรเกบ็สำรพษิและเคลื่อนยำ้ย
จำกสิง่แวดล้อมหนึ่งไปสู่อกีสิง่แวดล้อมหนึ่ง ตวัอย่ำงเช่น สำรตวัท ำลำยถูกก ำจดัจำกน ้ำเสยีด้วยกำรใช้
ถ่ำนกมัมนัต์ดูดซบั (Activated carbon adsorbers) อย่ำงไรกต็ำมในกำรฟ้ืนฟูสภำพของถ่ำนกมัมนัต์นัน้
ตอ้งใชค้วำมรอ้นหรอืสำรตวัท ำละลำยอื่นซึง่ถอืเป็นกำรเปลีย่นยำ้ยสำรพษิไปสู่บรรยำกำศ 
 3) กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ (Recycle) หมำยถงึ กำรน ำของเสยีที่เป็นสำรพษิมำใช้ในกระบวนกำร
ผลติอกีครัง้ รวมถงึกำรท ำใหข้องเสยีหรอืสำรพษิเหล่ำนัน้คนืสภำพ โดยกำรฟ้ืนคนืสภำพดว้ยกำรปล่ อย
ให้เป็นไปตำมธรรมชำติและกำรใช้เทคโนโลยีช่วย อำจกล่ำวได้ว่ำกำรหมุนเวียนกลับมำใช้อีกนอก
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กระบวนกำรผลตินัน้เป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำกเป็นกำรรกัษำวตัถุดบิไว้และลดวสัดุทีต่้องกำร
ก ำจดั แต่อย่ำงไรกต็ำมเมื่อเปรยีบเทยีบกบักำรหมุนเวยีนกลบัมำใชอ้กีในกระบวนกำรผลติซึง่เกดิขึ้นใน
สถำนทีก่่อใหเ้กดิสำรพษิซึ่งอำจจะมสีำรพษิตกค้ำงทีต่้องก ำจดั ซึง่ต้องมกีำรขนส่งของเสยีทีเ่ป็นสำรพษิ
และตอ้งมกีระบวนกำรหมนุเวยีนกลบัมำใชอ้กี ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อคนงำนทีจ่ะตอ้งสมัผสั นอกจำกนี้ก็
ยงัท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 
 4) กำรปล่อยทิ้ง หมำยถงึ กำรไหลออก กำรทิ้ง กำรฉีดใส่ กำรวำงบนดนิ เช่น กำรให้ไหลเขำ้สู่
แหล่งน ้ำ ตวัอยำ่งสำรพษิเช่น โลหะหนกั สำรก ำจดัแมลงจำกพืน้ทีก่ำรเกษตร เป็นตน้ 
 3. พฒันำบคุลำกรในภำครฐัและเอกชน ใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งจติส ำนึกต่อประชำสงัคมโดยเฉพำะ
ผ่ำนกำรอบรม บ่มเพำะเพิม่องค์ควำมรู ้สรำ้งควำมเขำ้ใจ ปลูกจติส ำนึกอย่ำงสมดุลรองรบัอุตสำหกรรม
และกจิกรรมเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งน ้ำผวิดนิและตำมแนวชำยฝัง่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 1) เริม่จำกกำรน ำผลกำรประเมนิฐำนควำมรู ้สมรรถนะควำมเชี่ยวชำญและจ ำนวนบุคลำกรทัง้
ภำครฐั เอกชนและประชำชนมำวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic workforce plan) และแผนพฒันำ
บุคลำกร (Personnel development plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพบุคคลอย่ำงสอดคล้องเหมำะสมตำม
ทศิทำงยุทธศำสตร์ประเทศด้ำนสิง่แวดล้อมและกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำตำมงบประมำณสู่กำรปฏบิตัิและ
ควำมเป็นเลศิตำมหลกัมำตรฐำนสำกล 

2) ส่งเสรมิกำรเตรยีมควำมพรอ้มบุคลำกรทุกภำคส่วนทัง้ระบบในกำรรว่มกนัอนุรกัษ์แกไ้ขปัญหำ
เชงิบูรณำกำรด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคมและเศรษฐกจิ เพื่อกำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจควำมตระหนักและ
ปลูกจติส ำนึกระบบนิเวศแหล่งน ้ำเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำ ตัง้แต่ระดบัครอบครวั สถำบนักำรศึกษำ 
ศำสนสถำน ชุมชนสงัคม ภำคเอกชน ภำครฐั และองคก์รเครอืข่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมถงึกำรน ำ
ผลกำรด ำเนินงำนมำวำงแนวนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนและปรบัแผนพฒันำและเตรยีมควำมพร้อม
บุคลำกร อยำ่งต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำประสงค ์ตำมตวัชีว้ดั          

3) มุ่งเน้นกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร ด้ำนบรหิำร วิชำกำรและชุมชนสงัคมให้มีควำม
ช ำนำญเชี่ยวชำญในกำรเฝ้ำระวงั ตรวจประเมนิและแก้ไขปัญหำสำรพษิจำกกำรเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำอย่ำง
เรง่ด่วนเป็นระบบ 
 4) มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรภำครฐั เครือข่ำยภำคเอกชนและองค์กรชุมชนให้มีสมรรถนะ 
แนวคดิ กระบวนทศัน์ ทศันคต ิวฒันธรรมและค่ำนิยมในกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรอนุรกัษ์แหล่งน ้ำผวิดนิ
และชำยฝัง่เพื่อกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำโดยใชย้ดึหลกัประชำชนและผลประโยชน์ของชำตเิป็นส ำคญั 
 5) พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ของประชำชนและเครือข่ำยให้มีควำมสะดวก หลำยช่องทำง
ตลอดเวลำแบบไรพ้รมแดน (U-learning) ผ่ำนเทคโนโลยแีบบใชส้ำยและไรส้ำย โดยเฉพำะกบัปัญหำและ
กระบวนกำรแกไ้ขปัญหำสำรพษิในสตัวน์ ้ำตำมบรบิทและสภำพกำรณ์ในวถิพีืน้ถิน่ 
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 6) ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ อำชพี รำยได้ แนวคดิ ควำมเขำ้ใจและวถิีประชำชนในกำรอยู่ร่ วมกบั
ธรรมชำตเิพื่อกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำอยำ่งยัง่ยนืและมัง่คง 
 4. หลกักฎหมำย  กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก ำหนดและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ รฐัสภำไดบ้ญัญตัขิึน้ เพื่อกำรควบคุมป้องกนัอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและใชท้รพัยำกรแหล่งน ้ำผวิ
ดนิและตำมชำยฝัง่ ตำมประกำศและหลกัมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยภำครฐัในแต่ละแหล่งน ้ำและประเภท
กจิกรรมของกำรใชป้ระโยชน์จำกแหล่งน ้ำ ซึง่ไดแ้ก่ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลี้ยง
สตัวน์ ้ำจดื มำตรฐำนเพื่อกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำกร่อย มำตรฐำนน ้ำทิง้จำก
บ่อเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำชำยฝัง่ มำตรฐำนกำรควบคุมกำรปล่อยน ้ำทิ้งจำกท่ำเทยีบเรอืประมง สะพำนปลำ 
และกิจกำรแพปลำ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทฟำร์มสุกร 
มำตรฐำนน ้ำทิง้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุสำหกรรม มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกระบบ
บ ำบดัน ้ำเสยีชุมชน มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกอำคำร  
 ขอ้สงัเกตทีส่ ำคญัต่อกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยคอื ควรมกีำรบงัคบัใชก้ฎหมำยใหม้ปีระสทิธภิำพ โดย
กำรรณรงค์ให้ภำครฐั เอกชนและประชำชนเคำรพในหลกันิติธรรมควำมถูกต้องที่สอดคล้องกับหลกั
ศำสนำ และเขม้งวดกบักำรตรวจสอบบุคลำกรในกระบวนกำรยุตธิรรมไม่ให้มกีำรเลอืกใช้กฎหมำยบำง
ฉบบัหรอืบำงมำตรำ และมกีำรน ำหลกักฎหมำยไปใช้กบัทุกองค์กรและประชำชนทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
รวมถงึกำรมกีลไกป้องกนัไม่ใหบุ้คลำกรในกระบวนกำรยตุธิรรมเลอืกปฏบิตัผิ่ำนกำรเลอืกใชก้ฎหมำยและ
ไมเ่ลอืกใชเ้พยีงส่วนหน่ึงของกระบวนกำรยตุธิรรมหรอืบำงหลกัวชิำ  
 5. กำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นเลิศตำมศำสตรพ์ระรำชำ ภำยใต้บรบิทสถำนกำรณ์และสภำพ
ปัญหำทีเ่ป็นอยู่ของไทยอย่ำงมมีำตรฐำน โดยหลกักำรบรหิำรจดักำรปัญหำสำรพษิตำมแนวพระรำชด ำร ิ
ในพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัรชักำลที ่9 แสดงใหเ้หน็ถงึแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิตำมหลกักำร “ธรรมชำติ
ช่วยธรรมชำติ” ถือได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติและกำรใช้องค์ควำมรู้ที่เป็นต้นแบบของกำรบูรณกำรสห
สำขำวชิำกำร ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรบูรณำกำรกำรพึง่พำธรรมชำตทิัง้ทำงกำยภำพ เคม ีและชวีภำพที่
ท ำใหเ้กดิควำมสมดุลในระบบนิเวศแหล่งน ้ำทีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยู่อำศัยของสตัวน์ ้ำ กำรประยุกต์ใชอ้งคค์วำมรู้
ดงักล่ำวก่อใหเ้กดิกำรใชป้ระโยชน์กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งยัง่ยนืทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้แนวพระรำชด ำรใินกำรก ำจดั
ของเสยีและมลพษิสิง่แวดลอ้ม ในหลวงรชักำลที ่9 ไดท้รงชีแ้นวทำงกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร
และวธิกีำรจดักำรของเสยีให้เป็นศูนย ์(Zero waste management) หมำยถงึ เป็นหลกักำรที่ให้ผลผลติ
จำกกระบวนกำรก ำจดัของเสยีและมลพษิไปใชป้ระโยชน์ต่อไป จนไดข้องเสยีเหลอืศูนย ์โดยของเสยีหรอื
มลพิษที่เกิดจำกแหล่งก ำเนิดต้องผ่ำนระบบกำรก ำจดัหรอืบ ำบดัหรอืควบคุม หรอืฟ้ืนฟูของเสียด้วย
เทคโนโลยกี ำจดั/บ ำบดัที่เหมำะสม ตวัอย่ำงเช่น เทคโนโลยธีรรมชำต ิเทคโนโลยเีลยีนแบบธรรมชำติ 
หรอืเทคโนโลยทีีม่นุษยส์รำ้งขึน้ ตวัอยำ่งตน้แบบในกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีม่กีำรบรหิำรจดักำรตำมศำสตร์
พระรำชำดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
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 5.1 ศนูยศึ์กษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ต ำบลคลองขดุ อ ำเภอ
ท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ีด ำเนินกำรศึกษำ ทดลองและวิจยักำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ ำชำยฝัง่ในรูปแบบที่
สำมำรถใชท้รพัยำกรในทอ้งถิน่ดว้ยควำมเรยีบง่ำยและประหยดั ลกัษณะทีส่ ำคญัของสภำพพืน้ทีบ่รเิวณ
รอบอ่ำวคุ้งกระเบนเป็นพื้นที่ชำยฝัง่ทะเล ดงันัน้อำชพีที่เหมำะสมของประชำชนโดยรอบพื้นที่คือกำร
เพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำชำยฝัง่ จงึเป็นที่มำของภำรกจิศูนยก์ำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบน ฯ ที่ต้องส่งเสรมิแนะน ำ
วธิกีำรเลี้ยงสตัว์น ้ำอย่ำงถูกวธิ ีเพื่อให้ได้มำตรฐำนกำรปฏบิตักิำรเพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำที่ดแีละเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนโค๊ต ออฟ คอนดัก (Code of conduct) รำยละเอียดขององค์ควำมรู้กำร
เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีม่กีำรเผยแพรอ่ยำ่งกวำ้งขวำงมดีงัต่อไปนี้ 

1) กำรเตรียมบ่อ สภำพดนิที่เหมำะสม คอื ดนิเหนียวหรอืดนิปนทรำยที่เก็บกกัน ้ำได้ มสีภำพ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงเท่ำกบั 7.0 มอีนิทรยีส์ำร 1.5-2.0 เปอรเ์ซน็ต์ หรอื มปีรมิำณอนิทรยีค์ำรบ์อน 1.08-
1.44 เปอรเ์ซน็ต ์มอีนิทรยีไ์นโตรเจน 0.075-0.1 เปอรเ์ซน็ต ์ฟอสฟอรสั ประมำณ 50 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
หำกดนิในบ่อมสีภำพไมเ่หมำะสม จ ำเป็นตอ้งมกีำรปรบัปรงุดนิในบ่อใหม้สีภำพทีเ่หมำะสม โดยเฉพำะบ่อ
เก่ำที่ใช้เพำะเลี้ยงสตัว์น ้ำมำนำน ต้องมกีำรปรบัปรุงบ่อที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต ตัวอย่ำงเช่น กำรปรบัปรุงดินโดยกำรไถพรวนดินก้นบ่อเพื่อให้จุลินทรีย์
สำมำรถยอ่ยอนิทรยีส์ำรในดนิมำเป็นปุ๋ ยส ำหรบัสรำ้งห่วงโซ่อำหำรขัน้ต้นใหก้บัสตัวน์ ้ำ ทัง้นี้วธิกีำรสงัเกต
คุณภำพดนิอย่ำงง่ำยคอืดนิที่มอีนิทรยีว์ตัถุมำกจะมสีดี ำ แต่หำกดนิมอีนินทรยีว์ตัถุอยู่มำกแลว้จะมสีเีทำ
หรอืน ้ำตำล ส่วนค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดนิสำมำรถวดัไดโ้ดยน ำดนิมำผึง่ลมใหแ้หง้ และน ำดนิปรมิำณ 
10 กรมั มำละลำยในน ้ ำกลัน่ (น ้ ำสะอำดที่มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 7) จ ำนวน 20 มิลลิลิตร แล้ววัด 
ควำมเป็นกรด-ด่ำงดว้ยเครือ่งพเีอชมเิตอรห์รอืกระดำษลสิมำสตรวจวดั 

2) กำรจดักำรคณุภำพน ้ำเพ่ือกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ น ้ำที่เหมำะสมส ำหรบัเลี้ยงสตัว์น ้ำทะเล
ควรมอุีณหภูม ิ28-29 องศำเซลเซยีส ควำมเป็นกรด-ด่ำงประมำณ 6.5-9.0 มปีรมิำณออกซเิจนที่ละลำย
ในน ้ำไมต่ ่ำกว่ำ 4 มลิลกิรมัต่อลติร ของน ้ำ ค่ำควำมเป็นด่ำง 80-150 มลิลกิรมัต่อลติร และมคี่ำควำมโปร่ง
แสง (สนี ้ำ) 40-50 เซนตเิมตร 

3) อำหำรสตัว์น ้ำ ผู้เลี้ยงควรศึกษำให้ทรำบว่ำสตัว์น ้ำที่เลี้ยงมพีฤติกรรมกำรกินอำหำรเป็น
อย่ำงไร กินพืชหรือกินสัตว์ หรือกินได้ทัง้พืชและสัตว์ อำยุของสัตว์น ้ ำ วัตถุประสงค์ของกำรเลี้ยง 
ตวัอย่ำงเช่น เลี้ยงเพื่อเป็นอำหำร หรอืเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พนัธุ์ เนื่องจำกขอ้มูลเหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้เลีย้ง
สำมำรถเลอืกชนิดอำหำร ปรมิำณอำหำรที่เหมำะสมและเพยีงพอต่อสตัว์น ้ำที่เลีย้ง จำกกำรทีส่ตัว์น ้ำกิน
อำหำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ สุขภำพสตัวน์ ้ำจะแขง็แรงและมสี่วนช่วยลดตน้ทุนกำรผลติ 

4) กำรป้องกนัและรกัษำโรคสตัวน์ ้ำ หำกผูเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัชนิดและ
สำเหตุของโรคสตัวน์ ้ำทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ทรำบถงึวธิกีำรป้องกนัและรกัษำโรคสตัวน์ ้ำกจ็ะช่วยใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกจิบรรลุเป้ำหมำย ซึง่ปัจจยั 3 ประกำรทีค่วรค ำนึงถงึคอื 1) สุขภำพสตัวน์ ้ำตอ้งแขง็แรง 2) คุณภำพน ้ำ
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และสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมไม่เป็นพิษต่อสัตว์น ้ ำ และ 3) ไม่มีกำรปนเป้ือนของปรสิตหรือพยำธิ มี
สุขอนำมยัภำยในฟำร์มที่สะอำด โดยศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ ได้มคีลินิกบรกิำรตรวจ
วเิครำะหน์ ้ำ รวมทัง้ตรวจหำปรสติในน ้ำและในสตัวน์ ้ำใหก้บัเกษตรกร 

5) กำรใช้ยำและสำรเคมี เกษตรกรควรค ำนึงถึงกำรลดกำรใช้ยำและสำรเคม ีเพื่อป้องกัน
สำรเคมตีกคำ้งในสตัวน์ ้ำและใชว้ธิป้ีองกนัโดยกำรดูแลสุขภำพสตัวน์ ้ำ กำรใหอ้ำหำร กำรจดักำรคุณภำพ
น ้ำและดนิ แต่ถ้ำจ ำเป็นต้องใชย้ำและสำรเคม ีควรใชส้ำรเคมพีืน้ฐำนในกลุ่มทีไ่ม่เป็นอนัตรำยต่อผูบ้รโิภค 
เช่น กำรใชเ้กลอืแกงทีค่วำมเขม้ขน้ 0.1 เปอรเ์ซน็ต์ ส ำหรบัลดควำมเครยีดในระหว่ำงกำรขนส่ง แต่หำก
ต้องกำรควบคุมปรสติภำยนอกจะใช้เกลอืแกงทีค่วำมเขม้ขน้ 0.3-0.5 เปอรเ์ซน็ต์ หรอืใชส้ำรเคมจี ำพวก
ฟอรม์ำลนิที่ควำมเข้มข้น 100-200 ส่วนต่อน ้ำล้ำนส่วน โดยแช่นำน 30 นำท-ี1 ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัควำม
แขง็แรง อำยุ และชนิดของสตัวน์ ้ำ ส่วนโพวโิดไอโอดนีใชส้ ำหรบัฆ่ำเชื้อจุลนิทรยีใ์นน ้ำ นอกจำกนัน้มกีำร
ใชส้มนุไพรพืน้บำ้น เช่น บอระเพด็ เป็นตน้ 

6) ระบบกำรเล้ียงสตัวน์ ้ำ เพื่อใหก้จิกรรมกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำไม่ก่อมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มและ
มกีำรจดักำรกำรเลีย้งทีด่ ีศูนยศ์กึษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบนฯ ไดส้่งเสรมิและสำธติกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำดว้ย
ระบบบ ำบดัน ้ำทีท่ ำใหส้ำมำรถน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม ่ซึง่ระบบน้ีเหมำะสมกบักำรเลีย้งสตัวน์ ้ำแบบหนำแน่น
โดยเฉพำะกำรเลีย้งกุ้งทะเล โดยมกีำรแบ่งพืน้ทีก่ำรเลีย้งออกเป็น 3 ส่วน  คอื ส่วนที ่1 เป็นบ่อเลีย้งสตัว์
น ้ ำแบบหนำแน่น ส่วนที่ 2 เป็นบ่อตกตะกอนและลดแพลงก์ตอนในน ้ ำ โดยเลี้ยงหอยนำงรม หรือ
หอยแมลงภู่ ส่วนที่ 3 เป็นบ่อลดปรมิำณธำตุอำหำรในน ้ำ โดยใช้สำหร่ำยทะเลที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
สำหร่ำยกลุ่มสีแดงเช่น สำหร่ำยผมนำง (Gracilaria fisheri)  สำหร่ำยโพรง (Solierlia robusta) และ
สำหร่ำยสเีขยีว เช่น สำหร่ำยพวงองุ่น (Caulerpa sp.) สำหร่ำยไส้ไก่ (Ulva intestinalis) และสำหร่ำย
ผกักำด (Ulva rigida) ซึง่สำหร่ำยเหล่ำนี้สำมำรถแปรรปูเป็นอำหำรส ำหรบับรโิภคไดเ้ช่น น ้ำสำหร่ำยตำก
แห้ง ย ำสำหร่ำย สำหร่ำยชุบแป้งทอด เมื่อน ้ำได้รบักำรบ ำบดัจำกส่วนที่ 3 แล้ว ก็จะถูกส่งกลบัส่วนที่ 1 
อกีครัง้ และน ้ำจำกส่วนที ่1 ทีม่อีนิทรยีส์ำรมำกกจ็ะถูกส่งหมุนเวยีนกลบัไปในแต่ละบ่อตำมล ำดบั 

7) ชนิดสตัวน์ ้ำท่ีเล้ียง ศูนยศ์กึษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบนฯ ไดส้ำธติและส่งเสรมิกำรเลีย้งสตัว์
น ้ำหลำยประเภททีต่ลำดมคีวำมตอ้งกำรสงู ตวัอยำ่งเช่น กำรเลีย้งกุง้กุลำด ำ กุง้แชบ๊วย กุง้วำนำไมด ์ปลำ
เก๋ำ ปลำกะพงขำว ปลำดุกทะเล และหอยหวำน ซึ่งสตัว์น ้ำในกลุ่มนี้มีต้นทุนผนัแปรค่ำลูกพนัธุ์ และ
ค่ำอำหำรสูง เพรำะกนิเนื้อสตัว์เป็นอำหำรดงันัน้เกษตรกรผู้เลี้ยงจงึควรมคีวำมช ำนำญต่อกำรเลี้ยงสูง 
และต้องสำมำรถวำงแผนกำรจดักำรฟำรม์ได้ดจีงึจะประสบควำมส ำเรจ็ ส ำหรบักลุ่มสตัวน์ ้ำเศรษฐกจิที่มี
กำรส่งเสรมิรองลงมำคอื สตัวน์ ้ำในกลุ่มกนิพืชเป็นอำหำร เช่น กำรเลีย้งปลำนวลจนัทะเล ปลำกระบอก 
ปลำทบัทมิ หอยเป๋ำฮือ้ หอยนำงรม หอยแมลงภู่ หอยแครง จงึเหมำะสมส ำหรบัเกษตรกรที่มเีงนิทุนไม่
มำกนักและท ำธุรกจิกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำเพื่อพออยู่พอกนิในรูปแบบกำรเลี้ยงแบบผสมผสำน โดยอำจเลี้ยง
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ร่วมกบัสำหร่ำยทะเล นอกจำกนี้ศูนยศ์กึษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ ยงัได้มกีำรสำธติกำรเพำะและ
อนุบำลปลำกำรต์ูนซึง่เป็นกำรส่งเสรมิกำรท ำธุรกจิปลำสวยงำมรว่มดว้ย 

8) กำรบนัทึกข้อมูลกำรเล้ียงและกำรท ำบญัชีฟำรม์ ศูนยศ์กึษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ 
ได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรจดัท ำสมุดคู่มอืกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำในฟำร์มของตนเอง เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถ
พฒันำกำรเลี้ยงสตัว์น ้ำในฟำร์มของตนให้ดขีึ้น รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีำรท ำบญัชฟีำร์มเพื่อให้ทรำบถึง
ตน้ทุนและก ำไรจำกกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำในแต่ละรุน่ และสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูวำงแผนกำรผลติสตัวน์ ้ำใน
รุ่นต่อไปว่ำควรจะผลติในปรมิำณเท่ำไร เพื่อไม่ใหม้ผีลผลติสตัวน์ ้ำในตลำดชนิดนัน้มำกเกนิไป ซึง่จะท ำ
ใหร้ำคำตกต ่ำจนอำจประสบกบัภำวะกำรขำดทุนได ้
 5.2 โครงกำรศึกษำวิจยัและพฒันำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบี้ย อ ำเภอบ้ำนแหลม 
จงัหวดัเพชรบุร ีท ำกำรวจิยัและพฒันำดำ้นกำรใชป้ระโยชน์จำกระบบบ ำบดัน ้ำเสยี ซึ่งถอืเป็นแนวปฏบิตัทิี่
เป็นเลศิตำมแนวพระรำชด ำร ิและเป็นต้นแบบในกำรน ำไปปฏบิตัิใช้ในชุมชนแต่ละท้องถิ่น ในที่นี้ขอ
น ำเสนอเฉพำะเทคโนโลยกีำรบ ำบดัน ้ำเสยีแบบบ่อผึ่งตำมแนวพระรำชด ำรทิีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น ้ ำ โดยกำรใช้ประโยชน์จำกระบบบ ำบัดน ้ ำเสียของโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำคุณภำพ
สิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิำมำรถน ำไปใชเ้ลีย้งสตัวน์ ้ำได ้เนื่องจำกมกีำรเจรญิ
ของสำหร่ำยสเีขยีวขนำดเล็กและแพลก์ตอนพืชเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้น ้ำในบ่อบ ำบดัมสีเีขยีวเข้ม 
ดงันัน้จงึควรปล่อยปลำกนิพชืลงไปในบ่อบ ำบดัน ้ำเสยี เช่น ปลำนิลหรอืปลำทบัทมิ ในอตัรำส่วน 3 ตวัต่อ 
1 ตำรำงเมตร (พื้นที่ผวิบ่อบ ำบดั) โดยไม่ต้องให้อำหำรปลำส ำเรจ็รูปอื่นร่วมด้วย ทัง้นี้เพื่อให้ปลำกิน
สำหร่ำยสเีขยีวขนำดเลก็และแพลงก์ตอนพชื ซึง่เป็นกำรป้องกนัไม่ให้น ้ำมสีเีขยีวและลดภำระกำรบ ำบดั
น ้ำเสยีของระบบ นอกจำกนี้ต้องจบัปลำทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ทีอ่อกจำกระบบบ ำบดัทุก 2 เดอืนหรอื ทุก 60 
วนั เพื่อลดควำมหนำแน่นของปลำและคงควำมสมดุลของอตัรำส่วนปลำต่ออำหำรภำยในบ่อบ ำบดั  
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