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บทคดัย่อ 
           สตัว์น า้ตามธรรมชาติหรือเพาะเลีย้งอาจมีการปนเปือ้นโลหะหนกัซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่หรือ

เกษตรกรรม เมื่อโลหะหนกัเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดงันี ้ตะกั่วและสารหนูมีผลต่อตบั หวัใจ หลอดเลือด โครงสร้าง

และการท างานของเซลล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แคดเมียม สงักะสีและทองแดงก่อให้เกิดโรคอิไตอิไต ไข้พิษโลหะ 

และ Wilson’ Diseases ตามล าดบั เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัความปลอดภยัให้แก่ผู้บริโภค จึงส ารวจการปนเปือ้นของโลหะหนกั 

5 ชนิดในสตัว์น า้เพาะเลีย้งในพืน้ท่ีเพาะเลีย้งน า้จืดและตามแนวชายฝ่ังทะเล ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมิถนุายน 2561 รวม 

150 ตวัอย่าง โดยย่อยตวัอย่างด้วยกรดไนตริกในเคร่ืองไมโครเวฟ แล้ววดัปริมาณโลหะหนกัด้วยเคร่ือง ICP-OES พบปริมาณ

การปนเปือ้นของแคดเมียม ตะกั่ว สารหนูทัง้หมด สงักะสี และทองแดงอยู่ในช่วง not detected (ND)-1.668, ND–0.209 , 

น้อยกว่ า  0 .070 -1 .948 , 2 .762–28 .945   และ  น้อยกว่ า  1 .000 -19 .670  mg/kg  ตามล าดับ  ซึ่ งป ริมาณ 

การปนเปือ้นของตะกั่ว สงักะสี และทองแดงไม่เกินเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติอาหาร ส่วนสารหนูทัง้หมดและแคดเมียมยงั

ไม่มีข้อก าหนด 

ค าส าคัญ : สตัว์น า้เพาะเลีย้ง, โลหะหนกั, แคดเมียม, ตะกัว่, สารหน,ู สงักะสี, ทองแดง 

Abstract 

             Natural or farming aquatic animals can be contaminated by heavy metals from industrial plants, mining 
industries or agriculture. Exposure to these substances cause different effects, such as lead and arsenic led to 
adverse effects to liver, heart, blood vessel, structural and functional cells, and possibly carcinogenic to humans; 
cadmium, zinc, and copper can cause Itai-itai, Metal fume fever, and Wilson’ Diseases. For the protection of 
consumers’ health, the contamination of 5 heavy metals in farming aquatic animals located on land and coastal 
area were investigated during February – June 2018 (a total of 150 samples). The samples were prepared by 
microwave-assisted nitric acid digestion and quantified by ICP-OES. The results showed the contamination of 
cadmium, lead, total arsenic, zinc and copper with a range of not detected (ND) - 1.668, ND – 0.209, less than 
0.070 – 1.948, 2.762 – 28.945 and less than 1.000 – 19.670 mg/kg, respectively. The contamination of lead, zinc 
and copper are below the maximum levels (MLs) of Thai Food Law, whereas the MLs of arsenic and cadmium 
have not been set up yet.  
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