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งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดแกคุณภาพดินและคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอ

การอนุรักษหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยทําการศึกษาในพื้นที่

คลองที่ไหลผานสวนผลไมจํานวน  3 ชนิดไดแก  คลองทาคาในพื้นที่สวนมะพราว คลองบางแคในพื้นที่

สวนสมโอ และคลองแควออมในพื้นที่สวนลิ้นจี่ ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2553 ผลการศึกษา

ปริมาณแคดเมียมในน้ําพบวามีคาอยูในชวงตั้งแตตรวจไมพบถึง 0.0945 มิลลิกรัมตอลิตร สวนในดินมี

คาอยูในชวง 0.0032 ถึง 0.0988 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณสารตะกั่วในน้ํามีคาอยูในชวง 0.0031 ถึง 

0.0671 มิลลิกรัมตอลิตร  สวนในดินมีคาอยูในชวง 0.0297 ถึง 0.1344 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งพบวา

ปริมาณของสารโลหะหนักทั้งสองชนิดมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 2 

ผลการศึกษาพบวาในคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนมะพราวมีปริมาณสารแคดเมียมในน้ําสูงที่สุด  ผลการ

ตรวจวัดคาออกซิเจนละลายพบวามีคาอยูในชวง 1.725 ถึง 6.05 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งมีคาต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพน้ําและดินตะกอนในสวนแตละประเภทโดย

ใชสถิติ one-way  ANOVA พบวาคากรด-ดาง  ออกซิเจนละลาย  สารแคดเมียมทั้งในน้ําและในดิน

ตะกอน  สารตะกั่วทั้งในน้ําและในดินตะกอนความชื้นสัมพัทธของดินตะกอนมีคาไมแตกตางกันอยาง

มีในนัยสําคัญทางสถิติ สวนคาความเค็มและอุณหภูมิของดินตะกอนมีความแตกตางกัน  ผล

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพสิ่งแวดลอมกับจํานวนหิ่งหอยพบวาคาออกซิเจนละลายใน

คลองที่ไหลผานสวนมะพราวมีความสัมพันธกับปริมาณหิ่งหอยสูงสุด  คือ มีคาความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันเทากับ 0.751 รองลงมาคืออุณหภูมิของดินตะกอนในคลองที่ไหลผานสวนมะพราว

เชนกันซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลางคือคาความสัมพันธเทากับ 0.695 สวนปริมาณของสาร

แคดเมียมและสารตะกั่วในน้ํา  มีความสัมพันธกับปริมาณหิ่งหอยที่อาศัยอยูในคลองที่ไหลผานสวน

ผลไมและสวนลิ้นจี่ในระดับปานกลาง 
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ผลการศึกษาปริมาณและการแพรกระจายของประชากรหิ่งหอยที่อาศัยในพื้นที่สวนผลไมแต

ละประเภทและการทําแผนที่แสดงการกระจายตัวของหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไม  โดยประยุกตใชระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร โปรแกรม ArcGIS (Version 9.3)  ผลการศึกษาพบวารอยละ 70 ของพื้นที่

สวนผลไมที่ศึกษาในตําบลทาคา ตําบลแควออม และตําบลบางนางลี่มีการพบประชากรหิ่งหอยใน

พื้นที่ และในพื้นที่สวนผลไมทั้ง 3 ประเภทมีหิ่งหอยอาศัยในพื้นที่เปนระยะเวลานานกวา 20 ปซึ่งแสดง

ใหเห็นวาในอดีตอําเภออัมพวาเปนถิ่นอาศัยของประชากรหิ่งหอยโดยสามารถพบหิ่งหอยไดในทุก

ตําบลที่ศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งจากแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอยจะพบประชากรหิ่งหอยตาม

พื้นที่คลองที่ไหลผานสวนผลไมมากที่ระยะหางจากคลอง 50 เมตร  สวนผลไมที่มีการหายไปของ

หิ่งหอยมากที่สุดในชวงเวลามากกวา 10 ปคือ สวนสมโอและสวนมะพราว ซึ่งประชากรหิ่งหอยจะ

หายไปในบริเวณพื้นที่ที่หางจากถนนในระยะ 100 เมตร ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ

ประชากรหิ่งหอยตามประเภทสวนผลไมโดยใชสถิติ one-way ANOVA สรุปไดวาประชากรหิ่งหอยไมมี

ความแตกตางกันตามประเภทสวนผลไม  

   
คําสําคัญ: สวนผลไม  หิง่หอย  อัมพวา 
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ABSTRACT 

 
Research Title  :  Environmental Management in Orchard for Fireflies Conservation  

   in Amphawa District, Samut Songkram Province 

Author  :  Tatsanawalai Utarasakul 

Year  :  2010 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 The study of environmental qualities for appropriate firefly habitat in riverside along 

orchard area in Amphawa District was conducted during June - August 2010. The study 

sites were selected by focused on three canals which are located among different types of 

orchard and also being the habitat of fireflies.  The results reveled that water qualities were 

over the national water quality standard (class II). At Khlong Kwae Om, dissolved oxygen 

was below 4 mg/l. However, at Khlong Bang Nang Li and Khlong Tha Ka which is the 

representative of Pomelo and Coconut Orchard, firefly population is related with good 

environmental qualities, respectively.  

Keywords: Orchard, Firefly, Amphawa  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 

พื้นที่การเกษตรในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 130.27 ลานไร ในอดีตการทําการเกษตรและ

สวนผลไมในประเทศไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเพาะปลูก ผลผลิตทางการเกษตรจึง

ปลอดสารพิษและสารตกคาง  เพราะใชวิธีการเพาะปลูกธรรมชาติแทบทั้งสิ้น  แตในปจจุบันการทํา

การเกษตรสวนผลไมนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขามาเพื่อเพิ่มผลผลิตและกําจัดแมลงและศัตรูทางการ

เกษตร  เพื่อใหมีความเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันที่มีจํานวนมากขึ้นอยาง

ตอเนื่องจึงจําเปนตองใชประโยชนจากสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตร ผลจากการ

ใชสารเคมีไดทําใหเกิดการตกคางในผลผลิตทางการเกษตร ในขณะเดียวกันยังมีการสะสมสารพิษใน

ส่ิงแวดลอมตางๆอีกดวย ซึ่งเกิดการสะสมตกคางอยูในระบบนิเวศและหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิต

โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรม 

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ 257,228 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ติดชายฝงทะเลและมีลําคลองที่แยกจาก

แมน้ําแมกลองไหลลงสูอาวไทย  ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอ

บางคนที ชาวสมุทรสงครามประกอบอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก    โดยในอําเภออัมพวามีพื้นที่ 

106,746 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชประกอบอาชีพทําการเกษตรเพาะปลูกสวนผลไมประเภทตางๆ แบงเปน

พื้นที่เพาะปลูกสวนสมโอ 7,820 ไร พื้นที่เพาะปลูกสวนมะพราว 25,055 ไร และพื้นที่เพาะปลูกสวน

ล้ินจี่ 4,234 ไร (สํานักงานเกษตรอําเภอสมุทรสงคราม, 2551)  

จังหวัดสมุทรสงคราม จะเปนแหลงอาศัยของหิ่งหอยเปนจํานวนมาก แตปริมาณหิ่งหอย

หนาแนนมีเพียงบางจุดไมตอเนื่องกันตลอดทั้งคลองอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประกอบกับผลกระทบจากการใชสารเคมีที่เกษตรกรใชในพื้นที่เพาะปลูก บางชนิดมีอันตรายตอทั้ง

มนุษยและสิ่งแวดลอม ทําใหดินและน้ํามีการปนเปอนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยทั้ง

ทางตรงและทางออม ซึ่งการตรวจสอบความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทําไดโดย
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สังเกตจากปริมาณของหิ่งหอย เนื่องจากหิ่งหอยเปนสัตวที่รักความสงบ ชอบอากาศบริสุทธิ์ แหลงน้ําที่

สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวนและควันพิษ  (วีระ เทพกรณ, 2552: 33)  

ดวยเหตุนี้  หิ่งหอยจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถบงชี้ไดวาพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณของ

คุณภาพสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่สวนผลไมในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ไดพบวาเปนถิ่นอาศัยของหิ่งหอยซึ่งอาศัยอยูบริเวณสวนผลไมและพรรณไมริมคลองซึ่งพื้นที่คลองสวน

ใหญเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากสวนผลไมและบานเรือนที่อยูอาศัยตลอดริมฝงคลอง ซึ่งพบประชากร

หิ่งหอยที่อาศัยอยูแตกตางกันในแตละพื้นที่สวนและคลองใน อ.อัมพวา เนื่องจากวงจรชีวิตของหิ่งหอย

ที่ระยะวางไขและตัวออนจะอาศัยอยูในแหลงน้ําและดินมีความชื้นสูง ดังนั้นคุณภาพน้ําและดินของลํา

คลองที่ไหลผานสวนผลไมแตละประเภทจึงอาจมีผลตอการเปนถิ่นที่อยูอาศัยที่เอื้ออํานวยตอการ

ดํารงชีวิตของหิ่งหอยที่แตกตางกัน โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของเชน พันธุพืชที่เพาะปลูก คุณภาพดิน น้ํา 

รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมลวนสงผลตอการดํารงชีวิตของหิ่งหอยและประชากร

หิ่งหอยในแตละพื้นที่   

 การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษาสํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิ่นอาศัยหลักของ

หิ่งหอยโดยจัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอยโดยประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

รวมกับการศึกษาคุณภาพดินตะกอนและน้ําในคลองพื้นที่สวนผลไมที่เหมาะสมตอการอนุรักษหิ่งหอย 

ตลอดจนศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไมที่มีผลตอการอนุรักษหิ่งหอยในอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม  

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อสํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิน่อาศัยของหิง่หอยในอาํเภออัมพวา  

12.2 เพื่อศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสวนผลไมที่เหมาะสมตอการอนุรักษหิ่งหอย 

1.2.3  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการสวนผลไมที่มีผลตอการอนุรักษหิง่หอยในอาํเภออัมพวา  

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 (1) ศึกษาคุณภาพน้ําและดินตะกอนโดยมีพารามิเตอรทีศึกษาประกอบดวย 

- คุณภาพน้ํามีพาราเตอรที่ศึกษาไดแก ความเปนกรดและเบส,ความเค็ม,ออกซิเจน

ละลาย,แคดเมียมและตะกั่วในน้ํา  
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- คุณภาพดินตะกอนมีพาราเตอรที่ศึกษาไดแก อุณหภูมิดินตะกอน,ความชื้นสัมพัทธ,

แคดเมียมและตะกั่วในดินตะกอน 

1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ 

(1) พืน้ที่ที่ใชในการศึกษาคอื ลําคลองที่ไหลผานพืน้ที่สวนผลไม  3 ประเภท ดังนี ้

-  คลองที่ 1 คลองทาคาเปนตัวแทนพื้นที่สวนผลไมประเภทมะพราว    

-  คลองที่ 2 คลองบางแคเปนตัวแทนพืน้ทีส่วนผลไมประเภทสมโอ  

-  คลองที่ 3 คลองแควออมเปนตัวแทนพื้นที่สวนผลไมประเภทลิ้นจี ่                   

1.3.3 ขอบเขตดานเวลา 

 (1)  ระยะเวลา 3 เดือน ระหวางเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยเก็บขอมูล

เดือนละ1คร้ัง คร้ังละ 3 วัน 

 (2) สํารวจประชากรหิ่งหอยในคลองบริเวณพื้นที่สวนผลไมตางชนิดเวลา19.00 น.ถึง 23.00 น. 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.4.1  ไดแผนที่การกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยในพืน้ที่สวนผลไมแตละประเภท 

1.4.2 ทราบพืน้ทีท่ี่มีประชากรหิ่งหอยอาศัยอยูอยางหนาแนนเพื่อประโยชนในการวางแผนการ

จัดการการทองเทีย่ว 

1.4.3 สามารถวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมในพืน้ที่สวนผลไมแตละประเภทอยางเหมาะสมเพื่อ

อนุรักษประชากรหิ่งหอย 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมเพื่อการอนุรักษหิ่งหอยในอําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย 

2.1 พื้นที่สวนผลไมอําเภออัมพวา 
 ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ที่เปนที่ราบลุมแมน้ําและมีแมน้ําลําคลองไหลผาน

ทําใหพื้นที่ชุมชนอัมพวามีความอุดมสมบูรณ การตั้งถิ่นฐานในอดีตมักอิงอยูกับแมน้ําลําคลอง เพราะ

ตองอาศัยสายน้ําในการดํารงชีวิตทั้งการอุปโภค บริโภค และการสัญจร นอกจากนั้นในสวนการ

ประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสังคมก็มีความสัมพันธกับน้ําดวย 

 เนื่องจากชุมชนอัมพวาเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของดิน ที่เปนปจจัยสําคัญในการทํา

สวนผลไม ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอัมพวาสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 80 ซึ่ง ไดแก 

การทําสวนมะพราว สวนลิ้นจี่ และสวนสมโอ โดยพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดประมาณ 73,096ไร 

(สํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา, 2551) ในเขตอําเภอบางคนที จะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมา

คืออําเภออัมพวา และอําเภอเมือง พืชที่สําคัญไดแก มะพราว สมโอ ล้ินจี่ และขาว 
 2.1.1 ตําบลทาคา 

  ตําบลทาคา  ประวัติมาจากตลาดน้ําทาคา  แตเดิมเรียกวาตลาดนัดทาคา  ซึ่งทําการ

คาขายอยูที่ทํานบทาคา หมูที่ 5  ตําบลทาคา โดยพอคาแมคาชาวทาคาและตําบลใกลเคียงซึ่งอยูใน

อําเภออัมพวาและอําเภอบางคนที และบางสวนจะมาจากทางราชบุรี จะพายเรือนําสินคาทางการ

เกษตรมายังทํานบทาคา และฝงอําเภอเมืองก็จะ นําสินคาจําพวกอาหารทะเลมาซื้อขายแลกเปลีย่นกนั

บนทํานบทาคา ชาวตําบลทาคามีวิถีชีวิตการคาขายทางเรือ แตเดิมจะเปนการทําอาชีพ ปลูกสวน ยา

จืด  ปลูกหอมกระเทียม ปลูกผักกาดหอม เปนตน แตเนื่องจากเมื่อถึงฤดูน้ําหลากทําใหเกิดน้ําทวมบอย

จึงทําใหผันเปลี่ยนมา เปนการปลูกมะพราวแบบยกรองแทน ชาวทาคามีวิถีชีวิตความเปนอยูอยาง

ธรรมชาติในพื้นที่อันรมร่ืน มีลําคลองรองน้ําเปนจํานวนมากไหลผาน มีน้ําขึ้น น้ําลง วันละ 2 คร้ัง ตาม

การขึ้นลงของน้ําทะเล (องคการบริหารสวนตําบลทาคา, 2553)   
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 ตําบลทาคาเปนพื้นที่ที่มีการทําสวนมะพราวอยูจํานวนมากและมีคลองทาคาที่ใชเปนเสนทาง

การคาขายและการทองเที่ยวชมหิ่งหอยโดยการลองเรือพาย  ตําบลทาคามีพื้นที่ในการปลูกมะพราว

ทั้งหมด 4,881ไร แบงเปนมะพราวผล 2,219ไร และมะพราวตาล 2,672ไร โดยมีจํานวนครัวเรือนผูปลูก

มะพราว 665 ครัวเรือน ซึ่งมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบล มะพราวใหผลผลิตมากในชวง

เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคมของ ซึ่งมากกวาชวงอื่นๆ รอยละ40-50 จากนั้นจะใหผลผลิตนอยลง

ในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม (เกษตรอําเภออัมพวา, 2551) 

   2.1.1.1 เนื้อที่ ตําบลทาคามีเนื้อที่ประมาณ 9 กิโลเมตร หรือ 5,631ไร 

   2.1.1.2 ภูมิประเทศ พื้นที่ทางกายภาพเปนที่ราบลุม มีลําคลองไหลผานหลายสาย 

เชน คลองทาคา คลองศาลา และคลองวัดมณีสรรค เปนตน 

         ทิศเหนือ ติดกับตําบลจอมปลวก ตําบลดอนมโนรา 

            ทิศใต   ติดกับตําบลบางชาง 

           ทิศตะวันออก ติดกับตําบลคลองเขิน ตําบลนางตะเคียน 

           ทิศตะวันตก  ติดกับตําบลบางกระบือ 

  2.1.1.3 จํานวนหมูบาน มี 12 หมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล เต็ม

หมูบาน 12 หมูบาน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเปน 12 หมูบาน ดังนี้ 

   หมูบานที่1  บานคลองมะขวิด 

   หมูบานที่2  บานคลองศาลา 

   หมูบานที่3  บานคลองบานใต 

   หมูบานที่4         บานคลองวัดมณีสรรค 

   หมูบานที่5  บานคลองทาคา 

   หมูบานที่6  บานคลองผูใหญปอ 

   หมูบานที่7 บานคลองพลับ 

   หมูบานที่8  บานคลองตรง 

   หมูบานที่9  บานปลายคลองตรง 

   หมูบานที่10  บานคลองบางกึ่ง 

   หมูบานที่11  บานคลองสวนทุง 

   หมูบานที่12  บานคลองขุดเจก 

  2.1.1.4 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,493 คน แยกเปนชาย 2,713 คน หญิง 2,780 

คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 610 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กรมการ

ปกครองกระทรวงมหาดไทย) 
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  2.1.1.5 อาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน สวนมะพราว ทํา

น้ําตาลมะพราวและรับจางทั่วไป 

  2.1.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณดี มีลําคลองหลาย

สาย ทําใหมีน้ําไหลผานทั่วทั้งพื้นที่ 

  2.1.1.7 จุดเดนของพื้นที่ ตําบลทาคามีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีลําคลอง

มากมาย วิถีชีวิตของประชาชนจึงผูกพันกับลําน้ํา มีการนําสินคาหรือผลผลิตทางการเกษตร ใสเรือพาย

และนํามาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันโดยสืบทอดกันมาไมต่ํากวา 100 ป มีความเหมาะสมที่จะสงเสริม

ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ ตลาดน้ําทาคา และเนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนสวนมะพราว 

ประชาชนจึงมีความสามารถดานศิลปะ หัตถกรรมและงานฝมือประดิษฐตางๆ เชน การประดิษฐ การ

แปรรูป การทําหมวก เครื่องใชครัวเรือน จากกานมะพราวและกะลามะพราว 
 2.1.2 ตําบลบางนางลี่ 

 ตําบลบางนางลี่ เปนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ เหมาะสมแก

การเกษตร เนื่องจากมีความชุมช้ืน ซึ่งคลองที่ไหลผานตําบลบางนางลี่คือคลองบางแคมีความสําคัญ

เปนคลองที่ใชในการคมนาคม  ทองเที่ยวชมหิ่งหอย  และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ตําบลบางนางลี่มีพื้นที่

ประมาณ 3,550ไร เปนพื้นที่เพาะปลูก 3,052ไร สวนใหญจะปลูกลิ้นจี่และสมโอ สมโอเปนผลไมที่

ใหผลผลิตทั้งป ปลูกแลวประมาณ 3-5ปจะเริ่มใหผลผลิต การเก็บสมโอแบงเปนสองชวง ชวงเบาบาง 

มกราคมถึงกรกฎาคม ชวงหนาแนน สิงหาคมถึงธันวาคม (เกษตรอําเภออัมพวา, 2551) 

 ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อประมาณ 5.58 ตร.กม.หรือ

ประมาณ 3,488 ไร สภาพเปน พื้นที่ราบลุม มีแมน้ําลําคลองกระจายทั่วพื้นที่ ทําใหเหมาะสม แก

การเกษตร เนื่องจากมีความชุมช้ืนอยูเสมอ ไดรับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทย

และทะเลจีนใต อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไมหนาวจัด สวนในฤดูรอนก็ไมรอนจนเกินไป 

ประกอบดวย 5 หมูบาน 805 หลังคาเรือน ประชากรรวม 3,712 คน เปนชาย 1,806 คน หญิง 1,906 

คน ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ทําสวน 

มะพราว สมโอ กลวย ล้ินจี่ เปนตน และรับจางทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โรงมะพราว โรงทําน้ําตาล

ปบ  

    2.1.2.1 อาณาเขตตําบล  

   ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลบางแค  

   ทิศใต   ติดกับ ตําบลสวนหลวง  

   ทิศตะวนัออก  ติดกับ ตําบลบางแค, ตําบลสวนหลวง  

   ทิศตะวนัตก  ติดกับ ตําบลปลายโพงพาง  
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 2.1.3 ตําบลแควออม 
 ตําบลแควออม  มีพื้นที่ทางกายภาพเปนที่ราบลุมพื้นดินอุดมสมบูรณเหมาะกับการทํา

เกษตรกรรมเกือบทุกชนิด  มีแนน้ําแมกลองไหลผานและ มีคลองแควออมเปนแหลงน้ําเพื่อทํา

การเกษตร  และเปนทางคมนาคมทางน้ํา  ตําบลแควออมเคยถูกใชเปนเสนทางสัญจรของเรือคาขาย

จากตางประเทศระหวางปากแมน้ําแมกลองและเมืองคูบัว (จังหวัดราชบุรี) ซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญใน

สมัยทวาราวดี บริเวณสองฝงริมน้ํามีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนมาแตอดีต เคยมีศูนยกลางการคาขาย

ดั้งเดิมที่เปนตลาดน้ํา เปนเสนทางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 และ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสตน (องคการบริหารสวนตําบลทา

คา, 2553)  

 ตําบลแควออมเปนพื้นที่ทําสวนผลไมผสม หรือสวนผสมมีพื้นที่สวน 3,087 ไรแบงเปนสวน

มะพราวผล 591ไร สวนลิ้นจี่ 1,199ไร และสวนสมโอ 1,297ไร นอกจากจะเปนพื้นที่ทําสวนผลไมผสม

แลวตําบลแควออมยังเปนแหลงทองเที่ยวลองเรือชมหิ่งหอยที่สําคัญอีกดวย (ขอมูลการเกษตรในป 

2551) 

  2.1.3.1 ที่มาของตําบลแควออมและชุมชน เรียกตามพื้นที่ในตําบลซึ่งอยูติดลําน้ํา 

แควออม เปนชื่อตําบลแควออม เดิมที่ตําบลแควออม ประกอบดวยหมูบาน 5 หมูบาน ในปจจุบันคือ 

   หมูบานที่ 1 บานปลายคลองออม 

   หมูบานที่ 2 บานคลองออม 

   หมูบานที่ 3 บานปากคลองออม 

   หมูบานที่ 4 บานคลองเชิงกราน 

   หมูบานที่ 5 บานบางเกาะ 

และสมัยนั้นหมูบานหมูที่ 6 หมูที่ 7 และหมูที่ 8 ในปจจุบัน เดิมคือตําบลปากน้ําซึ่งประกอบดวย

หมูบาน ดังนี้ 

   หมูบานปากน้ํา (ซึ่งปจจุบันคือหมูที่ 6) 

   หมูบานบานบางแคใหญ (ปจจุบันคือหมูที่ 7) 

   หมูบานบานคลองบางแค (ปจจุบันคือหมูที่ 8) 

  2.1.3.2 ภูมิประเทศ ตําบลแควออม มีสภาพทางกายภาพเปนทีราบลุมพื้นดินอุดม

สมบูรณ เหมาะกับการทําเกษตรกรรมเกือบทุกชนิด มีแมน้ําแมกลองไหลผาน และมีคลองแควออมเปน

แหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร และเปนทางคมนาคมทางน้ํา ซึ่งในปจจุบันการคมนาคมทางบก ไดเขามามี

บทบาทมากขึ้น มีการตัดถนนลาดยางและถนนลูกรังเขาไปในหมูบานมากขึ้น 

  2.1.3.3 ที่ตั้ง หางจากอําเภออัมพวา ประมาณ 5.5กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
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   ทิศเหนือ ติดกับคลองแควออม และติดกับอําเภอบางคนที 

   ทิศใต  ติดกับตําบลบางแค 

   ทิศตะวันตก ติดกับตําบลเหมืองใหม 

   ทิศตะวันออก ติดกับแมน้ําแมกลอง และติดกับตําบลสวนหลวง 

  2.1.3.4 เนื้อที่ ตําบลแควออมมีเนื้อที่ โดยประมาณ 2,068ไร (ประมาณ 3.5002 

ตารางกิโลเมตร) 

  2.1.3.5 หมูบาน ในตําบลแควออม ประกอบดวยหมูบาน 8 หมูบาน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

   หมูที่ 1 ชื่อหมูบาน บานปลายคลองออม 

   หมูที่ 2 ชื่อหมูบาน บานคลองออม 

   หมูที่ 3 ชื่อหมูบาน บานปากคลองออม 

   หมูที่ 4 ชื่อหมูบาน บานคลองบางเชิงกราน 

   หมูที่ 5 ชื่อหมูบาน บานบางเกาะ 

   หมูที่ 6 ชื่อหมูบาน บานบางแคใหญ 

   หมูที่ 7 ชื่อหมูบาน บานคลองบางแค 

  2.1.3.6 ประชากร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,363 คน แยกเปนชาย 1,142 คน แยก

เปนหญิง 1,221 คน 

  2.1.3.7 ชีวิตความเปนอยู วิถีชีวิตชุมชนอยูกันแบบเรียบงายถอยที่ถอยอาศัยและมี

การรวมกลุมจัดทําผลิตภัณฑ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” แหลงทองเที่ยวเพื่อเสริมรายไดใหกับชุมชน 

เชน ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและทองเที่ยวเชิงเกษตร 

วีระ เทพกรณ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงอาชีพการเกษตรกับ

หิ่งหอย โดยสรุปชวงเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกษตรในประเทศไทยแบงออกเปน 3 ชวงเวลา  

ชวงแรก กอนปพ.ศ. 2530 การประกอบอาชีพจะพึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ และสภาพสิ่งแวดลอมเปนปจจัยหลัก  ปลูกพืชตามฤดูกาล ใช

ปุยจากธรรมชาติ เลี้ยงสัตวตามทุงนา ในแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งในยุคนี้ อาชีพการเกษตรจะพึ่งพา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหลัก สภาพริมสองฝงคลองอุดมดวยปาชายน้ํา ปาชายคลอง มี

ปริมาณหิ่งหอยมากมาย 
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ชวงที่ 2 ระหวางพ.ศ. 2531 – 2545 การประกอบอาชีพของเกษตรกร เปลี่ยนแปลงไปตาม

นโยบายการเรงผลผลิต โดยใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีและสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แทนการอาศัย

ธรรมชาติส่ิงแวดลอมเชนในอดีต ซึ่งเปนชวงเวลาที่กอใหเกิดโรงงาน มีการปนเปอนของสารเคมีเพื่อ

การเกษตร และทําใหความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ถูกเทคโนโลยีและ

สารเคมีทําลายจนยากที่จะฟนฟูใหดีดังเดิม  ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย เชน ปาชายเลน ปาชาย

คลองถูกทําลายและถูกทิ้งรางในปริมาณมากขึ้น  ดินมีการปนเปอนสารเคมีจนเกิดความเสื่อมโทรม น้าํ

เสีย ปริมาณหิ่งหอยลดนอยลง และอาจจะไมมีหิ่งหอยใหเห็นหากไมมีการฟนฟูธรรมชาติส่ิงแวดลอม

ใหกลับคืนมา 

ชวงที่ 3 พ.ศ. 2546 เปนตนมา เกษตรกรมีการเปลี่ยแปลงวิถีการทําเกษตร โดยมีจิตสํานึกที่ลด 

ละ เลิกการใชเทคโนโลยีและสารเคมีที่เปนภัยตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ มีการใชปุยธรรมชาติจาก

สมุนไพรหรือสารชีวภาพ การรณรงคปลูกพืชปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตวดวยวิธีธรรมชาติแทนการ

เลี่ยงและเรงการเจริญเติบโตดวยยาหรือสารเคมีตางๆ นับวาเปนยุคแหงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และสามารถลดตนทุนในการ

ประกอบการ เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหอยูดีมีสุข และหิ่งหอยจะกลับมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  

2.2 หิ่งหอย 
 หิ่งหอย นับวาเปนแมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือสามารถบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณและ

สมดุลของธรรมชาติได โดยเฉพาะมีคุณสมบัติที่สามารถใชเปน “ตัวห้ํา” (ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัด

ชลบุรี, 2553) ในการควบคุมศัตรูพืชตามหลักการทางชีวภาพ เปนประโยชนอยางยิ่งแกการเกษตรกรรม 

ซึ่งเปนวิถีชีวิตหลักของคนไทยในกรุงเทพฯนี้ ในอดีตบริเวณปากคลองบางลําพู เคยมีหิ่งหอยเปน

จํานวนมาก แตก็หมดไปเมื่อวิถีชีวิตของผูคนแถบนั้นเปลี่ยนไป เมื่อ พ.ศ.2542 กรมศิลปากรรวมกับ

กรุงเทพมหานครไดบูรณะปอมพระสุเมรุและบริเวณจัดสรางเปนสวนสาธารณะสันติชัยปราการ และ

สรางพระที่นั่งสันติชัยปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเปดใหประชาชน

และนักทองเที่ยวเขาพักผอนหยอนใจนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล ไดมีการปลูกตนลําพู และ

เลี้ยงหิ่งหอย เพื่ออนุรักษและขยายพันธุ เปนการฟนฟูวิถีชีวิตบางลําพูในอดีตดวย 
 2.2.1 ชีวิตหิ่งหอย  

 หิ่งหอยมีชื่อเรียกแตกตางกันตามทองถิ่น เชนแมงแสง แมงคาเรือง แมงทิ้งถวง และ

แมงหิ่งหอย เปนตน หิ่งหอยจัดเปนแมลงจําพวกดวงที่ลําตัวออนและปกออนหิ่งหอย (Lightening 
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Bug) ชนิดนี้ คือแมลงที่ผลิตแสงได (Light-producing insects) อันเปนแสงชีวภาพ 

(Bioluminescence) ซึ่งหิ่งหอยชนิดนี้คือ ดวงปกออนตระกูล Lampyridae อันดับ Coleopteran ชื่อ

สามัญภาษาอังกฤษคือ Firefly ซึ่งมีลักษณะตรงตามกายภาพของเจาหิ่งหอยชนิดนี้ หรือ (Lightning 

Bug) ตามชื่อทองถิ่นคนอเมริกัน เอกลักษณที่โดดเดนของสัตวในไฟลัมนี้คือลําตัวไมมีกระดูก หิ่งหอย

ถูกจัดอยูในชั้น Insect ซึ่งเปนชั้นที่ประกอบดวยแมลงทุกชนิด คือมีขา เขาและหายใจอากาศ ลําตัว

แบงเปน 3 สวนคือ หัว อก และทอง ตัวผูจะมีแสงที่ปลองของลําตัวตอนปลาย 2 ปลอง คือปลองที่หา

และหก ตัวเมียจะมีแสงที่ปลองที่หกเพียงปลองเดียว แสงที่กระพริบเปนเสมือนสัญญาณในการหาคู  

แสงของหิ่งหอยเกิดจากปฎิกริยาทางเคมีของสารที่ชื่อวา Luciferin ซึ่งอยูในอวัยวะผลิตแสง ทํา

ปฏิกิริยากับออกซิเจนในหลอดลม แสงของหิ่งหอยที่เราเห็นมีความสวางตั้งแต 1/50 ถึง 1/400 แรง

เทียน แสงที่เกิดจากหิ่งหอยเปนแสงที่ไมมีความรอน เราเรียกแสงที่เกิดขึ้น โดยปราศจากความรอนวา 

แสงนวล (Luminescence) 

 2.2.2 ลักษณะทั่วไปของหิ่งหอย  
 หิ่งหอยมีรูปรางเปนทรงกระบอก ความยาวประมาณ 5-20มิลลิเมตร ลําตัวสามารถแบง

ออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวนอก และสวนทอง หิ่งหอยมีปก 2 คู โดยปกบน (Fore wing) มีลักษณะ

ออนแตหนาและมีขนปกคลุม ซึ่งตางจากดวงปกแข็งอื่น สวนปกลาง (Hinge wing) บางและพับเก็บไว

ใตปกบน ใชในการบิน สําหรับลักษณะพิเศษซึ่งเปนเอกลักษณของหิ่งหอย คือ อวัยวะผลิตแสง ที่อยู

บริเวณปลองสุดทายของลําตัว (ภาพที่ 2.1) 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ลักษณะทัว่ไปของหิง่หอย 

แหลงที่มา: อัญชนา ทานเจริญ (2550) 

 2.2.3 การกําเนิดแสงของหิ่งหอย  
 หิ่งหอยจะกระพริบแสงเวลากลางคืน แมเราจะจับหิ่งหอยขังไวในที่มืด หากไมถึงเวลา

หิ่งหอยก็จะไมกระพริบแสง โดยปกติหิ่งหอยสองแสงในเวลาโพลเพล และมีรูปแบบการกระพริบแสงถึง 
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200 แบบ หิ่งหอยมีอวัยวะทําแสงอยูที่ปลองปลายทองซึ่งมีอยู 2 ปลองในเพศผู และ 1 ปลองในเพศ

เมีย ตัวออนหิ่งหอยเปนตัวหนอนที่มีอวัยวะทําแสงอยูที่ปลายทอง ไขของหิ่งหอยบางชนิดมีแสง แสง

ของหิ่งหอยเกิดจากขบวนการทางเคมี โดยในปลองแสงของหิ่งหอยมีสารลูซิเฟอริน (Luciferin) รวมทั้ง

ไดรับพลังงาน เอทีพี (ATP: Adenosine Triphosphate) ซึ่งเปนโปรตีนใหพลังงานในเซลล ทําใหเกิด

แสงที่เรามองเห็นไดในเวลากลางคืนแสงของหิ่งหอยที่เราเห็นมีความสวางตั้งแต 1/50 ถึง 1/400 แรง

เทียน แสงที่เกิดจากหิ่งหอยเปนแสงที่ไมมีความรอน เราเรียกแสงที่เกิดขึ้น โดยปราศจากความรอนวา 

แสงนวล (Luminescence) 

 หิ่งหอยกระพริบแสงเพื่อเปนสื่อใหคูของมันมาผสมพันธุ การกระพริบแสงของหิ่งหอยมีอยู 2 

แบบ คือ กระพริบแสงพรอมกันและไมพรอมกัน จังหวะการกระพริบแสงของหิ่งหอยสามารถบอกถึง

ความแตกตางของหิ่งหอยแตละชนิดได หิ่งหอยทําแสงทั้งชวงเวลากลางวันและชวงเวลากลางคืน

หิ่งหอยจะกระพริบแสงเวลากลางคืนทุก ๆ 24 ชั่วโมง เปนประจํา แมเราจะจับหิ่งหอยขังไวในที่มืด หาก

ไมถึงเวลาหิ่งหอยก็จะไมกระพริบแสง โดยปกติหิ่งหอยสองแสงในเวลาโพลเพล และมีรูปแบบการ

กระพริบแสงถึง 200 แบบ หิ่งหอยกระพริบแสงเพื่อเปนสื่อใหคูของมันมาผสมพันธุ การกระพริบแสง

ของหิ่งหอยมีอยู 2 แบบ คือ กระพริบแสงพรอมกันและไมพรอมกัน จังหวะการกระพริบแสงของหิ่งหอย

สามารถบอกถึงความแตกตางของหิ่งหอยแตละชนิดได หิ่งหอยทําแสงทั้งชวงเวลากลางวันและ

ชวงเวลากลางคืน  อวัยวะที่ทําใหเกิดแสงของหิ่งหอย อยูดานใตของปลองทอง สองปลองสุดทายในตัว

ผู และ สามปลองสุดทายในตัวเมีย ภายในปลองมีเชลลขนาดใหญเรียกวา โฟโตไรด ( photocytes ) 

อยูจํานวน 7000-8000 เชลลเรียงกันอยูเปนกลุมรูปทรงกระบอก หลายกลุมภายใตผนังลําไสใส 

เซลลโฟโตไซตจะเปนที่ทําใหเกิดแสง มีทออากาศและเสนประสาท เขาไปหลอเลี้ยงจํานวนมาก ถัดเขา

ไป ภายในเปนชั้นของผลึกพวกสาร ยูเรต ขนาดเล็กละเอียด ทําหนาที่เปนตัวสะทอนแสง การใหกําเนิด

แสงเปนผลจากปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเชลล มีการผลิตแสงโดยการไมใชพลังงานความรอน ภายใตการ

ควบคุมของ เอ็นไซม มีผลสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในเชลล และการหมุนเวียน

พลังงาน เอ็นไซมที่เกี่ยวของคือ ลูซิเฟอรัส จะทําปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสาร ลูซิเฟอริน ปฏิกิริยานี้เปน

ปฏิกิริยา ที่ตองการออกซิเจนไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิกิริยาการเผาไหมภายในเชลล  

ในป พ.ศ.2211 Robert Boyle ไดพบวา ถาไมมีออกซิเจน การกะพริบแสงของหิ่งหอยกไ็มม ีใน

ป 2430 นักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ Raphael Dubois ไดทดลองนําหอยเรืองแสง Pholas dactyles 

มาสับใหละเอียดแลวเอาน้ําเย็นราด หลังการทดลองเขาไดพบวา น้ําจะเรืองแสง แตถาเอาน้ํารอนราด 

น้ํารอนไมเรืองแสง Dubois จึงอธิบายวา การเรืองแสงเกิดจากโปรตีน luciferase ที่มีในสัตวเรืองแสง

ทุกชนิด (Lucifer คือเทพแหงแสงของชาวโรมัน) และน้ําเย็นไมทําลาย luciferase ในขณะที่น้ํารอน

ทําลาย  ณ วันนี้ นักชีวเคมีรูดีวา ปรากฏการณเรืองแสงตองการโปรตีน luciferase เปนตัวเรงปฏิกิริยา

www.ssru.ac.th



  12 

ระหวาง luciferin กับ oxygen    การจับคูของหิ่งหอยหิ่งหอยที่พบไดบอยๆ มักจะกะพริบแสงสีเหลือง 

เขียว เหลืองฟา หรือแดงสม และหากเขาไปสังเกตใกลๆ ตนลําพูจะพบวาตัวที่บินไปมาตามพุมไมเปน

หิ่งหอยหนุม สวนหิ่งหอยสาวๆ มักจะเกาะนิ่งๆ อยูตามกิ่งไมใบไม  พฤติกรรมดังกลาวสื่อถึงรูปแบบ

การสืบพันธุของสัตวเรืองแสงชนิดนี้ เนื่องจากหิ่งหอยใชการกะพริบแสงสื่อสารกับเพศตรงขาม  เปน

การประกาศตัวแบบออมๆ วาหิ่งหอยตัวนี้พรอมแลวที่จะมีการสืบพันธุและเปนการบอกพิกัดตําแหนงที่

อยู หิ่งหอยตัวผูจะเปนฝายเริ่มกะพริบแสงกอน เมื่อตัวเมียเห็นลีลาการกะพริบหรือจะเรียกวาความถีใ่น

การสงสัญญาณแลวเกิดถูกอกถูกใจก็จะสงสัญญาณตอบกลับไปยังตัวผูรู จากนั้นตัวผูก็จะบินมาหาตัว

เมียเพื่อเขาสูกระบวนการสืบพันธุในที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาการกะพริบแสงของหิ่งหอยแตละชนิดนั้น

มีความแตกตางกัน ทั้งกะพริบชาเร็ว แสงที่กะพริบอาจเปลี่ยนสีไดตามสถานที่ที่มันอยู และหิ่งหอยตัว

เมียบางตัวยังมีพฤติกรรมกินหิ่งหอยดวยกัน โดยมันจะกะพริบแสงลอใหตัวผูบินเขามาหา 
 2.2.4 วงจรชีวิตของหิ่งหอย  

  2.2.4.1 ระยะไขใชเวลาประมาณ1-4 สัปดาหโดยทัว่ไปไขของหิ่งหอยจะมีสีเหลือง

ลักษณะกลมร ีวางไขเปนกลุม 5 – 130 ฟองแลวแตชนิด (ภาพที ่2.2) 

  2.2.4.2 ระยะตัวออน มีลักษณะคลายตัวหนอน ใชเวลา 6-12 เดือน นบัเปนชวงชวีิตที่

นานที่สุดจะอาศัยอยูใตน้าํกนิหอยเปนอาหารจนเมื่อเขาสูตัวหนอนระยะสุดทายจะคลานขึน้บกเพื่อเขา

สูระยะดักแดใตพื้นดิน 

  2.2.4.3 ระยะดักแด ใชเวลา1-2สัปดาหฝงตัวใตดินเพื่อพกัผอนและงอกปกเมื่อปก

สมบูรณหิ่งหอยก็จะออกจากที่ซอนเปนหิง่หอยเต็มตัว 

  2.2.4.4 ระยะตัวเต็มวัยมีชีวติอยูเปนเวลา1เดือนหิ่งหอยที่โตเต็มทีจ่ะไมกินอาหาร

นอกจากน้าํคางบนใบหญาใบไม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 วงจรชีวิตของหิง่หอย 

แหลงที่มา: อัญชนา ทานเจริญ (2550) 
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2.2.5 พฤติกรรมของหิ่งหอย  
 หิ่งหอยตัวเต็มวัยไมกินอาหาร เพียงแตกินน้ําหรือน้ําคางที่เกาะอยูตามใบไม สวนตัว

หนอนเปนตัวห้ํา สวนใหญกินหอยเปนอาหาร หอยที่เปนอาหารหิ่งหอยมีหลายชนิดที่เปนพาหะของ

พยาธิตางๆ เชน พยาธิใบไมในเลือดหรือพยาธิใบไมในตับของคนและสัตว จึงเปนการกําจัดไมใหพยาธิ

แพรระบาดไดหิ่งหอยเมื่อผสมพันธุแลววางไขเปนฟองเดี่ยวหรือเปนกลุมตามใบพืชหรือน้ําหรือตามดิน

ที่ชื้นแฉะ ไขฟกออกเปนตัวหนอน จึงเขาสูดักแดแลวออกมาเปนตัวเต็มวัย วงจรชีวิตของหิ่งหอยใชเวลา

ทั้งหมดประมาณ 3-12 เดือนแลวแตชนิดในเวลากลางวันหิ่งหอยหลบซอนตัวอยูตามพงหญาหรือ

วัชพืชในที่ชื้อแฉะ หรือหลบตามกาบไมซอกไมตางๆ ในเวลากลางคืนจึงบินออกมาจับคูผสมพันธุและ

วางไข ตัวหนอนหิ่งหอยมีแหลงอาศัยแตกตางกันไปตามชนิด สวนใหญอยูในบริเวณที่ชุมชื้นและ

สะอาด ไมมีมลพิษจากสิ่งแวดลอม เชน ตามทุงนาและบอน้ําตามชนบท บางชนิดอยูตามดินในปาและ

ตามปาชายเลน ตนไมที่หิ่งหอยชอบเกาะกระพริบแสง สวนใหญเปนตนไมที่มีใบโปรง ในธรรมชาติพบ

เกาะอยูตามตนลําพู ตนแสม ตนโกงกาง ตนโพทะเล และตนทิ้งถอน รวมทั้งตนไมที่อยูตามริมน้ําตางๆ 
 2.2.6 ความสัมพันธตอระบบนิเวศของหิ่งหอย  
 หิ่งหอย นับวาเปนแมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือสามารถบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณ

และสมดุลยของธรรมชาติได โดยเฉพาะมีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมศัตรูพืชตามหลักการทางชีวภาพ 

เปนประโยชนอยางยิ่งแกการเกษตรกรรม ซึ่งเปนวิถีชีวิตหลักของคนไทยหิ่งหอยนี้ในระยะที่เปนตัว

หนอนจะกินหอยเล็กๆ เปนอาหาร ซึ่งหอยเหลานั้นเปนพาหะนําโรคหลายชนิดมาสูมนุษยและสัตว เชน 

โรคพยาธิใบไมในลําไสโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ เปนตน นอกจากนั้น หิ่งหอย ยังเปนตัวห้ํา ทําลายหอย

เชอร่ี ซึ่งเปนศัตรูสําคัญกัดกินทําลายตนขาวในระยะลงกลาและระยะปกดําใหมๆ หิ่งหอยจึงเปนแมลง

ที่มีความสําคัญทั้งในดานการแพทยและการเกษตร 
 2.2.7 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิตของหิ่งหอย 

  2.2.7.1 ชนิดและโครงสรางของพืชที่เกาะอาศัย หิ่งหอยไมมีความจําเพาะตอชนิดพืช

ที่เกาะอาศัย โดยขึ้นอยูกับโครงสรางของพืช ทั้งความสูง ความหนาแนของใบ ที่กําบังและรมเงา เปน

ตน พืชในประเทศไทยที่พบหิ่งหอยเกาะอาศัย ไดแก ลําพู โกงกางใบเล็ก ปอทะเล มะกอกน้ํา แคทะเล 

เปนตน 

  2.2.7.2 ศัตรูทางธรรมชาติ ระยะไขหิ่งหอยมีราเปนปรสิต ระยะตัวออน มีไรและพยาธิ

ตัวกลมเปนปรสิตและผูลาที่สําคัญไดแก นก ดวงเสือแมงมุม กิ้งกา ตุกแก จิ้งจก กบ หนู เปนตน ซึ่ง

สัตวหลายชนิดเมื่อกินหิ่งหอยเขาไปแลวจะตาย เนื่องจากไดรับสารลูซิบิวฟากินส แตนกและหนู

สามารถเรียนรูดวยประสบการณหรือสัญชาติญาณวา ตัวออนหิ่งหอยไมใชอาหารที่ดีและมันจะไมกิน

อีก สวนระยะตัวเต็มวัย หิ่งหอยเปนอาหารของ กบ คางคก และเมน 
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  2.2.7.3 ภูมิอากาศ อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธในอากาศมีอิทธิพลโดยตรงตอความ

ชุกชุมและการอยูรอดของหิ่งหอย  โดยเฉพาะอุณหภูมิจะมีผลตอการอยูรอดของไข  การตายและ

ความสามารถในการทนทานของตัวออนที่ฟกออกจากไขใหมๆ  รวมไปถึงการอยูรอดในระยะดักแด  ซึ่ง

ในสภาพที่อุณหภูมิสูงจะทําใหหิ่งหอยมีกระบวนการเมตาบอลิซึมสูงมาก  หิ่งหอยสามารถดํารงชีวิต

ตอไปแตจะไมเจริญเติบโต  และในสภาพที่มีความชื้นสัมพันธต่ําหรือสภาวะแหงแลง  ไขของหิ่งหอยจะ

ตายกอนที่จะฟกเปนตัว  ซึ่งตัวออนหิ่งหอยมีความไวตอสภาวะแหงแลงที่มีความชื้นสัมพันธต่ําใน

ปริมาณ 45 %   ตัวออนจะตายจากการสูญเสียน้ําในเวลาไมกี่ชั่วโมง   อยางไรก็ตามปริมาณความชื้น

ในบรรยากาศจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน   นอกจากนี้ความเร็วลมยังมีผลตอการปรากฏ

ตัวของหิ่งหอยในเวลากลางคืน คือในคืนที่ลมแรงหิ่งหอยจะไมคอยออกมาปรากฏตัว 

  2.2.7.4 ฤดูกาล ฤดูกาลตางๆจะมีจํานวนหิ่งหอยแตกตางกัน โดยที่หิ่งหอยมีความ

อุดมสมบูรณมากที่สุดในฤดูฝน และจะลดลงในฤดูหนาว ซึ่งฤดูกาลมีผลตอปริมาณและจํานวนอาหาร

ของหิ่งหอยจึงสงผลโดยสงตอการเริ่มข้ึนหรือลดลงของประชากรหิ่งหอย ดังนั้นความหนาแนนของ

ประชากรหิ่งหอยจะลดลงในฤดูหนาว และเพิ่มข้ึนในฤดูฝนซึ่งมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เนื่องจากมี

ความสมบูรณของแหลงอาหาร 

  2.2.7.5 แสงจากดวงจันทร จากการศึกษาพบวาแสงจันทรมีอิทธิพลตอการปรากฏตัว

ของหิ่งหอยแตกตางกัน แสงจันทรในชวงเวลาระหวาง18.30-20.10 น. มีอิทธิพลตอความชุกชมของ

หิ่งหอย  โดยที่มีหิ่งหอยในคืนขางขึ้นมีคาเฉลี่ยสูงกวาในคืนขางแรมอยางมีนัยสําคัญ  แตความสวาง

ของแสงจันทรในคืนขางขึ้นและขางแรมนั้น  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนแสง

จากธรรมชาติอ่ืนๆ  เชน แสงดาว  ซึ่งอาจจะชัดเจนในคืนขางแรม  และการปกคลุมของเมฆอาจเปน

ปจจัยหลักที่จะลดแสงจากดวงจันทร  นอกจากนี้แสงจากอาคารบานเรือนและถนนยังมีผลตอการ

ดํารงชีวิตของหิ่งหอย  โดยที่แสงจะรบกวนการจับคูผสมพันธุ  และสงผลใหโอกาสการอยูรอดของ

หิ่งหอยรุนตอไปลดลง   
2.2.8 หิ่งหอยในประเทศไทย 

ดร.องุน ล่ิววานิช นักกีฏวิทยา ผูเชี่ยวชาญดานผีเสื้อ อธิบายวา ทั่วทั้งโลกมีหิ่งหอยอยู

ประมาณ 2,000 ชนิด เฉพาะในเมืองไทยพบประมาณ 50 ชนิด จากการคนควาวิจัย ทําใหดร. องุนได

คนพบ หิ่งหอยตัวที่เกาแกที่สุดของประเทศไทย ซึ่งถูกเก็บรักษาไวที่ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 

ประเทศอังกฤษ โดยมีคําอธิบายไววา เปนหิ่งหอยที่พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักดิ์ ทรงมอบใหไวในป ค.ศ. 1921 หรือ ราวป พ.ศ. 2464  นอจากนี้ยังไดพบหลักฐานที่บันทึกถึง

หิ่งหอยในเมืองไทยที่เกาแกที่สุด รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช หรือเมื่อกวา 300 ปที่แลววา
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คณะราชทูตจากฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาสยามในป พ.ศ. 2228 ไดลองเรือมายังกรุงศรีอยุธยา ระหวาง

ทางก็พบกับหิ่งหอยที่กําลังสองแสงระยิบระยับ งดงามตระการตายิ่งนัก   ตอมาในราวปพ.ศ. 2378 

ขณะที่หมอบรัดเลย เดินทางเขามาในประเทศไทยเปนครั้งแรก ระหวางที่นั่งเรือมาในแมน้ําเจาพระยา 

เมื่อมาถึงบริเวณ ปากลัด พระประแดง ในตอนค่ําก็พบหิ่งหอยสองแสงระยิบระยับเกาะพราวไปหมด 

กรุงเทพฯ  ในอดีตบริเวณปากคลองบางลําพู เคยมีหิ่งหอยเปนจํานวนมากแตก็หมดไป เมื่อวิถี

ชีวิตของผูคนแถบนั้นเปลี่ยนไป เมื่อ พ.ศ. 2542 กรมศิลปากรรวมกับกรุงเทพมหานครไดบูรณะปอม

พระสุเมรุและบริเวณจัดสรางเปนสวนสาธารณะสันติชัยปราการ และสรางพระที่นั่งสันติชัยปราการ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเปดใหประชาชนและนักทองเที่ยวเขาพักผอน

หยอนใจนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล ไดมีการปลูกตนลําพู และเลี้ยงหิ่งหอย เพื่ออนุรักษและ

ขยายพันธุ เปนการฟนฟูวิถีชีวิตบางลําพูในอดีตดวยในบันทึกของ H.M. Smith นักชีววิทยาชาว

อเมริกัน ที่ไดมาเยือนประเทศไทยในป 2478 เขาไดเขียนรายงานวา ในยามโพลเพลของวันในฤดูรอน 

ขณะเรือของเขากําลังลอยอยูในคลอง ซึ่งริมฝงมีปาตนโกงกางขึ้นหนาแนน เขาไดเห็นหิ่งหอยจํานวน

หมื่นโผบินมาเกาะที่ตนโกงกาง ซึ่งสูงประมาณ 12 เมตร ในระยะแรกเขาไดสังเกตเห็นวา หิ่งหอยแตละ

ตัวตางกะพริบแสงในจังหวะที่เร็วชาตางกัน แตเมื่อเวลาผานไปจังหวะการกะพริบแสงของหิ่งหอยก็เร่ิม

พรอมกันมากขึ้นๆ จนในที่สุดหิ่งหอยทั้งฝูงก็กะพริบแสงพรอมกันทุกตัว การแสดงคอนเสิรตแสงที่ปด

และเปดเหมือนไฟตนคริสตมาส ที่ไมมีผูอํานวยเพลง  

2.2.9 ศูนยเพาะพันธหิ่งหอยในประเทศไทย 

หิ่งหอยทั่วโลกนั้นคาดวามีอยูประมาณ 2,000 ชนิด แพรกระจายอยูทั่วทุกทวีป แตพบ

มากในบริเวณเขตรอนชื้น ยกเวนในเขตทะเลทรายซึ่งไมพบวามีหิ่งหอยอาศัยอยู สําหรับประเทศไทย

การศึกษาเกี่ยวกับหิ่งหอยยังมีอยูนอยมาก ทั้งที่หิ่งหอยเปนแมลงที่คนไทยทั่วไปรูจักกันดี นับต้ังแตป 

พ.ศ. 2472 เปนครั้งแรกที่มีการจับหิ่งหอยมาจําแนกชนิด โดยหิ่งหอยตัวแรกที่พบและมีหลักฐานอยูใน

พิพิธภัณฑแมลง กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร มีชื่อวา Luciola substriata Gorham ซึ่ง

ผูวิจัยเปนชาวอังกฤษที่เขามารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้น ประเทศไทยยังไมเคยมี

การสํารวจอยางจริงจังถึงความหลากหลายของชนิดพันธุและนิเวศวิทยาของหิ่งหอย ในวันที่ 8 

เมษายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปด สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
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พระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และมีพระราชเสาวนีย ความวา “หิ่งหอย เปนแมลง

ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของปาและธรรมชาติ ใหสวนพฤกษศาสตรทําการศึกษา

ความสัมพันธของพรรณไมปากับหิ่งหอยใหทราบครบวงจรชีวิต” และสมเด็จฯ ทรงใหทางสวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์เปนผูประสานงานรวบรวมผู เชี่ยวชาญสาขากีฏวิทยาใน

เมืองไทยจากหลายสถาบัน เพื่อดําเนินงานสํารวจและศึกษาวิจัยใหไดผลสนองตามพระราชประสงค 

ภายใตโครงการรวมที่ชื่อวา “โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอยในประเทศ

ไทยในพระราชดําริ” ซึ่ง ผศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนึ่งในคณะกรรมการของโครงการฯ และเปนหัวหนาโครงการ การศึกษา

ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพระราชดําริ ซึ่งไดเร่ิม

ศึกษาเรื่องหิ่งหอยมาตั้งแตเดือนมกราคม 2540 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

หลากหลายของชนิด และแหลงที่อยูอาศัยของหิ่งหอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการศึกษา

ความสัมพันธของหิ่งหอยกับระบบนิเวศ รวมทั้งปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการขยายพันธุ การเจริญเติบโต 

วงจรชีวิตของหิ่งหอย เพื่อเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงหิ่งหอยสําหรับการขยายพันธุและการอนุรักษ

หิ่งหอยตอไป จากการสํารวจและรวบรวมชนิดของหิ่งหอยจากพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบหิ่งหอยทั้งชนิดตัวเต็มวัยและหนอนจํานวน 21 ชนิด จาก 7 สกุล โดยสามารถจําแนกหิ่งหอยตาม

แหลงอาศัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหิ่งหอยที่อาศัยใกลแหลงน้ํา โดยมีวงจรชีวิตชวงหนึ่งในระยะตัว

หนอนอาศัยอยูในน้ํา มักพบในบริเวณแหลงน้ําตามธรรมชาติที่ไมถูกรบกวน สภาพบริเวณรมร่ืน และ

อีกกลุมเปนหิ่งหอยชนิดที่อาศัยตามพื้นดินที่แหง มีใบไมและตนไมระดับลางที่เปนพุมเปนจํานวนมาก 

2.2.10  สาเหตุการลดลงของประชากรหิ่งหอย 

2.2.10.1 การทําลายถิ่นที่อยูอาศัย 

หลายพื้นที่แตเดิมมีความอุดมสมบูรณ  เปนแหลงที่อยูของหิ่งหอยไดถูก

ทําลายลง  อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตและขยายตัวของเมือง  มีการสรางอาคารบานเรือนการตัก

ถนน  และการขยายพื้นที่เกษตรกรรมไปยังบริเวณซึ่งเปนที่อยูอาศัยของหิ่งหอย  ทําใหพื้นที่เหลานั้นถูก

ทําลาย  และลดนอยลง  มีสภาพไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต และสงผลใหหิ่งหอยหมดไปจากพื้นที่ 
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2.2.10.2 การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัย 

 ถิ่นที่อยูอาศัยของหิ่งหอยมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ  

ของมนุษย  เชน การไถพื้นที่เพื่อทําการเกษตรกรรม  การตัดหรือเผาหญาซึ่งเมื่อกิจกรรมเหลานี้หยุดลง

หรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง จะสงผลใหสมดุลของพื้นที่นั้นเปลี่ยนไป  นํามาซึ่งการปรากฏ

ของพืชพันธุชนิดใหม  ซึ่งหิ่งหอยสวนใหญมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในบริเวณที่มีการ

ผสมผสานกัน  เชน  พื้นที่ซึ่งมีทั้งปาหญา  และปาละเมาะ จึงเปนการยากที่หิ่งหอยจะสามารถอยูรอด

ไดในบริเวณที่ปาทึบมีเรือนยอดของตนไมยาวติดตอกันเปนผืนเดียว 

   2.2.10.3  การขาดความตอเนื่องในถิ่นที่อยูอาศัย 

   ปจจุบันถิ่นที่อยูอาศัยของหิ่งหอยถูกทําลายหรือเสื่อมโทรมลง  พื้นที่

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตขาดความตอเนื่องมากยิ่งขึ้น  สงผลใหหิ่งหอยมีการสูญพันธุระดับทองถิ่น  

หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนขึ้นๆ ลงๆ  เนื่องจากหิ่งหอยมีความไวจากการขาดความตอเนื่องของ

พื้นที่อยางมาก  ในกรณีที่เปนหิ่งหอยชนิดไมมีปกจะไมสามารถบินไปหาพื้นที่ใหมที่เหมาะสมได  จึง

เปนการยากที่จะอยูรอดในรุนตอๆ ไปได 

   2.2.10.4  มลภาวะ 

       หิ่งหอยระยะตัวออนในฐานะที่เปนผูลา  และผูบริโภคลําดับทายๆ  ของโซ

อาหาร  ซึ่งมีความเสี่ยงในการดูดซึมสารประเภททางเคมีและสารพิษจากลําดับข้ันของการบริโภคได

มากที่สุด  เมื่อมีการใชสารปราบศัตรูพืชหรือสารปราบวัชพืชในการเกษตรกรรม  อาจกอใหเกิดการฟุง

กระจายของสารประกอบหรือสารมลพิษในบรรยากาศ  และลองลอยไปยังบริเวณที่หิ่งหอยอาศัย  เมื่อ

ถูกชะลางลงสูแหลงน้ํากับน้ําฝนไปยังดินแลว  ความเขมขนจะเพิ่มข้ึนและเมื่อผานขึ้นไปตามโซอาหาร

จากพืชไปยังหอย  จากหอยไปยังหิ่งหอย  จะมีการเพิ่มข้ึนของสารพิษ  ในแตละดับข้ันของการบริโภค  

หิ่งหอยจึงมีโอกาสที่จะไดรับสารพิษในปริมาณมาก  ประกอบกับหิ่งหอยในระยะตัวออนมีบทบาทหลัก

ในการสงวนและสะสมพลังงานเพื่อใชในระยะที่เปนหิ่งหอยตัวเต็มวัย  มันจึงสรางไขมันเก็บไวใน

รางกายจํานวนมาก  ซึ่งสารประกอบและสารพิษเหลานี้จะถูกดูดซับไดดีในไขมัน  ซึ่งอาจจะมีปริมาณ
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มากพอจะฆาหิ่งหอยไดหรือทําใหรางกายของหิ่งหอยออนแอลง  หรือสงผลใหความสามารถในการอยู

รอดของไขที่ออกมาลดลง 

   2.2.10.5 แสงสวาง 

      พบวาแสงที่สวางเกินไปสงผลตอประสิทธิภาพในการมองเห็นคูของหิ่งหอย

โดยเฉพาะเพศผูที่ไวตอแสงมากกวาเพศเมียแสงสวางจะลดโอกาสในการจับคูและวัฏจักรชีวิตที่

สมบูรณของหิ่งหอยลง  และจากการศึกษาของBurtonพบวาหิ่งหอยเพศเมียที่อยูใกลกับแสงจากถนน  

ดึงดูดเพศผูไดนอยกวาหิ่งหอยเพศเมียที่อยูไกลออกไปและตองแสดงพฤติกรรมกระพริบแสงนานกวา

ดวยดังนั้น  แสงสวางจากไฟอาคารบานเรือนและไฟจากถนน  จึงมีสวนในการลดโอกาสการสืบพันธุ  

สงผลใหปริมาณหิ่งหอยลดลง 

    2.2.10.6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

      ในแตละชวงของวัฏจักรชีวิตหิ่งหอย  ตั้งแตการพัฒนาจากไขไปเปนดักแด

นั้นขึ้นอยูกับอุณหภูมิ  ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

โดยเฉพาะอุณหภูมิในฤดูหนาวมีความสําคัญตอการอยูรอดของหิ่งหอยมากที่สุด  ตัวออนหิ่งหอย มักมี

การตายในฤดูหนาวแรกของวัฏจักรชีวิต  นอกจากนี้ภาวะโลกรอนในปจจุบันก็สามารถสงผลตอการอยู

รอดของหิ่งหอยไดเชนกัน   การศึกษาของ Schwalb พบวาตัวออนหิ่งหอยที่เก็บไวในตูเย็นซึ่งมี

อุณหภูมิ -3ถึง 5องศาเซลเซียส  มีโอกาสที่จะอยูรอดมากกวาพวกที่อยูในอุณหภูมิหอง   เนื่องจาก

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเรงกระบวนการ  เมตาบอลิซึม  ซึ่งหิ่งหอยอาจจะมีชีวิตอยูรอดแตไมเจริญเติบโต   

สําหรับสภาพอากาศที่รอนชื้นและฝนตกหนักจะสงผลกระทบโดยตรงตอหิ่งหอย  ซึ่งเปนชวงวิกฤต

ของวัฎจักรชีวิตหิ่งหอย   กลาวคือ  จะมีไขจํานวนมากที่ไมไดรับการปฎิสนธิ    เนื่องจากหิ่งหอยตัวผูไม

สามารถบินไปถึงตัวเมียไดทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังมีอิทธิพลตอหิ่งหอย  ในดาน

ของการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัย  เชนการเปลี่ยนแปลงสมดุลของปาละเมาะไปเปนปาทึบ   หรือ

สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร 
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2.2.11  ประโยชนของหิ่งหอย 

2.2.11.1 ดานการแพทย   

      มีการนํากลไกการเรืองแสง  ไปใชศึกษากระบวนการพื้นฐานหลายๆอยาง

ภายในเชลล   รวมไปถึงการนํามาประยุกตใชในการรักษาโรคมะเร็งผิงหนัง   มะเร็งลําคอ  และมะเร็ง

กระเพาะอาหารโดยทดลองแทรกยีนเรืองแสงของหิ่งหอยไปในเซลลมะเร็ง   เพื่อใหเซลลมะเร็งสามารถ

ผลิตเอนไซมลูซิเฟอเรสที่ใชในกระบวนการผลิตแสง   และใสสารเคมีที่ทําใหเซลลไวตอแสง  ซึ่งในเซลล 

ปกติสารนี้จะถูกสลายตัวไปอยางรวดเร็ว  แตในเซลลมะเร็งสารนี้จะคงสภาพอยูนาน  เมื่อใสสารตั้งตน

ของกระบวนการผลิตแสงหรือลูซิเฟอริน   เซลลมะเร็งจะเรืองแสงและถูกฆาดวยแสงเลเซอร  ซึ่งการ

รักษาดวยวิธีนี้ไมมีผลขางเคียงเหมือนการรักษาแบบใชยาในปจจุบัน  แตอยางไรก็ตามงานวิจัย

ดังกลาวยังไมสมบูรณ  เนื่องจากสามารถฆาเซลลมะเร็งในหองทดลองได  แตยังไมสามารถนํามาใชใน

มนุษย  จึงตองทําการศึกษาตอไป  นอกจากนี้หิ่งหอยในระยะที่เปนตัวออนจะกินหอยเล็กๆ  เปนอาหาร  

ซึ่งหอยเหลานั้นหลายชนิดเปนพาหะนําโลกมาสูคนและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  เชน  โรคพยาธิใบไมใน

ลําไส  โรคพยาธิใบไมในตับ  โรคพยาธิใบไมในเลือด  โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ  เปนตน  หิ่งหอยจึง

สามารถชวยลดการระบาดของโรคนั้นๆได 

2.2.11.2  ดานการเกษตร  

   สามารถใชหิ่งหอยเปนตัวควบคุมโดยชีววิธีเพื่อลดจํานวนของหอยบาง

ชนิดซึ่งเปนศัตรูทําลายพืชผลทางการเกษตร  เชน ควบคุมการระบาดของหอยเชอรี่ในไรนาเปนตน 

   2.2.11.3  ดานการศึกษาวิจัย 

       โดยเฉพาะทางดานชีววิทยาและพันธุศาสตร  ยืนที่ผลิตแสงของหิ่งหอย   

สามารถดึงดูดยืนตัวอ่ืนใหเกิดแสง  เพื่อใชเปนตัวบงชี้เวลาและตําแหนงซึ่งยีนตัวนั้นทํางานในพืชและ

สัตว  ซึ่งสามารถนําไปศึกษาวิจัยดานอื่นๆตอไป 
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2.2.11.4 ดานสิ่งแวดลอม 

  หิ่งหอยสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดลอมได   เนื่องจากหิ่งหอยมักอาศัยอยูในบริเวณที่มีแหลงน้ําสะอาด   ไมมีการปนเปอนของ

ส่ิงปฎิกูลและสารเคมี   ทั้งยังปราศจากมลภาวะทางเสียงและแสง   ดังนั้นหากพบหิ่งหอยอาศัยอยูใน

บริเวณใดก็ตามสามารถบงชี้ไดวาบริเวณนั้นมีความสมบูรณ   ปราศจากมลภาวะตางๆ 

2.3 คุณภาพน้ํา  

 น้ําเปนสารประกอบอนินทรียที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สวนทีเ่ปนผนื

ดิน น้ําบริสุทธิ์ทั่วไปจะไมมีสี กลิ่น รส แตเปนตัวทําละลายที่ดี น้ําเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ

ดํารงชีวิต มนุษยใชน้ําเพื่อเปนประโยชนในหลายๆ ดาน โดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของน้ําเปนหลัก

เมื่อน้ําไดถูกใชคุณสมบัติของน้ํายอมเปลี่ยนแปลงไปจึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

  2.3.1 คุณลักษณะของน้ํา  

   เปนตัวที่บงบอกถึงปริมาณสิ่งที่เจือปนในน้ําไดเปนอยางดี ส่ิงเจือปนในน้ําจะมีองคประกอบ

ทั้งดานกายภาพ ดานเคมี และดานชีวภาพ ปริมาณที่มากนอยตางกันไป สามารถอธิบายดังนี้ 

  (1) ดานกายภาพ หมายถึงลักษณะของน้ําที่สามารถมองเห็นและสัมผัสไดดวยอวัยวะทาง

รางกายของสิ่งมีชีวิต เชน สี ความขุน อุณหภูมิ การนําไฟฟา ปริมาณของแข็งทั้งหมด และกลิ่น 

        (2) ดานเคมี หมายถึงน้ําที่มีการปนเปอนของธาตุหรือสารประกอบที่มีคุณสมบัติทางเคมีตางๆ 

การจําแนกองคประกอบทางเคมีของสิ่งที่เจือปนมากับน้ําตองอาศัยกระบวนการแยกหรือวิธีการแยก

ทางเคมี เชน โลหะหนัก วัตถุมีพิษ ธาตุอาหารจําพวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลไฟตและกาซ 

(3) ดานชีวภาพ หมายถึงน้ํามีส่ิงปนเปอนดวยสิ่งมีชีวิต เชน แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ สัตว

เซลลเดียว สําหรับแหลงน้ําโดยทั่วไปมักจะพบปริมาณแบคทีเรียที่อยูในรูปของโคลิฟอรม  

                    

   2.3.2 แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา   
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             แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําจะเกิดขึ้นหลายดานโดยทั่วไปแลวจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษย 

เชน การชําระลางรางกาย การประกอบอาหาร การขับถายของเสีย การลางวัตถุดิบในโรงงาน

อุตสาหกรรม การลางเครื่องจักร เปนตน ซึ่งโดยสรุปแลวมีดวยกัน 3 แหลงใหญ ดังนี้ 

    (1) แหลงชุมชน ไดแก น้ําทิ้งจากอาคาร บานเรือน รานอาหาร ตลาด โรงแรมโรงมหรสพ 

โรงพยาล เปนตนสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ําเสียประเภทนี้สวนมากเปนสารอินทรีย เชน เศษอาหาร 

สบู ผงซักฟอก อุจจาระ ปสสาวะเปนตน 

  (2) แหลงโรงงาน โรงงานสวนใหญมักใชน้ําในสวนตางๆของกระบวนการผลิต และผล

สุดทายน้ําเหลานี้จะเปนน้ําเสียการแบงประเภทน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามผลเสียที่เกิดขึ้นกับ

ส่ิงแวดลอมสามารถแบงไดดังนี้ ประเภทที่ทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง, มีสารพิษปะปน, ทําลาย

ทัศนียภาพของแหลงน้ํา, ทําใหรสและกลิ่นของน้ําเปลี่ยนไป, มีสารอนินทรียที่เปนของแข็งละลายอยู, 

ปลอยสารกัมมันตภาพรังสี, ปลอยสารกัดกรอนและปลอยเชื้อโรคลงสูแหลงน้ํา 

  (3) แหลงเกษตรกรรม สวนใหญเกิดจากการใชน้ําเพื่อเปนประโยชนในการผลิตพืชผล

ตางๆ ไดแก การใชสารพน หรือฆาแมลง วัชพืช การใชปุยเคมีเพื่อปรับปรุงสภาพดิน เปนตนน้ําเสียที่

เกิดขึ้นจะมีส่ิงเจือปะประเภทแรธาตุตางๆ และสารปราบศัตรูพืช ซึ่งจะมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมใน

บริเวณนั้น 

           2.3.4 โลหะหนัก  

                      โลหะหนัก หมายถึง ธาตุที่มีความถวงจําเพาะมากกวาน้ํา 5 เทาขึ้นไป ซึ่งเปนธาตุใน

ตารางที่มี  atomic number  ในชวง 23 – 92 อยูในคาบที่ 4 – 7 ของตารางธาตุมีสถานะเปนของแข็ง ( 

ยกเวนปรอทในสภาวะปกติ ) คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะหนักคือ นําไฟฟาและความรอนไดดี มี

ความมันวาว เหนียว สามารถนํามาตีเปนแผนบางๆได และสะทอนแสงไดดี สวนคุณสมบัติทางดาน

เคมีที่สําคัญของโลหะหนัก คือ มีคาออกซิเดชันไดหลายคา ดังนั้นโลหะหนักจึงสามารถที่จะรวมตัวกับ

สารอื่นๆ เปนสารประกอบเชิงซอน ไดหลายรูปที่เสถียรกวาโลหะหนักอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

รวมตัวกับสารประกอบอินทรียซึ่งสามารถที่จะถายทอดสูส่ิงมีชีวิตได โดยผานไปตามหวงโซอาหาร

www.ssru.ac.th



  22 

โลหะหนักหลายชนิดมีคุณสมบัติอันตรายรายแรง เมื่อเขาไปสะสมอยูในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมี

ผลทําใหส่ิงมีชีวิตพิการหรือตายได ( พรรณราย สิทธิวงษ,2543) 

                2.3.4.1 แหลงที่มาของโลหะหนัก 

     มาจากแหลงของสารมลพิษสูดินมีไดหลายแหลง คือ จากสารเคมีในการเกษตร 

โรงถลุงแร ของเหลือใชจากชุมชน แหลงปนเปอนเหลานี้ทําใหเกิดการสะสมของโลหะหนกัไดดใีนดนิ ซึง่

จะเห็นไดวาแหลงที่มาของสารปนเปอนที่สําคัญและมองเห็นไดชัด นอกจากโรงถลุงแรแลวก็ยังมาจาก

โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใชจากโรงงาน และไอเสียรถยนต ตัวอยางเชน ในเมืองใหญๆที่มี

การจราจรคับคั่ง เชน เมืองโอซากา นครโตเกียว จะมีการฟุงกระจายของตะกั่วและแคดเมียมใน

ปริมาณที่สูง โลหะหนักเหลานี้เมื่อตกลงสูพื้นดินจะเกิดการสะสมในดินเปนจํานวนมาก ไดแก 

                      (1) แหลงที่อยูกับที่ เชน โรงงานตางๆ ที่มีกระบวนการผลิตเกี่ยวของกับโลหะ

หนักจะปลดปลอยโลหะหนักออกสูสภาวะแวดลอมเสมอ เชน โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานถลุงโลหะ  

โรงงานผลิตสี  ปริมาณที่ปลดปลอยออกมาขึ้นอยูกับชนิดของกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต

ของโรงงานนั้นๆ แตแหลงที่อยูกับที่นี้จะกอใหเกิดปญหาเฉพาะบริเวณใกลเคียงเทานั้น 

                      (2) แหลงที่เคลื่อนที่ เปนแหลงที่กอใหเกิดปญหามลภาวะและไดรับความสนใจ

คนควาอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในยานเขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแนนเพราะโลหะหนักที่

กอใหเกิดปญหามาก คือ ตะกั่วและแคดเมียม ซึ่งเปนผลจากการเติมตะกั่วเพื่อปองกันการนอตของ

เครื่องยนตในน้ํามันสวนแคดเมียมจะถูกปลดปลอยจากน้ํามันเครื่องยนต 

                      (3) การเกษตร โดยการนําเอาสารเคมีตางๆ มาใชเพิ่มผลผลิตทั้งในรูปของปุยซึง่

เปนผลทางตรงและยาปราบศัตรูพืชตางๆ ซึ่งมีผลในทางปองกันการสูญเสียผลผลิต ดังนั้นการเกษตร

จึงเปนแหลงที่สงเสริมใหมีผลตกคางของโลหะหนักไดอีกทางหนึ่ง 

                      (4) แหลงอื่นๆ แหลงที่มีการนําเอาโลหะหนักไปใช ประโยชนดานตางๆ เชน สี

ทาบาน ผงซักฟอกจะมีตะกั่วและแคดเมียมปะปน เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ความมากนอยในการใชประโยชน และความประมาทของผูใช 

  2.3.4.2  คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และความเปนพษิของโลหะหนัก 
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       (1) แคดเมียม คุณสมบัติทางฟสิกสและทางเคมี แคดเมียมเปนโลหะออนสี

เงิน อยูในหมู 2B ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 48 น้ําหนักอะตอม 112.4 แคดเมียมเปนโลหะที่มี

คุณสมบัติเบา ออนดัดงองาย และทนตอการกัดกรอน จุดหลอมเหลว 320.9 องศาเซลเซียส จุดเดือด 

769 องศาเซลเซียส คาความถวงจําเพาะ 8.65 แคดเมียมมีเลขออกซิเดชันเพียงคาเดียว คอื +2 ละลาย

ไดในกรดไนตริกและสารละลายแอมโมเนียมไนเตรท ความดันไอของแคดเมียม มีคา 1.4 mm ที่ 400 

องศา และที่ 16 mm  ที่ 500 องศา ดังนั้นในกระบวนการที่ใชความรอนสูง เชน การอบแร การบัดกรี 

การหลอมเศษเหล็ก และการเผาของเสีย จะทําใหมีไอของแคดเมียมออกมาไดในระหวางกระบวนการ 

และไอของแคดเมียมในอากาศจะถูกออกซิไดซอยางรวดเร็วไปเปน cadmium oxide แคดเมียมเปน

ธาตุที่ไมละลายน้ําแตละลายไดดีใน nitric acid และละลายไดใน hydrochloric  acid  อยางชาๆ 

แคดเมียมจะละลายไดในกรดออน จากคุณสมบัติขอนี้ แคดเมียมจึงเปนอันตรายตอคนแบบเฉียบพลัน

เมื่อกินเขาไป 

การนําแคดเมียมมาใชประโยชนไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยแคดเมียมถูกใชประโยชนใน

หลายๆดาน เชน ชุบโลหะดวยไฟฟาเพื่อปองกันสนิม อุตสาหกรรมรถยนต ผสมสีผง ยาง แบตเตอรี่ ใช

ในการกําจัดเชื้อรา ใชทําเซลลสุริยะ ใชในทางการแพทย ทันตแพทย ทําโลหะผสม เชน แคดเมียม – 

ทองแดง จะมีความคงทนตอแรงกระทบและทนตออุณหภูมิสูง โลหะผสมแคดเมียม – นิกเกิล ใชในการ

ทําแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟาใหมได โลหะผสมแคดเมียม – เงิน ใชผสมเพื่อไมใหเงินดางเมื่อ

สัมผัสกับซัลไฟด  นอกจากนี้ยังมีการผสมแคดเมียมลงในน้ํามันดีเซล ทําใหสามารถพบแคดเมียมใน

ฝุนละอองและดินบริเวณขางถนนในปริมาณมาก                                

การแพรกระจายของแคดเมียมในสิ่งแวดลอมเนื่องจากแคดเมียมในธรรมชาติมีนอย ดังนั้น

แคดเมียมที่เจือปนอยูในสิ่งแวดลอมจึงมักเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษยเปนสวนใหญ เชน การทํา

เหมืองสังกะสี ตะกั่ว และทองแดง การเผาไหมของเสียที่เปนพลาสติกและยาง ของเสียที่ออกมาจาก

โรงงานชุบโลหะ เปนตน 

    (2) ตะกั่ว คุณสมบัติทางฟสิกสและทางเคมี ตะกั่วเปนโลหะสีเงินปนเทา อยู

ในหมูที่ 4A  ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 207.19 คาความถวงจําเพาะ 11.35 จุดหลอมเหลว 327.4 

องศาเซลเซียส จุดเดือด 1725 องศาเซลเซียส  ตะกั่วหลอมเหลวไดงายสามารถทําใหออนและดัดใหมี
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รูปรางลักษณะตางๆ ไดตามตองการ จึงไมเหมาะสมกับการใชงานที่ตองรับน้ําหนักมากๆ ตะกั่ว

หลอมเหลวไดงาย มีความสามารถในการนําไฟฟาที่ไมดี กลายเปนไอไดดีที่อุณหภูมิสูงๆ ละลายไดใน

กรดไนตริกเจือจาง แตละลายอยางชาๆ ในน้ําที่เปนกรดอยางออน ตะกั่วมีเลขออกซิเดชันไดหลายคา 

ไดแก +1 , +2 ,+4   

การนําตะกั่วมาใชประโยชนนั้น ไดแก ใชในการบัดกรี เชื่อมโลหะ ทําขั้วไฟฟา ลูกปนแบตเตอรี่ 

สายเคเบิล ฟวส เซรามิค ยากําจัดศัตรูพืช หลอตัวพิมพ หมึกพิมพ อุตสาหกรรมแกว เปนฉากปองกัน

อันตรายจากการทะลุทะลวงของกัมมันตรังสี และใชสําหรับเปนตัวควบคุมระดับความดังของเสียงจาก

เครื่องจักรกลและเครื่องบินเจทไดเนื่องจากตะกั่วมีความหนาแนนสูง นอกจากนี้ยังใชเปนสวนผสมในสี

ทาบาน และเติมลงในน้ํามันเบนซินเพื่อเพิ่มคาออกเทนชวยลดการกระตุกของเครื่องยนต ตะกั่วในดิน

บริเวณเมืองใหญๆ จะพบมากกวาในดินชนบทที่อยูหางไกลความเจริญ สวนที่ข้ัวโลกใตที่ใชเปนคา

มาตรฐานนั้นจะมีปริมาณตะกั่ว 10 – 15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   

การแพรกระจายของตะกั่วในสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่ มี การนํ าตะกั่ วมาใชประโยชน ใน

ชีวิตประจําวันนับวาเปนสาเหตุสําคัญยิ่งที่ทําใหการแพรกระจายของตะกั่วสูส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น

เร่ือยๆ ไปวาจะเปนการแพรกระจายไปตามอากาศ แหลงน้ํา พื้นดิน หรือในเนื้อเยื่อส่ิงมีชีวิตก็ตาม จึง

ไดมีการศึกษาสํารวจกันอยูเสมอถึงปริมาณของตะกั่วที่สะสมอยูตามสิ่งแวดลอมตางๆ ( ชูจิตต สงวน

ทรัพยากร,2544 ) การปนเปอนของตะกั่วสูส่ิงแวดลอมนั้นเกิดไดทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟ

ระเบิด และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน จากการถลุงแรจากควัน จากน้ําทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และจากไอเสียรถยนต 

พิษของตะกั่วตอสัตวน้ําโดยเฉพาะปลานั้น จะทําใหการเจริญเติบโตลดลง โดยตะกั่วจะจับตัว

กับเมือกและสะสมบริเวณเหงือกของปลาทําใหความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง หาก

ไดรับสารนี้เปนเวลานานก็อาจทําใหปลาตายไดในมนุษย ตะกั่วจะทําใหเกิดอาการเปนพิษอยาง

เฉียบพลัน โดยคนไขมีอาการออนเพลีย คลื่นไส อาเจียนและมีอาการกระตุกของกลามเนื้อประสาท 

สําหรับอาการพิษแบบเรื้อรังทําใหเกิดโรคโลหิตจาง เนื่องจากตะกั่วไปขัดขวางการสรางฮีโมโกลบินของ

เม็ดเลือดแดง นอกจากตะกั่วจะไปขัดขวางการสรางฮีโมโกลบินขึ้นใหมแลวยังขัดขวางการทํางานของ
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ฮีโมโกลบินที่มีอายุอีกดวย ตะกั่วยังมีฤทธิ์กระตุนการทํางานของมามใหกําจัดเม็ดเลือดแดงไดมากขึ้น  

(กุลยา โอตากะ, 2547) 

               2.3.4.3 การสะสมโลหะหนักในสิ่งแวดลอม 

                 (1) ดิน แหลงของสารมลพิษสูดินมีไดหลายแหลงคือ จากสารเคมีในการเกษตร 

(เชน ปุยและสารฆาแมลง) โรงถลุงแร การเผาไหมน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใชจากโรงงาน

และจากชุมชน ตลอดจนการใชที่ดินเปนที่ถมวัสดุเหลือใช แหลงเปอนปนเหลานี้ทําใหเกิดการสะสม

ธาตุพิษตางๆ ไดในดินและจะเห็นไดวาแหลงที่มาของสารปนเปอนที่สําคัญ และมองเห็นไดชัดนอกจาก

โรงถลุงแรแลว ก็ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใชจากโรงงาน และไอเสียรถยนต 

                                   (2) น้ํา แหลงสะสมสารมลพิษในน้ําสวนใหญ เกิดจากผลของกิจกรรมใชน้ํา

เพื่องานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและกิจกรรมเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันอื่นๆ โดยเฉพาะในครัวเรือน

จนทําใหเกิดน้ําเนาเสีย เพราะมีสารพิษและสิ่งสกปรกลงไปเจือปน น้ําเนาจะเปนน้ําที่มีสีคล้ํา กลิ่น

เหม็นและสิ่งสกปรกปะปนอยู และน้ําเสียจะเปนน้ําที่สารมลพิษเจือปน มลภาวะของน้ําเกิดจาก

องคประกอบของน้ําเสื่อมโทรม จนเปนอันตรายตอการดํารงชีวิตของพืช สัตว และโดยเฉพาะมนุษย 

เมื่อน้ําถูกทําลายโดยการทิ้งสารอินทรีย สารอนินทรีย น้ํามัน โลหะหนัก เชน ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง 

และแมงกานีส ฯลฯ สารพิษ สี อุณหภูมิน้ําสูงขึ้น เชื้อโรค เปนตน อาจทําใหคาออกซิเจนในน้ําลดลง

จนถึงขีดอันตรายตอชีวิตสัตวน้ํา โลหะหนักในน้ํา เชน แคดเมียมที่มาจากการทําเหมืองซึ่งสะสมอยูใน

สัตวทะเลบริเวณนั้น จะทําใหผูบริโภคปลาเปนโรคกระดูกผุ                                                               

                                     (3) ดินตะกอน ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาโลหะหนักสามารถสะสมอยูใน

ดินตะกอนโดยมีความเขมขนสูงกวาที่มีอยูในน้ํา ( ตารางที่ 2.1 ) เนื่องจากมีขบวนการตางๆ ทั้งทาง

เคมี ฟสิกสและชีวภาพมาเกี่ยวของซึ่งปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนสวนหนึ่ง เปนโลหะหนักที่เกิด

จากธรรมชาติการชะลางพวกเกลือแรที่อยูบนพื้นดินลงสูแหลงน้ําหรือเปนสวนประกอบของแรตาม

สภาพธรณีวิทยาละลายออกมาปนในน้ํา และอีกสวนที่สําคัญ คือผลโดยตรงจากาการใชและปลอย

โลหะหนักลงสูแหลงน้ําเนื่องจากกิจกรรมตางๆของมนุษย (พรรณราย สิทธิวงษ,2543) ดินตะกอน

โดยทั่วไปมีองคประกอบตางกันออกไป องคประกอบที่สําคัญ ในดินตะกอนที่มีผลตอการสะสมโลหะ
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หนักในดินไดแก พวกคารบอเนต และออกไซดของแมงกานีสและเหล็ก ตลอดจนองคประกอบที่เปน

สารอินทรีย 

ตารางที่ 2.1  ปริมาณโลหะหนกัในน้ํา ดินตะกอน สัตวน้าํ บริเวณปากแมน้ําและอาวไทย 

                ชนดิตัวอยาง Cd Cu Hg Pb Zn 

แมน้ํา 

(น้ําจืด) 

น้ํา 

ดินตะกอน 

3.90 

100 

14 

2,800 

1.21 

68 

49 

82,000 

136 

35,000 

แมน้ํา 

(น้ํากรอย) 

น้ํา 

ดินตะกอน 

2 

250 

21 

95000 

29 

122 

11 

24600 

4.10 

45500 

น้ํา 0.040 3.90 26 16 45 

ดินตะกอน 420 14300 140 21000 50000 

ปลา 2000 4450 30 16500 9700 

อาวไทยตอนบน 

กุง 2100 9900 35 17600 12000 

แหลงที่มา:  นลินพรรณ อวยชัยรุงเรือง (2545) 

 เมื่อโลหะหนักลงสูทะเล สวนหนึ่งยังคงละลายอยูในน้ําทะเลและอีกสวนหนึ่งจะสะสมอยู

ในชั้นบางๆ ที่ผิวหนาน้ํา หรือถูกดูดซับไวบนสารแขวนลอยแลวคอยๆตกตะกอนออกจากน้ําลงสูเบื้อง

ลาง อยางไรก็ดีแมวาโลหะหนักจะตกตะกอนไปแลวก็ยังมีโอกาสที่โลหะหนักเหลานั้นกลับคืนสูน้ําได

อีก ดังนั้นตะกอนจึงทําหนาที่เปนเสมือนบัฟเฟอรและสะสมโลหะหนักตางๆ ไวไดนานแมวาการปลอย

โลหะหนักลงสูทะเลจะหยุดลงแลว  ระดับของโลหะหนักในดินบริเวณตางๆ จะแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของลุมน้ําที่ไหลผานและพัดพาตะกอนลงมา  บริเวณที่มีการขุดแรหรือเปนแหลงแรก็จะมี

ปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนคอนขางสูง (วรกาย อุตสาห, 2541) 
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2.3.4.4 ระดับมาตรฐานความเขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดินที่ยอมรับได  

    คากําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของโลหะหนักที่อนุญาตใหมีปริมาณสูงสุดทั้งใน

ดินและวัสดุที่ใชเพื่อปรับปรุงดินในการเกษตรรวมทั้งปริมาณสะสมหรือตกคางที่พบในดิน หลังการใช

วัสดุดังกลาว ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวหลายๆประเทศ  เชน สมาชิกสหภาพยุโรป เยอรมัน 

ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน มีคากําหนดระดับมาตรฐานของโลหะหนักใน

ดินของแตละประเทศแตกตางกัน ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 ระดับมาตรฐานความเขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดนิทีย่อมรับไดในบางประเทศ 

ระดับมาตรฐานความเขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดนิทีย่อมรับไดในบางประเทศ  

( มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ) 

ประเทศ 

แมงกานีส แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง 

กลุมสหภาพ

ยุโรป 

1800 3 100 150 

อังกฤษ 280 1 - 3 35 40 

เยอรมัน 300 3 50 80 

ฮอลแลนด 200 - 500 1 - 5 50 - 150 250 - 400 

ญี่ปุน 150 - 400 350 

แหลงที่มา : พรรณราย สิทธิวงษ (2543) 

 2.3.4.5 สารโลหะหนักที่เปนองคประกอบในปุยและอาหารเสริมที่มีผลตอพืช             

    (1) ปุยอินทรีย ( ปุยนายดํา ) ผลิตจากสารอินทรียมีคุณสมบัติ คือ ทําใหดินรวนซุย เพิ่ม

ความอุดมสมบูรณของดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมี และเพิ่มอินทรียวัตถุ สวนธาตุอาหารที่เปน

ประโยชนตอพืช ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โฟแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก 

ทองแดง สังกะสี แมงกานีส มูลคางคาว ฮิวมิคแอซิค และจุลินทรียที่เปนประโยชนตอพืช                                              

  (2) ไรโน ฟอรซ  เปนผลการคนควาเพื่อใหไดอาหารพืชที่มีประโยชนและประสิทธิภาพ

สูงสุดแกพืชโดยการผลิตที่ทันสมัยเลียนแบบอาหารพืชตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ประกอบดวย ธาตุ

อาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม อยางครบถวนจําเปนและเหมาะสมรวมทั้ง จุลินทรียที่เปน

ประโยชนชนิดตางๆ ไมทําลายสภาพแวดลอม ฟนฟูดิน และพืชใหแข็งแรงสมบูรณเพิ่มความตานทาน
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โรค และแมลงเหมือนพืชที่เติบโตตามธรรมชาติดั้งเดิม และมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ โมลิบดินัม 

สังกะสี แมงกานีส แคลเซียม โบรอน และทองแดง                               

  (3) ปุยอินทรียพิเศษ (ตรามดแดง) มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โฟแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม กํามะถัน เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส  โบรอน โมลิบดินัม 

อินทรียวัตถุ วิตามินรวม และจุลินทรียที่เปนประโยชนเปนแหลงธาตุอาหารเสริมสรางการเจริญเติบโต 

และเพิ่มผลผลิตปรับปรุงโครงสรางของดินลดความเปนกรดของดิน ทําใหดินดี  

 (4) ปุยมูลไกอัดเม็ด วาย.วี.พี (ตราสามตนไม) เหมาะที่สุดสําหรับพืช ผัก และผลไมทกุ

ชนิด มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โฟแทสเซียม ธาตุอาหารรอง 

: แมกนีเซียม แคลเซียม กํามะถัน ธาตุอาหารเสริม : แมงกานีส เหล็ก                                                                          

                  (5) นิวทริแพลนท เอสดี เปนธาตุอาหารเสริมการเจริญเติบโตทางรากและสวน

ขยายพันธุพืชโดยใชควบคูกับการใหปุยตามปกติ วิธีใช : ใสเมล็ดพันธุลงในภาชนะครึ่งหนึ่งของจํานวน

ทั้งหมด แลวใสนิวทริแพลนท เอสดี คร่ึงหนึ่งของอัตราสวนคลุกใหทั่วเติมเมล็ดพันธุที่เหลือลงไปแลวใส

นิวทริแพลนท เอสดี อีกครึ่งหนึ่งลงไปคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้งแลวนําไปปลูก และมีสวนประกอบที่

สําคัญ คือ แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส โมลิบดินัมและโคบอลต                         

        

2.3.4.6 ปญหามลภาวะของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมในประเทศไทย                

ตะกั่วในดินในกรุงเทพมหานคร ตะกั่วเปนโลหะหนักชนิดหนึ่งที่พบในผิวโลก อัตรา

เฉลี่ยประมาณ 10-15 สวนในลานสวน ในดินทั่วไปพบวามีประมาณ 0-150 สวนในลานสวน ในดินที่

ทําการเกษตรกรรมจะมีปริมาณตะกั่ว 2-200 สวนในลานสวน และพบวาตะกั่วในดินที่อยูตาม

ธรรมชาติสวนมากจะมีปริมาณคอนขางต่ําและยอมรับกันทั่วไปวามี 15 สวนในลานสวนโดยเฉลี่ย 

ตะกั่วในดินที่มีปริมาณสูงกวานี้มักพบในผิวดินที่อยูใกลบริเวณถลุงแรตะกั่วหรือแรอ่ืนที่มีตะกั่วปนอยู 

ปริมาณตะกั่วที่เพิ่มข้ึนอยางมากในดินและกําลังเปนที่สนใจกันอยูกวางขวางขณะนี้คือ ตะกั่วที่มาทาง

ทอไอเสียรถยนต ในระยะเร็วๆ และพบวาตะกั่วที่สะสมในดินที่ใกลกับถนนที่มีการจราจรคับค่ังจะมี

ปริมาณมากกวาในดินที่หางไกลจากถนน 2-10 เทา ปริมาณที่พบตามปกติมีตั้งแต 100-3000 สวนใน
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ลานสวน โดยทั่วไปจะพบปริมาณตะกั่วลึกจากหนาดินประมาณ 0-5เซนติเมตร จนกระทั่งถึง 20 

เซนติเมตร การกระจายของตะกั่วจากถนนอยูในชวงแคบๆ ทั้งสองขางถนน สวนที่หางถนนออกไป

มักจะไมเกี่ยวของกับตะกั่วที่ออกมาจากทอไอเสียรถยนตมากนัก และจากการวิเคราะหพืชและดินที่

เก็บหางจากถนนในระยะทางตางๆพบวาปริมาณตะกั่วเปน exponential function กับระยะทาง สวน

การสะสมของตะกั่วนอกจากจะมีความสัมพันธกันระหวางสถานที่ที่เก็บตัวอยางกับปริมาณรถที่ผาน

ถนน แลวปจจัยอ่ืน เชน ชนิดของดิน ลักษณะทางภูมิประเทศ พืชที่คลุมดิน ทิศทางลม ชนิดของ

รถยนต (รถยนตธรรมดา หรือ รถบรรทุก) อาจมีอิทธิพลตอการสะสมของตะกั่วได เนื่องจากปริมาณ

ของตะกั่วในดินมีปริมาณคอนขางสูงผิดปกติและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาตะกั่วเปนโลหะที่ถา

มนุษยสัตวหรือพืชไดรับเขาไปในปริมาณที่มากเกินไป จะทําใหเกิดอันตรายไดและสารเคมีที่เปนพิษที่

ปะปนในน้ําอาจจะอยูในรูปของสารที่มีผลฉับพลันตอส่ิงมีชีวิตและบางตัวอาจมีผลอยางชาๆและทําให

เกิดอาการเรื้อรังก็ไดสารพิษเหลานั้นไดแกสารพิษประเภทยาฆาแมลง สารประกอบไซยาไนด 

สารประกอบประเภทโลหะหนักตางๆเชน ตะกั่วในแหลงน้ําจะสงผลกระทบแกผูรับพิษทั้งฉับพลันและ

เร้ือรังเนื่องจากสารตะกั่วจะไปขัดขวางการสรางฮีโมดกบิลของเม็ดเลือดแดงซึ่งแหลงที่มาของสารสาร

ตะกั่วมาจากน้ํามันที่มีการเติมสารตะกั่ว อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ เปนสวนใหญและสารแคดเมียมเปน

สารที่มักพบปะปนในน้ําโสโครก โดยเฉพาะน้ําเสียจากโรงงานชุบโลหะและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ

สังกะสีตามโรงงานที่มีอยูในปจจุบัน   

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 สมหมาย  ชื่นราม  และองุน ล่ิววานิช (2539) ศึกษาวงจรชีวิตของหิ่งหอย ในพื้นที่ภาคกลาง

และภาคตะวันออก สามารถแบงชนิดของหิ่งหอยตามแหลงที่อยูอาศัยออกไดเปน 3 ชนิด ไดแก 

หิ่งหอยที่อาศัยอยูในบริเวณน้ําจืด หิ่งหอยที่อาศัยอยูบริเวณน้ํากรอย และหิ่งหอยที่อาศัยอยูในบริเวณ

สวนปา  การศึกษา พบวาหิ่งหอยชนิดที่อาศัยอยูในบริเวณน้ําจืดมีลักษณะการบินแบบต่ําๆ และ

กะพริบแสงไมพรอมกัน แตหิ่งหอยชนิดที่อาศัยอยูในบริเวณน้ํากรอยหรือบริเวณปาชายเลน มักจะเกาะ

อยูตามตนไม และกะพริบแสงพรอมกัน สวนหิ่งหอยที่อาศัยอยูตามบริเวณสวนปา จะพบมากในสวน

ปาที่มีลักษณะคอนขางรก และหางไกลผูคน  ปจจุบันสภาพแวดลอมถูกทําลาย และแปลงสภาพเปน

โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก สงผลใหหิ่งหอยไมมีที่อยูอาศัย และ ทําใหมีจํานวนลดลง รวมถึงการ

ใชสารเคมีของเกษตรกรก็สงผลตอวงจรชีวิตของหิ่งหอยเชนกัน 
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 So Kazama และคณะ (2007) วิจัยเรื่องการประเมินถิ่นที่อยูอาศัยของหิ่งหอยโดยใช GIS  

และแบบจําลองอุทกวิทยา ที่ลุมแมน้ํา นาโตริ ประทศญี่ปุน เพื่อคนหาสภาพที่เหมาะสมในการเปนที่

อยูอาศัยของหิ่งหอย โดยศึกษาความสัมพันธ ระหวาง ถิ่นที่อยูอาศัยของหิ่งหอย ที่ไดจากการสังเกต 

และสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะอุทกวิทยา และประเภทการ

ใชประโยชนที่ดิน ซึ่งไดมาจากแผนที่ดิจิตอล พบวาถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสมของหิ่งหอยขึ้นอยูกับดัชนี

ความเหมาะสมของถิ่นอาศัย ซึ่งมักพบในพื้นที่ชุมน้ํา ที่มีขนาดเล็กกวา 5000 ตร.ม และเปนที่ราบ มี

ความลาดชันนอยกวา 0.15 พื้นที่ชนบท ปาดิบแลง พื้นที่ทางการเกษตรและทุงนาเปนลักษณะพื้นที่ที่

เหมาะสมที่สุด ในการเปนถิ่นที่อยูอาศัยของหิ่งหอยหิ่งหอย ชอบที่จะอยูในสภาพแหลงน้ําที่สงบ ไหล

ชา น้ําตื้น ที่ระดับความลึกนอยกวา 50 cm และความเร็วของการไหลนอยกวา 1 เมตรตอวินาที 

สมยศ ศิลาลอม(2540) นักกีฎวิทยาจากสํานักงานวิจัย องคการสวนพฤกษาสตรศึกษาหิ่งหอย

ถือเปนดัชนี้วัดคุณภาพน้ํา ส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี เนื่องจากตลอดวงจรชีวิตจะตองอาศัยอยูใน

บริเวณใกลแหลงน้ําสะอาดและตามระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ เชน ในพื้นปาสูง บนภูเขาสูง ลํา

ธารหรือตามริมแมน้ําลําคลองและปาชายเลนที่ยังไมประสบปญหาดานมลพิษมาก 

 อัญชนา ทานเจริญ (2550) ศึกษาการคนพบหิ่งหอยน้ําจืด สายพันธุใหมของโลก มีชื่อวาลูซิ

โอลา อะควอติลิส" (Luciola Aquatilis) โดยสามารถสื่อภาษารักไดถึง 4 แบบ ไมเหมือนชนิดใดๆ ใน

โลก ทั้งกะพริบไฟแตงตัว หาคู เกี้ยวพาราสี และผสมพันธุ จุดเดนของสายพันธลูซิโอลา อะควอติลิส" 

(Luciola Aquatilis) ที่โคนปกมีสีน้ําตาลเขมเห็นไดชัดดวยตาเปลา ตัว ออนทําหนาที่เปนผูลาหอยน้ํา

จืด ที่เปนพาหะนําโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ และโรคพยาธิใบไมในลําไส อีกทั้งยังถือเปนศัตรูพืชหลาย

ชนิด โดยตัวออนมีรูปรางแตกตางกันถึงสามแบบซึ่งไมพบในสายพันธุใดมากอน จากการศึกษายังพบ

ความนาสนใจของลูซิโอลา อะควอติลิส ในฐานะดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ และคุณภาพของแหลง

น้ํานิ่งตามธรรมชาติดวย เนื่องจากหิ่งหอยจะสามารถปรับตัวอาศัยอยูในแหลงน้ําเสียไดระดับหนึ่ง แต

หากระดับความเนาเสียเพิ่มข้ึน ตัวออนหิ่งหอยจะคลานขึ้นบกเพื่อหาแหลงน้ําใหม จึงเปนคําตอบที่วา

เพราะเหตุใดจึงสามารถคนพบหิ่งหอยดังกลาวไดทุกภาคของ ประเทศ   ตามแหลงน้ํานิ่งตามธรรมชาติ 

คูน้ํา และทองรองของพื้นที่เกษตรกรรม ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ชานเมืองกรุงเทพฯ อยางเขต

บางแค หรือ ตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม รวมถึงแหลงน้ําใน จ.ราชุบรี จ.นครปฐม และ จ.

สุพรรณบุรี ฯลฯ             
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  Ohba (1994) ไดศึกษาลักษณะรูปราง พฤติกรรมและวงจรชีวิตของหิ่งหอยน้ํากรอย 

Pteroptyx valida Olivier พบวาตั้งแตระยะไขจนกระทั่งเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยใชเวลานาน 91-136 

วัน อาหารของตัวออนหิ่งหอยชนิดนี้ไดแก หอย Subulina octona (Bruguiere) และหอย 

Syphaerassiminea brevicula (Pfeiffer) หิ่งหอยในธรรมชาติเปนตัวชวยกําจัดหอยที่เปนแหลงอาศัย

ของพยาธิหลายชนิดเชน พยาธิใบไมในลําไสของคน และพยาธิซึ่งเปนสาเหตุของโรคไขสมองอักเสบใน

คน นอกจากนี้ยังเปนตัวบงชี้สภาพสิ่งแวดลอม (Bio indicator) โดยหิ่งหอยจะอาศัยอยูในแหลงที่มี

แหลงน้ําสะอาดและพื้นดินที่ไมมีมลพิษจากสารเคม ี

 ชูจิตต สงวนทรัพยากร (2544)  ศึกษาปริมาณโลหะหนักที่สะสมอยูในดินตะกอนหลงัจากถกู

พัดพาลงสูแหลงน้ําแลว ปริมาณสารโลหะหนักจะขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมีและแรธาตุตางๆของ

ดินตะกอนนั้น ดังนั้นดินตะกอนที่มาจากบริเวณเดียวกันแตมีขนาดของตะกอนตางกัน มีปริมาณ

อินทรียสารตางกัน ก็จะมีปริมาณสารโลหะหนักแตกตางกันดวย และจากศึกษาปริมาณสารโลหะหนัก

ในดินตะกอนแมน้ําแมกลองของเมื่อป พ.ศ. 2532-2533 พบวา ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี 

มีคาเทากับ 160, 0.43 , 16.04 และ62.14  มิลลิกรัมตอกรัม ซึ่งมีคาโลหะหนักเพิ่มข้ึนจากการสํารวจ

กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (2533) 

  นลิพรรณ อวยชัยรุงเรือง (2545)  ศึกษาการสะสมตัวของโลหะหนัก (เหล็ก  แมงกานีส  

ตะกั่ว และแคดเมียม) ในน้ํา ตะกอน  สารแขวนลอย และผักตบชวา เขตบึงมักกะสัน พบวาโลหะหนัก

ทั้ง 4 ชนิดมีแนวโนมที่จะสะสมตัวอยูในรูปของแข็งมากกวาในรูปที่ละลายอยูในน้ํา  และมีเพียง

บางสวนสามารถสะสมอยูในผักตบชวาซึ่งจะเกิดขึ้นไดไดดีก็ตอเมื่อโลหะในรูปที่ละลายน้ําเพียงพอใน

สภาวะน้ําคอนขางนิ่ง          

            พรรณราย สิทธิวงษ (2543)   ศึกษาปริมาณแคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีใน 4 

รูปแบบ คือ   รูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนไดงาย    รูปแบบที่จับกับคารบอเนต   รูปแบบที่จับกับเหล็ก 

แมงกานีสออกไซด  และรูปแบบที่จับกับสารอินทรีย พบวาแคดเมียมในรูปที่จับกับสารอินทรียมีความ

เขมขนสูงกวารูปแบบอื่นๆ  สวนตะกั่ว และสังกะสี รูปแบบที่จับอยูกับเหล็กและแมงกานีสออกไซดมี

ความเขมขนสูงสุด )  และอีกเหตุผลหลักที่ทําใหพื้นที่แตละแหงนั้นมีปริมาณสารอินทรียที่แตกตางกันก็

คือ การตกตะกอนในปริมาณสูงและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ความแตกตางของอัตราการยอยสลาย ใน
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บริเวณนั้นๆ ดวย อัตราการตกตะกอนบริเวณ อ. บานแหลม จังหวัดเพชรบุรีในป พ.ศ. 2542 มีอัตรา

เทากับ 1.88 กรัมตอตารางเมตรตอวัน และที่บริเวณบานแหลมผักเบี้ยเทากับ 2.18 กรัมตอตารางเมตร

ตอวัน 

  วรกาย อุสาห  (2541)  สรุปผลการศึกษาปริมาณสารอินทรียในน้ําและในดินตะกอน

บริเวณลุมน้ําเมย  จ. ตาก  วา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสารอินทรียในน้ําและในดินตะกอนนอกจาก

ฤดูกาลแลวยังมีปจจัยอื่นๆ อีกไดแก ปริมาณน้ํา  ความเร็วน้ํา กิจกรรมการใชประโยชนที่ดินของมนุษย

ประสิทธิภาพในการระบายน้ําของลุมน้ํา  ขนาดของลุมน้ํา และชนิดของเนื้อดิน และพบอีกวาปริมาณ 

organic carbon ที่สะสมอยูในดินตะกอนมีผลตอปริมาณความเขมขนของโลหะหนัก โดยถาปริมาณ 

organic carbon มีมากก็จะพบวาความเขมขนของโลหะหนัก เชน โลหะทองแดง และสังกะสี จะสูง

กวาในดินที่มี organic carbon ต่ํากวา 

    สุรัตนา เสนาะ (2548)  ศึกษาการสะสมของโครเมียม ทองแดง และตะกั่วในแทงตะกอน

ความลึก 40 เซนติเมตร จากสถานีอาวระยองและสถานีอําเภอเมืองแกลง  นอกชายฝงนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักรวมพบวา  โครเมียมและทองแดง  ในดิน

ตะกอนจากบริเวณสถานีอําเภอเมืองแกลงมีคาอยูในชวง 48.5 - 58.0 และ 19.4 22.6 ไมโครกรัม/กรัม

น้ําหนักแหงตามลําดับสูงกวาโครเมียม และทองแดง ในดินตะกอนจากสถานีอาวระยอง ซึ่งมีคาเทากับ 

38.3- 48.5 และ 14.6-18.2 ไมโครกรัม /กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ สวนตะกั่วพบในดินตะกอนจาก

สถานีอาวระยองสูงกวาสถานีอําเภอเมืองแกลง เทากับ 20.3 -25.3 และ 18.4- 21.3 ไมโครกรัม /กรัม

น้ําหนักแหง ตามลําดับ 

 เฉลิมพล สิริโชติวงศ (2549) ศึกษาการสะสมการแพรกระจายของโลหะหนักน้ํา ดิน

ตะกอนและปลาสลิด ในบอเลี้ยงปลา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการศึกษาไดเปรียบ

เทียบคาความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักที่สะสมในเนื้อปลาและอวัยวะภายในของปลา ตาม

ขนาดความยาวของปลาจะพบวาเมื่อปลามีขนาดใหญข้ึน ปริมารสะสมของ ทองแดง เหล็กจะลดลงแต

ปริมาณตะกั่วในเนื้อและแคดเมียมในอวัยวะจะเพิ่มข้ึนตามขนาดความยาวของปลาที่เพิ่มข้ึน โลหะ

หนักที่พบในเนื้อและอวัยวะภายในปลาพบวา เหล็ก ทองแดง และสังกะสีมีคาเกินมาตรฐานของ 

FAO/WHO (1989)  
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ศุภณัฐ เฉลิมศุภนิมิต (2549) การศึกษาการสะสมของโลหะหนกัในน้าํ  ดินตะกอน และพืชน้ํา

ในบอเลี้ยงปลาสลิด อําเภออัมพวา จงัหวดัสมุทรสงครามจากการศึกษาพบวาการสะสมทองแดงในน้ํา

มีคาเกนิมาตรฐานของ WHO (1995) สวนการสะสมแคดเมียมและตะกั่วในตะกอนดนิมีคาไมเกิน

มาตรฐานคุณภาพดินของประเทศไทย การสะสมเหล็กในรากของพืชน้าํมีคาเกินมาตรฐานของพืชทีพ่บ

ปกติและผลจาการศึกษาแสดงวารากของพืชน้าํสามารถนํามาใชในการดูดซับโลหะหนกัในแหลงน้ําได 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 สถานที่ทําการวิจัย 
การวิจยัครั้งนีไ้ดกําหนดพืน้ที่ศึกษาในอําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม (ภาพที่ 3.1) โดย

สํารวจในพื้นที ่3 ตําบลที่เปนตัวแทนสวนผลไมหลัก 3 ประเภท คือ 

  -  ตําบลทาคาเปนตัวแทนพืน้ที่สวนมะพราว 

  - ตําบลบางนางลี่เปนตัวแทนพืน้ที่สวนสมโอ 

  - ตําบลแควออมเปนตัวแทนพืน้ที่สวนลิ้นจี่ 

 

 

      ภาพท่ี 3.1 แผนที่แสดง 3 ตําบลที่ดําเนินการวิจยั 
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ตารางที่ 3.1 ขนาดพืน้ที่ของตําบล   

แหลงที่มา: องคการบริหารสวนตําบล อําเภออัมพวา (2552) 

ทั้งนี้ในแตละตําบลไดเลือกพื้นที่ศึกษาสําหรับการวเิคราะหคุณภาพสิง่แวดลอมบริเวณคลองที่

ไหลผานสวนผลไมแตละประเภททีเ่ปนถิ่นอาศัยของหิง่หอยโดยมพีื้นทีศ่ึกษา ดงันี ้

     3.1.1 คลองทาคา  

เปนตัวแทนคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนมะพราว ต.ทาคา กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางทัง้หมด 3 จุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 แผนที่จุดเก็บตัวอยางบริเวณสวนมะพราวคลองทาคา ต.ทาคา 

แหลงที่มา: www. GoogleEarth.com 

     

ลําดับ สถานที่(ตําบล) ขนาดของพืน้ที่(ตารางกิโลเมตร) 

1 ทาคา 8.700 

2 แควออม 4.800 

3 บางนางลี ่ 5.580 
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 3.1.2 คลองแควออม 

เปนตัวแทนคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนล้ินจี ่ ต. แควออม กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางทัง้หมด 3 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3.3 แผนที่จุดเก็บตัวอยางบริเวณสวนลิน้จี่คลองแควออม ต. แควออม 

แหลงที่มา: www.GoogleEarth.com 

     3.1.3 คลองบางแค  

เปนตัวแทนคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนสมโอ ต. บางนางลี่ กําหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 3 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  แผนที่จุดเก็บตัวอยางบริเวณสวนสมโอคลองบางแค  ต. บางนางลี่  คลองบางแค 

แหลงที่มา: www.GoogleEarth.com 
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3.2 เครื่องมือ อุปกรณ 
 3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 

  3.2.1.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

(1) เครื่องมือที่ใชในภาคสนาม   

   - เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) 

   - เครื่อง pH meter  

   - เครื่อง DO meter 

- เครื่องนับจํานวน (Counter) 

- ขวดพลาสตกิ (Polyethylene) ขนาด 1 ลิตร จํานวน 60 ขวด 

- Label เพื่อบอกลักษณะและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา 

   - เชือกฟาง 

   - กลองถายรูป 

   - กลองโฟมใสขวดน้ําตัวอยาง 

(2) เครื่องมือที่ใชในการหาคาโลหะหนักในน้าํ 

- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

(3) เครื่องมือที่ใชหาคาความชื้นในดนิ 

- เครื่องชั่ง (Balance) ทศนยิม 4 ตําแหนง 

- ตูอบ (Oven)  

(4) เครื่องมือที่ใชหาคาโลหะหนักในดนิ 

- ตูอบ (Oven)  

- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

- เครื่องปมสญูญากาศ (Vacuum pump) 

- เครื่องยอยสลาย (Digestion unit) 

(5) เครื่องมือที่ใชในการจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร 

- แผนที่ภูมิประเทศอําเภออมัพวา มาตราสวน 1:50,000 

              - เครื่องวัดพกิดัทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) 

            - โปรแกรม ArcGIS (Version 9.3) 
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3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
ข้ันตอนในการศึกษามีดงันี ้
3.3.1 สํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิ่นอาศยัของหิ่งหอยในอําเภออัมพวา  

 3.3.1.1 ศึกษาขอมูลพืน้ทีศ่ึกษารูปและแผนที่ของจงัหวัดสมทุรสงคราม ติดตอซ้ือแผนที่ภูมิ

ประเทศ แบบดิจิตอล มาตราสวน 1:50,000 จากกรมแผนทีท่หาร 

 3.3.1.2 จัดทาํแบบสํารวจขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูล ประเภทสวนผลไม  การจัดการสิ่งแวดลอม

ของสวนผลไม และขอมูลประวัติการเปนถิน่อาศัยของหิง่หอยในพืน้ที ่

 3.3.1.3 สํารวจขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาการกระจายตวัของหิง่หอยใน

พื้นที่สวนผลไมแตละประเภทและบันทึกคาพิกัดทางภูมศิาสตรโดยใช GPS  

 3.3.1.4 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทาํฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยมีขอมูลที่

สําคัญคือ                          

      1) พิกัดทางภูมิศาสตรของพืน้ที่สวนผลไมที่ตองการศึกษา 

                             2) ขอมูลประวัติการพบหิ่งหอยในพืน้ที่สวนผลไมแตละประเภท 

3.3.1.5  นําเขาขอมูลและพกิัดทางภูมิศาสตร โดยใชโปรแกรม Map source และ วิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรม ArcGIS 9.3    

3.3.1.6  จัดทาํแผนที่ตาํแหนงและการกระจายตวัของหิง่หอยตามประเภทของสวนผลไม 

ในอําเภออัมพวา จ.สมทุรสงคราม 

3.3.2 ศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสวนผลไมที่เหมาะสมตอการอนุรกัษหิ่งหอย 

3.3.2.1  กําหนดจุดเก็บตัวอยาง ในพื้นทีค่ลองที่เปนตัวแทนสวนผลไมทั้ง 3 ประเภทโดยเก็บ

ตัวอยางน้าํ และดิน ทั้ง 3 คลองทาํการเกบ็ตัวอยางคลองละ 3 จุด เดอืนละ 3 วนั วนัละ 1 คร้ังระหวาง

เดือนมิถนุายน 2553 – สิงหาคม 2553  

3.3.2.2 เก็บตัวอยางน้ําและดินตะกอนเพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี โดยใช

วิธีการเก็บตัวอยางแยก (Grab or Catch samples) ที่ระดับความลึก 30 ซ.ม จากผิวน้ํา พารามิเตอรที่

ศึกษา ไดแก 

- ออกซิเจนละลาย (DO) 
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- ความเปนกรดดาง (pH) 

- ความชื้นในดิน 

   - โลหะหนักในดิน 

- โลหะหนักในน้ํา 

3.3.2.3  ลองเรือเพื่อนับหิ่งหอยในคลองทีม่ีการเก็บตัวอยางน้าํและดินโดยใชเครื่องนบั 

(Counter) ระหวางเวลา 19.00 – 23.00 น.  โดยใชเครื่องนับพรอมกนั 3 เครื่อง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย

ของจํานวนหิง่หอย โดยการบันทกึวนัและเวลาที่พบหิ่งหอย ซึ่งทําการศึกษาทั้ง 2 ฝงของลําคลอง 

3.3.2.4  เปรียบเทียบความแตกตางของคณุภาพน้าํและดินตะกอนในพื้นที่สวนผลไมตางชนิด 

3.3.2.5 ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําและดนิตะกอนกับจํานวนหิง่หอย บริเวณสวน

ผลไมที่พบหิ่งหอย 

3.3.3. ศึกษารูปแบบการจดัการสวนผลไมที่มีผลตอการอนุรกัษหิ่งหอยในอําเภออัมพวา 

3.3.3.1 ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมทีพ่บหิง่หอยในอําเภออัมพวาโดย

ใชแบบสํารวจขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นในขั้นตอนที ่3.3.1.2 

 3.3.3.2 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการศึกษา 
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- เก็บขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสวนผลไมทั้ง 

3 ประเภท พรอมบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร 
 

จัดทําแบบสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาการกระจายตัว ของ

หิ่งหอยและการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไม 

กําหนดจุดเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน  

 

การศึกษาภาคสนาม 

เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน 

- คา pH 

-คาDO 

- คาความเค็มในน้ํา 

- อุณหภูมิในดิน 

-สํารวจขอมูลประชากรหิ่งหอยในพื้นที่ศึกษา 

- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

- จัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอย             

การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

- คาความชื้นในดิน 

-หาโลหะหนักในดิน 

-หาคาโลหะหนักในน้ํา 

- แผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอย           

- วิธีการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมเพื่อ

อนุรักษถิ่นอาศัยของหิ่งหอย                            

สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย 

คัดเลือกพื้นที่ศึกษา 

 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

    

    

 

 

 

ภาพที่ 3.5 แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 

www.ssru.ac.th



  42 

3.4 การวิเคราะหกลุมตัวอยาง 
  3.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในพืน้ที่สวนผลไมที่เกีย่วของในอําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม  โดยมี

ขอมูลจํานวนสวนผลไมแตละประเภท ดงัตารางที ่3.3 

ตารางที่ 3.2 จํานวนครัวเรือนที่ปลูกผลไมในพืน้ที่ตําบลทาคา แควออมและบางนางลี ่

แหลงที่มา: สํานักงานเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม (2551) 
 
 3.4.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง 

  โดยการใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธกีารของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 

95% มีสูตรดังนี ้

 

  สูตร Taro Yamane,      n =    

       โดย   n   หมายถงึ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   หมายถงึ   ขนาดประชากร 

  e   หมายถงึ    คาความคลาดเคลื่อนเทากบั 0.05 

 จากตาราง 3.1 สามารถคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดดังนี ้

  จากสูตร  n =                                          

     N = 1838  

                                                              n =     

                                                              n =     

                                                              n =     328.5 

ดังนัน้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงสํารวจขอมูลในพืน้ที่สวนผลไมทั้ง 3 ประเภท จํานวน 329 แหง 

เพื่อใหครอบคลุมกลุมตัวอยางพื้นที่สวนผลไมทั้ง 3 ตําบล  

ตําบล จํานวนครัวเรือนผู

ปลูกสมโอ(ราย) 

จํานวนครัวเรือนผู

ปลูกลิ้นจี่(ราย) 

จํานวนครัวเรือนผู

ปลูกมะพราว(ราย) 

รวม 

ทาคา 8 - 665 673 

แควออม 262 268 63 593 

บางนางลี ่ 183 46 343 572 

รวม 453 314 1071 1838 
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3.5 ระยะเวลาทําวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน ตัง้แตเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

เดือน ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. คัดเลือกพื้นที่ศึกษา             

2.รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ              

3. จัดทาํแบบสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาการ

กระจายตวั ของหิง่หอยและการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของสวนผลไม 

             

4.เก็บขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสวน

ผลไม พรอมบันทกึพกิัดทางภูมิศาสตร 

            

5. เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา

และดิน 

            

6. วิเคราะหในหองปฏิบัติการ             

7.จัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอย                  

8. สรุปและวิเคราะหผล             

9. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
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บทที่ 4 

 
ผลการศึกษาและการวิเคราะหผล 

 

4.1 ผลการสํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิ่นอาศัยของหิ่งหอย 

4.1.1 ผลการสํารวจขอมูลการพบหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไม 
จากการสํารวจโดยใชแบบสํารวจขอมูลในพื้นที่ตําบลทาคา บางนางลี่ และแควออม มีผล

การสํารวจประชากรหิ่งหอยในสวนผลไมแตละประเภทแสดงดังตารางที่ 4.1 ผลการหายไปของ

ประชากรหิ่งหอยในสวนผลไมแตละประเภท ดังตารางที่ 4.2 ผลแสดงระยะเวลาที่พบประชากร

หิ่งหอยในสวนผลไมแตละประเภท ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.1 ประชากรหิ่งหอยที่พบในสวนผลไมแตละประเภท 

 

 จากการสํารวจพบวากวา 70% ของจํานวนสวนผลไมที่ศึกษาเปนถิ่นอาศัยของประชากร

หิ่งหอย โดยในสวนสมโอ สวนมะพราว สวนลิ้นจี่มีผูพบหิ่งหอยมากที่สุดซึ่งอยูในชวง 11-100 ตัว 

สวนสวนผสมพบหิ่งหอยมากที่สุดอยูในชวง 1-10 ตัว  
 

 

ประเภทสวนผลไม  

จํานวนหิ่งหอย สวน

สมโอ

(ราย) 

รอยละ 

% 

สวน

ล้ินจี่

(ราย) 

รอยละ 

% 

สวน

มะพราว

(ราย) 

รอยละ 

% 

สวน

ผสม

(ราย) 

รอย

ละ 

% 

ไมมี 18 33.3 4 21 44 25.4 27 29.7 

1-10 ตัว 14 26 4 21 34 19.7 26 28.6 

11-100 ตัว 21 38.8 7 37 55 31.8 22 24.1 

มากกวา 100 ตัว 1 1.9 4 21 40 23.1 16 17.6 

รวม 54 100 19 100 173 100 91 100 
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ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยในสวนผลไมแตละประเภท 

  

 สวนผลไมที่ยังคงพบเห็นประชากรหิ่งหอยมากที่สุดคือ สวนผสมคิดเปนรอยละ 60.4 

รองลงมาคือ สวนมะพราว สวนลิ้นจี่ และสวนสมโอคิดเปนรอยละ 60.1, 58 และ 53.7 ตามลําดับ 

สวนผลไมที่มีการหายไปของหิ่งหอยมากที่สุดในชวงเวลามากกวา 10 ปคือ สวนสมโอและสวน

มะพราว สวนสวนลิ้นจี่และสวนผสมประชากรหิ่งหอยหายไปมากที่สุดในชวง 1-5 ปที่ผานมา คิด

เปนรอยละ 21และ19.8 
 
ตารางที่ 4.3 ระยะเวลาที่พบประชากรหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไมแตละประเภท 

ประเภทสวนผลไม  

 

ระยะเวลาทีพ่บ 
สวน 

สมโอ

(ราย) 

รอย

ละ 

% 

สวนล้ินจี่

(ราย) 

รอยละ 

% 

สวนมะพราว

(ราย) 

รอย

ละ 

% 

สวนผสม

(ราย) 

รอย

ละ 

% 

1-5 ป 10 18.5 2 10.5 21 12.1 19 20.9 

6-20 ป 6 11.1 3 15.8 11 6.4 8 8.8 

มากกวา 20 ป 38 70.4 14 73.7 141 81.5 64 70.3 

รวม 54 100 19 100 173 100 91 100 

 
 ในสวนผลไมทุกประเภทมีการพบประชากรหิ่งหอยมากที่สุดเปนระยะเวลามากกวา 20 ป 

โดยสวนมะพราวพบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.5 รองลงมาคือสวนลิ้นจี่ สวนสมโอ และสวนผสม 

คิดเปนรอยละ 73.7, 76.4 และ 70.3 ตามลําดับ  

ประเภทสวนผลไม  

 

การหายไปของ

หิ่งหอย 

สวน

สมโอ

(ราย) 

รอยละ 

% 

สวน

ล้ินจี่

(ราย) 

รอย

ละ% 

สวน

มะพราว

(ราย) 

รอย

ละ% 

สวน

ผสม

(ราย) 

รอย

ละ% 

1-5 ปที่ผานมา 9 16.7 4 21 21 12.1 18 19.8 

5-10 ปที่ผานมา 3 5.5 2 10.5 13 7.6 3 3.3 

มากกวา 10 ป 13 24.1 2 10.5 35 20.2 15 16.5 

ยังพบเหน็อยู 29 53.7 11 58 104 60.1 55 60.4 

รวม 54 100 19 100 173 100 91 100 
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4.1.2 ผลการศึกษาจํานวนประชากรหิง่หอยที่อาศยัในสวนผลไมประเภทตางๆ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบจํานวนประชากรหิ่งหอยที่อาศัยในคลองที่ไหลผานสวนผลไม 3 

ประเภทไดแก สวนมะพราว สวนสมโอ และสวนลิ้นจี่ ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2553 ดัง

ตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนหิ่งหอยที่สํารวจบริเวณคลองที่ไหลผานสวนผลไมใน 3 ประเภท 

 ประชากรหิง่หอย 

วันที ่ สวนมะพราว สวนสมโอ สวนลิน้จี ่ F Sig. 

26 มิถุนายน 2553 233 232 133 

27 มิถุนายน 2553 256 250 121 

24 กรกฎาคม 2553 220 0 230 

25 กรกฎาคม 2553 190 18 175 

12 สิงหาคม 2553     473 39 235 

13 สิงหาคม 2553 212 306 637 

 

 

 

1.273 

 

 

 

 

0.309 

 

 ในการเปรียบเทียบจํานวนประชากรหิ่งหอยที่อาศัยในสวนผลไม 3 ประเภทไดดําเนินการ

โดยใชวิธีการทางสถิติ One way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

 H0:  ประเภทของสวนผลไมที่แตกตางกันจะมีประชากรหิ่งหอยไมแตกตางกัน 

 H1: ประเภทของสวนผลไมที่แตกตางกันจะมีประชากรหิ่งหอยแตกตางกัน  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณหิ่งหอยที่พบในพื้นที่สวนผลไมโดยการวิเคราะหทาง

สถิติ One way ANOVA โดยกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %  พบวามีคา Sig 0.309 

(Sig>0.05) ดังนั้น ประเภทของสวนผลไมที่แตกตางกันจะมีประชากรหิ่งหอยไมแตกตางกัน 
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4.1.3 ผลการจัดทําแผนที่การกระจายตัวของประชากรหิ่งหอย 
 ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่สวนผลไมเพื่อเก็บขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลและบันทึกพิกัดทาง

ภูมิศาสตรของพื้นที่สวนผลไมในตําบลทาคา บางนางลี่และแควออม เพื่อจัดทําแผนที่การกระจาย

ตัวของประชากรหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไมประเภทตางๆโดยแผนที่แสดงการกระจายตัวของ

ประชากรหิ่งหอย ประกอบดวย 

 

1) แผนที่แสดงการพบประชากรหิ่งหอยในตําบลทาคา แควออมและบางนางลี่  

2) แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยเปรียบเทียบระยะหางจากแหลงน้ํา 

3) แผนที่แสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยเปรียบเทียบระยะหางจากถนน 

4)  แผนที่แสดงการสํารวจประชากรหิ่งหอยบริเวณคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนผลไม  
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4.1.3.1 แผนที่แสดงการพบประชากรหิ่งหอยในตําบลทาคา แควออมและบางนางลี่ 

  จากการสํารวจสวนผลไมทั้ง 3 ประเภทในพื้นที ่3 ตําบลไดแก ตําบลทาคา บาง

นางลี่ แควออม พบวามีการพบเหน็หิ่งหอยในพืน้คิดเปนรอยละ 72.32  และรอยละ 27.68 ไมพบ

เห็นหิง่หอย ดงัภาพที ่4.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงการพบประชากรหิ่งหอยใน 3 ตําบล 
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4.3.1.2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยเปรียบเทียบระยะหางจากแหลง

น้ํา 

  1) แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากแหลงน้ําในตําบล

ทาคาขอมูลแสดงการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากแหลงน้ําในตําบลทาคา

เพื่อสังเกตการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยในระยะหางจากคลอง 50-100 เมตร ดังภาพที่ 4.2 

 

ภาพที ่4.2 แผนทีก่ารกระจายตัวของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากแหลงน้าํในตําบลทาคา 
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 2) แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากแหลงน้ําในตาํบล

บางนางลี่ ขอมูลแสดงการกระจายตัวของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากแหลงน้ําในตําบล

บางนางลี่เพื่อสังเกตการกระจายตวัของประชากรหิง่หอยในระยะหางจากคลอง 50-100 เมตร ดัง

ภาพที ่4.3 

 

ภาพที่ 4.3 แผนทีก่ารกระจายตัวของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากแหลงน้าํในตําบลบาง

นางลี ่
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3) แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากแหลงน้ําในตาํบล

แควออม ขอมูลแสดงการกระจายตวัของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากแหลงน้าํในตําบลแคว

ออมเพื่อสังเกตการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยในระยะหางจากคลอง 50-100 เมตร ดังภาพที ่

4.4 

 

ภาพที ่4.4 แผนทีก่ารกระจายตัวของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากแหลงน้าํในตําบลแคว

ออม
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4.3.1.3 แผนทีแ่สดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากถนน 

 1) แผนที่แสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากถนนในตําบล 

ทาคา  ขอมูลแสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากถนนในตําบลทา

คาเพื่อสังเกตการหายไปของประชากรหิ่งหอยกับระยะหางจากถนน ดังภาพที ่4.5 
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ภาพที่ 4.5 แผนที่ระยะเวลาการหายไปของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากถนนในตําบลทา

คา 

 2) แผนที่แสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากถนนใน

ตําบลบางนางลี่ ขอมูลแสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยในตําบลบางนางลี่ เพื่อ

สังเกตการหายไปของประชากรหิ่งหอยกับระยะหางจากถนน ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6 แผนที่ระยะเวลาการหายไปของประชากรหิง่หอยตามระยะหางจากถนนในตําบลบาง

นางลี ่
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          3) แผนที่แสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากถนนในตําบล

แควออม ขอมูลแสดงระยะเวลาการหายไปของประชากรหิ่งหอยในตาํบลแควออมเพื่อสังเกตการ

หายไปของประชากรหิ่งหอยตามระยะเวลา ดังภาพที ่4.7 

 

ภาพที ่4.7 แผนที่ระยะเวลาการหายไปของประชากรหิง่หอยในตําบลแควออม 
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4.1.3.4 แผนทีจ่ากการสํารวจประชากรหิ่งหอยในคลองที่ไหลผาน พืน้ที่สวนผลไม 

 1) แผนที่แสดงจุดสํารวจประชากรหิ่งหอยในตําบลทาคา 

    ในพืน้ที่ตําบลทาคาใชเสนทางคลองทาคาในการสํารวจประชากรหิ่งหอย โดยมี

ระยะทางที่สํารวจ1.8 กิโลเมตร ดังภาพที ่4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 แผนที่จุดสาํรวจประชากรหิ่งหอยในตาํบลทาคา 
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2) แผนที่แสดงจุดสํารวจประชากรหิ่งหอยในตําบลบางนางลี ่

   ในพืน้ที่ตําบลบางนางลี่ใชเสนทางคลองบางแคในการสํารวจประชากรหิ่งหอยโดยมี

ระยะทางที่สํารวจ 2 กิโลเมตร ดังภาพที ่4.9 

 

ภาพที ่4.9 แผนที่จุดสาํรวจประชากรหิ่งหอยในตาํบลบางนางลี ่
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3) แผนที่แสดงจุดสํารวจประชากรหิ่งหอยในตําบลแควออม 

   ในพื้นที่ตําบลแควออมใชเสนทางคลองแควออมในการสํารวจประชากรหิ่งหอย โดยมี

ระยะทางที่สํารวจ 2.5 กิโลเมตร ดังภาพที่ 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  แผนที่จุดสํารวจประชากรหิ่งหอยในตาํบลแควออม 
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4.2 ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสวนผลไม 

การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในคลองที่อยูในบริเวณสวนผลไมที่เหมาะสมตอการอนรัุกษ

หิ่งหอย อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งตัวอยางที่นํามาวิเคราะห นั้นเก็บจากพื้นที่ศึกษา

คือ ลําคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนผลไม 3 ประเภท มีผลการศึกษาประกอบดวยพารามิเตอรดังนี้ 

4.2.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํ ประกอบดวย 

4.2.1.1 ผลการวิเคราะหคาความเปนกรดเบส  

4.2.1.2 ผลการวิเคราะหคาความเค็ม  

4.2.1.3 ผลการวิเคราะหคาออกซิเจนละลาย  

4.2.1.4 ผลการวิเคราะหปริมาณสารแคดเมียมในน้าํ 

4.2.1.5 ผลการวิเคราะหปริมาณสารตะกัว่ในน้ํา 

4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพดิน ประกอบดวย 

 4.2.2.1 ผลการวิเคราะหคาอุณหภูมิในดนิ  

4.2.2.2 ผลการวิเคราะหความชื้นสัมพัทธในดินตะกอน  

 4.2.2.3 ผลการวิเคราะหปริมาณสารแคดเมียมในดนิตะกอน 

4.2.2.4 ผลการวิเคราะหปริมาณสารตะกัว่ในดินตะกอน 
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4.2.1.1 ผลการวิเคราะหคาความเปนกรดเบส 

1
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7

9

สวนมะพราว สวนสมโอ สวนลิ้นจี่

ปร
ิมา
ณค

า p
H

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ภาพที่ 4.11 กราฟคาเฉลี่ยความเปนกรดเบสของพืน้ทีศ่ึกษาระหวางเดือน ม.ิย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย pH ของพืน้ที่ศกึษาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานคุณภาพ

แหลงน้ําผิวดนิประเภท 2 ซึง่มีคามาตรฐานอยูในชวง 5-9 สรุปไดวาสวนผลไมทัง้ 3 ชนิดมีคาไม

เกินมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผวิดินประเภท 2  

 

4.2.1.2 ผลการวิเคราะหคาความเค็ม  

0

0.5

1

1.5

สวนมะพราว สวนสมโอ สวนลิ้นจี่

ป
ริม
าณ
ค
วา
ม
เค
็ม

(p
pt

)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ภาพที่ 4.12 กราฟคาเฉลี่ยความเค็มของพื้นที่ศึกษาระหวางเดือน ม.ิย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความเค็มของพื้นที่ศึกษาซึ่งสวนผลไมทั้ง 3ชนิดเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกันพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ1 ppt. ในระยะเวลาที่ศึกษามิ.ย.- ส.ค. 2553 
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4.2.1.3 ผลการวิเคราะหคาออกซิเจนละลาย  

1
2
3
4
5
6
7
8

สวนมะพราว สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ปริ
มา
ณค

าอ
อก

ซิเ
จน

ละ
ลา
ย(

m
g/l

)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ภาพที่ 4.13 คาเฉลี่ยออกซเิจนละลายของพืน้ที่ศกึษาระหวางเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยออกซิเจนละลายของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ

มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 2 ซึ่งมีคามาตรฐานเทากับ 6 mg/l ข้ึนไป สรุปไดวาสวน

มะพราวและสมโอมีคาเฉลี่ยออกซิเจนละลายอยูในชวงมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 

2 และในเดือน ก.ค.-ส.ค.สวนผลไมทั้ง 3 ชนิดมีคาเฉลี่ยออกซิเจนละลายนอยกวามาตรฐาน

คุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 2  

4.2.1.4 ผลการวิเคราะหปริมาณสารแคดเมียมในน้าํ 
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
 

ภาพที่ 4.14 คาเฉลี่ยแคดเมียมในน้ําของพื้นที่ศึกษาระหวางเดือน ม.ิย.-ส.ค. 2553 
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ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยแคดเมียมในน้ําของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ

มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 2 ซึ่งมีคามาตรฐานเทากับ 0.005 mg/l สรุปไดวาสวน

ผลไมทั้ง 3 ชนิดมีคาเฉลี่ยแคดเมียมในน้ําเกินมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 2 ในเดือน 

มิ.ย. 

4.2.1.5 ผลการวิเคราะหปริมาณสารตะกัว่ในน้ํา 
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
 

ภาพที่ 4.15 คาเฉลี่ยตะกัว่ในน้าํของพืน้ที่ศึกษาระหวางเดือน ม.ิย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยตะกั่วในน้ําของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐาน

คุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 2 ซึ่งมีคามาตรฐานเทากับ 0.05 mg/l สรุปไดวาสวนมะพราวและ

สวนสมโอมีคาเฉลี่ยตะกั่วในน้ําเกินมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภท 2 ในเดือน ก.ค. 
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4.2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพดิน ประกอบดวย 

 4.2.2.1 ผลการวิเคราะหคาอุณหภูมิในดนิ  

0
10
20
30

สวนมะพราว สวนสมโอ สวนล้ินจ่ี

คา
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หภ
ูมิ 

(C
)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
 

ภาพที่ 4.16 คาเฉลี่ยอุณหภูมิในดินตะกอนของพืน้ที่ศึกษาระหวางเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยอุณหภูมิในดินตะกอนของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบพบวาสวน

มะพราวคาเฉล่ียอุณหภูมิอยูในชวง 29 - 30.5 องศาเซลเซียส สวนสมโอมีคาเฉลี่ยอุณหภูมิอยู

ในชวง 28.5- 32 องศาเซลเซียส สวนลิ้นจี่มีคาเฉลี่ยอุณหภูมิอยูในชวง 28- 32 องศาเซลเซียส 

4.2.2.2 ผลการวิเคราะหความชื้นสัมพัทธในดินตะกอน  
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ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
 

ภาพที่ 4.17 คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธในดินตะกอนของพืน้ที่ศกึษาระหวางเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2553 
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ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธในดินตะกอนของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบ

พบวาสวนมะพราวมีคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธอยูในชวง 25.5-56.5 เปอรเซ็นต สวนสมโอมี

คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธอยูในชวง 28- 36 เปอรเซ็นต สวนลิ้นจี่มีคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธอยู

ในชวง 24.5- 48.5 เปอรเซ็นต โดยในเดือนสิงหาคมทุกพื้นที่ศึกษามีความชื้นสัมพัทธสูงกวาใน

เดือนอื่นๆ 

4.2.2.3 ผลการวิเคราะหปริมาณสารแคดเมียมในดนิตะกอน 
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ภาพที่ 4.18 คาเฉลี่ยแคดเมียมในดนิตะกอนของพื้นทีศ่ึกษาระหวางเดือน ม.ิย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยแคดเมียมในดินตะกอนของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ

มาตรฐานความเขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดินของกลุมสหภาพยุโรปซ่ึงมีคามาตรฐานเทากับ 3 

mg/l  สรุปไดวาสวนผลไมทั้ง 3 ชนิดมีคาเฉลี่ยแคดเมียมในดินตะกอนไมเกินมาตรฐานความ

เขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดินของกลุมสหภาพยุโรป 
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4.2.2.4 ผลการวิเคราะหปริมาณสารตะกั่วในดินตะกอน 
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ภาพที่ 4.19 คาเฉลี่ยตะกัว่ในดินตะกอนของพื้นที่ศึกษาระหวางเดือน ม.ิย.-ส.ค. 2553 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยตะกั่วในดินตะกอนของพื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ

มาตรฐานความเขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดินของกลุมสหภาพยุโรปซึ่งมีคามาตรฐานเทากับ

100 mg/l  สรุปไดวาสวนผลไมทั้ง 3 ชนิดมีคาเฉลี่ยตะกั่วในดินตะกอนไมเกินมาตรฐานความ

เขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดินของกลุมสหภาพยุโรป 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหพารามิเตอรที่ศึกษาในระหวางเดือน มิ.ย.- ส.ค. 2553 
เดือน 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พารามิเตอร 

  min max Avg. Std min max Avg. Std min max Avg. Std 

คาความเปนกรดและเบส                         

สวนมะพราว 7.6 7.7 7.65 5-9 7.3 7.9 7.6 5-9 7.4 7.8 7.6 5-9 

สวนสมโอ 7.6 7.9 7.75 5-9 7.2 7.6 7.4 5-9 7.2 7.9 7.55 5-9 

สวนลิ้นจี่ 7.6 7.8 7.7 5-9 7.4 7.6 7.5 5-9 7.2 7.9 7.55 5-9 

คาความเค็ม(ppt)             

สวนมะพราว 1 1.001 1.0005 - 1 1.004 1.002 - 1 1.005 1.0025 - 

สวนสมโอ 1 1 1 - 1 1.002 1.001 - 1 1 1 - 

สวนลิ้นจี่ 1 1.1 1.05 - 1.001 1.005 1.003 - 1 1.003 1.0015 - 

คาออกซิเจนละลาย(mg/l)             

สวนมะพราว 3.7 8.4 6.05** 6.0 0.91 3.44 2.175 6.0 1.48 2.75 2.115 6.0 

สวนสมโอ   4.4 7.6 6** 6.0 1 2.45 1.725 6.0 2.23 4.04 3.135 6.0 

สวนลิ้นจี่   3.2 7 5.1 6.0 1.06 3.89 2.475 6.0 2.24 4.31 3.275 6.0 

แคดเมียมในน้ํา(mg/l)             

สวนมะพราว 0 0.1891 0.0945* 0.005 0 0 0 0.005 0 0.0184 0.0092* 0.005 

สวนสมโอ  0 0.1434 0.0717* 0.005 0 0 0 0.005 0 0.0117 0.0058* 0.005 

สวนลิ้นจี่   0 0.1120 0.0560* 0.005 0 0 0 0.005 0 0.0129 0.0064* 0.005 

ตะกั่วในน้ํา(mg/l)             

สวนมะพราว 0 0.0252 0.0126 0.05 0 0.1342 0.0671* 0.05 0 0.057 0.0285 0.05 

สวนสมโอ   0 0.0336 0.0168 0.05 0 0.1343 0.0671* 0.05 0 0.0234 0.0117 0.05 

สวนลิ้นจี่   0 0.0281 0.0140 0.05 0 0.0801 0.0400 0.05 0 0.0062 0.0031 0.05 
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พารามิเตอร 

 min max Avg. Std min max Avg. Std min max Avg. Std 
ความชื้นสัมพัทธในดนิตะกอน (%)                         
สวนมะพราว 14 44 29 - 19 32 25.5 - 45 68 56.5 - 
สวนสมโอ   18 45 31.5 - 14 42 28 - 16 56 36 - 
สวนลิน้จี ่   9 40 24.5 - 20 33 26.5 - 37 60 48.5 - 

แคดเมียมในดินตะกอน(mg/l)             
สวนมะพราว 0 0.0031 0.0015 3 0 0.0241 0.0120 3 0 0.0065 0.0032 3 
สวนสมโอ   0 0.0139 0.0069 3 0 0.1977 0.0988 3 0 0.0062 0.0031 3 
สวนลิน้จี ่   0 0.0062 0.0031 3 0 0.0101 0.0050 3 0 0.0147 0.0073 3 

ตะกั่วในดินตะกอน(mg/l)             
สวนมะพราว 0 0.2688 0.1344 100 0 0.1555 0.0777 100 0.031 0.3195 0.1752 100 
สวนสมโอ   0 0.0839 0.0419 100 0 0.1696 0.0848 100 0 0.1852 0.0926 100 
สวนลิน้จี ่   0 0.0594 0.0297 100 0 0.1577 0.0788 100 0 0.4018 0.2009 100 

อุณหภูมิดินตะกอน(C)             
สวนมะพราว 29 32 30.5 - 28 31 29.5 - 27 31 29 - 
สวนสมโอ   32 32 32 - 28 30 29 - 27 30 28.5 - 
สวนลิน้จี ่   32 32 32 - 27 32 29.5 - 26 30 28 - 

      หมายเหต ุเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้าํในแหลงน้ําผวิดินประเภท 2 และระดับมาตรฐานความเขมขนสูงสุดของโลหะหนักในดินของกลุมสหภาพยุโรป 

         * เกนิคามาตรฐาน 

                   ** คาที่ไมต่าํกวาที่มาตรฐานกาํหนด
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4.2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพสิง่แวดลอมในพื้นที่สวนผลไมตางชนิด                             

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพน้ําและดินตะกอนในพืน้ที่สวนผลไมตาง

ชนิดกนัไดแก สวนมะพราว สวนสมโอ และสวนลิน้จี ่ดําเนินการโดยใชวิธีการทางสถติิ One way 

ANOVA ดังตารางที่ 4.6  

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทยีบความแตกตางของคุณภาพน้าํและดินตะกอนใน

พื้นที่สวนผลไมตางชนิดกนั 

 พารามิเตอรที่ศึกษา 
  

Sum of Squares Df. Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
.027 2 .013 .411 .665 

Within Groups 2.533 78 .032     

คาpH 

Total 2.560 80       

Between 

Groups 
85.016 2 42.508 13.190 .000* 

Within Groups 251.370 78 3.223     

คาความเคม็ 

Total 336.387 80       

Between 

Groups 
.035 2 .018 .005 .995 

Within Groups 285.513 78 3.660     

คาออกซิเจนละลาย 

Total 285.548 80       

Between 

Groups 
.002 2 .001 .642 .529 

Within Groups .124 78 .002     

แคดเมียมในน้าํ 

Total .127 80       

Between 

Groups 
.000 2 .000 .074 .929 

Within Groups .005 78 .000     

ตะกั่วในน้าํ 

Total .005 80       
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) 

 พารามิเตอรที่ศึกษา 
  

Sum of Squares Df. Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
163.369 2 81.684 14.644 .000* 

Within Groups 435.073 78 5.578     

อุณหภูมิดินตะกอน 

Total 598.442 80       

Between 

Groups 
214.889 2 107.444 .465 .630 

Within Groups 18010.000 78 230.897     

ความชืน้สัมพทัธดิน

ตะกอน 

Total 18224.889 80       

Between 

Groups 
.001 2 .001 1.217 .302 

Within Groups .039 78 .000     

แคดเมียมในดนิ 

Total .040 80       

Between 

Groups 
.015 2 .007 2.826 .065 

Within Groups .201 78 .003     

ตะกั่วในดนิตะกอน 

Total .216 80       

* One way ANOVA significant at the 0.05 

จากตารางที่ 4.21 สามารถสรุปผลการวิเคราะหทางสถิติจากสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้ 

H0: คุณภาพสิ่งแวดลอมในคลองที่ไหลผานพื้นสวนผลไมตางชนิดกันที่ทําการศึกษา  

ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

H1 :คุณภาพสิ่งแวดลอมในคลองที่ไหลผานพื้นสวนผลไมตางชนิดกันทีท่ําการศึกษา  แตกตาง

กัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.054.2.3.1 คาความเปนกรดและเบส 

ซึ่งสามารถสรุปผลการเปรียบเทียบความแตกตางในแตละพารามิเตอรไดดังนี้ 
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-  คาความกรดและเบสของน้ําในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันไมแตกตางกัน (sig = 

0.665)  

- คาความเค็มของน้ําในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันแตกตางกัน (sig = 0.000) 

- คาออกซิเจนละลายในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันไมแตกตางกัน (sig = 0.995) 

- ปริมาณแคดเมียมในน้ํา ในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันไมแตกตางกัน (sig = 0.529) 

- ปริมาณตะกั่วในน้ํา ในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันไมแตกตางกัน (sig = 0.929) 

- อุณหภูมิในดิน ในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันแตกตางกัน (sig = 0.000) 

- คาความชื้นสัมพัทธในดินตะกอน ในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันไมแตกตางกัน (sig = 

0.630) 

- ปริมาณแคดเมียมในดินตะกอน ในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกันไมแตกตางกัน (sig = 

0.302) 

- ปริมาณตะกั่วในดินตะกอน ในคลองพื้นที่สวนผลไมตางชนิดกัน ไมแตกตางกัน (sig = 

0.065) 

 

4.2.4 ผลการศึกษาความสมัพันธระหวางคุณภาพสิ่งแวดลอมกับจํานวนประชากรหิง่หอยใน

พื้นที่สวนผลไมแตละชนิด 

ผลการศึกษาความสัมพัทธระหวางคุณภาพน้ําและดนิตะกอนกับจํานวนประชากรหิ่งหอยใน

พื้นที่สวนผลไมแตละชนิดไดแก สวนมะพราว สวนสมโอ และสวนลิ้นจี ่ดําเนินการโดยใชวิธทีางสถติิ 

Correlation Analysis ดังตารางที ่4.7  

ซึ่งในศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําและดินตะกอนกับจํานวนประชากรหิ่งหอยใน

พื้นที่สวนผลไมแตละชนิดโดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0: คุณภาพน้าํและดินตะกอนในแตละบริเวณพืน้ทีท่ําการศึกษาไมมีความสัมพนัธ กบั

ประชากรหิง่หอยที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 

H1: คุณภาพน้ําและดินตะกอนในแตละบริเวณพื้นที่ทําการศึกษา มีความสัมพันธ กับ

ประชากรหิ่งหอยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางที4่.7 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางคุณภาพน้าํกับจํานวนประชากรหิ่งหอย 
 พารามิเตอรที่
ศึกษา 

  
หิ่งหอยสวน
มะพราว 

หิ่งหอยสวน
สมโอ 

หิ่งหอยสวน
ล้ินจี่ 

Correlation Coefficient .196 .080 -.265 

Sig. (2-tailed) .328 .693 .181 

คาความเปนกรดเบส 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient .116 -.499** .015 

Sig. (2-tailed) .566 .008 .941 

คาความเค็ม 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient .751** .373 -.177 

Sig. (2-tailed) .000 .055 .377 

คาออกซิเจนละลาย 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient .495** .082 .356 

Sig. (2-tailed) .009 .683 .068 

แคดเมียมในน้ํา 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient .511** .350 .261 

Sig. (2-tailed) .006 .074 .188 

ตะกั่วในน้ํา 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient .695** .209 -.096 

Sig. (2-tailed) .000 .295 .635 

อุณหภูมิในดินตะกอน 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient -.067 .205 .208 

Sig. (2-tailed) .740 .305 .298 

ความชื้นสัมพัทธในดิน

ตะกอน 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient -.024 -.391* -.166 

Sig. (2-tailed) .907 .044 .409 

แคดเมียมในดิน

ตะกอน 

N 27 27 27 

Correlation Coefficient .443* -.150 -.133 

Sig. (2-tailed) .021 .455 .507 

ตะกั่วในดินตะกอน 

N 27 27 27 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพน้าํและดินตะกอนกับ

ประชากรหิง่หอยในพืน้ที่สวนผลไมแตละชนิดสรุปไดดังนี ้

- ประชากรหิ่งหอยสวนมะพราวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาออกซิเจนละลาย, 

ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในน้ํา, อุณหภูมิในดินตะกอนที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, และมีความสัมพันธ

กับปริมาณตะกั่วในดินตะกอนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

- ประชากรหิ่งหอยสวนสมโอมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคาความเค็มที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับแคดเมียมในดินตะกอนที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 

 - ประชากรหิง่หอยสวนล้ินจี่ไมมีความสมัพันธกับพารามิเตอรทุกคาที่ศึกษา 
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4.3 ผลการศกึษาการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมเพื่อการอนุรักษหิ่งหอย  

4.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่สวนผลไมตําบลทาคา ดังตารางที่ 4.8 -4.9  

ตารางที่ 4.8 ขอมูลทั่วไปของสวนผลไมตําบลทาคา 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ภูมิลําเนา   

สมุทรสงคราม 113 98.3 

จังหวัดอื่นๆ 2 1.7 

รวม 115 100 

ระยะเวลาทําสวนผลไมในพื้นที่   

ต่ํากวา 10 ป 14 12.2 

11- 20 ป 16 13.9 

21- 30 ป 16 13.9 

31- 40 ป 16 13.9 

41- 50 ป 18 15.7 

51 ปข้ึนไป 35 30.4 

รวม 115 100 

ประเภทของสวนผลไม   

สวนสมโอ - - 

สวนลิ้นจี่ - - 

สวนมะพราว 114 99.1 

สวนผสม - - 

อ่ืนๆ 0.9 0.9 

รวม 115 100 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ขนาดของพื้นที่สวนผลไม   

นอยกวา 1 ไร 6 5.2 

1- 5 ไร 58 50.4 

6- 10 ไร 33 28.7 

11- 15 ไร 12 10.4 

16- 20 ไร 3 2.6 

มากกวา 20 ไร 3 2.6 

รวม 115 100 

พื้นที่สวนผลไมติดคลอง   

ไมติดคลอง 6 5.2 

ติดคลอง 109 94.8 

รวม 115 100 

ฤดูการพบหิ่งหอย   

ฤดูรอน 7 6.1 

ฤดูฝน 75 65.2 

ฤดูหนาว 29 25.2 

อ่ืนๆ 4 3.5 

รวม 115 100 

 สรุป  ขอมูลทั่วไปของตําบลทาคาพบวา ภูมิลําเนาของคนในตําบลทาคาสวนใหญเปนคนจังหวัด

สมุทรสงครามคิดเปนรอยละ 98.3 ระยะเวลาทําสวนผลไมสวนใหญคือ 51 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 30.4  รองลงมาคือ  

 41 -50 ป คิดเปนรอยละ 15.7 ตําบลทาคาเปนตําบลที่ปลูกมะพราวเปนหลักจึงมีสวนมะพราวมากที่สุดคิดเปนรอยละ  

99.1 และมีขนาดพื้นที่สวนผลไมสวนใหญประมาณ 1 - 5 ไร คิดเปนรอยละ 50.4 รองลงมาคือ  6-  10 ไรคิดเปนรอยละ  

28.7 และ 11 - 15 ไร คิดเปนรอยละ 10.4 พื้นที่ตําบลทาคาสวนใหญมีคลองไหลผานพื้นที่สวนผลไมสวนใหญจึงอยูติด

ริมคลองคิดเปนรอยละ 94.8 ซึ่งฤดูที่พบหิ่งหอยมากที่สุดคือ ฤดูฝนคิดเปนรอยละ 65.2 รองลงมาคือฤดูหนาวคิดเปน

รอยละ 25.2 
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ตารางที่ 4.9 ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมในตําบลทาคา 

ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน รอยละ 

ประเภทของน้ําที่ใชในการทําสวนผลไม   

น้ําคลอง 113 98.3 

น้ําประปา 1 0.9 

น้ําบาดาล 1 0.9 

รวม 115 100 
การกําจัดน้ําทิ้งจากครัวเรือน   

ผานถังดักไขมัน 1 0.9 

ระบายสูคลองรองสวน 114 99.1 

ระบายลงทอน้ําสาธารณะ - - 

รวม 115 100 

การใชสารเคมีในรอบ 1 ป   

ไมมี 88 76.5 

มี 27 23.5 

รวม 115 100 

ประเภทของปุยที่ใชในพื้นที่สวนผลไม   

ปุยคอก 14 12.2 

ปุยเคมี 30 26.1 

ปุยหมัก 1 0.9 

ปุยอินทรีย 1 0.9 

ปุยชีวภาพ( น้ํา ) 3 2.6 

อ่ืนๆ 66 57.4 

รวม 115 100 
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 สรุป  ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลทาคาพบวา น้ําที่ใชทําสวนผลไมสวนใหญแลวเปน

น้ําคลองคิดเปนรอยละ 98.3 และครัวเรือนสวนใหญมีการระบายน้ําทิ้งลงสูรองสวนคิดเปนรอยละ 99.1 ซึ่งอาจสงผล

กระทบตอคุณภาพน้ําในคลองซึ่งเปนเสนทางการสัญจรและคาขายของคนในตําบลไดและเนื่องจากตําบลทาคาปลูก

มะพราวเปนหลักจึงมีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดดวงมะพราว ซึ่งสวนที่ใชสารเคมีคิดเปนรอยละ 23.5  ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมบริเวณพื้นที่สวนรวมถึงอาจสงผลตอประชากรหิ่งหอยดวย ในพื้นที่ตําบลทาคาไมมีการใชปุยซึ่งคิดเปน

รอยละ 57.4 รองลงมาคือ ใชปุยเคมีคิดเปนรอยละ 26.1 และใชปุยคอกคิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ 

 

4.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่สวนผลไมตําบลบางนางลี่ ดังตารางที่ 

4.10 -4.11 

ตารางที่ 4.10 ขอมูลทั่วไปของสวนผลไมตําบลบางนางลี่ 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ภูมิลําเนา 

สมุทรสงคราม 108 95.6 

จังหวัดอื่นๆ 5 4.4 

รวม 113 100 

ระยะเวลาทําสวนผลไมในพื้นที่ 

ต่ํากวา 10 ป 30 26.5 

11- 20 ป 16 14.2 

21- 30 ป 17 15 

31- 40 ป 19 16.8 

41- 50 ป 13 11.5 

51 ปขึ้นไป 18 15.9 

รวม 113 100 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ประเภทของสวนผลไม 

สวนสมโอ 42 37.2 

สวนล้ินจี่ 3 2.7 

สวนมะพราว 54 47.8 

สวนผสม 13 11.5 

อื่นๆ 1 0.9 

รวม 113 100 

ขนาดของพื้นที่สวนผลไม 

นอยกวา 1 ไร 23 20.4 

1- 5 ไร 65 57.5 

6- 10 ไร 12 10.6 

11- 15 ไร 4 3.5 

16- 20 ไร 7 6.2 

มากกวา 20 ไร 2 1.8 

รวม 113 100 

พ้ืนที่สวนผลไมติดคลอง   

ไมติดคลอง 50 44.2 

ติดคลอง 63 55.8 

รวม 113 100 

ฤดูการพบหิ่งหอย 

ฤดูรอน 1 0.9 

ฤดูฝน 76 67.3 

ฤดูหนาว 22 19.5 

อื่นๆ 14 12.4 

รวม 113 100 
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 สรุป  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจขอมูลตําบลบางนางลี่พบวา ภูมิลําเนาของคนในตําบลบางนางลี่

สวนใหญเปนคนจังหวัดสมุทรสงครามรอยละ 95.6  โดยคนในตําบลที่มีอาชีพทําสวนผลไมมีระยะเวลาการทําสวน 

ต่ํากวา 10 ป ถึงรอยละ 26.5 รองลงมาคือ 31 - 40 ป มีถึงรอยละ 16.8 และ 51 ปข้ึนไปมีถึงรอยละ 15.9   ซึ่งประเภท 

สวนผลไมที่เพาะปลูกมากในพื้นที่ไดแก สวนมะพราวและสวนสมโอ มีมากถึงรอยละ 47.8 และ 37.2 ตามลําดับ   

โดยขนาดพื้นที่สวนผลไมสวนใหญมีประมาณ 1-5 ไรคิดเปนรอยละ 57.5 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ไรคิดเปนรอยละ  20.4  

และมีพื้นที่สวนผลไมที่ติดคลอง รอยละ 55.8  สําหรับฤดูกาลที่พบหิ่งหอยมากที่สุดคือ ฤดูฝนคิดเปนรอยละ  67.3  

รองลงมาคือฤดูหนาวคิดเปนรอยละ 19.5    
 
ตารางที่ 4.11 ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมในตําบลบางนางลี่ 

ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน รอยละ 

ประเภทของน้ําที่ใชในการทําสวนผลไม 

น้ําคลอง 113 100 

น้ําประปา - - 

น้ําบาดาล - - 

รวม 113  100 

การกําจัดน้ําทิ้งจากครัวเรือน 

ผานถังดักไขมัน - - 

ระบายสูคลองรองสวน 113 100 

ระบายลงทอน้ําสาธารณะ - - 

อ่ืนๆ - - 

รวม 113  100 
การใชสารเคมีในรอบ 1 ป 

ไมมี 109 96.5 

มี 4 3.5 

รวม 113 100 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 

ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน รอยละ 

ประเภทของปุยที่ใชในพื้นที่สวนผลไม 

ปุยคอก 73 64 

ปุยเคมี 9 8 

ปุยหมัก 6 5.3 

ปุยอินทรีย - - 

ปุยชีวภาพ (น้ํา) 3 2.7 

รวม 113 100 

  
 สรุป  ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมในตําบลบางนางลี่พบวา น้ําที่ใชในการทําสวนเปนน้ํา

คลองและทุกครัวเรือนมีการระบายน้ําทิ้งลงสูรองสวนซึ่งหากไมมีการจัดการอยางถูกวิธี ในระยะยาว

อาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองได และในรอบ 1 ปที่ผานมา ไมมีการใชสารเคมีในสวนผลไม

คิดเปนรอยละ 96.5 ซึ่งเปนผลดีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณสวนผลไม นอกจากนี้ประเภทปุยที่ใชใน

พื้นที่สวนผลไมสวนใหญเปนปุยคอกคิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือ ปุยเคมีคิดเปนรอยละ 8 และปุย

หมักคิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 
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4.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่สวนผลไมตําบลแควออม ดังตารางที่ 4.12 

- 4.13 

ตารางที่ 4.12 ขอมูลทั่วไปของสวนผลไมตําบลแควออม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ภูมิลําเนา   

สมุทรสงคราม 109 99.1 

จังหวัดอื่นๆ 1 0.9 

รวม 110 100 

ระยะเวลาทําสวนผลไม   

ต่ํากวา 10 ป 24 21.8 

11- 20 ป 23 20.9 

21- 30 ป 15 13.6 

31- 40 ป 21 19.1 

41- 50 ป 16 14.5 

51 ปข้ึนไป 11 10 

รวม 110 100 

ประเภทของสวนผลไม   

สวนสมโอ 12 10.9 

สวนลิ้นจี่ 16 14.5 

สวนมะพราว 5 4.5 

สวนผสม 77 70 

อ่ืนๆ - - 

รวม 110 100 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ขนาดของพื้นที่สวนผลไม   

นอยกวา 1 ไร 19 17.3 

1- 5 ไร 57 51.8 

6- 10 ไร 23 20.9 

11- 15 ไร 10 9.1 

16- 20 ไร - - 

มากกวา 20 ไร 1 0.9 

รวม 110 100 

พื้นที่สวนผลไมติดคลอง   

ไมติดคลอง 31 28.2 

ติดคลอง 79 71.8 

รวม 110 100 

ฤดูการพบหิ่งหอย   

ฤดูรอน 3 2.7 

ฤดูฝน 100 90.9 

ฤดูหนาว 5 4.5 

อ่ืนๆ 2 1.8 

รวม 110 100 

  
สรุป  จากขอมูลทั่วไปของคนในตําบลแควออมสวนใหญเปนคนจังหวัดสมุทรสงครามถึงรอย

ละ 99.1 โดยมีระยะเวลาการทําสวน ต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 21.8 มากที่สุด รองลงมาคือ 11 - 20 

ป คิดเปนรอยละ 20.9 และ 31 - 40 ปคิดเปนรอยละ 19.1 ซึ่งประเภทสวนผลไมที่เพาะปลูกมากคือ 

สวนผสมและสวนลิ้นจี่ รอยละ 70 และ 14.5 ตามลําดับ โดยมีขนาดพื้นที่สวนผลไมสวนใหญประมาณ 

1 - 5 ไร คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาคือ 6 - 10 ไร คิดเปนรอยละ 20.9 และนอยกวา 1 ไรคิดเปน 
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รอยละ 17.3 ในตําบลแควออมมีคลองแควออมเปนคลองสายหลักจึงมีพื้นที่สวนที่ติดคลองอยูซึงคิด

เปนรอยละ 71.8  ทั้งนี้ ฤดูที่พบหิ่งหอยมากที่สุดคือ ฤดูฝนคิดเปนรอยละ 90.9 และชวงปลายฝนตน

หนาวจะมีหิ่งหอยจํานวนมากจึงเปนชวงที่มีการทองเที่ยวชมหิ่งหอยมากที่สุด 

ตารางที่ 4.13 ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมในตําบลแควออม 
ขอมูลดานการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน รอยละ 

ประเภทของน้ําที่ใชในการทําสวนผลไม   

น้ําคลอง 108 98.2 

น้ําประปา 2 1.8 

น้ําบาดาล - - 

รวม 110 100 

การกําจัดน้ําทิ้งจากครัวเรือน   

ผานถังดักไขมัน 11 10 

ระบายสูคลองรองสวน 88 80 

ระบายลงทอน้ําสาธารณะ 7 6.4 

อื่นๆ 4 3.6 

รวม 110 100 

การใชสารเคมีในรอบ 1 ป   

ไมมี 68 61.8 

มี 42 38.2 

รวม 110 100 

ประเภทของปุยที่ใชในพื้นที่สวนผลไม   

ปุยคอก 67 60.9 

ปุยเคมี 13 11.8 

ปุยหมัก 12 10.9 

ปุยอินทรีย 5 4.5 

ปุยชีวภาพ( น้ํา ) 5 4.5 

อื่นๆ 8 7.3 

รวม 110 100 
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 สรุป  ขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมของตําบลแควออมพบวา น้ําที่ใชในการทําสวนผลไม

สวนใหญจะใชน้ําคลองเปนหลักคิดเปนรอยละ 98.2 การกําจัดน้ําทิ้งจากครัวเรือนสวนใหญจะระบาย

ลงสูรองสวนคิดเปนรอยละ 80 แตก็จะมีบางครัวเรือนใชถังดักไขมันที่ทําขึ้นอยางงายโดยคิดเปน 

รอยละ 10 ตําบลแควออมสวนใหญจะปลูกลิ้นจี่ซึ่งเมื่อล้ินจี่ออกผลก็จะมีการใชยาฆาแมลงจึงมีการใช

สารเคมีในรอบ 1 ป คิดเปนรอยละ 38.2 และสวนผลไมสวนใหญในตําบลแควออมจะใชปุยคอกเปน

หลักซึ่งคิดเปนรอยละ 60.9 หรือประมาณครึ่งหนึ่งของการทําสวน รองลงมาคือ ปุยเคมีคิดเปนรอยละ 

11.8 และปุยหมักคิดเปนรอยละ 10.9 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 สรุปผลการสํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิ่นอาศัยของหิ่งหอย 

5.1.1.1 ผลการสํารวจขอมูลการกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยสามารถสรุปไดวา กลุม

ตัวอยางรอยละ 70 มีการพบประชากรหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไมที่ศึกษา ทั้ง 3 ตําบลคือตําบลทาคา 

ตําบลบางนางลี่ และตําบลแควออม 

 5.1.1.2 จากการพิจารณาระยะเวลาการพบประชากรหิ่งหอยในพื้นที่สวนผลไมทั้ง3 ประเภท

พบวามีหิ่งหอยอาศัยในพื้นที่มามากกวา 20 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาในอดีตมากกวา 20 ปที่ผานมา 

อําเภออัมพวาเปนถิ่นอาศัยของประชากรหิ่งหอยโดยสามารถพบหิ่งหอยไดในทุกตําบลที่ศึกษา 

 5.1.1.3 ผลการสํารวจขอมูลภาคสนามในพื้นที่สวนผลไมทั้ง 3 ประเภท พบวาในทุกประเภท

ของสวนผลไม หิ่งหอยไดหายไปจากพื้นที่เปนระยะเวลานานกวา 10 ปคือตั้งแตกอนป พ.ศ.2543 และ

เมื่อนําขอมูลมาจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จะพบวาประชากรหิ่งหอยที่หายไปในรอบ 10 ป

ที่ผานมาจะพบมากบริเวณพื้นที่ที่หางจากถนนในระยะ 100 เมตร 

 5.1.1.4 การจัดทําแผนที่การกระจายตัวของประชากรหิ่งหอยตามระยะหางจากแหลงน้ํา พบ

ประชากรหิ่งหอยกระจายตัวอยูตามพื้นที่คลองที่ไหลผานสวนผลไมมากที่ระยะหางจากคลอง 50 เมตร 

 5.1.1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการเปรียบเทียบความแตกตางของประชากร

หิ่งหอยตามประเภทสวนผลไม โดยใช One way ANOVA สรุปไดวา ประชากรหิ่งหอยไมมีความ

แตกตางกันตามประเภทสวนผลไม (sig = 0.309) 
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 5.1.1.6 ผลการศึกษาภาคสนามเพื่อสํารวจประชากรหิ่งหอยพบวาคลองแควออมซ่ึงเปน

ตัวแทนคลองที่ไหลผานสวนลิ้นจี่ พบประชากรหิ่งหอยมากที่สุดเพราะมีตนลําพูที่มีขนาดใหญอยูกัน

หนาแนนทามกลางสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนบานเรือน ซึ่งถิ่นอาศัย

ดั้งเดิมของหิ่งหอยถูกรบกวน จึงมาอาศัยอยูรวมกันหนาแนนบริเวณริมคลองแควออม  ในขณะที่คลอง

ทาคาซึ่งไหลผานพื้นที่สวนมะพราวมีประชากรหิ่งหอยนอยกวาเพราะประชากรหิ่งหอยสวนใหญ

สามารถอาศัยอยูกระจายกันมากภายในบริเวณสวนมะพราว ดังนั้นจึงพบประชากรหิ่งหอยบริเวณริม

คลองไมมากนัก สวนคลองบางแคในตําบลบางนางลี่พบประชากรหิ่งหอยนอยที่สุดอาจเนื่องจาก

ประชากรหิ่งหอยมีการอพยพไปอยูบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณมากกวา รวมถึงผลกระทบจากแสงไฟ

จากบานเรือนที่อยูตลอดสองฝงคลองและแสงไปจากการลองเรือชมหิ่งหอยซึ่งมีผลตอการจับคูผสม

พันธุของหิ่งหอย 

5.1.2 สรุปผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสวนผลไม 

 5.1.2.1 ผลการศึกษาคุณภาพน้ํา ในพารามิเตอร ตางๆ มีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  คา pH 

ของทั้ง 3 คลอง ในระยะเวลา 3 เดือน มีคาระหวาง 7.2  - 7.9     คาความเค็ม อยูระหวาง1 - 1.1 ppt  

คาออกซิเจนละลาย (DO) อยูในชวง 0.91 -  7.6 mg/l สําหรับผลการวิเคราะหโลหะหนัก พบวาในพืน้ที่

สวนมะพราวมีปริมาณแคดเมียมในน้ํามีคาสูงสุดที่ 0.1891 mg/l และมีปริมาณสารตะกั่วในน้ํามี

คาสูงสุดที่ 0.1342 mg/l                                                                                                        

 5.1.2.2  ผลการศึกษาคุณภาพดินในพารามิเตอร ตางๆ มีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้                    

คาอุณหภูมิในดินทั้ง 3 คลองมีคาระหวาง 26 -32.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธในดินตะกอนอยู

ระหวาง 9 - 68% สําหรับผลการวิเคราะหโลหะหนัก พบวาปริมาณสารแคดเมียมในดินตะกอนมี

คาสูงสุดที่ 0.1977 mg/l ซึ่งพบในสวนคลองที่ไหลผานสมโอ สวนสารตะกั่วในดินตะกอนมีคาสูงสุด 

0.4018 mg/l ซึ่งพบในสวนคลองที่ไหลผานลิ้นจี่ 

 5.1.2.3  พารามิเตอรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในคลองที่ไหลผานสวนผลไมทั้ง3

ประเภท คือ คาความเค็ม และอุณหภูมิดินตะกอน  นอกนั้นทุกพารามิเตอรที่ศึกษามีคาไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก pH, DO ,Cd , Pb, และความชื้นสัมพัทธในดินตะกอน                             

 5.1.2.4   ประชากรหิง่หอยสวนมะพราวมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาออกซิเจน

ละลาย,ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในน้ํา,อุณหภูมิในดนิตะกอน,ปริมาณตะกั่วในดนิตะกอน  
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5.1.2.5  ประชากรหิ่งหอยสวนสมโอมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคาความเค็มและ

ปริมาณแคดเมียมในดินตะกอน 

5.1.2.6  ประชากรหิ่งหอยสวนลิ้นจี่ไมมีความสัมพันธกับทุกพารามิเตอรที่ศึกษา 

5.1.3  สรุปผลการศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมเพื่อการอนุรักษหิ่งหอย 

5.1.3.1 ในพื้นที่ตําบลทาคา น้ําที่ใชทําสวนผลไมสวนใหญแลวเปนน้ําคลอง และครัวเรือนสวนใหญมีการ

ระบายน้ําทิ้งลงสูรองสวน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองซึ่งเปนเสนทางการสัญจรและคาขายของคนใน

ตําบลไดและเนื่องจากตําบลทาคาปลูกมะพราวเปนหลักจึงมีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดดวงมะพราว ซึ่งมีสวนที่ใช

สารเคมีคิดเปนรอยละ 23.5  ใชปุยเคมีคิดเปนรอยละ 26.1 และใชปุยคอกคิดเปนรอยละ 12.2  

 5.1.3.2 ในตําบลบางนางลี่พบวา น้ําที่ใชในการทําสวนเปนน้ําคลองและทุกครัวเรือนมีการ

ระบายน้ําทิ้งลงสูรองสวนซึ่งหากไมมีการจัดการอยางถูกวิธี ในระยะยาวอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ

น้ําในคลองได และในรอบ 1 ปที่ผานมาสวนผลไมรอยละ 96.5 ไมมีการใชสารเคมีซึ่งเปนผลดีตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณสวนผลไม นอกจากนี้รอยละ 64 ของสวนผลไมใชปุยคอกที่ 

 5.1.3.3 ในพื้นที่ตําบลแควออมพบวา น้ําที่ใชในการทําสวนผลไมสวนใหญจะใชน้ําคลองเปน

หลักคิดเปนรอยละ 98.2 การกําจัดน้ําทิ้งจากครัวเรือนสวนใหญจะระบายลงสูรองสวนคิดเปนรอยละ 

80 แตมีบางครัวเรือนใชถังดักไขมันที่ทําข้ึนอยางงายโดยคิดเปนรอยละ 10 ตําบลแควออมสวนใหญจะ

ปลูกล้ินจี่ซึ่งเมื่อล้ินจี่ออกผลก็จะมีการใชยาฆาแมลงจึงมีการใชสารเคมีในรอบ 1 ป คิดเปนรอยละ 

38.2 และสวนผลไมสวนใหญในตําบลแควออมจะใชปุยคอกเปนหลักซึ่งคิดเปนรอยละ 60.9 หรือ

ประมาณครึ่งหนึ่งของการทําสวน  

5.2 อภิปรายผล 

-  ปริมาณแคดเมียมในน้ําซึง่คามาตรฐานอยูที0่.005 mg/l ซึ่งมีสวนทีเ่กินคามาตรฐานไดแก 

สวนมะพราว, สวนสมโอและสวนลิน้จี่ซึ่งพบวามีคามากที่สุดที่สวนมะพราวซึง่อาจมผีลมาจากการใช

สารกําจัดศัตรูพืช รวมถึงอาจมีผลมาจากการสะสมของโลหะหนกัในพื้นที่ทีเ่ปนสาเหตุมาจากการทิ้ง

ขยะอันตรายเชนถานไฟฉาย หลอดไฟ ฯลฯ ซึ่งพบมากในระหวางการลองเรือเก็บขอมูล 
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-  คาตะกั่วในน้ําซึ่งคามาตรฐานอยูที่0.005 mg/l ซึ่งมีสวนที่เกินคามาตรฐานไดแก สวน

มะพราว, สวนสมโอ และสวนลิ้นจี่  และเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับ ภัทรวรรณ (2548)  ที่ศึกษา

คุณภาพน้ําคลองบางลี่ป 2548 มีคา Cd อยูที่ 1.092 mg/lและมีคา Pb อยูที่ 0.0105mg/l ซึ่งพบวาผล

ที่ทําการศึกษาอยูมีคานอยกวา คือมีคา Cd อยูที่ 0.0954 mg/lและมีคา Pb อยูที่ 0.0671 mg/l สาเหตุ

ที่พบโลหะหนักในสวนมะพราวมากเนื่องจากมีการใชสารฆาแมลงชนิดแลนเนทเพื่อกําจัดดวงมะพราว 

จึงอาจทําใหพบโลหะหนักมากกวาสวนอื่น 

-  คาออกซิเจนละลายซึ่งคามาตรฐานอยูที่ 6.0 mg/l คาที่ไดต่ํากวามาตรฐานคือคลองที่ไหล

ผานสวนมะพราว, สวนสมโอ,และสวนลิ้นจี่ อยางไรก็ตาม ดร.อัญชนา ทานเจริญไดศึกษาไววา หิง่หอย

จะสามารถปรับตัวอาศัยอยูในแหลงน้ําเสียไดระดับหนึ่ง แต หากระดับความเนาเสียเพิ่มข้ึน ตัวออน

หิ่งหอยจะคลานขึ้นบกเพื่อหาแหลงน้ําใหมดวยเหตุนี้ยังคงพบหิ่งหอยอาศัยอยูในคลองที่อยูในบริเวณ

พื้นที่ศึกษาแมวาจะมีคาปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่2 และ

จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดวาคลองแควออม สามารถพบประชากรหิ่งหอยมากกวาในคลองอื่นๆ 

ที่ศึกษา เนื่องจากในคลองทาคาจะสามารถพบเห็นหิ่งหอยอาศัยอยูกระจัดกระจายในพื้นที่สวน

มะพราวในขณะที่พื้นที่ ต.แควออมมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินทําใหหิ่งหอยสวนใหญ

อาศัยอยูมากบริเวณตนลําพูขนาดใหญตลอด 2 ฝงคลอง 

5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต 

5.3.1  การจัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอยควรมีการสํารวจขอมูลใหครอบคลุมทั้ง

ตําบล เพื่อใหสามารถเห็นการกระจายตัวของหิ่งหอยในพื้นที่ไดอยางสมบูรณ 

 5.3.2 ควรนําผลการศึกษามาประยุกตใชรวมกับภาพถายดาวเทียมเพื่อศึกษาผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่มีผลตอประชากรหิ่งหอย 

 5.3.3 การลองเรือนับหิ่งหอยควรสํารวจใหครอบคลุมทั้งคลองในแตละตําบล 

5.3.4  ควรทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ ชีวภาพและพารามิเตอรตางๆ ที่

เกี่ยวของเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาสรุปผลการวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

5.3.5  ในการทําการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเพิ่มเวลาหรือความถี่ในการทําการศกึษา

คุณภาพน้าํ ดนิตะกอนและอากาศ โดยทาํใหครบทัง้รอบป รวมถงึศึกษาเชงิลึกในพืน้ที่สวนประเภทใด

ประเภทหนึ่ง  
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