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บทคัดย่ อ
พาราควอทและไซเปอร์ เมทริ นเป็ นสารกํ าจัดศัตรู พืชที่ ใช้ กันอย่างแพร่ หลายในพื น้ ที่ การเกษตร
สารดังกล่าวสามารถปนเปื ้อนลงสู่แหล่งนํ า้ ธรรมชาติและอาจทําให้ เกิ ดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งมีชีวิตในนํ า้
โดยเฉพาะบริ เวณปากแม่นํ ้าซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีการสะสมของสารมลพิษสูง ปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
เป็ นปลาที่อาศัยอยู่ในบริ เวณปากแม่นํา้ ในประเทศไทยนับเป็ นปลาที่สําคัญทั้งต่อเศรษฐกิจและระบบนิเวศ
ชายฝั่ ง ดังนั้นในการทดลองจึงศึกษาค่าพิษเฉี ยบพลันของพาราควอทและไซเปอร์ เมทริ นในปลากะพงขาว
ขนาด 3 เซนติเมตร ด้ วยวิธีชีววิเคราะห์แบบนํ ้านิ่ง (static bioassay) ในห้ องปฏิบตั ิการ ภายในเวลา 96 ชัว่ โมง
โดยในไซเปอร์ เมทริ นได้ ทําการศึกษาหาค่าระดับความเข้ มข้ นที่ทําให้ สตั ว์ทดลองตาย 50 เปอร์ เซ็นต์ ภายใน
96 ชัว่ โมง (96-hr LC50) ที่ความเค็มแตกต่างกัน 3 ระดับคือ 0, 15 และ 30 กรัม/ลิตร จากการศึกษาพบว่าเมื่อ
ความเค็มเพิ่มขึ ้นค่าความเป็ นพิษของสารมีแนวโน้ มสูงขึ ้น โดยที่ความเค็ม 0 กรัม/ลิตร จะได้ คา่ LC50 อยู่ที่ 53
ไมโครกรัม/ลิตร ที่ความเค็ม 15 กรัม/ลิตร มีคา่ LC50 เท่ากับ 49 ไมโครกรัม/ลิตร และที่ความเค็ม 30 กรัม/ลิตร
มีคา่ LC50 เท่ากับ 39 ไมโครกรัม/ลิตร นอกจากนี ้ยังได้ ทําการศึกษาความเป็ นพิษของพาราควอทต่อปลากะพง
ขาวในนํ ้าทะเลที่มีความเค็ม 30 กรัม/ลิตร ที่ 96 ชัว่ โมง (96-hr LC50) จากการศึกษาพบว่าค่า 96-hr LC50 ของ
พาราควอทในความเค็ม 30 กรัม/ลิตร มีคา่ เท่ากับ 21.6 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นได้ ทําการเปรี ยบเทียบอัตราการ
ตายของปลากะพงขาวที่ความเค็มแตกต่างกัน (0, 15 และ 30 กรัม/ลิตร) ในความเข้ มข้ นพาราควอทเดียวกัน
(33 มิ ล ลิก รั ม/ลิต ร) พบว่า ความเค็มมี ผ ลทํ า ให้ อัต ราการตายของปลากะพงขาวเพิ่ ม ขึน้ อย่า งมี นัย สํ า คัญ
(P<0.05)
คําสําคัญ: ไซเปอร์ เมทริ น พาราควอท ความเป็ นพิษ ความเค็ม ปลากะพงขาว
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Abstract
Cypermethrin and paraquat are pesticides that are widely used in agricultural areas.
These pesticides can contaminate natural water sources and affect aquatic biota, particularly in
estuaries where these pollutants accumulate. Asian seabass (Lates calcarifer) is an important
animal in Thai estuaries for both commercial and ecological reasons. Therefore, this study aims to
determine the acute effects of cypermethrin and paraquat in Asian seabass. The study was
conducted to determine the median lethal concentration (LC50) of cypermethrin in Asian seabass
(length 3 cm) by static bioassay after 96 hours in a laboratory at different salinities (0, 15, 30 g/L).
The results showed that LC50of cypermethrin was lower when the salinity was increased. The LC50
levels of cypermethrin after 96 hours at 0 g/L, 15 g/L, and 30 g/L salinity were 53 μg/L, 49 μg/L and
39 μg/L, respectively. The study was also conducted to determine LC50of paraquat at 30 g/L
salinity. The results showed that the LC50 level of Asian seabass for paraquat was 21.6 mg/L at 96
hours. Moreover, this study compared the effect of salinity on the toxicity of paraquat in Asian
seabass in different salinities (0, 15, and 30 g/L) at the same concentration of paraquat (33 mg/L).
The results showed that salinity significantly increased the mortality of Asian seabass when they
were exposed to paraquat (P<0.05).
Keywords; cypermethrin, paraquat, toxicity, salinity, Asian seabass

คํานํา
สารกํ าจัดศัตรู พืชเป็ นปั จจัยการผลิตสําคัญที่มีการใช้ กันอย่างแพร่ หลายในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร แต่การใช้ สารกําจัดศัตรูพืชที่ปราศจากการควบคุมอย่างถูกวิธี มีความเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายของ
สารกําจัดศัตรู พืชสู่สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะแหล่งนํ ้าบริ เวณข้ างเคียง ซึ่งเมื่อสารเคมีดงั กล่าวถูกชะล้ างจากฝน
แล้ วไหลลงสู่แม่นํ ้าลําคลองออกสู่ทะเลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ตามบริ เวณปากแม่นํ ้า พาราควอท (paraquat) และ ไซเปอร์ เมทริ น(cypermethrin) เป็ นสารกําจัดศัตรูพืชที่มี
การใช้ แพร่ หลายในการเกษตร โดยพาราควอทมีสถิติการนําเข้ าอยู่ในอันดับที่สองของการนําเข้ าสารกํ าจัด
ศัตรู พืชในขณะที่ไซเปอร์ เมทริ นมีการนําเข้ าเป็ นอันดับที่สี่จากสารกําจัดแมลงที่มีการนําเข้ าทั้งหมดในปี 2553
(Agriculture Regulatory Office, 2011) แม้ ว่าสารทั้งสองชนิดเป็ นสารที่มีแนวโน้ มในการสะสมในสิ่งมีชีวิต
ค่ อ นข้ างตํ่ า แต่ ส ารมี โ อกาสที่ จ ะแพร่ ก ระจายและเป็ นพิ ษ ต่ อ สัต ว์ นํ า้ พาราควอทเป็ นกํ า จั ด วั ช พื ช ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงโดยชื่อที่ใช้ ในการค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จกั คือ กรัมม็อกโซน ด้ วยคุณสมบัติที่ละลายได้ ดีในนํ ้าของพารา
ควอท (solubility 700,000 มิลลิกรัม/ลิตร) (EXTOXNET, 1996a) อาจทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นของสารพารา
ควอทลงสู่แหล่งนํ ้าได้ ง่าย นอกจากนี ้พาราควอทยังเป็ นสารกําจัดศัตรู พืชที่พบการปนเปื อ้ นอยู่ในแม่นํ ้าหลาย
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แห่ง ในประเทศไทย เช่ น แม่ นํ า้ สงครามในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พบปริ ม าณพาราควอทอยู่ที่ 2.3-87
ไมโครกรั ม/ลิตร (Julinthorn, 2002) และพบการปนเปื ้อนในแม่นํา้ จันทบุรี 0.1-13 ไมโครกรั ม/ลิตร
(Suppaudom et al., 2012) ส่วนสารไซเปอร์ เมทริ น นับว่าเป็ นสารกําจัดแมลงชนิดหนึ่งในกลุ่มไพรี ทรอยด์
สังเคราะห์ที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายทั้งในการกําจัดศัตรู พืชในการเกษตรและเพื่อกําจัดแมลงในบ้ านเรื อน แม้ ว่า
สารไซเปอร์ เมทริ นจะเป็ นสารที่สลายตัวได้ เร็ ว และมีรายงานการปนเปื อ้ นในแหล่งนํ ้าในปริ มาณน้ อย เช่น ใน
แม่นํา้ ในประเทศบังคลาเทศมีรายงานการปนเปื ้อนของไซเปอร์ เมทริ นอยู่ที่ 0.11±0.003 ไมโครกรัม/ลิตร
(Bhattacharjee et al., 2012) แต่สารดังกล่าวเป็ นสารที่มีพิษสูงต่อสัตว์นํ ้าโดยดูจากค่าความเข้ มข้ นที่ทําให้
เกิดพิษเฉี ยบพลันต่อสัตว์นํ ้าที่มีค่าตํ่ามาก เช่น ในปลาเทราท์สีร้ ุ งมีค่า LC50 อยู่ที่ 0.0082 มิลลิกรั ม/ลิตร
(EXTOXNET, 1996b) ดังนั้นอาจมีแนวโน้ มว่าสัตว์นํ ้าหลายชนิดที่อาศัย และหาอาหารอยูใ่ นบริ เวณปากแม่นํ ้า
จะได้ รับสารพิษเหล่านี ้ไปด้ วย บริ เวณปากแม่นํ ้าเป็ นบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมตลอดเวลา
ความเค็มนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่มกั จะส่งผลต่อพฤติกรรม และความเป็ นพิษของสารหลายชนิด (Song and
Brown,1998) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี จ้ ึงได้ ทําการทดสอบผลกระทบของความเค็มต่อพิษเฉี ยบพลันของ
พาราควอทและไซเปอร์ เมทริ นในปลากะพงขาวซึ่งเป็ นสิ่งมีชีวิตประจําถิ่นที่สําคัญของประเทศไทยทั้งในเชิง
การค้ าและในด้ านความสําคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ ง (Sriracha Fisheries Research Station, 2003) โดย
คาดหวังว่าผลจากการศึกษาในครั้งนี จ้ ะสามารถนํ า ไปเป็ นข้ อมูลพื น้ ฐานเพื่ อ ใช้ ในการจัดการปั ญ หาการ
ปนเปื อ้ นของสารกําจัดศัตรูพืชในสิง่ แวดล้ อมต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาพิษเฉี ยบพลันของพาราควอทและไซเปอร์ เมทริ นในครั้งนี ้ จะทําการทดสอบความเป็ นพิษ
ของไซเปอร์ เมทริ นและพาราควอทต่อปลากะพงขาวในความเข้ มข้ น และความเค็มที่ตา่ งกัน ที่ทําให้ สตั ว์ทดลอง
ตายลงครึ่งหนึ่ง (lethal median concentration LC50) ภายในเวลา 96 ชัว่ โมง ทั้งนี ้เพื่อให้ เข้ าใจในอิทธิพลของ
ความเค็มที่จะมีผลต่อความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารที่ทําการศึกษา
1.

การเตรี ยมนํา้ ทะเลและสารกําจัดศัตรู พืชที่ใช้ ในการการทดลอง
เตรี ยมนํ ้าทะเลสําหรับการทดลอง ทําการฆ่าเชื ้อด้ วยการเติมคลอรี นลงในนํ ้า และให้ อากาศลงในนํ ้า
ตลอดเวลาจนคลอรี นมีการตกตะกอน จากนั้นทดสอบการสลายตัวของคลอรี นในนํ า้ โดยต้ องแน่ใจว่าไม่มี
คลอรี นตกค้ าง หลังจากนั้นนําไปกรองผ่านถุงกรองสองครั้ง เพื่อไม่ให้ มีตะกอนของคลอรี นเจือปน
สารกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ ในการทดสอบความเป็ นพิษ ในการศึกษาครั้งนี ้ใช้ สารชนิดเดียวกับที่เกษตรกร
ใช้ จริ ง (commercial grade) โดยทําการเตรี ยมสารให้ ได้ ความเข้ มข้ นแน่นอน และวิเคราะห์ปริ มาณสารเพื่อให้
ทราบค่าที่แท้ จริ งก่อนทําการทดลอง
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2.

การเตรี ยมสัตว์ ทดลอง
นําปลากะพงขาวขนาด 3.2-3.7 เซนติเมตร นํ ้าหนัก 0.41-0.95 กรัม จากศูนย์วิจยั และพัฒนา
ประมงชายฝั่ งจังหวัดจันทบุรีมาเลี ้ยงในถังไฟเบอร์ ขนาด 300 ลิตร ในกรณีที่ปลาจะต้ องเปลี่ยนความเค็มจาก
ความเค็มเดิมจากแหล่งอนุบาลจะต้ องทําการลดหรื อเพิ่มความเค็มจนให้ อยู่ในช่วงของความเค็มที่ต้องการใช้
ในการทดลอง จากนั้นทําการปรับสภาพปลาก่อนเริ่ มการทดลองเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยระหว่างการเลี ้ยง
จะให้ อาหารเม็ด 2 ครัง้ ต่อวันคือในตอนเช้ า และตอนเย็น
3. การทดสอบความเป็ นพิษของสารกําจัดศัตรู พืช
3.1 การทดสอบความเป็ นพิษของไซเปอร์ เมทริน
เนื่ อ งจากการศึ ก ษานี ต้ ้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเค็ ม ที่ ส่ ง ผลต่ อ การออกฤทธิ์ ข อง
ไซเปอร์ เมทริ น ดังนั้นจึงทําการศึกษาโดยเลี ้ยงปลากะพงขาวในนํ ้าที่มีสารไซเปอร์ เมทริ นที่ความเข้ มข้ นต่างกัน
ในความเค็มที่ต่างกันสามระดับ โดยจะทดลองความเข้ มข้ นละ 3 ซํ ้า แต่ละซํ ้ามีปลากะพงขาวจํานวน 20 ตัว
เพื่อดูความแตกต่างของการออกฤทธิ์ ของไซเปอร์ เมทริ นในความเค็มที่ต่างกัน โดยจะมีความเข้ มข้ นของ
ไซเปอร์ เมทริ นแตกต่างกัน 5 ความเข้ มข้ นคือ 0 (ชุดควบคุม), 30, 50, 70, 90, 100 ไมโครกรัม/ลิตร ในการ
ทดลองที่ความเค็ม 0 และ 15 กรั ม/ลิตร ส่วนในที่ การทดลองความเค็ม 30 กรั ม /ลิตร มี ความเข้ มข้ นคือ 0
(ชุดควบคุม), 20, 30, 60, 70, และ 90 ไมโครกรัม/ลิตร โดยจะทําการทดลองเป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง
3.2 การทดสอบความเป็ นพิษของพาราควอท
3.2.1 การทดสอบเพื่อหาค่ า LC50 ของพาราควอท
ทํ า การเตรี ย มปลากะพงขาวที่ จ ะใช้ในการทดลองจะทํ า การเตรี ย มเช่ น เดี ย วกั บ การทดสอบ
ไซเปอร์ เมทริ น โดยจะมีพาราควอทความเข้ มข้ นต่างกัน 7 ความเข้ มข้ นคือ 0 (ชุดควบคุม), 9, 12, 15, 18, 20
และ 33 มิลลิกรัม/ลิตร ในแต่ละความเข้ มข้ นมีการทําซํ ้าทั้งหมด 3 ซํ ้า ทดสอบที่ความเค็ม 15 และ 30 กรัม/ลิตร
3.2.2 การเปรี ยบเทียบอัตราการตายของปลากะพงขาวที่ได้ รับพาราควอทในความเค็มที่
แตกต่ างกัน
ในการทดลองนี ้เป็ นการเปรี ยบเทียบอัตราการตายของปลากะพงขาวในความเค็มที่แตกต่างกัน 3
ความเค็มคือที่ 0, 15 และ 30 กรัม/ลิตรในความเข้ มข้ นของพาราควอทเดียวกัน คือ ที่ความเข้ มข้ น 33
มิลลิกรัม/ลิตร โดยรายละเอียดในการทดสอบความเป็ นพิษของทุกการทดลองมีรายละเอียดดัง Table 1
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Table 1 Toxicity test condition
Asian seabass (Lates calcarifer)
Static Non-renewal

1. Test type
2. Test duration

96 hours

3. Salinity

0, 15, 30 g/L

4. Test solution volume

8L

5. Renewal of test solution

None

6. Age of test organisms

2 months

7. No. organism per test chamber:
8. No. of replicate per concentration
9. Feeding regime
10. Test chamber cleaning
11. Test solution aeration
12. Dilution water
13. Endpoint
14. Water quality monitoring
15. Statistical endpoint
16. Test acceptability criterion

20
3
None
None
Aerated
Filter natural seawater
Survival
Temperature, Dissolve oxygen and pH
Salinity, Nitrite and Ammonia
LC50
> 90% survival in control

3.3 การบันทึกผลการทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ทํ า การบัน ทึก จํ า นวนการตายของสัต ว์ ท ดลองในแต่ล ะระดับ ความเข้ ม ข้ น โดยทํ า การตรวจดูทุก
12 ชัว่ โมง พร้ อมทั้งสังเกตอาการผิดปกติของพฤติกรรมของปลา โดยถือเกณฑ์การตัดสินการตายจากการที่
สัตว์ทดลองหยุดเคลื่อนไหว หรื อนอนอยู่ก้นภาชนะ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ าใด นําสัตว์ทดลองที่ตายออกจาก
ภาชนะทุกครั้งที่ตรวจพบ จากนั้นนับจํานวนการตายของสัตว์ทดลอง พร้ อมทั้งบันทึก เวลา เพื่อนําค่าที่ได้ ไป
วิเคราะห์หาค่าความเป็ นพิษ LC50 โดยคํานวณโดยใช้ Probit (U.S. EPA 2002) ส่วนในการทดลองที่ 3.2.2 ทํา
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์การตายของปลาที่ทดสอบใน
แต่ละความเค็มโดยใช้ Duncan’s multiple range test
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ทําการตรวจคุณภาพนํ ้าทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง เช่น อุณหภูมิ, ความเป็ นกรด-ด่าง และ
ออกซิเจนละลายนํ ้า โดยใช้ อปุ กรณ์การวัดต่างๆ เช่น pH meter (ยี่ห้อ CONSORT รุ่น C532x) , DO meter
(ยี่ห้อ YSI INC รุ่น DO 200) และทําการตรวจวัด แอมโมเนีย และไนไตรท์ โดยวิธีการของ Strickland and
Parson (1972) ทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยค่าคุณภาพนํ ้าในการทดลองมีคา่ อุณหภูมิอยู่ที่ 25.9-27.4 oC,
ออกซิเจนละลายนํ ้า 5.8-6.4 มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนียรวม 0.10-0.85 มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์ bd-0.03
มิลลิกรัม/ลิตร) (bd คือ below detection limit)

ผลการทดลอง
1. ผลการทดสอบความเป็ นพิษของไซเปอร์ เมทริน
การทดสอบความเป็ นพิษของ สารไซเปอร์ เมทริ น ในปลากะพงขาวที่ความเข้ มข้ นแตกต่างกัน
5 ความเข้ มข้ น ในความเค็ม 3 ระดับคือ 0,15 และ 30 กรัม/ลิตร ในระยะเวลา 96 ชัว่ โมง จากผลการศึกษา
พบว่าปลากะพงขาวมีเปอร์ เซ็นต์การตายเพิ่มขึ ้นเมื่อได้ รับสารไซเปอร์ เมทริ นในความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้น (ภาพที่ 1)
และพบว่าปลากะพงขาวมีการตายมากที่สดุ ที่ 12 ชัว่ โมง และมีการตายอย่างต่อเนื่องจนถึงชัว่ โมงที่ 48 แต่
หลังจากชัว่ โมงที่ 48 แล้ วเปอร์ เซ็นต์การตายคงที่จนสิ ้นสุดการทดลองที่ชวั่ โมงที่ 96 (Figure 1) และจากการ
สังเกตพฤติกรรมของปลาที่ทําการทดลองพบว่าปลาที่ได้ รับไซเปอร์ เมทริ นจะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ โดย
พบว่าปลาลําตัวเอียงขณะว่ายนํ ้า และมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง
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Figure 1 Percentage of cumulative mortality of Asian seabass (Lates calcarifer) in cypermethrin at
different salinities
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เมื่อทําการวิเคราะห์คา่ LC50 ของไซเปอร์ เมทริ นที่ชวั่ โมงที่ 12, 24, 48 และ 96 ในระดับความเค็มที่
ต่างกันพบว่าโดยภาพรวมแล้ วพบว่าค่า LC50 ในชัว่ โมงที่ 12 นั้นมีค่ามากที่สดุ และมีคา่ ลดลงใน ชัว่ โมงที่ 24
และ 48 ตามลําดับ แต่ค่า LC50 ที่วิเคราะห์ได้ ในชัว่ โมงที่ 96 มีคา่ เท่ากับชัว่ โมงที่ 48 ทั้ง 3 การทดลอง เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่า LC50 ที่ชวั่ โมงที่ 12, 24, 48 และ 96 ในระดับความเค็มของนํ ้าที่ตา่ งกันพบว่าในการทดลองที่มี
ค่าความเค็มของนํ ้าสูงจะมีคา่ LC50 น้ อยกว่าการทดลองที่มีคา่ ความเค็มตํ่า จากผลการทดลองพบว่าเมื่อความ
เค็มของนํ ้าเพิ่มขึ ้นพิษของไซเปอร์ เมทริ นต่อปลากะพงขาวมีแนวโน้ มสูงขึ ้น (Table 2)
Table 2 LC50of cypermethrin for Asian seabass at different test durations
Test duration
Salinity (g/L)
0
15
30

12 hours
75 μg/L
(64-83)
52 μg/L
(41-62)
47 μg/L
(28-77)

24 hours
48 hours
LC50 (95% confidence interval)
57μg/L
54 μg/L
(50-64)
(46-61)
50 μg/L
50 μg/L
(41-60)
(41-60)
39 μg/L
39 μg/L
(22-56)
(22-56)

96 hours
54 μg/L
(46-61)
50 μg/L
(41-60)
39 μg/L
(22-56)

2. การทดสอบความเป็ นพิษของพาราควอทต่ อปลากะพงขาว
2.1 ผลกระทบของความเค็มต่ อพิษเฉียบพลันของพาราควอทในปลากะพงขาวที่ความเค็ม
30 กรั ม/ลิตร
จากการทดลองเพื่อหาค่า LC50 ของพาราควอทในปลากะพงขาวที่ความเค็ม 30 กรัม/ลิตร เป็ น
ระยะเวลา 96 ชัว่ โมง พบว่าปลาที่ใช้ ในการทดลองมีอตั ราการตายเพิ่มขึ ้นเมื่อความเข้ มข้ นของพาราควอท
เพิ่มขึ ้นโดยในช่วง 12 ชัว่ โมงแรก มีอตั ราการตายของปลากะพงขาวมากที่สดุ ทั้ง 3 ความเข้ มข้ นของพาราควอท
หลังจากชัว่ โมงที่ 24 ไปจนถึงชัว่ โมงที่ 96 พบว่าอัตราการตายของปลากะพงขาวในทุกความเข้ มข้ นลดลงคือ
ตายโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์ (Figure 2)
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Figure 2 Percentage of cumulative mortality on paraquat acute 96 hours toxicity test for
Asian seabass (Lates calcarifer)
นําอัตราการตายของปลากะพงขาวมาคํานวณหาค่า LC50 พบว่าชัว่ โมงที่ 12 มีค่า LC50 สูงที่สดุ
รองลงมาคือที่ 24, 48 และ 96 ชัว่ โมง ตามลําดับ อย่างไรก็ตามพบว่าค่า LC50 ที่คํานวณได้ ในแต่ละช่วงเวลามี
ค่าใกล้ เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 ส่วนในการหาค่า LC50 ของพาราควอทที่ความเค็ม 15 กรัม/ลิตร ใน
การศึกษาครั้งนี ้ไม่สามารถหาค่า LC50 ได้ เนื่องจากพบว่าปลากะพงขาวมีการตายเฉพาะในความเข้ มข้ นของ
พาราควอทสูงสุด (33 มิลลิกรัม/ลิตร) เพียงความเข้ มข้ นเดียว
Table 3 The LC50 level of Asian seabass for 30 g/L salinity
Duration of test (hours)
LC50 level (mg/L)
12
23.5
24
22.9
48
22.6
96
21.6

95% confident interval
(21.7-26.7)
(21.2-25.9)
(20.9-25.5)
(20.1-23.9)

2.2 ผลกระทบของความเค็มที่แตกต่ างกันต่ ออัตราการตายของปลากะพงขาว
จากการทดลองผลกระทบของพาราควอทในความเค็มที่แตกต่างกันต่ออัตราการตายของปลากะพง
ขาวที่ใช้ ความเข้ มข้ นพาราควอทเท่ากันคือที่ 33 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อใส่ปลากะพงขาวลงนํ ้าที่ทําการทดลองปลา
ทั้งหมดมีสีของลําตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเกือบจะในทันทีคือเปลี่ยนจากสีที่คอ่ นข้ างขาวเป็ นสีคลํ ้าจนเกือบดํา เมื่อ
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สิ ้นสุดการทดลองพบว่าที่ความเค็ม 30 กรัม/ลิตร มีจํานวนปลากะพงขาวตายมากที่สดุ รองลงมาคือที่ความ
เค็ม 0 กรัม/ลิตร และที่ตายน้ อยที่สดุ คือที่ความเค็ม 15 กรัม/ลิตร จากการทดสอบทางสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบ
อัตราการตายของปลากะพงขาวที่ได้ รับ พาราควอทในความเข้ มข้ น 33 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ 12, 24 และ 48 ชัว่ โมง
พบว่าอัตราการตายของปลากะพงขาวที่ความเค็ม 30 กรัม/ลิตรสูงกว่าอีกสองชุดการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
(P<0.05) ส่วนที่ 96 ชัว่ โมง ที่ความเค็ม 0 กรัม/ลิตร ไม่พบความแตกต่างของอัตราการตาย แต่ที่ความเค็ม 30
กรัม/ลิตร ที่ 96 ชัว่ โมงมีอตั ราการตายสูงกว่าในความเค็มที่ 15 กรัม/ลิตร อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05)
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Figure 2 Mortality percentage of Asian seabass in paraquat toxicity test at different salinity
Notes: different letters are significant difference in mortality percentage (P<0.05)

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบพิษเฉี ยบพลันของไซเปอร์ เมทริ นต่อปลากะพงขาวในนํา้ ที่มีสารไซเปอร์ เมทริ นความ
เข้ มข้ นต่างกัน 5 ความเข้ มข้ นในระยะเวลา 96 ชัว่ โมงนั้น พบว่าปลาส่วนใหญ่จะตายภายใน 12 ชัว่ โมง และมี
ตายเพิ่มเติมอีกในเวลา 24 ชัว่ โมง แต่หลังจาก 24 ชัว่ โมงไม่มีปลาตายเพิ่มอีกเลย ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่
ไซเปอร์ เมทริ นเป็ นสารพิษที่ออกฤทธิ์ค่อนข้ างเร็ วและมีการสลายตัวที่ค่อนข้ างเร็ ว เนื่องจากมีรายงานค่าครึ่ ง
ชีวิตของไซเปอร์ เมทริ นในนํ ้าไว้ ที่ 10.8 ชัว่ โมง (Agricultural Toxic Substances Research Group, 2009)
ส่วนพฤติกรรมของปลาที่ได้ รับไซเปอร์ เมทริ นที่มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอาจจะเนื่องมาจากกลไกการเกิดพิษ
ของไซเปอร์ เมทริ นซึ่งเป็ นสารกลุ่มไพรี ทรอยด์ซึ่งมีพิษโดยตรงกับระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตสารจะไปจับกับ
โซเดียมในเซลประสาททําให้ ช่องโซเดียมไม่สามารถปิ ดได้ (Richterova and Svobodova, 2012) ทําให้ อาจมี
ผลต่อการควบคุมระบบสมดุลในเคลื่อนไหวของปลา
ส่วนในพาราควอทพบว่าค่า LC50 ในปลากะพงขาวที่ 12, 24, 48 และ 96 ชัว่ โมง เท่ากับ 23.5, 22.9,
22.6 และ 21.6 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซึง่ จากการทดลองจะเห็นได้ ว่าปลากะพงขาวมีการตอบสนองต่อสาร
พาราควอทมากที่สดุ ใน 12 ชัว่ โมงแรกของการทดลอง กล่าวคือมีอตั ราการตายมากที่สดุ จากการทดลองพบว่า
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ปลากะพงขาวที่ได้ รับพาราควอทมีสีของลําตัวที่เปลี่ยนไปคือมีสีที่คลํ ้าลงจนเกือบดําซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน สาเหตุที่ปลามีสีคลํ ้าลงนั้นอาจเนื่องจากความเครี ยดของปลาที่อาศัยอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
ซึง่ จะทําให้ มีการเพิ่มจํานวนของเมลานินหรื อเม็ดสีซงึ่ ถือเป็ นการตอบสนองต่อความเครี ยดที่เกิดขึ ้น (Kittilsena
et al., 2009) สีผิวของปลาจึงเปลี่ยนไปคือมีสีคลํ ้าลงจนเกือบดํา ความเครี ยดของปลาที่ทําการทดลองอาจเกิด
จากกลไกการออกฤทธิ์ของพาราควอทมีผลต่อการเกิดอนุมลู อิสระในเซลสิ่งมีชีวิตซึง่ เมื่อปลาได้ รับพาราควอท
อาจส่งผลให้ เกิดสภาวะความเครี ยดจากอนุมลู อิสระได้ (oxidative stress) (Suntres, 2002) มีรายงานว่ากลไก
การออกฤทธิ์ของพาราควอทที่ทําให้ ปลาตายเกิดจากผลกระทบหลายอย่าง คือ การถูกทําลายของตับและไต
และการลดลงของปริ มาณออกซิเจนในระบบการหายใจเนื่องจากการถูกทําลายของเนื ้อเยื่อบุผิว (epithelial
cell) ในเหงือกของปลา (Nemesok et al., 1985)
จากการทดลองพบว่าความเค็มมีผลกระทบต่อความเป็ นพิษของพาราควอทและไซเปอร์ เมทริ นในปลา
กะพงขาวโดยเฉพาะในสภาวะความเค็มที่มีค่าสูงที่พบว่ามีการตายของปลาสูงขึ ้นมีแนวโน้ มที่จะเป็ นไปได้ ว่า
เมื่อสัตว์นํ ้าไม่อยู่ในช่วงของสภาวะออสโมติกสมดุล (isosmotic) อาจทําให้ ปลาต้ องใช้ พลังงานและมีการ
แลกเปลี่ยนไอออนและนํ ้ามากขึ ้นทําให้ มีโอกาสได้ รับสารมากกว่าปลาที่อยู่ในช่วงของสภาวะออสโมติกสมดุล
เช่น จากการศึกษาของ Song and Brown (1998) พบว่าสัตว์นํ ้าที่ทดลองคือ ยุงนํ ้าเค็ม (Aedes sp.) และ
อาร์ ทีเมีย (Artemia sp.) ที่ทดสอบในที่สภาวะออสโมติกสมดุลมีความทนต่อพิษของสารกําจัดศัตรูพืช 4 ชนิด
คือ ออลดิคาร์ บ ไดเมทโธเอต เทบูฟีโนไซด์ และอิมิดาคลอพริ ด มากกว่าสัตว์ทดลองที่อยู่ในความเค็มที่สงู กว่า
สภาวะออสโมติกสมดุล (hyper osmotic) โดยปลากะพงขาวอาจจะมีความเค็มสมดุลอยู่ในช่วงนํ ้ากร่ อยหรื อ
นํา้ จืด โดยพิจารณาจากปลากะพงขาวสายพันธุ์ยุโรปที่มีลักษณะวงจรชีวิตที่ใกล้ เคียงกับปลากะพงขาวใน
ประเทศไทยพบว่ามีความเค็มในสภาวะออสโมติกสมดุลอยูท่ ี่ 10.2-11.6 g/L (Varamos et al., 2001)
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี ้เป็ นเพียงการทดลองเบื ้องต้ นที่แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของความเค็มต่อ
ความเป็ นพิษของสารกํ าจัดศัตรู พืชในสิ่งมี ชีวิตที่ อาศัยอยู่บริ เวณปากแม่นํา้ ซึ่งควรจะต้ องมี การทําศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกทางสรี ระวิทยาของปลากะพงที่ได้ รับผลกระทบจากสารพาราควอทและไซเปอร์ เมทริ น
และพฤติกรรมของสารทั้งสองชนิดกับความเค็ม เพื่อที่จะเข้ าใจถึงกลไกและผลกระทบของความเค็มต่อความ
เป็ นพิษของสารทั้งสองชนิดมากขึ ้น
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