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บทคัดย่อ 
 พาราควอทและไซเปอร์เมทรินเป็นสารกําจัดศัตรูพืชท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในพืน้ท่ีการเกษตร     
สารดังกล่าวสามารถปนเปื้อนลงสู่แหล่งนํา้ธรรมชาติและอาจทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งมีชีวิตในนํา้ 
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่นํา้ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการสะสมของสารมลพิษสงู ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) 
เป็นปลาท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณปากแม่นํา้ในประเทศไทยนับเป็นปลาท่ีสําคญัทัง้ต่อเศรษฐกิจและระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง ดงันัน้ในการทดลองจึงศึกษาค่าพิษเฉียบพลนัของพาราควอทและไซเปอร์เมทรินในปลากะพงขาว 
ขนาด 3 เซนตเิมตร ด้วยวิธีชีววิเคราะห์แบบนํา้น่ิง (static bioassay) ในห้องปฏิบตัิการ ภายในเวลา 96 ชัว่โมง 
โดยในไซเปอร์เมทรินได้ทําการศกึษาหาค่าระดบัความเข้มข้นท่ีทําให้สตัว์ทดลองตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ภายใน  
96 ชัว่โมง (96-hr LC50) ท่ีความเค็มแตกตา่งกนั 3 ระดบัคือ 0, 15 และ 30 กรัม/ลิตร จากการศกึษาพบว่าเม่ือ
ความเค็มเพิ่มขึน้คา่ความเป็นพิษของสารมีแนวโน้มสงูขึน้ โดยท่ีความเค็ม 0 กรัม/ลิตร จะได้คา่ LC50 อยู่ท่ี 53 
ไมโครกรัม/ลิตร ท่ีความเค็ม 15 กรัม/ลิตร มีคา่ LC50 เท่ากบั 49 ไมโครกรัม/ลิตร และท่ีความเค็ม 30 กรัม/ลิตร 
มีคา่ LC50 เท่ากบั 39 ไมโครกรัม/ลิตร นอกจากนีย้งัได้ทําการศกึษาความเป็นพิษของพาราควอทตอ่ปลากะพง
ขาวในนํา้ทะเลท่ีมีความเค็ม 30 กรัม/ลิตร ท่ี 96 ชัว่โมง (96-hr LC50) จากการศกึษาพบว่าคา่ 96-hr LC50 ของ
พาราควอทในความเค็ม 30 กรัม/ลิตร มีคา่เท่ากบั 21.6 มิลลิกรัม/ลิตร จากนัน้ได้ทําการเปรียบเทียบอตัราการ
ตายของปลากะพงขาวท่ีความเค็มแตกตา่งกนั (0, 15 และ 30 กรัม/ลิตร) ในความเข้มข้นพาราควอทเดียวกนั 
(33 มิลลิกรัม/ลิตร) พบว่าความเค็มมีผลทําให้อัตราการตายของปลากะพงขาวเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญ 
(P<0.05)  
คาํสาํคัญ: ไซเปอร์เมทริน พาราควอท ความเป็นพิษ ความเคม็ ปลากะพงขาว 

 
 
 
 
 
 



83 
 

 วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556 

 
 

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 

 
คาํนํา 

  สารกําจัดศตัรูพืชเป็นปัจจัยการผลิตสําคญัท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร แตก่ารใช้สารกําจดัศตัรูพืชท่ีปราศจากการควบคมุอย่างถกูวิธี มีความเสี่ยงตอ่การแพร่กระจายของ
สารกําจดัศตัรูพืชสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งนํา้บริเวณข้างเคียง ซึ่งเม่ือสารเคมีดงักล่าวถกูชะล้างจากฝน
แล้วไหลลงสู่แม่นํา้ลําคลองออกสู่ทะเลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่
ตามบริเวณปากแม่นํา้ พาราควอท (paraquat) และ ไซเปอร์เมทริน(cypermethrin) เป็นสารกําจดัศตัรูพืชท่ีมี
การใช้แพร่หลายในการเกษตร โดยพาราควอทมีสถิติการนําเข้าอยู่ในอันดบัท่ีสองของการนําเข้าสารกําจัด
ศตัรูพืชในขณะท่ีไซเปอร์เมทรินมีการนําเข้าเป็นอนัดบัท่ีส่ีจากสารกําจดัแมลงท่ีมีการนําเข้าทัง้หมดในปี 2553 
(Agriculture Regulatory Office, 2011) แม้ว่าสารทัง้สองชนิดเป็นสารท่ีมีแนวโน้มในการสะสมในสิ่งมีชีวิต
ค่อนข้างต่ําแต่สารมีโอกาสท่ีจะแพร่กระจายและเป็นพิษต่อสัตว์นํา้ พาราควอทเป็นกําจัดวัชพืชท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูโดยช่ือท่ีใช้ในการค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัคือ กรัมม็อกโซน ด้วยคณุสมบตัิท่ีละลายได้ดีในนํา้ของพารา
ควอท (solubility 700,000 มิลลิกรัม/ลิตร) (EXTOXNET, 1996a) อาจทําให้เกิดการปนเปือ้นของสารพารา  
ควอทลงสู่แหล่งนํา้ได้ง่าย นอกจากนีพ้าราควอทยงัเป็นสารกําจดัศตัรูพืชท่ีพบการปนเปือ้นอยู่ในแม่นํา้หลาย
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แห่งในประเทศไทย เช่น แม่นํา้สงครามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบปริมาณพาราควอทอยู่ท่ี 2.3-87 
ไมโครกรัม/ลิตร (Julinthorn, 2002) และพบการปนเปื้อนในแม่นํา้จันทบุรี 0.1-13 ไมโครกรัม/ลิตร 
(Suppaudom et al., 2012) ส่วนสารไซเปอร์เมทริน นบัว่าเป็นสารกําจดัแมลงชนิดหนึ่งในกลุ่มไพรีทรอยด์
สงัเคราะห์ท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายทัง้ในการกําจดัศตัรูพืชในการเกษตรและเพ่ือกําจดัแมลงในบ้านเรือน แม้ว่า
สารไซเปอร์เมทรินจะเป็นสารท่ีสลายตวัได้เร็ว และมีรายงานการปนเปือ้นในแหล่งนํา้ในปริมาณน้อย เช่น ใน
แม่นํา้ในประเทศบงัคลาเทศมีรายงานการปนเปื้อนของไซเปอร์เมทรินอยู่ท่ี 0.11±0.003 ไมโครกรัม/ลิตร 
(Bhattacharjee et al., 2012)  แตส่ารดงักลา่วเป็นสารท่ีมีพิษสงูตอ่สตัว์นํา้โดยดจูากคา่ความเข้มข้นท่ีทําให้
เกิดพิษเฉียบพลนัต่อสตัว์นํา้ท่ีมีค่าต่ํามาก เช่น ในปลาเทราท์สีรุ้งมีค่า LC50 อยู่ท่ี 0.0082 มิลลิกรัม/ลิตร 
(EXTOXNET, 1996b)  ดงันัน้อาจมีแนวโน้มวา่สตัว์นํา้หลายชนิดท่ีอาศยั และหาอาหารอยูใ่นบริเวณปากแม่นํา้
จะได้รับสารพิษเหล่านีไ้ปด้วย บริเวณปากแม่นํา้เป็นบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 
ความเค็มนบัว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมกัจะสง่ผลตอ่พฤติกรรม และความเป็นพิษของสารหลายชนิด (Song and 
Brown,1998) ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงได้ทําการทดสอบผลกระทบของความเค็มต่อพิษเฉียบพลันของ
พาราควอทและไซเปอร์เมทรินในปลากะพงขาวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประจําถ่ินท่ีสําคญัของประเทศไทยทัง้ในเชิง
การค้าและในด้านความสําคญัต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง (Sriracha Fisheries Research Station, 2003) โดย
คาดหวังว่าผลจากการศึกษาในครัง้นีจ้ะสามารถนําไปเป็นข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือใช้ในการจัดการปัญหาการ
ปนเปือ้นของสารกําจดัศตัรูพืชในสิง่แวดล้อมตอ่ไปในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การศึกษาพิษเฉียบพลนัของพาราควอทและไซเปอร์เมทรินในครัง้นี ้จะทําการทดสอบความเป็นพิษ
ของไซเปอร์เมทรินและพาราควอทตอ่ปลากะพงขาวในความเข้มข้น และความเคม็ท่ีตา่งกนั ท่ีทําให้สตัว์ทดลอง
ตายลงคร่ึงหนึ่ง (lethal median concentration LC50) ภายในเวลา 96 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พ่ือให้เข้าใจในอิทธิพลของ
ความเคม็ท่ีจะมีผลตอ่ความสามารถในการออกฤทธ์ิของสารท่ีทําการศกึษา 
 

1. การเตรียมนํา้ทะเลและสารกาํจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการการทดลอง  
 เตรียมนํา้ทะเลสําหรับการทดลอง ทําการฆา่เชือ้ด้วยการเตมิคลอรีนลงในนํา้ และให้อากาศลงในนํา้
ตลอดเวลาจนคลอรีนมีการตกตะกอน จากนัน้ทดสอบการสลายตวัของคลอรีนในนํา้ โดยต้องแน่ใจว่าไม่มี
คลอรีนตกค้าง หลงัจากนัน้นําไปกรองผา่นถงุกรองสองครัง้ เพ่ือไม่ให้มีตะกอนของคลอรีนเจือปน  
 สารกําจดัศตัรูพืชท่ีใช้ในการทดสอบความเป็นพิษ ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้สารชนิดเดียวกบัท่ีเกษตรกร
ใช้จริง (commercial grade) โดยทําการเตรียมสารให้ได้ความเข้มข้นแน่นอน และวิเคราะห์ปริมาณสารเพ่ือให้
ทราบคา่ท่ีแท้จริงก่อนทําการทดลอง 
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2. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 นําปลากะพงขาวขนาด 3.2-3.7 เซนติเมตร นํา้หนกั 0.41-0.95 กรัม จากศนูย์วิจยัและพฒันา
ประมงชายฝ่ังจงัหวดัจนัทบรีุมาเลีย้งในถงัไฟเบอร์ขนาด 300 ลิตร ในกรณีท่ีปลาจะต้องเปล่ียนความเค็มจาก
ความเค็มเดิมจากแหล่งอนบุาลจะต้องทําการลดหรือเพิ่มความเค็มจนให้อยู่ในช่วงของความเค็มท่ีต้องการใช้
ในการทดลอง จากนัน้ทําการปรับสภาพปลาก่อนเร่ิมการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ โดยระหว่างการเลีย้ง
จะให้อาหารเม็ด 2 ครัง้ตอ่วนัคือในตอนเช้า และตอนเย็น   

3. การทดสอบความเป็นพษิของสารกาํจัดศัตรูพืช 
  3.1 การทดสอบความเป็นพษิของไซเปอร์เมทริน 
 เน่ืองจากการศึกษานีต้้องการท่ีจะศึกษาอิทธิพลของความเค็มท่ีส่งผลต่อการออกฤทธ์ิของ            
ไซเปอร์เมทริน ดงันัน้จึงทําการศกึษาโดยเลีย้งปลากะพงขาวในนํา้ท่ีมีสารไซเปอร์เมทรินท่ีความเข้มข้นตา่งกนั 
ในความเค็มท่ีต่างกันสามระดบั โดยจะทดลองความเข้มข้นละ 3 ซํา้ แต่ละซํา้มีปลากะพงขาวจํานวน 20 ตวั 
เพ่ือดคูวามแตกต่างของการออกฤทธ์ิของไซเปอร์เมทรินในความเค็มท่ีต่างกัน โดยจะมีความเข้มข้นของ        
ไซเปอร์เมทรินแตกตา่งกนั 5 ความเข้มข้นคือ 0 (ชดุควบคมุ), 30, 50, 70, 90, 100 ไมโครกรัม/ลิตร ในการ
ทดลองท่ีความเค็ม 0 และ 15 กรัม/ลิตร ส่วนในท่ีการทดลองความเค็ม 30 กรัม/ลิตร มีความเข้มข้นคือ 0       
(ชดุควบคมุ), 20, 30, 60, 70, และ 90 ไมโครกรัม/ลติร โดยจะทําการทดลองเป็นเวลา 96 ชัว่โมง  
 3.2 การทดสอบความเป็นพษิของพาราควอท 

3.2.1 การทดสอบเพ่ือหาค่า LC50 ของพาราควอท 
 ทําการเตรียมปลากะพงขาวท่ีจะใช้ในการทดลองจะทําการเตรียมเช่นเดียวกับการทดสอบ            
ไซเปอร์เมทริน โดยจะมีพาราควอทความเข้มข้นตา่งกนั 7 ความเข้มข้นคือ 0 (ชดุควบคมุ), 9, 12, 15, 18, 20 
และ 33 มิลลกิรัม/ลติร ในแตล่ะความเข้มข้นมีการทําซํา้ทัง้หมด 3 ซํา้ ทดสอบท่ีความเคม็ 15 และ 30 กรัม/ลติร  
  3.2.2 การเปรียบเทยีบอัตราการตายของปลากะพงขาวที่ได้รับพาราควอทในความเค็มที่
แตกต่างกัน 
 ในการทดลองนีเ้ป็นการเปรียบเทียบอตัราการตายของปลากะพงขาวในความเค็มท่ีแตกต่างกัน 3 
ความเค็มคือท่ี 0, 15 และ 30 กรัม/ลิตรในความเข้มข้นของพาราควอทเดียวกัน คือ ท่ีความเข้มข้น 33 
มิลลกิรัม/ลติร โดยรายละเอียดในการทดสอบความเป็นพิษของทกุการทดลองมีรายละเอียดดงั Table 1 
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        Table 1 Toxicity test condition 

 Asian seabass (Lates calcarifer) 
1. Test type Static Non-renewal 

2. Test duration 96 hours 

3. Salinity 0, 15, 30 g/L 

4. Test solution volume 8 L 

5. Renewal of test solution None 

6. Age of test organisms 2 months 

7. No. organism per test chamber: 20 

8. No. of replicate per concentration 3 

9. Feeding regime None 

10. Test chamber cleaning None 
11. Test solution aeration Aerated 
12. Dilution water Filter natural seawater 
13. Endpoint Survival 
14. Water quality monitoring Temperature, Dissolve oxygen and pH 

Salinity, Nitrite and Ammonia 
15. Statistical endpoint LC50 
16. Test acceptability criterion > 90% survival in control 

 
 3.3 การบันทกึผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 ทําการบันทึกจํานวนการตายของสัตว์ทดลองในแต่ละระดับความเข้มข้น โดยทําการตรวจดูทุก        
12 ชัว่โมง พร้อมทัง้สงัเกตอาการผิดปกติของพฤติกรรมของปลา โดยถือเกณฑ์การตดัสินการตายจากการท่ี
สตัว์ทดลองหยุดเคล่ือนไหว หรือนอนอยู่ก้นภาชนะ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด  นําสตัว์ทดลองท่ีตายออกจาก
ภาชนะทกุครัง้ท่ีตรวจพบ จากนัน้นบัจํานวนการตายของสตัว์ทดลอง พร้อมทัง้บนัทึก เวลา เพ่ือนําค่าท่ีได้ไป
วิเคราะห์หาคา่ความเป็นพิษ LC50 โดยคํานวณโดยใช้ Probit (U.S. EPA 2002) สว่นในการทดลองท่ี 3.2.2 ทํา
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การตายของปลาท่ีทดสอบใน
แตล่ะความเคม็โดยใช้ Duncan’s multiple range test 
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 ทําการตรวจคณุภาพนํา้ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการทดลอง เช่น อณุหภมิู, ความเป็นกรด-ดา่ง และ 
ออกซิเจนละลายนํา้ โดยใช้อปุกรณ์การวดัตา่งๆ เช่น pH meter (ย่ีห้อ CONSORT รุ่น C532x) , DO meter 
(ย่ีห้อ YSI INC รุ่น DO 200) และทําการตรวจวดั แอมโมเนีย และไนไตรท์ โดยวิธีการของ Strickland and 
Parson (1972) ทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง โดยคา่คณุภาพนํา้ในการทดลองมีคา่อณุหภมิูอยู่ท่ี 25.9-27.4 oC, 
ออกซิเจนละลายนํา้ 5.8-6.4 มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนียรวม 0.10-0.85 มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์ bd-0.03 
มิลลกิรัม/ลติร) (bd คือ below detection limit) 
 

ผลการทดลอง 
1. ผลการทดสอบความเป็นพษิของไซเปอร์เมทริน  
 การทดสอบความเป็นพิษของ สารไซเปอร์เมทริน ในปลากะพงขาวท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน         
5 ความเข้มข้น ในความเค็ม 3 ระดบัคือ 0,15 และ 30 กรัม/ลิตร ในระยะเวลา 96 ชัว่โมง จากผลการศกึษา
พบว่าปลากะพงขาวมีเปอร์เซ็นต์การตายเพิ่มขึน้เม่ือได้รับสารไซเปอร์เมทรินในความเข้มข้นท่ีสงูขึน้ (ภาพท่ี 1) 
และพบว่าปลากะพงขาวมีการตายมากท่ีสดุท่ี 12 ชัว่โมง และมีการตายอย่างต่อเน่ืองจนถึงชัว่โมงท่ี 48 แต่
หลงัจากชัว่โมงท่ี 48 แล้วเปอร์เซ็นต์การตายคงท่ีจนสิน้สดุการทดลองท่ีชัว่โมงท่ี 96 (Figure 1) และจากการ
สงัเกตพฤติกรรมของปลาท่ีทําการทดลองพบว่าปลาท่ีได้รับไซเปอร์เมทรินจะมีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ โดย
พบวา่ปลาลําตวัเอียงขณะวา่ยนํา้ และมีการเคล่ือนไหวท่ีช้าลง 
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Figure 1 Percentage of cumulative mortality of Asian seabass (Lates calcarifer) in cypermethrin at                     
different salinities 
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 เม่ือทําการวิเคราะห์คา่ LC50 ของไซเปอร์เมทรินท่ีชัว่โมงท่ี 12, 24, 48 และ 96 ในระดบัความเค็มท่ี
ตา่งกนัพบว่าโดยภาพรวมแล้วพบว่าค่า LC50 ในชัว่โมงท่ี 12 นัน้มีค่ามากท่ีสดุ และมีคา่ลดลงใน ชัว่โมงท่ี 24 
และ 48 ตามลําดบั แตค่่า LC50 ท่ีวิเคราะห์ได้ในชัว่โมงท่ี 96 มีคา่เท่ากบัชัว่โมงท่ี 48 ทัง้ 3 การทดลอง เม่ือ
เปรียบเทียบคา่ LC50 ท่ีชัว่โมงท่ี 12, 24, 48 และ 96 ในระดบัความเค็มของนํา้ท่ีตา่งกนัพบว่าในการทดลองท่ีมี
คา่ความเคม็ของนํา้สงูจะมีคา่ LC50 น้อยกวา่การทดลองท่ีมีคา่ความเค็มต่ํา จากผลการทดลองพบว่าเม่ือความ
เคม็ของนํา้เพิ่มขึน้พิษของไซเปอร์เมทรินตอ่ปลากะพงขาวมีแนวโน้มสงูขึน้ (Table 2) 
 

Table 2 LC50of cypermethrin for Asian seabass at different test durations 
Test duration 

Salinity (g/L) 
12 hours 24 hours 48 hours 96 hours 

 LC50 (95% confidence interval) 
0  75 μg/L 

(64-83) 
57μg/L 
(50-64) 

54 μg/L 
(46-61) 

54 μg/L 
(46-61) 

15  52 μg/L 
(41-62) 

50 μg/L 
(41-60) 

50 μg/L 
(41-60) 

50 μg/L 
(41-60) 

30  47 μg/L 
(28-77) 

39 μg/L 
(22-56) 

39 μg/L 
(22-56) 

39 μg/L 
(22-56) 

 
2. การทดสอบความเป็นพษิของพาราควอทต่อปลากะพงขาว 
 2.1 ผลกระทบของความเค็มต่อพษิเฉียบพลันของพาราควอทในปลากะพงขาวที่ความเค็ม 
30 กรัม/ลิตร 
  จากการทดลองเพ่ือหาคา่ LC50 ของพาราควอทในปลากะพงขาวท่ีความเค็ม 30 กรัม/ลิตร เป็น
ระยะเวลา 96 ชัว่โมง พบว่าปลาท่ีใช้ในการทดลองมีอตัราการตายเพิ่มขึน้เม่ือความเข้มข้นของพาราควอท
เพิ่มขึน้โดยในช่วง 12 ชัว่โมงแรก มีอตัราการตายของปลากะพงขาวมากท่ีสดุทัง้ 3 ความเข้มข้นของพาราควอท 
หลงัจากชัว่โมงท่ี 24 ไปจนถึงชัว่โมงท่ี 96 พบว่าอตัราการตายของปลากะพงขาวในทกุความเข้มข้นลดลงคือ
ตายโดยเฉล่ียไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ (Figure 2)  
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Figure 2 Percentage of cumulative mortality on paraquat acute 96 hours toxicity test for 
               Asian seabass (Lates calcarifer) 

 
 นําอตัราการตายของปลากะพงขาวมาคํานวณหาคา่ LC50 พบว่าชัว่โมงท่ี 12 มีค่า LC50 สงูท่ีสดุ 
รองลงมาคือท่ี 24, 48 และ 96 ชัว่โมง ตามลําดบั อย่างไรก็ตามพบว่าคา่ LC50 ท่ีคํานวณได้ในแตล่ะช่วงเวลามี
ค่าใกล้เคียงกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 ส่วนในการหาค่า LC50 ของพาราควอทท่ีความเค็ม 15 กรัม/ลิตร ใน
การศึกษาครัง้นีไ้ม่สามารถหาค่า LC50 ได้เน่ืองจากพบว่าปลากะพงขาวมีการตายเฉพาะในความเข้มข้นของ
พาราควอทสงูสดุ (33 มิลลกิรัม/ลติร) เพียงความเข้มข้นเดียว 
 
Table 3 The LC50 level of Asian seabass for 30 g/L salinity 

Duration of test (hours) LC50 level (mg/L) 95% confident interval 
12 23.5 (21.7-26.7) 
24 22.9 (21.2-25.9) 
48 22.6 (20.9-25.5) 
96 21.6 (20.1-23.9) 

  
2.2 ผลกระทบของความเคม็ที่แตกต่างกันต่ออัตราการตายของปลากะพงขาว 
 จากการทดลองผลกระทบของพาราควอทในความเค็มท่ีแตกตา่งกนัตอ่อตัราการตายของปลากะพง
ขาวท่ีใช้ความเข้มข้นพาราควอทเท่ากนัคือท่ี 33 มิลลิกรัม/ลิตร เม่ือใสป่ลากะพงขาวลงนํา้ท่ีทําการทดลองปลา
ทัง้หมดมีสีของลําตวัท่ีเปล่ียนแปลงไปเกือบจะในทนัทีคือเปล่ียนจากสีท่ีคอ่นข้างขาวเป็นสีคลํา้จนเกือบดํา เม่ือ
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สิน้สดุการทดลองพบว่าท่ีความเค็ม 30 กรัม/ลิตร มีจํานวนปลากะพงขาวตายมากท่ีสดุ รองลงมาคือท่ีความ
เค็ม 0 กรัม/ลิตร และท่ีตายน้อยท่ีสดุคือท่ีความเค็ม 15 กรัม/ลิตร จากการทดสอบทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบ
อตัราการตายของปลากะพงขาวท่ีได้รับ พาราควอทในความเข้มข้น 33 มิลลกิรัม/ลติร ท่ี 12, 24 และ 48 ชัว่โมง 
พบว่าอตัราการตายของปลากะพงขาวท่ีความเค็ม 30 กรัม/ลิตรสงูกว่าอีกสองชดุการทดลองอย่างมีนยัสําคญั 
(P<0.05) สว่นท่ี 96 ชัว่โมง ท่ีความเค็ม 0 กรัม/ลิตร ไม่พบความแตกตา่งของอตัราการตาย แตท่ี่ความเค็ม 30 
กรัม/ลติร ท่ี 96 ชัว่โมงมีอตัราการตายสงูกวา่ในความเคม็ท่ี 15 กรัม/ลติร อยา่งมีนยัสําคญั (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) 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การทดสอบพิษเฉียบพลนัของไซเปอร์เมทรินต่อปลากะพงขาวในนํา้ท่ีมีสารไซเปอร์เมทรินความ
เข้มข้นตา่งกนั  5 ความเข้มข้นในระยะเวลา 96 ชัว่โมงนัน้ พบว่าปลาสว่นใหญ่จะตายภายใน 12 ชัว่โมง และมี
ตายเพิ่มเติมอีกในเวลา 24 ชัว่โมง แต่หลงัจาก 24 ชัว่โมงไม่มีปลาตายเพิ่มอีกเลย ซึ่งอาจจะเกิดจากการท่ี     
ไซเปอร์เมทรินเป็นสารพิษท่ีออกฤทธ์ิค่อนข้างเร็วและมีการสลายตวัท่ีค่อนข้างเร็ว เน่ืองจากมีรายงานค่าคร่ึง
ชีวิตของไซเปอร์เมทรินในนํา้ไว้ท่ี 10.8 ชัว่โมง (Agricultural Toxic Substances Research Group, 2009) 
สว่นพฤติกรรมของปลาท่ีได้รับไซเปอร์เมทรินท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติอาจจะเน่ืองมาจากกลไกการเกิดพิษ
ของไซเปอร์เมทรินซึ่งเป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์ซึ่งมีพิษโดยตรงกับระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตสารจะไปจบักับ
โซเดียมในเซลประสาททําให้ช่องโซเดียมไม่สามารถปิดได้ (Richterova and Svobodova, 2012) ทําให้อาจมี
ผลตอ่การควบคมุระบบสมดลุในเคล่ือนไหวของปลา  
 สว่นในพาราควอทพบว่าคา่ LC50 ในปลากะพงขาวท่ี 12, 24, 48 และ 96 ชัว่โมง เท่ากบั 23.5, 22.9, 
22.6 และ 21.6 มิลลกิรัม/ลติร ตามลําดบั ซึง่จากการทดลองจะเห็นได้ว่าปลากะพงขาวมีการตอบสนองตอ่สาร
พาราควอทมากท่ีสดุใน 12 ชัว่โมงแรกของการทดลอง กลา่วคือมีอตัราการตายมากท่ีสดุ จากการทดลองพบว่า
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ปลากะพงขาวท่ีได้รับพาราควอทมีสีของลําตวัท่ีเปล่ียนไปคือมีสีท่ีคลํา้ลงจนเกือบดําซึ่งสามารถสงัเกตเห็นได้
อย่างชดัเจน สาเหตท่ีุปลามีสีคลํา้ลงนัน้อาจเน่ืองจากความเครียดของปลาท่ีอาศยัอยู่ในสภาวะท่ีไม่เหมาะสม
ซึง่จะทําให้มีการเพิ่มจํานวนของเมลานินหรือเม็ดสีซึง่ถือเป็นการตอบสนองตอ่ความเครียดท่ีเกิดขึน้ (Kittilsena 
et al., 2009) สีผิวของปลาจึงเปล่ียนไปคือมีสีคลํา้ลงจนเกือบดํา ความเครียดของปลาท่ีทําการทดลองอาจเกิด
จากกลไกการออกฤทธ์ิของพาราควอทมีผลต่อการเกิดอนมุลูอิสระในเซลสิ่งมีชีวิตซึง่เม่ือปลาได้รับพาราควอท
อาจสง่ผลให้เกิดสภาวะความเครียดจากอนมุลูอิสระได้ (oxidative stress) (Suntres, 2002) มีรายงานว่ากลไก
การออกฤทธ์ิของพาราควอทท่ีทําให้ปลาตายเกิดจากผลกระทบหลายอย่าง คือ การถกูทําลายของตบัและไต 
และการลดลงของปริมาณออกซิเจนในระบบการหายใจเน่ืองจากการถูกทําลายของเนือ้เย่ือบุผิว (epithelial 
cell) ในเหงือกของปลา (Nemesok et al., 1985) 
 จากการทดลองพบวา่ความเคม็มีผลกระทบตอ่ความเป็นพิษของพาราควอทและไซเปอร์เมทรินในปลา
กะพงขาวโดยเฉพาะในสภาวะความเค็มท่ีมีค่าสงูท่ีพบว่ามีการตายของปลาสงูขึน้มีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ว่า
เม่ือสตัว์นํา้ไม่อยู่ในช่วงของสภาวะออสโมติกสมดลุ (isosmotic) อาจทําให้ปลาต้องใช้พลงังานและมีการ
แลกเปล่ียนไอออนและนํา้มากขึน้ทําให้มีโอกาสได้รับสารมากกว่าปลาท่ีอยู่ในช่วงของสภาวะออสโมติกสมดลุ 
เช่น จากการศกึษาของ Song and Brown (1998) พบว่าสตัว์นํา้ท่ีทดลองคือ ยงุนํา้เค็ม (Aedes sp.) และ   
อาร์ทีเมีย (Artemia sp.) ท่ีทดสอบในท่ีสภาวะออสโมติกสมดลุมีความทนตอ่พิษของสารกําจดัศตัรูพืช 4 ชนิด
คือ ออลดิคาร์บ ไดเมทโธเอต เทบฟีูโนไซด์ และอิมิดาคลอพริด มากกว่าสตัว์ทดลองท่ีอยู่ในความเค็มท่ีสงูกว่า
สภาวะออสโมติกสมดลุ (hyper osmotic) โดยปลากะพงขาวอาจจะมีความเค็มสมดลุอยู่ในช่วงนํา้กร่อยหรือ
นํา้จืด โดยพิจารณาจากปลากะพงขาวสายพันธุ์ยุโรปท่ีมีลักษณะวงจรชีวิตท่ีใกล้เคียงกับปลากะพงขาวใน
ประเทศไทยพบวา่มีความเคม็ในสภาวะออสโมตกิสมดลุอยูท่ี่ 10.2-11.6 g/L (Varamos et al., 2001) 
 อย่างไรก็ตามการศกึษาครัง้นีเ้ป็นเพียงการทดลองเบือ้งต้นท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเค็มต่อ
ความเป็นพิษของสารกําจัดศัตรูพืชในสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่บริเวณปากแม่นํา้ ซึ่งควรจะต้องมีการทําศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกับกลไกทางสรีระวิทยาของปลากะพงท่ีได้รับผลกระทบจากสารพาราควอทและไซเปอร์เมทริน 
และพฤติกรรมของสารทัง้สองชนิดกบัความเค็ม เพ่ือท่ีจะเข้าใจถึงกลไกและผลกระทบของความเค็มต่อความ
เป็นพิษของสารทัง้สองชนิดมากขึน้  
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