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พิษเฉียบพลันของซิงค์ ออกไซด์ ต่อหนอนแดง
Acute Toxicity of Zinc Oxide to Chironomus calipterus (Kieffer)
นาตยา เต็มราม ยุพดี ชั ยสุ ขสั นต์ วรรณชไม การถนัด และสมพร ประเสริ ฐส่ งสกุล
ภาควิชาเคมีและภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปัตตานี 94000

บทคัดย่อ

การศึ กษาพิษเฉี ยบพลัน (Acute toxicity) ของซิ งค์ออกไซด์โดยวิธี static bioassay ต่อหนอนแดง
(Chironomus calipterus Kieffer) ที่ระยะที่ 3 พบว่าการตายของหนอนแดงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ
ซิงค์ออกไซด์เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มข้นของซิ งค์ออกไซด์ที่ทาํ ให้หนอนแดงตาย ร้อยละ50 (LC ) ที่ 48, 72 และ 96
50

ชัว่ โมง คือ 21.00, 10.17 และ 5.90 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และเวลาที่ทาํ ให้หนอนแดงตาย ร้อยละ 50 (LT ) ที่
50

ความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์ 4.795, 5.845, 6.875, 8.755, 11.565 และ 14.765 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าเท่ากับ 103.01,
96.12, 83.02, 79.30, 73.03 และ 62.31 ชัว่ โมงตามลําดับ ค่า LT มีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของซิ งค์ออกไซด์
50

เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: พิษเฉี ยบพลัน หนอนแดง ซิงค์ออกไซด์

ABSTRACT

The acute toxicity of zinc oxide to Chironomus calipterus Kieffer was examined by using static
bioassay. The third – instar larvae were used in the experiment. It was found that the mortality of larvae
increased with an increase of zinc oxide concentration. The lethal concentration of zinc oxide at 50% population
of the tested organisms (LC ) in 48, 72 and 96 hours were found to be 21.00, 10.17 and 5.90 mg/L,
50

respectively. In addition, the lethal times for 50% population of the tested organisms (LT ) at the zinc oxide
50

concentrations of 4.795, 5.845, 6.875, 8.755, 11.565 and 14.765 mg/L were 103.01, 96.12, 83.02, 79.30, 73.03
and 62.31 hours, respectively. The LT values decreased when the zinc oxide concentration in the solution
increased.

50

Key words: Acute toxicity, Chironomus calipterus Kieffer, Zinc oxide
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1. บทนํา

(ประมาณ 133 เท่าของขนาดปกติ) จะทําให้ระคาย
เคื องต่อระบบทางเดิ นอาหารแบบเฉี ยบพลัน ทําให้
ปวดท้อง และอาเจียน [6] อย่างไรก็ตามสัง กะสี เป็ น
โลหะที่มีความเป็ นพิษน้อยเมื่อเที ยบกับโลหะหนัก
ชนิ ด อื ่น ๆ โดย มี ค่ า การละลายน้ อ ยกว่ า 0. 1
เปอร์ เซ็นต์ [7] แต่สารประกอบของสังกะสี ที่ละลาย
นํ้าได้ก็ยงั มีความเป็ นพิษต่อสัตว์น้ าํ ทั้งในลักษณะพิษ
เฉี ยบพลันและพิษเรื้ อรัง และยังสามารถสะสมในห่ วง
โซ่ อ าหารได้อี ก ด้ว ย มี ร ายงานความเป็ นพิ ษ ของ
สังกะสี ต่อสัตว์น้ าํ จื ด ค่า LC 50 สําหรับปลาบางชนิ ด
ได้แก่ Rainbow trout และ Fathead minnow มีค่าอยู่
ในช่วง 0.64 – 3.0 mg/L ปลาบางชนิ ดที่อาศัยอยู่ใน
แหล่ ง นํ้าที ่มี ก ารปนเปื้ อนของสัง กะสี พบว่า มี ก าร
สะสมของสังกะสี ในเนื้อเยือ่ ในปริ มาณที่สูงกว่าความ
เข้ม ข้น เฉลี่ยของสังกะสี ในแหล่ งนํ้า ที่ป ลาอาศัยอยู่
นอกจากนี้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในนํ้าจื ด
เช่น Daphnia magna เป็ นสัตว์ที่มีความไวต่อสังกะสี
และมีค่า LC 50 เท่ากับ 0.35 mg/L [8], [9]
หนอนแดง (Chironomus
calipterus
Kieffer) เป็ นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิ นตะกอน ดิ นโคลน
และยังเป็ นอาหารของปลาหลายชนิ ดที่อาศัยในนํ้าจืด
การที่ปลากิ นหนอนแดงเป็ นอาหาร จึ งทําให้เกิ ดการ
สะสมในห่ วงโซ่อาหารได้ ซึ่ งได้มีงานวิจยั รายงานว่า
การสะสมสารในสิ่ งมีชีวติ เป็ นตัวบ่งชี้ถึงปริ มาณความ
เป็ นพิษที่มีการตอบสนองในสิ่ งมีชีวิตก่อนจะเกิดการ
ตาย ซึ่ งสามารถใช้ เ ป็ นแนวทางในการประเมิ น
อันตรายของสารพิษต่อสิ่ งแวดล้อม [10], [11], [12]
งานวิ จ ั ย นี้ เป็ นการศึ ก ษาความเป็ นพิ ษ
เฉี ยบพลันของซิงค์ออกไซด์ต่อหนอนแดง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการประเมิ น อันตรายของสัง กะสี ในรู ป
ของซิ ง ค์ อ อกไซด์ ที ่ใ ช้ กั น มาก ในอุ ต สาหกรรม
ยางพาราต่อสิ่ งแวดล้อม

ประเทศไทยมี โรงงานอุ ต สาหกรรม
ยางพาราเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้
ซึ่ งได้แ ก่ โรงงานผลิ ตนํ้ายางข้น โรงงานผลิ ตถุงมื อ
และโรงงานผลิตยางรถยนต์ เป็ นต้น[1] โดยซิ งค์ออก
ไซด์ (ZnO) เป็ นสารเคมีที่มีปริ มาณการใช้มากที่สุด
คิดเป็ น 5 ส่ วนต่อยางร้อยส่ วน [2] ซิ งค์อ อกไซด์มี
ลัก ษณะเป็ นผงสี ขาวคล้ า ยแป้ ง ใช้ ค รั้ งแรกใน
อุตสาหกรรมการผลิตสี (สี ขาว) นอกจากนี้ ซิงค์ออก
ไซด์ ยังเป็ นองค์ประกอบของสารที่ใช้ป้องกันการกัด
กร่ อ นและสี กัน เพรี ยง ในอุ ต สาหกรรมยางพารา
ซิ ง ค์ อ อ ก ไ ซ ด์ เ ป็ น ส า ร ตั ว ก ร ะ ตุ ้ น ที ่ดี ใ น
กระบวนการวัลคาไนซ์ซลั เฟอร์ สาํ หรับยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์ เป็ นตัวกระตุน้ ให้สารอินทรี ยง์ ่าย
ต่อการเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนการวัลคาไนซ์ ช่วยให้
พอลิ -เมอร์ มี ส มบั ติ ยื ด หยุ่ น คล้ า ยยาง และเกิ ด
การครอสลิ ง ค์ รวมถึ ง ใช้เ ป็ นตัว เติ ม (filler) เพื่ อ
ปรับปรุ งการนําความร้อนและการทนต่อแสงแดดได้
ดี ข้ ึ น [3] นอกจากนี้ ผลิ ตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ
วัลคาไนซ์เมื่อทิ้งไว้นานจะมีการสลายตัวปล่อยกรด
ออกมาทํา ให้ อ ายุก ารใช้ง านสั้ นลง ซิ ง ค์อ อกไซด์
สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นโดยการทํา
ปฏิกิริยากับกรดที่ปล่อยออกมา [4]
สํ า หรั บ โลหะสั ง กะสี เ ป็ นธาตุ ท่ ี มี ค วาม
จํ า เ ป็ น ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง พื ช แ ล ะ สั ต ว์ แ ล ะ เ ป็ น
องค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิ ดในร่ างกาย [5]
ดังนั้นสังกะสี ในปริ มาณเล็กน้อยจึ งมี บทบาทสําคัญ
ต่ อ กระบวนการต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย แต่ ถ ้า ได้รั บ
สัง กะสี ใ นปริ ม าณที ่ม ากเกิ น จะทํา ให้เ กิ ด ปวดท้อ ง
คลื่นไส้ อาเจียน ระดับทองแดงในเลือดตํ่า ทําให้เกิด
อาการซี ด เม็ดเลือดขาวตํ่า ภูมิคุม้ กันโรคผิดปกติ ถ้า
ร่ า งกายได้รับสังกะสี ป ริ ม าณวันละ 2 กรั ม ขึ้ น ไป
10
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2. วัตถุประสงค์

13.50 และ15.50 mg/L (pH 6.73) ตามระบบ
logarithmic scale
3.1.3 การทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
(Acute toxicity test)
3.1.3.1 ทําการทดลองโดยวิธี static bioassay เพื่อหาระดับความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของ ZnO
ที่มีต่อหนอนแดง ใส่ สารละลาย ZnO (Zn working
solution) 10 mL ลงในขวดแก้วความเข้มข้นละ 10
ซํ้า รวมทั้งชุดควบคุม ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง แล้วเททิ้ง
เพื่อทําการ equilibrate จากนั้นใส่ สารละลาย ZnO
(Zn working solution) 10 mL ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
ลงในภาชนะเดิม ใส่หนอนแดงลงในขวดแก้ว ขวดละ
1 ตัว โดยทําการทดลองภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ
(27±1oC) และแสงสว่าง (16:8 ชัว่ โมง สว่างและมืด)
เริ่ ม นับเวลาตั้ง แต่ใ ส่ ห นอนแดง สัง เกตและบัน ทึ ก
จํานวนของหนอนแดงที่เกิดการตายภายใน 24, 48, 72
และ 96 ชัว่ โมง
3.1.3.2 ข้อมูลการตายของหนอนแดงที่ได้
จากการทดลองนํา ไปวิ เ คราะห์ หาค่ า LC 50 ที่
ระยะเวลาต่าง ๆ และ LT 50 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ของ
สังกะสี
3.1.3.3 เก็บตัวอย่างสารละลายก่อนและหลัง
การทดลองด้วยขวดพลาสติก (Polyethylene) โดยเติม
conc. HNO 3 2 mL ต่อสารละลาย 1 L เพื่อให้ pH ของ
สารละลายตํ่ากว่า 2 เพื่อป้ องกันการตกตะกอนเกิ ด
การดู ดซับบนผนัง ของภาชนะ นําตัวอย่างไปเก็บ ที่
อุณหภูมิ 4 oC ก่อนวิเคราะห์ปริ มาณสังกะสี โดยใช้
FAAS

ศึ ก ษาความเป็ นพิ ษ แบบเฉี ย บพลัน ของ
ซิงค์ออกไซด์ต่อหนอนแดง

3. วิธีการทดลอง

3.1 การทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
ของ ZnO ต่ อ หนอนแดง (Chironomus calipterus
Kieffer)
3.1.1 สัตว์ ทดลอง
หนอนแดงที่ใช้ในการทดลอง (รู ปที่ 1) จะ
อยู่ในระยะตัวอ่อนวัยสาม (third instar larvae) นํา
หนอนแดงซึ่ งอยู่ในอ่างพลาสติ ก รู ปทรงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางก้นอ่าง ประมาณ 14 cm และบรรจุน้ าํ
คูประมาณครึ่ งอ่าง มาเลี้ยงในห้องทดลอง ที่อุณหภูมิ
25๐C ให้แสงสว่าง 12 ชัว่ โมง และมืด 12 ชัว่ โมงย้าย
ฝักไข่หนอนแดงจากอ่างพลาสติกลงตูก้ ระจกสี่ เหลี่ยม
ปิ ดฝาตูก้ ระจกด้วยตาข่ายโปร่ ง ซึ่ งเจาะรู ตรงกลาง
สําหรับสอดสายพลาสติกที่นาํ ออกซิเจนจากเครื่ องปั๊ ม
อากาศเข้า

รู ปที่ 1 หนอนแดง (Chironomus calipterus Kieffer)
3.1.2 การเตรียมสารละลาย ZnO
สารเคมีที่ใช้คือ ZnO (A.R. grade, Merck)
โดยเตรี ย มเป็ นสารละลายตั้ง ต้น (stock solution)
ความเข้มข้น 1,000 mg/L ใน 1 M HNO 3 และเตรี ยม
สารละลาย ZnO ที่ใช้ในการทดลอง (ZnO working
solution) ความเข้มข้น 5.60, 6.50, 7.50, 8.70, 10.00,
11
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3.2 การหาปริมาณของสั งกะสี ด้วยเทคนิค
Flame Atomic Absorption Spectrophotometry
(FAAS)
3.2.1 การวิเคราะห์ นาํ้ ตัวอย่ าง
3.2.1.1 การเตรี ยม Zinc standard solution
นํา1,000 mg/L Zn stock solution มาเตรี ยม Zn
standard solution เข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ
3.0 mg/L โดยใช้ 10% HNO 3 ในการเจือจาง
3.2.1.2 การเจื อจางนํ้าตัวอย่าง เจื อจางนํ้า
ตัวอย่าง 2 เท่า โดยใช้ 10% HNO 3 ในกรณี สารละลาย
มีความเข้มข้นมากกว่าสารมาตรฐาน
3.2.1.3 การตรวจวัดโดย FAAS ความยาว
คลื่น 213.9 นาโนเมตร โดยมี Flame: oxidizing เป็ น
air-C 2 H 2 และ Detector เป็ น Photodiode array
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล การตายในแต่ ล ะชุ ด ทดลองนํา มา
วิเคราะห์โดยใช้วิธี Probit analysis [13] และ [14] ซึ่ ง
พัฒนาให้สะดวกขึ้ นโดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์ (Program probit analysis)

ตารางที่ 1 ความเข้มข้นเริ่ มต้น สุ ดท้าย และเฉลี่ยของ
ZnO ที่ใช้ ในการทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน
Initial [Zn] (mg/L)

Final [Zn]
(mg/L)
4.21
5.55
6.60
8.42
9.91
10.89
11.81

5.38
6.14
7.15
9.09
10.71
12.24
17.72

Average [Zn] (mg/L)
4.795
5.845
6.875
8.755
10.31
11.565
14.765

ผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของ
ZnO ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ณ เวลา 24, 48, 72 และ 96
ชัว่ โมง แสดงในตารางที่ 2 และรู ปที่ 2-3
ตารางที่ 2 ร้อยละของการตาย และ% mortality

4. ผลและการวิจารณ์ ผล

Time
(hr)

Control

24

Mortality at average ZnO concentration (mg/L)
4.79

5.84

6.87

8.75

11.56

14.76

0

0

0

0

0

0

0

48

0

10

10

10

10

20

30

72

0

10

20

30

40

50

70

96

0

40

50

60

60

70

80

ข้อมูลจากตารางที่ 2 รวมทั้งรู ปที่ 1 และ 2
จะเห็นได้วา่ หนอนแดงมีปริ มาณการตายมากขึ้นเมื่อ
ความเข้ม ข้น ของสั ง กะสี เ พิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ช่ ว งเวลาที ่
ศึกษา

ผลการทดสอบความเป็ นพิษของสั งกะสี ต่อ
หนอนแดง(Chironomus calipterus Kieffer)
4.1 พิษเฉี ยบพลัน (Acute toxicity) ของ
สังกะสีต่อหนอนแดง
ความเข้มข้นของ ZnO ที่เตรี ยมขึ้นตาม log
scale
ที ่เ วลาตั้ งต้ น ของการทดลอง (Initial
concentration) และความเข้ม ข้น ของสัง กะสี เ มื ่อ
สิ้ นสุ ดการทดลอง (Final concentration) และความ
เข้มข้นเฉลี่ย แสดงในตารางที่ 1

100

% Mortallity

80
60

5.84 mg/L
6.88 mg/L
8.76 mg/L
11.56 mg/L
14.77 mg/L

40
20
0
48

60
72
Time (hr)

84

96

108

รู ปที่ 2 ร้อยละการตาย (% mortality) ของหนอนแดง
ที่เวลาต่าง ๆ
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4

รู ปที่ 3 ร้อยละการตายของหนอนแดง (% mortality)
ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ของ ZnO ณ เวลาต่าง ๆ

48

48
72
96

10.17
5.90

±95% CI

Slope LC 50

13.7432.10
7.95-13.01
3.81-9.12

1.98

96

108

ผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของ
ZnO แสดงให้เห็นว่าการตายของหนอนแดงเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคํานวณหาค่า LT 50 ที่เวลาต่าง ๆ
โดยใช้โปรแกรม Probit analysis จะเห็นได้วา่ ค่า LT 50
มีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลาย ZnO มีค่า
เพิ่มขึ้ น โดยที่ความเข้มข้นของ ZnO เข้มข้น 4.795
mg/L LT 50 มีค่าเท่ากับ 103.01 ชัว่ โมง ในขณะที่ ZnO
ความเข้มข้น 14.765 mg/L ให้ค่า LT 50 เท่ากับ 62.31
ชัว่ โมง (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 ค่า LC 50 ของ ZnO สําหรับหนอนแดงที่
เวลา 48, 72 และ 96 ชัว่ โมง
LC 50
(mg/L)
21.00

84

รู ปที่ 4 ความเป็ นพิษของสังกะสี ในรู ป LC 50 (mg/L)
ต่อหนอนแดงที่เวลา 48, 72 และ 96 ชัว่ โมง

จากข้อมูลการทดลองที่ได้นาํ มาคํานวณหา
ค่า LC 50 ที่ 48, 72 และ 96 ชัว่ โมง โดยใช้วิธี Probit
analysis พบว่า LC 50 ของสังกะสี ต่อหนอนแดงมีค่า
ลดลงเมื ่อ เวลาเพิ่ ม ขึ้ น โดยที ่ค่ า LC 50 ณ เวลา 48
ชัว่ โมง เท่ากับ 21.00 mg/L และที่ 96 ชัว่ โมง เท่ากับ
5.90 mg/L (ตารางที่ 3)

Time (hr)

60
72
Time (hr)

ตารางที่ 4 ค่า LT 50 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ของ ZnO
Zn Concentration
(mg/L)
4.795
5.845
6.875
8.755
11.565
14.765

1.88
3.05

จากค่ าที ่ได้นํ ามาเขี ย นกราฟความเป็ นพิ ษ
(Toxicity curve) ได้ดงั ในรู ปที่ 4

LT 50
(hr)
103.01
96.12
83.02
79.30
73.03
62.31

±95%Cl

86.22-123.07
70.46-131.12
64.57-106.75
62.85-100.06
52.37-101.83
46.17-84.08

Slope
LT 50
1.31
1.60
1.48
1.45
1.65
1.60

จากค่า LT 50 ที่ได้จากการทดลองสามารถนํามา
เขียนกราฟความเป็ นพิษได้ดงั แสดงใน รู ปที่ 5
13
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จากตารางที่ 5 ค่า LC 50 ของการศึกษานี้ มีค่า
ใกล้เคี ยงกรณี ข องจิ ติพ ร [16] ซึ่ งทดสอบพิษ ของ
ซิ ง ค์ อ อกไซด์ ต่ อ หนอนแดง แต่ มี ค วามแตกต่ า ง
เนื่องมาจากความเข้มข้นของสารละลายที่เตรี ยมได้
จริ ง มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยการทดลองของจิ ติ พ ร
ความเข้มข้นของสังกะสี ท่ีเตรี ยมได้ค่อนข้างตํ่า (3.087.62 mg/L) ในขณะที่การทดลองนี้ ความเข้มข้นของ
สังกะสี อยูใ่ นช่วงที่สูงกว่า (4.79-14.76 mg/L) อีกทั้ง
ช่วงเวลาและฤดูกาลในการทดลองที่แตกต่างกัน โดย
จิ ติพรทดลองในช่วงเดื อนพฤศจิ กายนถึงกุมภาพันธ์
สํา หรั บ การทดลองนี้ อยู่ ใ นช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง
สิ ง หาคม นอกจากนี้ ผลของอุ ณ หภู มิ ข ณะทํา การ
ทดลอง สถานที่ ที่ทาํ การทดลอง และคุณภาพนํ้าที่ใช้
ในการทดลองซึ่ งมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของสัต ว์ท ดลอง
รวมถึงค่า pH ของสารละลายยังมีความแตกต่างกัน
โดยค่า pH ของการทดลองครั้งนี้ เท่ากับ 6.68 ขณะที่
ค่า pH ในการทดลองของจิติพรเท่ากับ 6.73 โดยความ
เป็ นกรดทําให้สังกะสี ละลายในนํ้าได้เพิ่มขึ้น และอยู่
ในรู ปที่ก่อให้เกิดความเป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตได้มากขึ้น
ด้วย สําหรับค่า LT 50 มีความสอดคล้องกับของจิติพร
ด้วย เช่ นกัน คื อค่า LT 50 มี ค่าลดลงเมื่อความเข้มข้น
ของสังกะสี เพิ่มขึ้น (LT 50 = 174.2 ชัว่ โมง ที่ความ
เข้มข้น ZnO 3.08 mg/L และ LT 50 = 90.6 ชัว่ โมง ที่
ความเข้มข้น ZnO 7.62 mg/L)

108

LT50 (hr)

96
84
72

60
3

6
9
12
Zn Concentration (mg/L)

15

18

รู ปที่ 5 ความเป็ นพิษของสังกะสี ในรู ป LT 50 (hr) ต่อ
หนอนแดงที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (mg/L)
มีการศึ กษาความเป็ นพิษของสารประกอบ
สั ง กะสี ใ นหลายประเภทต่ อ สั ต ว์น้ ําจื ด หลายชนิ ด
รายงานค่า LC 50 และ LT 50 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่า LC 50 ของสารประกอบสังกะสี ประเภท
ต่าง ๆ ต่อสัตว์น้ าํ จืดที่ 96 ชัว่ โมง
Metal
source
ZnCl 2

ZnCl 2
ZnSO 4

ZnO

ZnO

Organism
Juvenile Tilapia
(Oreochromis
niloticus)
Linnaeus
H. vulgaris
(Zurich)
Chironomus
plumosus
(Larvae)
Chironomus
calipterus Kieffer
(Larvae)
Chironomus
calipterus Kieffer
(Larvae)

LC 50 Reference
(mg/L)
40.49 Patcharaporn
(2546) [15]

14.00
32.60

Karnthanat
(2002)
Fargasova
(2001)

6.85

Jitiporn
(2547)

5.90

This study
(2006)

5. สรุ ปผลการวิจัย

การทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลัน (Acute
toxicity) ของสังกะสี ในรู ป ZnO ต่อหนอนแดงโดยวิธี
static bioassay และคํานวณหาค่าความเข้มข้นของ
ZnO ที่ทาํ ให้สตั ว์ทดลองตาย 50% (LC 50 ) ณ เวลา 48,
72 และ 96 ชัว่ โมง พบว่ามีค่าเท่ากับ 21.00, 10.17
และ 5.90 mg/L ตามลําดับ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการตาย
14
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ของหนอนแดงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ ZnO
เพิ่มขึ้น และเมื่อคํานวณหาค่าเวลาที่ทาํ ให้สตั ว์ทดลอง
ตาย 50% (LT 50 ) พบว่าที่ ความเข้มข้น ZnO 4.795,
5.845, 6.875, 8.755, 11.565 และ 14.765 mg/L มีค่า
เท่ากับ 103.01, 96.12, 83.02, 79.30, 73.03 และ 62.31
ชัว่ โมง ตามลําดับ

[3]
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6. ข้ อเสนอแนะ
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เป็ นแนวทางในการจัดการสังกะสี ในกากตะกอน ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้ยงั ไม่สมบูรณ์ ควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี ่ย วกับ ความเป็ นพิษ ของสัง กะสี แบบกึ่ งเรื้ อรั ง ต่ อ
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