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บทคัดย่ อ
การศึกษาพิษเฉี ยบพลัน (Acute toxicity) ของสังกะสี ออกไซด์โดยวิธี static bioassay ต่อปลานิ ลแดง (Hybrid
Tilapia) อายุ 30 วัน พบว่าการตายของปลานิ ลแดงมีค่าเพิมขึ;นเมือความเข้มข้นของสังกะสี ออกไซด์เพิมขึ;น ค่าความ
เข้มข้นของสังกะสี ออกไซด์ทีทําให้ปลานิลแดงตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LC50) ที 24, 48, 72 และ 96 ชัวโมง คือ 7.19, 6.19,
5.81 และ 5.66 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และเวลาที ทําให้ปลานิ ลแดงตาย 50 เปอร์ เซ็นต์ (LT50) ที ความเข้มข้นของ
สังกะสี ออกไซด์ 6.00, 6.75, 7.75 และ 8.70 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าเท่ากับ 48.77, 22.32, 18.87 และ 8.56 ชัวโมงตามลําดับ
ค่า LT50 มีค่าลดลงเมือความเข้มข้นของสังกะสี ออกไซด์เพิมขึ;น
คําสําคัญ: ปลานิลแดง สังกะสี ออกไซด์

Abstract
The acute toxic effect of zincoxide to Tilapia (Hybrid Tilapia) was examined by using static bioassay.
The organisms at the age of 30 days were used in the experiment. It was found that the mortality of the
organisms increased with an increase of zinc concentration. The lethal concentration at 50% population of the
tested organisms (LC50) values at 24, 48, 72 and 96 hours were found to be 7.19, 6.19, 5.81, and 5.66 mgZn/L,
respectively. In addition, the lethal times for 50% population of the tested organisms (LT50) values at the zinc
concentrations of 6.0, 6.75, 7.75 and 8.70 mgZn/L were 48.77, 22.32, 18.87 and 8.56 hours, respectively. The
LT50 values decreased as the zinc concentration in the solution increased.
Key words: LC50, LT50, Hybrid Tilapia, zinc oxide
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ความทนทานมากยิงขึ;น ปฏิกิริยาเกิดขึ;นยากหรื อเกิ ด
ไม่สมบูรณ์ หากไม่มีตวั กระตุน้ ปฏิ กิริยา สังกะสี เป็ น
ตัวกระตุ ้นที ดี สําหรั บปฏิ กิ ริยานี; โดยการเกิ ด เป็ น
สารประกอบเชิ ง ซ้อ นของสั ง กะสี (Zn-accelerator
complex) ทําให้เกิด ซัลเฟอร์คลอสลิงค์ในโมเลกุลยาง
เร็ วขึ;นจนปฏิ กิริยาเกิดสมบูรณ์ รวมถึงใช้เป็ นตัวเติม
(filler) เพือปรับปรุ งการนําความร้อนและการทนต่อ
แสงแดดได้ ดี ขึ; น นอกจากนี; ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที ผ่ า น
กระบวนการวัล คาไนซ์ เมื อทิ; ง ไว้น านจะมี ก าร
สลายตัวปล่อยกรดออกมาเรี ยกว่า “aging” ทําให้อายุ
การใช้งานสั;นลง สังกะสี ออกไซด์สามารถช่วยยืดอายุ
การใช้งานให้นานขึ; นโดยการทําปฏิ กิริยากับกรดที
ปล่อยออกมา อุตสาหกรรมยางเป็ นอุตสาหกรรมทีใช้
สังกะสี ออกไซด์มากทีสุด คือประมาณร้อยละ 50 ของ
สังกะสี ท; งั หมด ปริ มาณที ใช้อยู่ระหว่าง 3-5 ส่ วนต่อ
ยางร้อยส่วน ในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้มากขึ;นตาม
ปริ มาณการผลิตรถยนต์ทีเพิมขึ;นทุกปี [7]
ในการศึ ก ษานี; มุ่ ง ศึ ก ษาความเป็ นพิ ษ ของ
สังกะสี ออกไซด์ต่อปลานิ ลแดง เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการประเมินอันตรายของสังกะสี ออกไซด์ทีใช้กนั
ม ากใ น อุ ต ส าห กร ร ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง พ าร าต่ อ
สิ งแวดล้อม นอกจากนี; ยงั สามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การควบคุ ม คุ ณ ภาพของแหล่ ง นํ; าจื ด ไม่ ใ ห้ เ กิ น
มาตรฐาน (ปริ ม าณสัง กะสี ใ นนํ;าผิ ว ดิ น ประเภท 3
กําหนดให้มีสังกะสี ได้ไม่เกิน 1 mg/L) [1] และเป็ น
แนวทางในการควบคุมการปล่อยนํ;าทิ; งของโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพาราต่อไป

1. บทนํา
โลหะสัง กะสี เ ป็ นธาตุ ทีสํา คัญและจํา เป็ น
สํา หรั บ สิ งมี ชี วิต โดยเฉพาะคนและสั ต ว์ สัง กะสี มี
หน้า ที สํา คัญ ในระบบเอนไซม์ มี บทบาทสํา คัญ ใน
ปฏิ กิริยาทางชี วเคมีของร่ างกาย ได้แก่มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการสร้ า งโปรตี น เมตาบอลิ ซึ ม ของกรด
นิ ว คลี อิ ก เป็ นต้น อย่า งไรก็ ต ามแม้ว่า สั ง กะสี จ ะมี
ความจําเป็ นสําหรับคนและสัตว์ แต่จะต้องได้รับใน
ปริ มาณที เหมาะสมด้ว ย หากคนหรื อสั ต ว์ไ ด้ รั บ
สังกะสี ในปริ มาณมากเกิ นไป สังกะสี ก็จะสะสมใน
ร่ า งกายและก่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ นพิ ษ ได้ เช่ น ในคน
ผูใ้ หญ่มีความต้องการสังกะสี ประมาณ 15 mg/day ใน
เด็กมีความต้องการสังกะสี 6 mg/day แต่ถา้ ได้รับใน
ปริ มาณมากเกิ นพอ กล่าวคื อ 2 กรั ม ก็จะเป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย โดยจะทําให้เกิดการระคายเคือง เป็ นไข้หนาว
สัน ท้องร่ วง อาเจี ยน เป็ นตะคริ วในท้อง อ่อนเพลี ย
[2] สังกะสี ปนเปื; อนอยู่ในสิ งแวดล้อมได้หลายทาง
ในชี วิตประจําวันได้แก่ การใช้ภาชนะที เคลื อบด้วย
สัง กะสี ในการปรุ ง อาหาร การใช้แ ชมพูทีผสมสาร
ขจัด รั ง แคพวก Zinc 2-pyridine thiol-1-oxide
ตลอดจนนํ;าเสี ย โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ าง ๆ ได้แ ก่
อุตสาหกรรมสี , ปิ โตรเคมี, เซรามิก, เครื องหนัง,
เครื องสําอาง และอุตสาหกรรมยางพารา ซึ งประเทศ
ไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราเป็ นจํานวนมาก
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ ง ใ น ภ า ค ใ ต้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
อุตสาหกรรมยางในเขตภาคใต้ ได้แก่ โรงงานผลิตนํ;า
ยางข้น โรงงานผลิ ต ยางแท่ ง และยางรมควัน และ
โรงงานผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น โรงงานผลิ ตถุงมื อ
โรงงานผลิ ต ยางรถยนต์ เป็ นต้น ซึ งอุ ต สาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพาราเหล่ า นี; มี ก ารใช้ สั ง กะสี ใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางในกระบวนการ วัลคาไนเซ
ชัน (vulcanization) เพือทําให้ยางแข็ง และเหนี ยว มี

2. วิธีการทดลอง
2.1 สัตว์ ทดลอง
ลูกปลานิ ลแดงอายุ 10 วัน ซื; อจากโครงการ
ฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง นํามา
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7.50, 8.70 และ 10.00 mg/L (pH 6.87±0.10) ระดับละ
3 ซํ;า พร้ อ มทั;ง มี กลุ่ ม ควบคุ ม (control) จํานวนสัต ว์
ทั;งหมด 60 ตัว โดยแต่ละความเข้มข้นใช้ปลานิ ลแดง
จํานวน 10 ตัวใส่ในโหลแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
12 cm สู ง 24 cm โดยใช้วิธีจดั กลุ่มสัตว์ทดลองแบบ
สุ่ ม (random) เพือให้มีการกระจายของปลานิ ลแดง
อย่างสมําเสมอในแต่ละโหลแก้วและบรรจุสารละลาย
สังกะสี ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็ นเวลา 24 ชัวโมงก่อน
การทดลองเพือให้เกิดการสมดุล (equilibrate) จากนั;น
ใส่ สารละลายสังกะสี (Zn working solution) ที
ความเข้มข้นต่าง ๆ ลงในภาชนะเดิม โดยในระหว่าง
การทดลองงดให้ อ าหารและให้ อ ากาศตลอดการ
ทดลอง
2.2.3 เก็บตัวอย่างสารละลายก่อนและ
หลัง การทดลองด้วยขวดพลาสติ ก (Polyethylene)
โดยเติม conc. HNO3 2 mL ต่อสารละลาย 1 L เพือให้
pH ของสารละลายตํากว่า 2 ป้ องกันการตกตะกอน
หรื อการดู ด ซั บ กั บ ผนั ง ของภาชนะนํ า ไปเก็ บ ที
อุณหภูมิ 4oC วิเคราะห์ปริ มาณสังกะสี โดยใช้ FAAS
2.3 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ข้อ มู ล การตายในแต่ ล ะชุ ด ทดลองนํา มา
วิเคราะห์โดยใช้วิธี Probit Analysis ตามแนวความคิด
ของ Litchfield (1949) และ Litchfield and Wilcoxon
(1949) [11, 12] ซึ งพัฒนาให้สะดวกขึ; นโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์

เลี;ยงในบ่อซี เมนต์ทีแผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี เป็ นเวลา 30 วัน เพือให้ลูกปลาคุน้ เคยกับ
สภาพแวดล้อม และให้ออกซิ เจนในนํ;าตลอดเวลามี
ช่วงอุณหภูมิ 29±1ºC pH 7.70±0.15 และ DO 7.0±0.5
mg/L และให้อาหารลูกกบเบอร์ 0 ทุกวัน พิจารณาการ
เจริ ญเติบโตของลูกปลานิลก่อนการทดสอบความเป็ น
พิษของสังกะสี ทําการงดอาหารสัตว์ทดลองก่อนการ
ทดลอง 1 วัน
2.2 การทดสอบความเป็ นพิ ษ เฉี ย บพลั น
(Acute toxicity test) ของสั งกะสี ต่อปลานิลแดง Red
Tilapia (Hybrid Tilapia)
การทดลองความเป็ นพิ ษ เฉี ย บพลัน ของ
สังกะสี ออกไซด์ต่อปลานิลแดงอายุ 30 วัน โดยทําการ
ทดลองเบื; องต้นเพือหาความเข้มข้นที เหมาะสมที ทํา
ให้ปลานิลแดงตายภายใน 96 ชัวโมง ดังนี;
2.2.1 การทดลองเบื; องต้น ศึ กษาช่วง
ความเข้มข้นของสังกะสี ทีทําให้ปลานิ ลแดงตาย โดย
เลื อ กใช้ความเข้มข้น ทั;ง หมด 8 ความเข้ม ข้น คื อ 0
(ควบคุม), 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 mg/L และใช้ปลา
นิลแดง 10 ตัวต่อหนึงความเข้มข้น นับจํานวนปลานิล
แดงตายทีเวลา 0, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชัวโมง
สังเกตลักษณะอาการของปลานิ ลแดงทีตอบสนองต่อ
สังกะสี และบันทึกจํานวนทีตาย โดยสังเกตว่าปลานิ ล
แดงตายเมือไม่มีการเคลือนไหว ปลานิ ลแดงทีตายนํา
ออกจากโหลแก้วทันทีทีสังเกตเห็น
2.2.2 การทดลองโดยใช้วิธี Static bioassay เพื อหาระดับ ความเป็ นพิ ษ เฉี ย บพลัน ของ
สังกะสี ทีมี ต่อ ปลานิ ลแดงโดยนําผลจากข้อ 1 ซึ ง
พบว่าช่วง 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 mg/L สัตว์ทดลอง
ตาย มาพิจารณาจัดระดับความเข้มข้นของสารละลาย
ออกเป็ น 5 ความเข้มข้น ตาม log scale คือ 5.60, 6.50,

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันเบืSองต้ นของ
สังกะสีต่อปลานิลแดง
ผลการศึ ก ษาความเป็ นพิษ เฉี ย บพลัน ของ
สั ง กะสี ใ นรู ป ของสั ง กะสี อ อกไซด์ (ZnO) โดยวิ ธี
static bio-assay เป็ นเวลา 96 ชัวโมง พบว่าปลานิ ล
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แดงอายุ 30 วัน แสดงอาการเป็ นพิษอันเนื องมาจาก
สังกะสี คือ มีลาํ ตัวคลํ;าขึ;น มีการเคลือนที อย่างไม่มี
ทิศทางแน่นอนในระยะแรก ต่อมาแสดงอาการเฉื อย
สงบนิง และตายในทีสุด
จากการศึ กษาห าช่ วงความเข้ ม ข้ น ที
เหมาะสม (Range finding) พบว่า ในชุ ด ทดลอง
สารละลายสังกะสี ความเข้มข้น 8, 10, 12 และ 14
mg/L มีการตายของปลานิ ลแดง 100% ส่ วนทีเข้มข้น
สังกะสี 6 mg/L มีการตายของปลานิ ลแดง 80% ที
ความเข้มข้น 4 mg/L มีการตายของปลานิ ลแดง 40%
และทีความเข้มข้น 0 และ 2 mg/L พบว่าไม่มีการตาย
ของปลานิ ลแดง (ตารางที 1) ดังนั;นช่วงความเข้มข้น
ของสังกะสี ออกไซด์ทีใช้ในการทดสอบความเป็ นพิษ
คือ 5-10 mg/L

ความเข้มข้นของสังกะสี ออกไซด์ 5-10 mg/L ความ
เข้มข้นต่าง ๆ ของสังกะสี ออกไซด์ทีเตรี ยม (Nominal
concentration) ตาม log scale และความเข้มข้นเริ มต้น
ของการทดลอง (Initial concentration) และความ
เข้ม ข้นของสังกะสี อ อกไซด์เ มื อสิ; นสุ ด การทดลอง
(Final concentration) แสดงในตารางที 2
ตารางที 2 ความเข้มข้นเริ มต้น สุดท้าย และเฉลีย ของ
สังกะสี ออกไซด์ (ZnO) ทีใช้ในการทดสอบความเป็ น
พิษเฉี ยบพลันต่อปลานิลแดง
Nominal Initial
Final
Average ( ±
SD)
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
n = 3 (mg/L)
5.60
5.20
5.20
5.20 (0.00)
6.50
6.00
5.90
6.00 (0.07)
7.50
6.90
6.60
6.75 (0.21)
8.70
7.80
7.70
7.75 (0.07)
10.00
8.80
8.60
8.70 (0.14)

ตารางที 1 การตายสะสมของปลานิ ล แดงที ความ
เข้ม ข้น ต่ า ง ๆ ของสั ง กะสี อ อกไซด์ ในเวลา 96
ชัวโมง
Zn Concentration (mg/L)
% Mortality
0
0
2
0
4
40
6
80
8
100
10
100
12
100
14
100

ผลการทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของ
สังกะสี ออกไซด์ในรู ปของการตายสะสมของปลานิ ล
แดงทีความเข้มข้นต่าง ๆ ณ เวลา 24, 48, 72 และ 96
ชัวโมงแสดงใน และรู ปที 1-2
จะเห็ นได้ว่า ปลานิ ลแดงมีปริ มาณการตาย
เพิมมากขึ;นเมือความเข้มข้นของสังกะสี เพิมขึ;นในทุก
ช่วงเวลาทีศึกษา กล่าวคือ เมือเวลาผ่านไป 96 ชัวโมง
ทีความเข้มข้นของสังกะสี 5.20 mg/L ปลานิ ลแดงมี
การตาย 20% และมีการตาย 90% ที ความเข้มข้นของ
สังกะสี 6.75, 7.75 และ 8.70 mg/L

3.2 ความเป็ นพิ ษ เฉี ย บพลั น ของสั ง กะสี
ออกไซด์ ต่อปลานิลแดง
ศึ กษาความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของสังกะสี
ออกไซด์ต่อตัวอย่างปลานิลแดงอายุ 30 วันโดยใช้ช่วง
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100
24 hr
48 hr
72 hr
96 hr

%Mortality

80
60
40
20
3

4
5
6
7 8
Zn Concentration (mg/L) (log scale)

9 10

รู ปที 1 ร้อยละการตาย (% Mortality) ของปลานิ ลแดง
ที เวลาต่ า ง ๆ (ชัวโมง) ณ ความเข้ม ข้น ต่ า ง ของ
สังกะสี
ออกไซด์
100

%Mortality

80
60
6.00 mg/L
6.75 mg/L
7.75 mg/L
8.70 mg/L

40
20

20

30

40
50 60 70 80 90 100
Time (hr) (log scale)

รู ปที 2 ร้อยละการตาย (% Mortality) ของปลานิ ล
แดง ที ความเข้ม ข้น ต่า ง ๆ ของสัง กะสี ออกไซด์ ณ
เวลาต่าง ๆ

ขยับฝาปิ ดเหงื อกมากขึ;น เพือทําการขับสังกะสี ออก
จากเหงือก เมือปลาขยับฝาปิ ดเหงือกมากขึ;นจะทําให้
สังกะสี สามารถเข้าสู่เหงือกได้มากขึ;นส่ งผลให้เหงือก
ปลานิลแดงถูกทําลายมากขึ;น และสังกะสี จะไปยับยั;ง
การสังเคราะห์ฮีม (heme) ในเม็ดเลือดแดง โดยยับยั;ง
การทํางานของเอนไซม์ทีเกียวข้องกับการสังเคราะห์
ฮีม รบกวนการสังเคราะห์ โปรตีนโกลบิ นทําให้การ
ขนส่งออกซิเจนน้อยลง [13] ซึงสอดคล้องกับลักษณะ
การตายของปลานิ ลแดงที ตรวจพบคือ ลําตัวคลํ;าขึ; น
จึ งทําให้ปลานิ ลแดงในระยะแรกมี การตายเร็ ว ส่ วน
ช่ ว งหลัง มี ก ารตายช้ า ลงเพราะปลานิ ล แดงมี ก าร
ปรั บ ตัว ให้ เ คยชิ น กับ สภาพที มี ป ริ ม าณสั ง กะสี ใ น
ปริ มาณมากได้ดีข; ึน
ผลการทดสอบความเป็ นพิ ษ เฉี ย บพลัน
แสดงให้เห็ นว่าการตายของปลานิ ลแดงเพิมขึ; นเมื อ
เวลาผ่านไป เมือคํานวณหาค่า LT50 (เวลาทีทําให้ปลา
นิ ล ตาย 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ที เวลาต่ า งๆ โดย Probit
Analysis พบว่า LT50 มีค่าลดลงเมือความเข้มข้นของ
สารละลายสังกะสี ออกไซด์ มีค่าเพิมขึ;น โดยที ความ
เข้มข้นของสังกะสี ออกไซด์เข้มข้น 6.00 mg/L มีค่า
LT50 เท่ากับ 48.77 ชัวโมง ในขณะทีสังกะสี ออกไซด์
เข้มข้น 8.70 mg/L มีค่า LT50 เท่ากับ 8.56 ชัวโมง

LC50 (mg/L) (log scale)

8

จากรู ปที 1 และ 2 พบว่ า ในช่ ว งแรก
สัตว์ทดลองมีการตายอย่างรวดเร็ ว ในขณะทีช่วงหลัง
72 ชัวโมงมี การตายสะสมช้ากว่าในช่ วงแรก เพราะ
ช่วงแรกปลานิลแดงได้รับสังกะสี จาํ นวนมากผ่านทาง
เหงื อ ก โดยสัง กะสี จ ะจับ กับ พื; น ที ผิ วด้า นนอกของ
เหงือกทําลายเนื; อเยือบริ เวณเหงือกทําให้ปลานิ ลแดง

7

6

5

20
40
Time (hr) (log scale)

60

80 100

รู ปที 3 กราฟความเป็ นพิษระหว่าง LC50 (log scale)
กับ Time (log scale)
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จากค่า LT50 ที ได้จากการทดลองสามารถ
นํามาเขียนกราฟความเป็ นพิษ (Toxicity curve) ได้ดงั
แสดงใน รู ปที 4

USEPA (1995) [14] ทีรายงานการทดสอบความเป็ น
พิษของสังกะสี ออกไซด์ต่อ Rainbow trout โดยใช้
ระบบ flow-though พบว่าสังกะสี ออกไซด์มีความเป็ น
พิษสู งต่อสัตว์น; าํ (LC50 = 0.93 mg/L) และมีการ
สะสมในสิ งมีชีวติ ได้สูง (USEPA, 1995)

LT (hr) (log scale)
50

50
40
30

ตารางที 3 ค่า LC50 ที 96 ชัวโมงของสารประกอบ
สังกะสี ชนิดต่าง ๆ ต่อสัตว์น; าํ หลายประเภท
Metal
Organisms
LC50 Reference
source
(mg/L)
ZnCl2
Donax faba
1.62
ปรี ชา [4]
(2522)

20
10

5

6
7
8
9
Zn Concentration (mg/L) (log scale)

10

รู ปที 4 กราฟความเป็ นพิษระหว่าง LT50 (log scale)
กับ Concentration (log scale) ของสังกะสี ออกไซด์
ต่อปลานิลแดงอายุ 30 วัน

ZnCl2

ZnCl2

ค่า LC50 จากการศึกษานี; พบว่ามีค่าน้อยกว่า
ผลของ ZnCl2 ต่อปลานิ ลขนาดกลางซึ งรายงานโดย
พัชราภรณ์ (2546) [5] ประมาณ 7 เท่า และ Lam
(1998) [10] 4 เท่ า และยุพ ดี แ ละคณะ (2548) [6]
ประมาณ 3 เท่า การที เป็ นเช่ นนี; อาจเนื องมาจากใช้
สารประกอบสังกะสี ต่างกันย่อมส่ งผลให้กลไกการ
เกิ ดพิษต่างกันรวมทั;งสายพันธุ์ อายุ และขนาดของ
ปลานิ ลมี ค วามแตกต่ า งกั น ทํ า ให้ มี ค่ า LC50 ไม่
สอดคล้องกับการทดลองนี; อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
LC50 นี; พบว่า มีค่าใกล้เคียงกับของนาตยา (2551) [3]
ใช้หนอนแดงเป็ นสัตว์ทดลอง (LC50 = 5.90 mg/L)
(ตารางที 3) เมื อเปรี ยบเที ยบค่ า LC50 ของ
สารประกอบสั ง กะสี ชนิ ด ต่ า ง ๆ พบว่ า สั ง กะสี
ออกไซด์ มี ค่ า LC50 น้ อ ยที สุ ด แสดงว่ า สั ง กะสี
อ อ ก ไ ซด์ มี ค ว าม เ ป็ น พิ ษ ต่ อ สั ต ว์ น; ํ า ม าก กว่ า
สารประกอบสั ง กะสี ช นิ ด อื น ๆ ซึ งสอดคล้อ งกับ

ZnCl2

ZnSO4
ZnO
ZnO

ZnO

Juvenile Tilapia
(Hybrid Tilapia)
Linnaeus
Tilapia
(O. mossambica)
Tilapia
(O. niloticus)

40.49

พัชรภรณ์
(2546) [5]

24.30

Larvae
(Chironomus
plumosus)
Larvae
Chironomus
calipterus (Kieffer)
Rainbow trout

32.60

0.93

Lam [10]
(1998)
ยุพดีและ
คณะ
(2548) [6]
Fargasova
(2001) [9]
นาตยาและ
คณะ
(2551)[3]

Tilapia
(O. niloticus)

5.66

USEPA
(1995)*[14]
This study

17.22

5.90

* การทดลองแบบ Flow-though system ส่ วนการ
ทดลองอืน ๆ เป็ นแบบ Static system
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สําหรับค่า LT50 พบว่ามีค่าสอดคล้องกับการ
ทดลองของยุพดีและคณะ (2547) [6] และนาตยาและ
คณะ (2551) [3] นันคือเมือความเข้มข้นของสังกะสี
เพิมขึ;น LT50 มี ค่าลดลง (ตารางที 4) โดยที ZnO มี
ความเป็ นพิษมากกว่า (LT50) กรณี ของ ZnCl2

24, 48, 72 และ 96 ชัวโมง พบว่ามีค่าเท่ากับ 7.19,
6.19, 5.81 และ 5.66 mg/L ตามลําดับ ซึงแสดงให้เห็น
ว่าการตายของปลานิ ลมี ค่ าเพิมขึ; น เมื อความเข้มข้น
ของสั ง กะสี เ พิ มขึ; น เมื อคํา นวณหาค่ า เวลาที ทํา ให้
สัตว์ทดลองตาย 50% (LT50) พบว่าที ความเข้มข้น
สังกะสี 6.00, 6.75, 7.75 และ 8.70 mg/L มีค่าเท่ากับ
48.77, 22.32, 18.87 และ 8.56 ชัวโมง ตามลําดับ
แสดงให้เห็นว่า ค่า LT50 มีค่าลดลงเมือความเข้มข้น
ของสังกะสี เพิมขึ;น

ตารางที 4 ค่า LT50 ของสารประกอบสังกะสี ทีความ
เข้มข้นต่าง ๆ เปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ที รายงานมา
ก่อน
Metal Organisms LT50
Zn
Reference
source
(hr) (mg/L)
ZnCl2

ZnO

ZnO

Tilapia
(O.
niloticus)

18.73
16.81
16.37
103.0
Larvae
1
Chironom 96.12
us
83.02
calipterus 79.30
(Kieffer) 73.03
62.31
Tilapia 48.77
(O.
22.32
niloticus) 18.87
8.56

10.00
12.00
14.00
4.79
5.85
6.88
8.76
11.56
14.77
6.00
6.75
7.75
8.70

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตปั ตตานี ทีสนับสนุนการทําวิจยั

ยุพดีและ
คณะ
(2548)[6]

6. อ้ างอิง
นาตยาและ
คณะ
(2551)[3]

[1]

[2]
This study

[3]
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