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บทคัดยอ 
 การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของแคดเมียมตอการ
ตายของลูกปลากะพงขาว (Lates  calcarifer  (BLOCH)  ความยาว
เฉลี่ย 1.4 cm นํ้าหนักเฉลี่ย 0.023 g ดวยวิธีชีววิเคราะห  (Static 
bioassay) แบบน้ํานิ่งในหองปฏิบัติการ  ภายในเวลา  96  ชั่วโมง  
ในนํ้าทะเลที่มีความเค็ม  32-35  ppt  ที่อุณหภูมิ  31-32  องศา
เซลเซียส  ไมใหอาหารและออกซิเจน  วิเคราะหคาความเปนพิษ
เฉียบพลันที่แสดงโดยคาของระดับความเขมขนที่ทําใหสัตวทดลอง
ตาย  50%  ภายใน  24  ชั่วโมง  (LC50-24hr)    พบวา  คา  24-hr  
LC50  ของแคดเมียมมีคาเทากับ  36.66  ppm  และพบวาคา  LC50  
ที่เวลาตางกันจะมีคาแตกตางกัน  โดยที่เวลานอยคา  LC50  จะมาก    
ดังผลการทดลองที่ไดในครั้งน้ี  ที่เวลา 24 , 48, 72  และ  96  
ชั่วโมง  คา  LC50  ที่ไดมีคาเทากับ  36.66 , 34.19,  26.70  และ  
22.60  ppm  ตามลําดับ  และจากการศึกษาในครั้งน้ียังพบวาที่ระดับ
ความเขมขนของแคดเมียม 17.5  ppm  ไมเร่ิมกอใหเกิดความเปน
พิษตอลูกปลากะพงขาว  ซ่ึงสรุปไดวา ความเปนพิษเฉียบพลันของ
แคดเมียมตอการตายของลูกปลากะพงขาว ข้ึนอยูกับระดับความ
เขมขน และระยะเวลาที่ไดรับสารละลายแคดเมียม 
คําสําคัญ  :  ลูกปลากะพงขาว,  แคดเมียม,  ความเปนพิษ  ,พิษ
เฉียบพลัน,  การตาย 
 
1. บทนํา 
 โลหะหนัก (Heavy metal)    เปนสารพิษที่ถูกปลอยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชน ปรอท (Hg)  ทองแดง (Cu)  
แคดเมียม (Cd)  ตะกั่ว (Ph)  สังกะสี (Zn)  และโครเมียม (Cr)  สาร
เหลานี้สามารถทําอันตรายตอสัตวนํ้าในระดับความเขมขนต่ํา โดยจะ
มีผลทั้งแบบเฉียบพลันและแบบที่ใหผลระยะยาว  ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิด
และปริมาณของสารที่ไดรับ    และสะสะสมอยูในรางกายสัตว  ซ่ึงจะ
ถายทอดมายังผูบริโภคได  แคดเมียมเปนโลหะหนักชนิดหน่ึงที่
พบปะปนอยูในนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมจํานวนมาก  ประกอบกับ
คุณสมบัติของตัวโลหะหนักเองที่มีการสลายตัวชา  จึงสามารถสะสม
อยูในนํ้า  ดินตะกอน  นอกจากนี้ยังสามารถสะสมและเพิ่มปริมาณ
ข้ึนตามหวงโซอาหารเกิดเปนปญหามลพิษตอแหลงนํ้า  สงผล
กระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้าและรวมถึงสุขภาพของมนุษย  
ดังน้ันการควบคุมปริมาณและความเขมขนของโลหะหนักกอนปลอย
ทิ้งลงสูแหลงนํ้าใหอยูในระดับที่ไมเกินความสามารถในการรองรับ
ของแหลงนํ้าตามธรรมชาติโดยไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศ  จึง
หนาจะเปนการแกปญหามลพิษที่ไดผล  ซ่ึงการศึกษาเพื่อใหทราบ
ระดับความเขมขนที่ปลอดภัยของมลพิษประเภทตางๆที่มีตอสัตวนํ้า
สามารถทําไดโดยการประเมินจากการทดลองแบบชีววิเคราะห 
(Bioassay) ซ่ึงเปนวิธีที่สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาสภาพที่
เหมาะสมของการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า  เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วทํา

ไดในหองปฏิบัติการ  มีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ  สามารถใช
ผลที่ไดจากการประเมินกําหนดคุณภาพน้ําที่เหมาะสมของแหลงนํ้า
ได 
 การวิจัยในครั้งน้ีไดศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของ
แคดเมียมตอการตายของลูกปลากะพงขาว  ซ่ึงเปนปลาน้ํากรอย
ขนาดใหญที่สุด เจริญเติบโตไดดีในนํ้ากรอยและน้ําจืด จัดไดวาเปน
ปลาประเภท 2 นํ้า ปลากะพงขาวจะผสมพันธุและวางไขในนํ้าทะเลที่
มีความเค็มประมาณ 28-32 ppt ในทะเลที่มีความลึก หลังจากนั้นไข
จะถูกพัดพาเขาสูบริเวณชายฝง และฟกออกเปนตัว ลูกปลากะพง
ขาวที่ฟกออกเปนตัว จะดํารงชีวิตในน้ํากรอยและในน้ําจืด จนมีอายุ
ได 2-3 ป มีขนาด 3-5 กิโลกรัม จะเคลื่อนตัวออกสูทะเลเพื่อทําการ
ผสมพันธุและวางไขตอไป  ปลากะพงขาวเปนสัตวนํ้าที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ  มีความนิยมในการบริโภคสูง 
แคดเมียมมีความเปนพิษอยางมากตอสัตวนํ้าและมีผลในระยะยาว
ตอการสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงมุงที่จะ
ศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของแคดเมียมที่มีตอลูกปลากะพงขาว  
และจัดทําชุดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาความเปนพิษของมล
สารในน้ําตอการตายของสัตวนํ้า  เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ 
และจัดการสิ่งแวดลอม 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของแคดเมียมตอ
การตายของลูกปลากะพงขาว 

2. เพื่อจัดทําชุดการเรียนการสอนเรื่องความเปนพิษของ
มลสารในน้ําตอการตายของสัตวนํ้า 

3.  เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ และจัดการ
ส่ิงแวดลอม 
 
3. วิธีการวิจัย   
   ศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของแคดเมียมตอการตาย
ของลูกปลากะพงขาวที่ระดับความเขมขนตางๆ 
 -  การทดลองขั้นเร่ิมตนเพื่อหาระดับความเขมขนของ
แคดเมียมที่ทําใหลูกปลากะพงขาวตายในเวลา 24 – 48 ชั่วโมง   ที่ 
3 ระดับ 1 ชุดควบคุม โดยเริ่มที่ 0, 17.5, 52.5 และ 87.5  ppm    
 -  การทดลองขั้นละเอียดเพ่ือหาระดับความเขมขนของ
แคดเมียมที่ทําใหลูกปลากะพงขาวตายรอยละ 50 หรือ เปอรเซ็นต
การตายสะสม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยนําชวงความเขมขนที่ได 



จากการทดลองขั้นเร่ิมตนมากําหนดใหละเอียดยิ่งข้ึน โดยใชระดับ
ความเขมขน 3 ระดับ ไดแก 24.5,  35 และ 42 ppm 
ขั้นตอนและวิธีการทดลอง  
1.  เตรียมอุปกรณ 
-  ขวดแกวขนาด 750   ml  จํานวน  20  ขวด 
-  เตรียมนํ้าทะเลสะอาดสําหรับการทดลอง  โดยการกรอง แลวเติม
ออกซิเจน ปริมาตร  100  ลิตร 
-  อาหารสําหรับลูกปลากะพงขาว  (Artemea)  โดยเพาะ  อารทีเมีย  
ในนํ้าทะเลผสมน้ําจืดอัตราสวน  1:1  ใหอากาศอยางแรง  เปนเวลา  
24  ชั่วโมง  
-  ลูกปลากะพงขาว  จํานวน  120  ตัว  สําหรับการทดลองครั้งที่  1  
และ  90  ตัวสําหรับการทดลองครั้งที่  2   
-  เตรียมสารละลายแคดเมียมเขมขน  โดยการนํา  Cd(NO3)2 .4H2O  
4.8  g  ละลายในน้ํากลั่นจนไดปริมาตร  1  ลิตร  จะไดสารละลายมี
ความเขมขน  1,750  ppm เทียบกับ Cd  
-  เตรียมสารละลายแคดเมียมในนํ้ากลั่นความเขมขนที่ทดสอบที่ 3 
ระดับความเขมขน   0, 17.5 .52.5 และ 87.5  ppm   สําหรับการ
ทดลองขั้นตน  โดยการนําสารละลายแคดเมียมเขมขนที่เตรียมไวมา
เจือจางกับนํ้าทะเล 
การเตรียมเม่ือใชปริมาตรภาชนะทดลอง บรรจุนํ้าทะเล 500 ml  
ดังน้ี 

ความเขมขนที่
ตองการ 
(ppm) 

ปริมาตรสารเริ่มตน + 
ปริมาตรน้ําทะเล (SW) 

(S= 32 psu) 
0 0 + 500 ml SW 

17.50 5 + 495 ml SW 
52.50 15 + 485 SW 
87.50 25 +475 SW 

ตองเขยาขวดใส สารละลายแคดเมียมใหเขากันกอนตวงดวย
กระบอกตวงทุกครั้ง  ความเขมขน ตั้งตน ที่ 1,750 ppm 
2.  ทําการทดลองขั้นตน  โดยการนําลูกปลากะพงขาวที่ปรับสภาพ
ในหองปฏิบัติการลวงหนาอยางนอย  1  วัน  ใชขวดแกวขนาดความ
จุ 750 ml ใสนํ้าทะเลผสม แคดเมียมตามอัตราที่กําหนด 500 ml 
ไมใหอากาศและอาหาร ใสลูกปลากะพงขาวขนาดเฉลี่ย  1.4  cm  
ขวดละ  10  ตัว  วางในชั้นเหล็กฉาก ทดลอง 3 ซํ้า ที่ความเขมขน 4 
ระดับ รวมลูกปลา 120 ตัว 
3.  ตรวจสอบสภาพและจํานวนลูกปลากะพงโดยใชเวลาตรวจสอบ
ดังน้ี 
   -  ภายใน  6  ชั่วโมงแรก  ดูทุกชั่วโมง  ไดแก  0 , 1 ,2 , 3, 4, 5 , 
6  ชั่วโมง 
   -  ระหวาง  6  -  24  ชั่วโมง  ดูทุก  3 ชั่วโมง  ไดแก  9 , 12 ,15 
, 18, 21, 24  ชั่วโมง 
   -  ระหวาง  24  -  96  ชั่วโมง  ดูทุก  12  ชั่วโมง  ไดแก  36 , 48 
, 60 , 72 ,  84,  96  ชั่วโมง 
4.  ทําการทดลองขั้นละเอียด  โดยนําชวงความเขมขนที่ไดจากการ
ทดลองขั้นเร่ิมตนมากําหนดใหละเอียดยิ่งข้ึน  โดยใชระดับความ
เขมขน  3  ระดับ  คือ  24.5  , 35 และ 42 ppm  โดยใชขอมูลชุด
ควบคุมชุดเดิมทํา  3  ซํ้า  แตละระดับความเขมขนโดยการนําลูก
ปลากะพงขาวที่ปรับสภาพในหองปฏิบัติการลวงหนาอยางนอย  1  

วัน  มาทดลองโดยใสลูกปลากะพงขาว  10  ตัว  ตอขวด  เปน
จํานวน  9  ขวด  ทําการตรวจสอบสภาพและจํานวนลูกปลากะพง
เชนเดิม 
5.  วัดคุณภาพน้ําไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม  pH  ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา  
6.  เก็บตัวอยางปลาที่ตายดองดวยฟอรมาลีน เพื่อหาขนาดความ
ยาวเฉลี่ย(cm) และ นํ้าหนักเฉลี่ย (g) โดยวัดขนาดความยาวสุด จาก
ปลายปาก-ปลายสุดหาง  
7.  คํานวณ LC50 ซ่ึงเปนความเขมขนที่ทําใหลูกปลาตาย 50%  โดย
สรางกราฟ  ระหวาง % Accumulative Mortality  กับ ความเขมขน  
หมายเหตุ : ชุดควบคุม หรือ 0% ลูกปลาจะตองไมตายเกิน 50% 
ภายในเวลาทั้งหมดที่ทําการทดลอง ถาเกินหรือเทากับ 50% ควรยุติ
การทดลอง     

นําการทดลองขั้นตน(วันที่ 9-13 เม.ย.2553 )และข้ัน
ละเอียด(วันที่ 10-14 เม.ย.2553) มาวิเคราะหรวมกัน  โดย การ
ทดลองขั้นตน(วันที่ 9-13 เม.ย.2553 ) ใชขอมูลที่ความเขมขน 0, 
17.5  .52.5 และ 87.5  ppm   และ ข้ันละเอียด(วันที่10-14 เม.ย.
2553) ทําการทดลองเพิ่มที่ความเขมขน 24.5  , 35 และ 42 ppm  
โดยใชขอมูลชุดควบคุมชุดเดิม 
8. จัดทําชุดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาความเปนพิษของมล
สารในน้ําตอการตายของสัตวนํ้า เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ 
และจัดการสิ่งแวดลอม 
 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 
1.  คุณภาพน้ํา   ระหวางการทดลอง 
-  อุณหภูมิอยูในชวง 31-32 องศาเซลเซียส 
-  ความเค็ม 32-35 ppt 
-  pH 7.8-8.0 
-  ปริมาณออกซิเจนละลาย   2.38-3.31  mg/l ตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําตลอดการทดลอง 

ความเขมขน(ppm) คา DO เม่ือส้ินสุดการทดลอง 
0 3.20 

17.5 3.31 
24.5 2.85 
35 2.95 
42 2.66 

52.5 2.43 
87.5 2.38 

คาเฉลีย่ 2.83 
คาต่ําสุด-สูงสุด 2.38-3.31 

 
2.  เปอรเซ็นตการตายสะสมของลูกปลากะพงขาวที่ความ
เขมขนตางๆ (ตารางท่ี 2 รูปท่ี1) 
-  ที่ความเขมขน 0 ppm หรือชุดควบคุม ไมพบความผิดปกติและ
การตายของลูกปลากะพงขาวในระยะแรก  เร่ิมพบการตายของลูก
ปลากะพงขาว  ที่  72  ชั่วโมง  โดยมีเปอรเซ็นตการตายสะสม เปน  
6.7  %  และ เม่ือครบ 96 ชั่วโมง  มีเปอรเซ็นตการตายสะสม อยูที่  
30  %   



24hr y = 11.086x - 12.341
R2 = 0.8386
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toxic test young seabass and Cd : 9-14April10
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-  ที่ความเขมขน17.5 ppm ใหผลการทดลองใกลเคียงชุดควบคุม  
คือ  ไมพบความผิดปกติและการตายของลูกปลากะพงขาวใน
ระยะแรก  เร่ิมพบการตายของลูกปลากะพงขาว  ที่  72  ชั่วโมง  
โดยมีเปอรเซ็นตการตายสะสมเปน  6.67  %  และ เม่ือครบ 96 
ชั่วโมง  มีมีเปอรเซ็นตการตายสะสม อยูที่  40  %   
-  ที่ความเขมขน 24.5   ppm เร่ิมมีการตายเกิดข้ึน ในชั่วโมงที่ 24   
30 %   และเพิ่มสูงข้ึนเปน  40  %  ที่ 48 ชั่วโมง เม่ือส้ินสุดการ
ทดลองที่ 96 ชั่วโมง เปอรเซ็นตการตายสะสม มีคาเทากับ 43.3% 
-  ที่ความเขมขน 35 ppm เร่ิมมีการตายเกิดข้ึน ในชั่วโมงที่ 24  40 
%   และคงที่  ที่  66.7 %  จนครบ  96  ชั่วโมง 
-  ที่ความเขมขน 42 ppm เร่ิมมีการตายเกิดข้ึน ในชั่วโมงที่ 24  
66.7 %   และคงที่  ที่  93.3 %  จนครบ  96  ชั่วโมง 
-  ที่ความเขมขน 52.5 และ  87.5  ppm มีการตาย 100  %  ภายใน  
24  ชั่วโมง 
ตารางท่ี 2   % Accumulative Mortality ของลูกปลากะพงขาว ที่
เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง   ความเขมขนแคดเมียม  0, 17.5, 
24.5, 35 , 42, 52.5 และ 87.5  ppm    

     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 % Accumulative Mortality ของลูกปลากะพงขาว ที่เวลา 
24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง  ความเขมขนแคดเมียม  0, 17.5  ,24.5  
,35  ,42  ,52.5 และ 87.5  ppm   การหาคาโดยประมาณ  LC50  
จากกราฟนี้  คา  LC50  ที่24-hr  ประมาณ = 35-40 ppm  , LC50ที่
48-hr   ประมาณ = 25-30 ppm, LC50ที่72-hr ประมาณ = 25-
30ppm  และ LC50ที่96-hr ประมาณ = 20-25 ppm 
 

3.  LC50  
คาความเขมขนของแคดเมียมที่ทําใหลูกปลากะพงขาวมี

เปอรเซ็นตการตายสะสมเทากับ 50% ที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 
ชั่วโมงในการคํานวณ จะแปลงคา % Accumulative Mortality เปน
คา probit และแปลงคาความเขมขนเปน log (ตารางที่ 3)  นํามาทํา
กราฟเปนเสนตรง (รูปที่ 3-5) และคํานวณคาความสัมพันธเชิงเสน
แลวจึงแทนคา % Accumulative Motility ที่ 50% ซ่ึงจะอยูในรูป log 
เม่ือถอดคา log ก็จะไดเปนคาความเขมขน   (ตารางที่ 4-5) 
ตารางท่ี 3   การแปลงคา % Accumulative Mortality เปนคา probit 
และ ความเขมขนเปน log  เพื่อคํานวณคา LC50 ความเขมขน
แคดเมียม  0, 17.5  ,24.5  ,35  ,42  ,52.5 และ 87.5  ppm   ที
เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง  (คา probit เปดจากตาราง probit) 
probit-log table 

24hr 48hr 72hr 96hr   
 Cd 
ppm 

log_ppm 
% probit % probit % probit % probit 

  
0 

  0   0   6.7 3.5242 30 4.4756 

  
17.5 

1.243 0 0 0  6.67 3.5242 40 4.7467 

  
24.5 

1.389 30 4.4756 40 4.7467 43.3 4.8236 43.3 4.8236 

  
35 

1.544 40 4.7467 66.7 5.4399 66.7 5.4399 66.7 5.4399 

  
42 

1.623 66.7 5.4399 93.3 6.4758 93.3 6.4758 93.3 6.4758 

  
52.5 

1.720 100 8.0902 100 8.0902 100 8.0902 100 8.0902 

  
87.5 

1.942 100 8.0902 100 8.0902 100 8.0902 100 8.0902 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  2  กราฟการวิเคราะหคา LC50 โดยการแปลงคา % 
Accumulative Mortality เปนคา probit และ ความเขมขนเปนคา log  
ความเขมขนแคดเมียม  0, 17.5  ,24.5  ,35  ,42  ,52.5 และ 87.5  
ppm  ที่เวลา 24 LC50 =  36.66  ppm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%accumulative mortality 

ppm 24hr 48hr 72hr 96hr 

0 0 0 6.7 30 

17.5 0 0 6.67 40 

24.5 30 40 43.3 43.3 

35 40 66.7 66.7 66.7 

42 66.7 93.3 93.3 93.3 

52.5 100    

87.5 100    



72hr y = 7.0794x - 5.0898
R2 = 0.9084
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96hr y = 5.7355x - 2.7669
R2 = 0.849
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รูปท่ี  3  กราฟการวิเคราะหคา LC50  โดยการแปลงคา % 
Accumulative Mortality เปนคา probit และ ความเขมขนเปนคา log  
ความเขมขนแคดเมียม  0, 17.5  ,24.5  ,35  ,42  ,52.5 และ 87.5  
ppm  ที่เวลา 48  LC50 =  34.19  ppm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  4  กราฟการวิเคราะหคา LC50 โดยการแปลงคา % 
Accumulative Mortality เปนคา probit และความเขมขนเปนคา log 
ความเขมขนแคดเมียม  0, 17.5 ,24.5 ,35 ,42  ,52.5 และ 87.5  
ppm ที่เวลา 72 hr  LC50 =  26.70  ppm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  5  กราฟการวิเคราะหคา LC50 โดยการแปลงคา % 
Accumulative Mortality เปนคา probit และ ความเขมขนเปนคา log  
ความเขมขนแคดเมียม  0, 17.5  ,24.5  ,35  ,42  ,52.5 และ 87.5  
ppm  ที่เวลา 96 hr  LC50 =  22.60  ppm 
 
ตารางท่ี 4 สมการเสนตรงที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ความ
เขมขนแคดเมียม 0, 17.5, 24.5, 35, 42, 52.5 และ 87.5 ppm   

 

คา y ในสมการ คือ คา probit ที่เทียบจากอัตราการตายสะสม คา x 
คือ คา log ของความเขมขน 
 ดังน้ัน เม่ือแทนคา y = 5 ซ่ึงเปนคา probit ที่มีเปอรเซ็นต
การตายสะสม 50% เพื่อหาคา x ซ่ึงเปนคา log ของความเขมขน 
และเม่ือถอดคา log ออกมาก็จะไดคา LC50 ซ่ึงเปนระดับความ
เขมขนที่ทําใหมีเปอรเซ็นตการตายสะสม 50% ที่เวลาตางๆ ดัง
ตารางที่ 5 และรูปที่ 6 
ตารางท่ี 5   LC50 ที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ของแคดเมียม
ตอลูกปลากะพงขาว  

เวลา LC50 (ppm) 
24 hr 36.66 
48 hr 34.19 
72 hr 26.70 
96 hr 22.60 

รูปท่ี  6 LC50 ที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ของแคดเมียมตอ
ลูกปลากะพงขาว 
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4. การตอบสนองของลูกปลากะพงขาว 
ตารางท่ี 6 ปฏิกิริยาของลูกปลากะพงขาวที่ความเขมขนของ  
               แคดเมียม ที่ระดับตางๆ 

ความ
เขมขน 

Cd (ppm) 

 
ปฏิกิริยาของลูกปลากะพงขาว 

0 -ลูกปลาวายน้ําปกติ อยูกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ขวด
แกว ลําตัวขนานกับแนวระดับ สีของลําตัวเปน
ลวดลายสีนํ้าตาลออนปนเหลือง 
-ตอมาลูกปลามีการขับถายของเสียเล็กนอย สวน
ใหญวายน้ําชาๆเกาะกลุมอยูดานลาง 
 ไมมีอาการผิดปกติ และไมพบการตายของลูกปลา
จนกระทั่งชั่วโมงที่  72  มีเปอรเซ็นตการตายสะสม 
6.7  %  และเม่ือครบ 96 ชั่วโมง  มีเปอรเซ็นตการ
ตายสะสม 30  % 

17.5 -ลูกปลาวายน้ําปกติ ลําตัวขนานกับแนวระดับ สีของ
ลําตัวเปนลวดลายสีนํ้าตาลออนปนเหลือง  
-ตอมาลูกปลามีการขับถายของเสียเล็กนอย สวน
ใหญวายน้ําชาๆเกาะกลุมอยูดานลาง พบการตาย
เพียงเล็กนอยหลงัจากผานไปแลว 72 ชั่วโมง  มี
เปอรเซ็นตการตายสะสม  6.67  %  และเม่ือครบ 96 

ชั่วโมงที่ สมการเสนตรง 

24 y = 11.086x-12.341 
48 y = 11.001x-11.874 
72 y = 7.0794x-5.0989 
96 y = 5.7355x - 2.7669 



ชั่วโมง  มีเปอรเซ็นตการตายสะสม 40  %   
24.5 -ในชวงแรกๆลูกปลาวายน้ําปกติ ลาํตัวขนานกับแนว

ระดับ อยูกระจัดกระจายทั่วทั้งขวดแกว  
- เม่ือครบ  24  ชั่วโมงบางสวนเร่ิมมีอาการผิดปกติ 
มีการขับถายของเสีย สีลําตัวเขมข้ึน วายน้ําเอียง
หรือนอนน่ิงๆอยูที่พื้น และเร่ิมตาย  เปอรเซ็นตการ
ตายสะสม 30  %  และเพิ่มเปน  40%  ที่  48  
ชั่วโมง  เปอรเซ็นตการตายสะสม อยูที่  43.3%  เม่ือ
ครบ  96  ชั่วโมง 

35 -ชวงแรกๆ ลูกปลาวายน้ําปกติ ลําตวัขนานกับแนว
ระดับ อยูกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ขวดแกว 
15 ชั่วโมงตอมาเริ่มมีอาการผิดปกติ คือ สีลําตัวเขม
ข้ึน วายน้ําเอียง และเร่ิมตาย 
-เปอรเซ็นตการตายสะสม เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
ลูกปลามีความออนแอ และนอนนิ่งอยูที่พื้นขวด 
บางสวนที่ยังมีชีวิตรอดก็พยายามวายน้ําอยูดานบน 
ที่  24  ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตการตายสะสม 40%  และ
คงที่ที่  66.7  %  ที่  48  ชั่วโมง  จนครบ  96  
ชั่วโมง 

42 -ชวงแรกๆ ลูกปลาวายน้ําปกติ ลําตวัขนานกับแนว
ระดับ อยูกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ขวดแกว 
15 ชั่วโมงตอมาเริ่มมีอาการผิดปกติ คือ สีลําตัวเขม
ข้ึน วายน้ําเอียง และเร่ิมตาย 
-เปอรเซ็นตการตายสะสม เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
ลูกปลาสวนใหญออนแอมากและนอนนิ่งอยูที่พื้นขวด
มีเพียงสวนนอยที่ยังพยายามวายน้ําข้ึนไปดานบน ที่  
24  ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตการตายสะสม 66.7%  และ
คงที่ที่  93.3  %  ที่  48  ชั่วโมง  จนกระทั่งครบ  96  
ชั่วโมง 

52.5 -ชวงแรกๆ ลูกปลาวายน้ําปกติ ลําตวัขนานกับแนว
ระดับ อยูกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ขวดแกว 
15 ชั่วโมงตอมาเริ่มมีอาการผิดปกติ คือ สีลําตัวเขม
ข้ึน วายน้ําเอียง และเร่ิมตาย 
-เปอรเซ็นตการตายสะสม เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
ลูกปลาสวนใหญออนแอมากและนอนนิ่งอยูที่พื้นขวด
ลูกปลาตายหมดภายใน  24 ชั่วโมง 

87.5 -ชวงแรกๆ ลูกปลาวายน้ําปกติ ลําตวัขนานกับแนว
ระดับ อยูกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ขวดแกว 
15 ชั่วโมงตอมาเริ่มมีอาการผิดปกติ คือ สีลําตัวเขม
ข้ึน วายน้ําเอียง และเร่ิมตาย 
-เปอรเซ็นตการตายสะสม มีคาคอนขางสูงเม่ือผาน
ไป 15 ชั่วโมง และลูกปลาสวนใหญออนแอมากและ
นอนนิ่งอยูที่พื้นขวด ลูกปลาตายหมดภายใน 24 
ชั่วโมง   

 

5. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา   
- ลูกปลากะพงขาวมีการตอบสนองตอ นํ้าทะเลที่ มี

สวนผสมของ แคดเมียมตามระดับความเขมขน   และระยะเวลา  
จากการสังเกตในระยะแรกๆ ลูกปลายังคงวายน้ําตามปกติ แตเม่ือ
เวลาผานไปประมาณ 10-15 ชั่วโมง จะเร่ิมสังเกตเห็นวามีความ
ผิดปกติเกิดข้ึนอยางเห็นไดชัด คือ ลําตัวมีสีเขมข้ึน พยายามวายน้ํา
ข้ึนมาอยูดานบนของขวดแกว และเม่ือไดรับแคดเมียมในปริมาณ
มากขึ้นหรือนานข้ึน ก็จะเร่ิมวายน้ําเอียง นอนน่ิงอยูกับพื้น และตาย
ในที่สุด อางถึงใน  ประกอบ  ศรีจันทร  (2529)  อธิบายวาการ
ตอบสนองแบบเฉียบพลันของพิษแคดเมียม  จะกอใหเกิดอันตราย
กับเหงือก  โดยมีการบวมพองของเยื่อบุผิว  ทําใหมีปญหาในการ
ควบคุมการซึมผานสารของเซลลในเหงือกทําให มีผลตอการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจน 

- การตอบสนองของลูกปลากะพงขาวดังกลาวนาจะมี
สาเหตุหลักมาจาก แคดเมียม ที่ผสมอยูในนํ้าทะเล เน่ืองจาก ไมพบ
ความผิดปกติใดๆในลูกปลากะพงขาวชุดควบคุมระยะแรกของการ
ทดลอง จนกระทั่งที่เวลา  72    ชั่วโมง  มีอัตราการตายสะสม
เกิดข้ึน 6.7  %  และเพิ่มเปน  30  %  เม่ือครบ  96  ชั่วโมง  และ
พบวาที่ความเขมขน  17.5  ppm  ใหผลการทดลองใกลเคียงกับชุด
ควบคุม  สรุปไดวาเปนระดับความเขมขนที่ยังไมเร่ิมแสดงผลตอการ
ตายของลูกปลากะพงขาว 

- จากการคํานวณหาคาความเขมขนที่ทําใหลูกปลากะพง
ขาวมีเปอรเซ็นตการตายสะสม 50% หรือLC50 พบวา  คา  24-hr  
LC50  ของแคดเมียมมีคาเทากับ  36.66   ppm  และพบวาคา  LC50  
ที่เวลาตางกันจะมีคาแตกตางกัน  โดยที่เวลานอยคา  LC50  จะมาก    
ดังผลการทดลองที่ไดในครั้งน้ี  ที่เวลา 24 , 48, 72  และ  96  
ชั่วโมง  คา  LC50  ที่ไดมีคาเทากับ  36.66 , 34.19,  26.70  และ  
22.60  ppm ตามลําดับ  ซ่ึงสรุปไดวา  เปอรเซ็นตการตายสะสมของ
ลูกปลากะพงขาวขึ้นอยูกับความเขมขน  และระยะเวลาที่ไดรับ
สารละลายแคดเมียม   
-การทดลองครั้งน้ีจะไมคํานวณคาความปลอดภัย (Safety Level) 
เน่ืองจากเปนการทดลองระยะสั้นควรทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันคา 
LC50 ที่ไดกอนนําไปคํานวนคาความปลอดภัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการครุวิจัย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไดรับความสะดวกดาน
สถานที่และการฝกทําวิจัยจากสถานวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและ
ศูนยฝกนิสิตเกาะสีชัง  จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย  เกาะสีชัง  จ.ชลบุรี 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร. กัลยา  วัฒยากร  
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และคณาจารยรวมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ํา  จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย  ที่ไดใหความรู ความ
เขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิ จัย และใหความชวยเหลือตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย จนกระทั่งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   

ขอบคุณ ดร.สมภพ  รุงสุภา  ตลอดจนคณะนักวิจัยและ
เจาหนาที่จากสถานวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิตเกาะ
สีชัง  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เกาะ
สีชัง  จ.ชลบุรี  ที่ไดใหความรูในดานวิทยาศาสตรทางทะเล  ใหความ



ชวยเหลืออํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ จนงานวิจัยใน
คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงได  
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