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การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยทีร่ บั สัมผัสโลหะหนักในสภาพ
ทดลองเลี้ ยงในน้ าและตะกอนดินจากเหมืองแร่ทองคา
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ในสภาพการทดลองเลี้ยงใน
นา้ และตะกอนดินจากเหมืองแร่ทองคา ระยะเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับชุดอ้ างอิง วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในนา้ ตะกอนดิน และปลา
ดุกอุยด้ วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) เตรียมโครโมโซมจากเนื้อเยื่อไตโดยวิธี
ทางตรง ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนัก ก่อนการทดลองในนา้ พบปริมาณของสารหนู แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว ในชุดทดลอง มี
ค่าเฉลี่ย 0.229±0.009 0.007±0.003 0.007±0.000 และ 0.007±0.003 mg/l ตามลาดับ ชุดอ้ างอิงตรวจพบค่าเฉลี่ยของสารหนูและ
ตะกั่วเท่ากับ 0.010±0.000 และ 0.010±0.000 mg/l ตามลาดับ แต่ ไม่ พบแคดเมียมและโครเมียม ซึ่งชุดทดลองมีค่าสารหนูและ
แคดเมี ย มเกิ น ค่ า มาตรฐาน ปริ ม าณโลหะหนั ก ในตะกอนดิ น จากชุ ด ทดลองพบสารหนู แคดเมี ย ม โครเมี ย มและตะกั่ ว มี ค่ า
130.492±5.570 120.466±14.576 21.031±0.288 และ 36.926±3.265 mg/kg ตามลาดับ ชุดอ้ างอิงพบค่ าเฉลี่ยของแคดเมียม
โครเมียมและตะกั่ว มีค่า 0.390±0.288 11.033±3.074 และ 4.027±1.835 mg/kg ตามลาดับ แต่ไม่พบสารหนู ชุดทดลองมีค่าสาร
หนูและแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานคุณภาพดิน หลังการทดลองเลี้ยงพบว่าปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียมและตะกั่ว ในปลาดุกอุยใน
ชุดทดลองมีค่า 0.586±0.404 2.314±2.369 2.090±0.305 และ 0.277±0.011 mg/kg ตามลาดั บ ชุดอ้ า งอิง พบตะกั่ว มี ค่า
0.162±0.073 mg/kg ในชุ ด ทดลองมี แคดเมี ย มและโครเมี ย มเกินค่ า มาตรฐานอาหารปนเปื้ อน ปลาดุ ก อุย ทั้ง 2 ชุ ดการทดลองมี
โครโมโซมดิพลอยด์ 54 แท่ง (2n = 54) ในชุดทดลองตรวจสอบเซลล์ปลาดุกอุย 3 ตัว ตัวละ 50 เซลล์ พบ 5 รูปแบบความผิดปกติของ
โครโมโซม คือ single chromatid gap (SCG) deletion (D) fragmentation (F) centric fragmentation (CF) และ isochromatid gap
(ISCG) จานวน 4 9 1 5 และ 2 ตาแหน่ง ตามลาดับ โดยมีจานวนเซลล์ท่โี ครโมโซมผิดปกติคิดเป็ นร้ อยละ 9.33 เซลล์ ลักษณะความ
ผิดปกติท่พี บมากที่สดุ ในตัวอย่างปลาดุกอุย คือ D
2

คาสาคัญ: ความผิดปกติของโครโมโซม โลหะหนัก ปลาดุกอุย เหมืองแร่ทองคา
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Abstract
The objective of this study was to investigate chromosomal aberrations of Gunther's walking catfish (Clarias macrocephalus)
exposed to heavy metals contaminated water and sediment from gold mine for 30 days compared to unaffected area. Heavy metal
concentrations in water, sediment and C. macrocephalus were measured by using inductively coupled plasma optical emission
spectrometry (ICP-OES). Assessment of chromosomal aberration of C. macrocephalus prepared from kidney tissues by direct
method. Heavy metal concentrations in water and sediment were analyzed before the experiment. The results showed that the
mean value concentrations of arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr) and lead (Pb) in water were 0.229±0.009,
0.007±0.003, 0.007±0.000 and 0.007±0.003 mg/l, respectively in the experimental group. The reference group exhibited As
and Pb at 0.010±0.000 and 0.010±0.000 mg/l, respectively; whereas, Cd and Cr were not detected. As and Cd in the
experimental group exceeded the water quality standard. The experimental group concentrations of As, Cd, Cr and Pb in sediment
were 130.492±5.570, 120.466±14.576, 21.031±0.288 and 36.926±3.265 mg/kg, respectively. The reference group
exhibited Cd, Cr and Pb at 0.390±0.288, 11.033±3.074 and 4.027±1.835 mg/kg, respectively, while As was not detected.
As and Cd in the experimental group exceeded the soil quality standard. The experimental group concentrations of As, Cd, Cr
and Pb in C. macrocephalus samples were 0.586±0.404, 2.314±2.369, 2.090±0.305 and 0.277±0.011 mg/kg, respectively.
The reference group exhibited only Pb at 0.162±0.073 mg/kg. Cd and Cr in the experimental group exceeded the standard
contamination in food. The diploid chromosomes of C. macrocephalus were 54 (2n=54). Chromosomal aberration in 50 kidney
cells of three C. macrocephalus raised in heavy metals contaminated water and sediment from gold mine were found in 5 types
including single chromatid gap (SCG), deletion (D), fragmentation (F), centric fragmentation (CF) and isochromatid gap
(ISCG), which were detected at 4, 9, 1, 5 and 2 positions, respectively. The percentage of the cell numbers of chromosomal
aberration was 9.33. The most of chromosomal aberration type in C. macrocephalus samples was D.
Keywords: Chromosomal aberration, Heavy metals, Gunther's walking catfish, Gold mine

บทนา
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ล้ วนเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ความต้ องการ
ใช้ แร่ เพิ่ มสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่ อตอบสนองความต้ องการด้ าน
วั ต ถุ ดิ บ ของทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม และ
ชี วิ ต ประจ าวั น ของประชาชนภายในประเทศอย่ า ง
หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ในสัง คมปั จ จุ บั น เครื่ อ งอุ ป โภค วั ส ดุ
อุปกรณ์เกือบทั้งหมดจะต้ องมีแร่เป็ นวัตถุดิบเบื้องต้ นใน
การผลิ ต ตลอดรวมถึ ง สาธารณู ป โภคพื้ นฐานด้ วย
(Chonpichan, 2015) การทาเหมืองแร่ยังเป็ นนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศที่กาลังพั ฒนาในปั จจุ บัน
น ามาใช้ เพื่ อเพิ่ มการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
(Jeronimo, Rapb, & Vosca, 2015) ปั จจุบันประเทศ
ไทยมีพ้ ื นที่ท าเหมือ งแร่ ท่ีไ ด้ ป ระทานบัต รกว่ า 1,500
แปลง เฉพาะแปลงแร่ทองคาที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ขุดแร่
ได้ มีท้งั หมด 33 แปลง มีมูลค่าผลผลิตประมาณ 5,845
ล้ านบาท (Khunin, 2015)
เหมืองแร่ทองคาภูทบั ฟ้ า อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เปิ ดทาเหมืองแร่ในปี พ.ศ. 2549 พบสายแร่อาร์เซโนไพ
ไรต์ ที่ มี แ ร่ ทองค าพบร่ วมอยู่ และมี ส ารหนู เป็ น

องค์ประกอบหลักของสายแร่ ซึ่งสารหนูเป็ นโลหะหนักที่
มี ค วามเป็ นพิ ษ สู ง มี ร ายงานว่ า เหมื อ งแร่ ท องค า
ก่ อให้ เ กิด ปั ญ หาผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อม โดยมี การ
รั่ ว ซึ มของน้า จากบ่ อ เก็บ กากแร่ ล งสู่ท่ีน าและแหล่ ง น้า
สาธารณะ ลาห้ วยและแหล่งนา้ บาดาลบริเวณรอบเหมือง
ปนเปื้ อนด้ วยโลหะหนัก เช่ น ไซยาไนด์ สารหนู ตะกั่ว
และปรอท ตั้ ง แต่ ปี แรกของการท าเหมื อ ง (Pollution
control department, 2009) สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Intarat (2007) พบว่าในเขตภูทบั ฟ้ า ภูเหล็ก และภูซา
ป่ าบอน คุณภาพนา้ ในลานา้ ฮวยจัดอยู่ในแหล่งนา้ ผิวดิน
ประเภท 3-4
พบปริ ม าณแคดเมี ย ม ไซยาไนด์
แมงกานี ส และสารหนู ใ นบางสถานี ป ริ ม าณสูง รวมถึ ง
การศึกษาของ Boonmee and Neeratanaphan (2014) พบ
ปริมาณสารหนูในตะกอนดินทุกจุ ดเก็บตัวอย่ างมีค่าเกิน
มาตรฐานคุณภาพดิน และจากการศึกษาของ Pholweang
(2014) พบว่ามีการสะสมสารหนูในหอยฝาเดียวเกินค่า
มาตรฐาน เป็ นสิ่งยืนยันว่ า กิจกรรมของเหมืองแร่ ทาให้
บริเวณใกล้ เคียงได้ รับผลกระทบจากการปนเปื้ อนของ
โลหะหนักในปริมาณสูง ทาให้ เกิดความกังวลต่อมลพิษที่
อาจเกิดขึ้นแก่ชาวบ้ านเป็ นอย่ างมาก การแพร่ กระจาย
ของโลหะหนักที่ออกสู่ส่งิ แวดล้ อม สามารถสะสมอยู่ใน
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อวั ย วะของสิ่ง มี ชี วิ ต เช่ น หั ว ใจ ตั บ สมอง กระเพาะ
อาหาร ไขกระดูก และบริเวณที่มีไขมันเป็ นองค์ประกอบ
(Larramendy, Popescu, & Dipaolo, 1981; Tseng et
al., 2006) ดังนั้นถ้ าสิ่งมีชีวิตได้ รับโลหะหนักในปริมาณ
เล็ก น้ อยแต่ มี ร ะยะเวลานานก็ส ามารถที่ จ ะสะสมใน
ร่ างกายได้ มากขึ้น จนเป็ นอันตรายได้ ในระยะยาว พิ ษ
ของโลหะหนักสามารถทาลายระบบประสาท ทาลายเซลล์
สมอง เปลี่ยนแปลงการทางานของเอ็นไซม์ท่สี าคัญหลาย
ชนิด ทาให้ กระบวนการหายใจระดับเซลล์ถูกขัดขวางทา
ให้ เกิด การยัง ยั้ งปฏิกิริ ย าทางชี วเคมีท่ีส าคัญ ของเซลล์
และเกิดผลเสียกับอวัยวะเหล่ านั้นของร่ างกายสิ่งมีชีวิต
(An et al., 2004) นอกจากนี้ยังทาให้ ดเี อ็นเอถูกทาลาย
และเกิด การแตกหั ก ของโครโมโซมได้ (Yadav &
Trivedi, 2009) กรณีตัวอย่ า งการศึ กษาโรคที่เกิดจาก
การปนเปื้ อนของสารหนูในนา้ หรืออาหาร เช่น Bowen’s
disease พบว่ าผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของโครโมโซม
มากกว่าผู้ท่ไี ม่ได้ เป็ นโรค (Ghosh et al., 2007) ยิ่งไป
กว่ านั้น มีการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ด เลือดขาวเพื่ อ
ตรวจสอบดู ค วามผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมและการ
แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมระหว่าง Sister chromatid
เปรียบเทียบกับประชากรที่ไม่ได้ รับการปนเปื้ อนของสาร
หนู พบว่ าความผิดปกติข องโครโมโซมในกลุ่ มที่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(Mahata et al., 2003) ผลที่ได้ กส็ อดคล้ องกันเมื่อทา
การทดลองโดยใช้ สาร Arsenic trioxide (As2O3) ฉีดเข้ า
ช่ อ งท้ อ งหนู ท ดลองที่ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า งกัน เมื่อ น าหนู
ทดลองมาตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมพบว่าที่
ความเข้ มข้ นที่สงู ขึ้นจะมีความผิดปกติของโครโมโซมเพิ่ม
มากขึ้น ตามล าดับ และมีการตรวจสอบ Micronucleus
test พบว่ามีผลไปในทิศทางเดียวกันคือที่ความเข้ มข้ นที่
สู ง ขึ้ นจะมี ค วามผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมที่ ม ากขึ้ น
(Patlolla & Tchounwou, 2005)
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณ
โลหะหนั กในสิ่งแวดล้ อมบริเ วณใกล้ บ่อ กักเก็บกากแร่
เหมืองแร่ ทองคา และผลกระทบต่ อความผิดปกติของ
โครโมโซมสิ่ง มี ชี วิ ต โดยเลื อ กใช้ ป ลาดุ ก อุ ย (Clarias
macrocephalus) เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ บ่ ง บ อ ก ส ภ า พ
สิ่ ง แวดล้ อม เนื่ อ งจากปลาดุ ก อุ ย มี ลั ก ษณะของการ
ดารงชี วิต หากินตามพื้ นหน้ าดิ น จึง มีโ อกาสได้ รั บโลหะ
หนักในปริมาณมาก การศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้ นการวิจัย
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เพื่ อ ศึ ก ษากลไกการปลดปล่ อ ย การเคลื่ อ นย้ า ย การ
ปนเปื้ อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้ อมและการสะสมใน
สิ่งมีชีวิต ส่วนการศึกษาผลของโลหะหนักต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อ
ได้ รั บ โลหะหนั ก โดยเฉพาะระดั บ เซลล์ มี ก ารศึ ก ษา
ค่อนข้ างน้ อย ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยในสภาพ
การทดลองเลี้ ยงในน้า และตะกอนดิ น จากเหมื อ งแร่
ทองคาเปรียบเทียบกับปลาดุกอุยในชุดอ้ างอิง ซึ่งอยู่บน
สมมติฐานว่าหากเหมืองแร่ ทองคาถูกปิ ดทาการ ดินและ
น้า จากบริ เ วณพื้ นที่ดัง กล่ า วไม่ มีก ารปนเปื้ อนเพิ่ ม ขึ้ น
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศดังกล่ าวจะเกิดผลกระทบอย่างไร
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ จะเป็ นข้ อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปสู่การ
วางแผนจัดการสิ่งแวดล้ อมต่อไป
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
1. จุดเก็บตัวอย่างนา้ และตะกอนดิน
เก็บตัวอย่างนา้ และตะกอนดินในลานา้ ห้ วยเหล็ก ใกล้
บ่ อกักเก็บกากแร่ ของเหมืองแร่ ทองคาภูทับฟ้ า อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย จานวน 3 จุด และพื้นที่อ้างอิงที่ไม่ได้
รับผลกระทบจากเหมืองแร่ ทองคา โดยเก็บตะกอนดิน
จากหนองนา้ บริเวณบ้ านไก่นา ตาบลสาราญ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
2. การเตรียมชุดทดลอง
การทดลอง แบ่งออกเป็ น 2 ชุดการทดลอง ได้ แก่
การทดลองที่ 1 คือ ชุดทดลอง โดยใช้ นา้ และตะกอนดิน
ที่เก็บจากบริเวณใกล้ บ่อกักเก็บกากแร่ เหมืองแร่ ทองคา
เปรียบเทียบกับการทดลองที่ 2 คือ ชุดอ้ างอิง โดยใช้
นา้ ประปาและตะกอนดินที่เก็บจากพื้นที่อ้างอิงที่ไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหมืองแร่ ทองคา และทาการทดลองเลี้ยง
ปลาดุกอุยทั้งสองชุดเป็ นระยะเวลา 30 วัน ในตู้เลี้ยงปลา
ในห้ องทดลอง โดยเลือกลูกปลาดุกอุยที่มีอายุ 1 เดือน
จากกรมประมง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนา้ หนักอยู่ในช่วง
2-3 g จานวนชุดการทดลองละ 12 ตัว มีการเติมอากาศ
และให้ อาหารปลาแบบเม็ดชั่งนา้ หนักให้ เท่ากัน ทั้ง 2 ชุด
ทดลอง
3. วิธกี ารเตรียมตัวอย่าง
3.1 วิธกี ารเตรียมตัวอย่างนา้
ตัวอย่ างนา้ ปริมาตร 25 ml เติมกรดไนตริก
(HNO3) เข้ มข้ น 1.25 ml นาไปย่อยบน water bath ที่
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อุณหภูมิ 90±5 ๐C เป็ นเวลา 30 นาที กรองสารละลาย
ผ่านกระดาษกรอง ปรับปริมาตร 50 ml (APHA, 2005)
3.2 วิธกี ารเตรียมตัวอย่างตะกอนดิน
ตั ว อย่ า งตะกอนดิ น ตากในที่ร่ ม จนแห้ ง และ
น ามาบดให้ ละเอีย ด น าตะกอนดิ น ร่ อ นผ่ า นตะแกรง
ขนาด 0.5 mm ชั่งตะกอนดินละเอียด 1 g ไฮโดรเจน
คลอไรด์ (HCl) 15 ml เติม กรดไนตริ ก (HNO3)
เข้ มข้ น 5 ml และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 10
ml นาไปย่อยด้ วยเครื่องย่อยดินที่อณ
ุ หภูมิ 180-220 ๐C
เป็ นเวลา 2 ชั่ ว โมง กรองผ่ า นกระดาษกรอง ปรั บ
ปริมาตร 50 ml (APHA, 2005)
3.3 วิธเี ตรียมตัวอย่างปลาดุกอุย
น าตั ว อย่ า งเนื้ อปลาดุ ก อุ ย ไปบดละเอีย ด ชั่ ง
ตัวอย่างเนื้อปลาดุกอุย 1 g เติมกรดไนตริก (HNO3)
เข้ มข้ น 7 ml และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 1 ml
นาไปย่อยบน water bath ที่อุณหภูมิ 90±5 ๐C เป็ นเวลา
2 ชั่วโมง กรองผ่านกระดาษกรอง ปรับปริมาตร 25 ml
(APHA, 2005)
4. การตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก
ตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ในสารละลายตัวอย่ างน้า
และตะกอนดิน ก่ อนการทดลองทั้ง สองชุ ด การทดลอง
และปริ ม าณโลหะหนั ก ที่ ส ะสมในปลาดุ ก อุ ย หลั ง การ
ทดลองเลี้ ยง โดยการเตรี ย มตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี APHA
(2005) และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโลหะหนั ก ด้ ว ยเครื่ อ ง
Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometry (ICP-OES)
5. การตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุย
การเตรียมโครโมโซมเตรียมโดยวิธที างตรง โดยใช้ ไต
เป็ นอวัยวะที่ใช้ ในการศึกษา เนื่องจากเป็ นอวัยวะที่มีการ
แบ่ งเซลล์ ตลอดเวลา โดยเตรียมจากภายในตัวปลาใน
สภาพ in vivo ดัดแปลงจากวิธี ของ Chen and Ebeling
(1968) และ Nanda et al. (1995) ดังนี้
ฉีดโคลซิซีน 0.05% ขนาด 1 ml ต่อนา้ หนักตัว 100
g เข้ าไปในช่องท้ องของปลาดุกอุย เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
สลบปลาโดยใช้ นา้ แข็ง จากนั้นนาปลามาผ่าช่องท้ องเพื่อ
นาไตออกมา ตัด ไตเป็ นชิ้น เล็ก และบดให้ ล ะเอีย ดโดย
เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์เข้ มข้ น 0.075 M
6-8 ml บ่มในอุณหภูมิห้อง 30 นาที นาหลอดเซลล์ไป
ปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,200-1,500 รอบ/นาที เป็ น

เวลา 10 นาที ดูดส่วนใสด้ านบนทิ้ง และเติมนา้ ยาตรึง
สภาพที่มสี ่วนผสมของ เมทานอล 3 ส่วนต่อกรดอะซิติก
1 ส่วน ที่เตรียมใหม่และเย็นจัด นาหลอดเซลล์ไปปั่ น
เหวี่ยงที่ความเร็ว 1,200-1,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา
10 นาที ดูดส่วนใสด้ านบนทิ้ง เติมนา้ ยาตรึงสภาพ 7-8
ml นาตัวอย่างไปปั่ นเหวี่ยงอีกครั้ง ทาซา้ เพื่อล้ างตะกอน
ให้ สะอาด 3-4 ครั้ง เก็บตะกอนเซลล์ในสารละลายตรึง
เซลล์ท่ี -20 ๐C
การเตรียมสไลด์โครโมโซม ล้ างสไลด์ด้วยนา้ กลั่นเพื่อ
กาจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกออกจากสไลด์ วางไว้ ให้
แห้ งแล้ วล้ างสไลด์อกี ครั้งด้ วยนา้ ยาคงสภาพก่อนนาไปใช้
การหยดเซลล์ ทาโดยดูดนา้ ยาคงสภาพออกจากหลอดจน
เหลือประมาณ 0.5 ml ดูดเซลล์หยดลงบนสไลด์ท่เี ตรียม
ไว้ 1 หยด จากนั้นหยดนา้ ยาคงสภาพที่เตรียมใหม่และ
เย็นจัดลงไปอีก 1-2 หยด เพื่อช่วยให้ เซลล์กระจายตัวดี
ยิ่งขึ้นแล้ ววางไว้ ให้ แห้ ง
การย้ อมสีโ ครโมโซมแบบธรรมดาด้ ว ยสีจิ มซ่ า น า
สไลด์ท่ผี ่านขั้นตอนการเตรียมและย้ อมสีโครโมโซมแล้ ว
มาตรวจสอบดู ความผิด ปกติของโครโมโซมด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์แบบใช้ แสง กาลังขยาย 100 เท่า โดยทาการ
ตรวจสอบโครโมโซมปลาดุกอุยจากชุดทดลอง 3 ตัว และ
ชุดอ้ างอิง 3 ตัว จานวนตัวละ 50 เซลล์ นับจานวนเซลล์
ที่มคี วามผิดปกติของโครโมโซมที่พบในปลาแต่ละตัว คิด
เป็ นร้ อยละความผิดปกติจากเซลล์ท้งั หมดที่ทาการศึกษา
6. สถิตทิ ่ใี ช้ ในในการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย ร้ อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
1. ปริมาณโลหะหนักในน้ า และตะกอนดิน ก่อนการ
ทดลอง
ผลการตรวจวั ด ปริ ม าณสารหนู (As) แคดเมี ย ม
(Cd) โครเมีย ม (Cr) และตะกั่ว (Pb) ในน้า จากชุ ด
ทดลองและชุดอ้ างอิงมีค่าดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า As และ
Cd ในชุ ดทดลองมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพแหล่ งน้าที่
กาหนดไว้ ท่ี 0.01 และ 0.005 mg/l ตามลาดับ ส่วนใน
ชุดอ้ างอิงปริมาณโลหะหนักมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
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ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้ อนในนา้ จากชุดทดลองและชุดอ้ างอิง ก่อนการทดลองเลี้ยง
สภาพการทดลอง

ตัวอย่าง

ชุดทดลอง

ชุดอ้ างอิง

1

ค่ามาตรฐาน1

1
2
3
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
ค่าเฉลี่ย

As
0.239
0.225
0.223
0.229±0.009
0.010
0.010
0.010
0.010±0.000
0.01

ปริมาณโลหะหนักในนา้ ( mg/l )
Cd
Cr
0.011
0.007
0.005
0.007
0.005
0.007
0.007±0.003
0.007±0.000
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
0.005
0.05

Pb
0.011
0.005
0.006
0.007±0.003
0.010
0.010
0.010
0.010±0.000
0.05

มาตรฐานคุณภาพนา้ ผิวดินประเภทที่3 การใช้ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2535
เรื่องการกาหนดคุณภาพนา้ ผิวดิน

ปริ มาณโลหะหนั ก ในตะกอนดิน มีค่ าดัง ตารางที่ 2 และเกษตรกรรมกาหนดไว้ ท่ี 3.9 และ 37 mg/kg
จากชุดทดลองพบว่ า As และ Cd เกินค่ามาตรฐาน ตามลาดับ ส่วนในชุดอ้ างอิงปริมาณโลหะหนักไม่เกินค่า
คุ ณ ภาพดิน ที่ใ ช้ ป ระโยชน์ น อกเหนื อ จากการอยู่ อ าศั ย มาตรฐาน
ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้ อนในตะกอนดินจากชุดทดลองและชุดอ้ างอิง ก่อนการทดลองเลี้ยง
สภาพการทดลอง
ชุดทดลอง

ชุดอ้ างอิง

ค่ามาตรฐาน2

ตัวอย่าง
1
2
3
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
ค่าเฉลี่ย

As
135.744
131.082
124.651
130.492±5.570
Not detected
Not detected
Not detected
≤3.9

ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน (mg/kg)
Cd
Cr
128.810
21.010
128.953
21.329
103.636
20.754
120.466±14.576
21.031±0.288
0.720
13.810
0.260
11.560
0.190
7.730
0.390±0.288
11.033±3.074
≤37
≤300

Pb
38.796
38.826
33.156
36.926±3.265
5.860
4.030
2.190
4.027±1.835
≤400

2

มาตรฐานคุ ณภาพดินที่ใช้ ประโยชน์เพื่ อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2535 เรื่องการกาหนด
คุณภาพดิน

2. ปริมาณโลหะหนักในปลาดุกอุยที่เลี้ ยงในน้ าและดิน
ที่ปนเปื้ อนโลหะหนัก
การรับสัมผัสโลหะหนักของปลาดุกอุย ระยะเวลา 30
วัน ในชุดทดลอง และชุดอ้ างอิง หลังการทดลองเลี้ยงใน
นา้ และตะกอนดินที่ปนเปื้ อนโลหะหนัก พบปริมาณโลหะ
หนักมีค่าดังตารางที่ 3 ในชุดทดลองมี Cd และ Cr เกิน
ค่ามาตรฐานอาหารปนเปื้ อนกาหนดไว้ ท่ี 0.05 และ 2
mg/kg ตามลาดับ ส่วนในชุดอ้ างอิงปริมาณโลหะหนักที่
ตรวจพบไม่เกินค่ามาตรฐาน
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3. การตรวจสอบโครโมโซมปลาดุกอุย
การศึ ก ษาความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบลั กษณะของโครโมโซมพื้ นฐานของสิ่งมีชีวิ ต
ก่อนโดยการเตรี ยมโครโมโซมปลาดุ กอุย ทางตรงจาก
เซลล์ไต และย้ อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา พบว่าปลาดุก
อุยจากชุดทดลองและชุดอ้ างอิงไม่มคี วามแตกต่างกันของ
จานวนโครโมโซมดิพลอยด์ มีโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ
54 แท่ง (2n=54) เป็ นโครโมโซมชนิ ด เมทาเซนทริ ก
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ทดลองพบ 5
รู ป แบบความผิ ด ปกติ คื อ single
chromatid gap (SCG), deletion (D), fragmentation
(F), centric fragmentation (CF) และ isochromatid
gap (ISCG) ดังรูปที่ 2 มีจานวนเท่ากับ 4 9 1 5 และ 2
ต าแหน่ ง ตามล าดั บ โดยมี จ านวนเซลล์ ท่ีโ ครโมโซม
ผิ ด ปกติ คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.33 เซลล์ ลั ก ษณะความ
ผิดปกติท่พี บมากที่สุด คือ D ส่วนในชุดอ้ างอิงไม่พบ
ความผิดปกติของโครโมโซม

(m) 15 คู่ ซับเมทาเซนทริก (sm) 6 คู่ อะโครเซนทริก
(a) 4 คู่ และเทโลเซนทริก (t) 2 คู่ ดังรูปที่ 1
4. การประเมินความผิดปกติ ของโครโมโซมปลาดุ ก
อุย
การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุย
ในชุ ดทดลองเลี้ยงในน้า และตะกอนดินจากเหมืองแร่
ทองคาเปรียบเทียบกับปลาดุกอุยในชุดอ้ างอิง สภาพการ
ทดลองละ 3 ตัว ตัวละ 50 เซลล์ พบความผิดปกติดัง
ตารางที่ 4 รูปแบบความผิดปกติของโครโมโซมในชุด

ตารางที่ 3 ปริมาณโลหะหนักที่สะสมในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ที่เลี้ยงในนา้ และดินที่ปนเปื้ อนโลหะหนัก
สภาพการทดลอง

ตัวอย่าง

As
1.364
1.162
0.586
0.586±0.404
Not detected
Not detected
Not detected
≤2

1
2
3
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
ค่าเฉลี่ย

ชุดทดลอง

ชุดอ้ างอิง

ค่ามาตรฐาน3
3

ปริมาณโลหะหนักในปลาดุกอุย (mg/kg)
Cd
Cr
2.167
1.744
4.753
2.322
0.021
2.203
2.314±2.369
2.090±0.305
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected
≤0.05
≤2

Pb
0.285
0.282
0.264
0.277±0.011
0.246
0.113
0.128
0.162±0.073
≤1

มาตรฐานอาหารปนเปื้ อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529

ตารางที่ 4 ลักษณะความผิดปกติของโครโมโชมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) หลังการทดลองเลี้ยง
สภาพการ
ทดลอง
ชุดทดลอง

ชุดอ้ างอิง

ตัวอย่าง
ปลาดุกอุย
1
2
3
รวม
1
2
3
รวม

จานวนโครโมโซมผิดปกติ
SCG

D

F

CF

ISCG

0
3
1
4
0
0
0
0

2
1
6
9
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0

2
0
3
5
0
0
0
0

0
2
0
2
0
0
0
0

จานวนตาแหน่ง
ที่ผดิ ปกติ

จานวนเซลล์
ที่ผดิ ปกติ

ร้ อยละ
ความผิดปกติ
ของเซลล์

4
7
10
21
0
0
0
0

2
5
7
14
0
0
0
0

4
10
14
9.33
0
0
0
0

107

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3

รูปที่ 1 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป์ ของปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) 2n=54 จากชุดทดลอง และ deletion (D) (ก)
และชุดอ้ างอิง (ข) โดยการย้ อมสีแบบธรรมดา (ลูกศรชี้จุดที่ผดิ ปกติ)

รู ปที่ 2 รูปแบบความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus, 2n=54) single chromatid gap (SCG) isochromatid
gap (ISCG) fragmentation (F) (ก) deletion (D) (ข) และ centric fragmentation (CF) (รูปที่1ก) จากชุดทดลอง (ลูกศรชี้
จุดที่ผดิ ปกติ)

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบปริมาณ As และ Cd เกิน
มาตรฐานทั้งในนา้ และตะกอนดิน ซึ่ง สารหนู น้ ีสามารถ
พบได้ ท่ัวไปบนพื้น ผิวโลก จะมีการปะปนอยู่ในหิน ดิน
นา้ และอากาศ แต่จากกิจกรรมของเหมืองแร่ ทาให้ สาร
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หนู ป นเปื้ อนออกสู่ ส่ิง แวดล้ อ มภายนอกมากขึ้ น จาก
รายงานของ Pollution control department (2009)
พบว่ า มี ก ารรั่ ว ซึ ม ของสารเคมี จ ากบ่ อ กั ก เก็บ กากแร่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Kaenchiangsa,
Wongsasom, and Sriruang (2012) พบปริมาณ As
ปนเปื้ อนในนา้ และตะกอนพื้นท้ องนา้ และการศึกษาของ
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Boonmee and Neeratanaphan (2014) พบว่ ามีการ
ปนเปื้ อนของ As ในตะกอนดิน และในพรรณไม้ น้า
บริเวณรอบเหมืองแร่ทองคา การปนเปื้ อนดังกล่าวอาจจะมีผล
ต่อสุขภาพของมนุ ษย์ ถ้ าหากได้ รับ As โดยตรงหรือ
ทางอ้ อม ส่วน Cd ที่พบสามารถเกิดขึ้นได้ ในธรรมชาติ
เช่นเดียวกัน แต่ Cd ที่มอี ยู่ในธรรมชาติจะไม่ออกมาหาก
สภาพธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวมีความสมดุล คือ พื้นที่
ไม่ถูกรบกวนโดยเฉพาะการทาลายหน้ าดิน จากกิจกรรม
การทาเหมืองมีการเปิ ดหน้ าดินโล่ ง ไม่มีพืชปกคลุม ทา
ให้ เกิด การกั ด เซาะขึ้ นอย่ า งรวดเร็ว เป็ นเหตุ ใ ห้ การ
กระจายตัวของ Cd มากขึ้น มีการปนเปื้ อนออกสู่
สิ่ง แวดล้ อ มในปริ ม าณมาก จนเกิด เป็ นมลพิ ษ ขึ้ นได้
(Department of primary industries and mines, 2004)
ปริมาณโลหะหนักในปลาดุกอุย เมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้ วพบว่าในชุดทดลองมีปริมาณโลหะหนักมากกว่าในชุด
อ้ างอิง และมีความสอดคล้ องกับปริมาณของ Cd ในนา้
และดิ น ที่ มี ค่ า เกิ น มาตรฐาน สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้ อมที่มีการปนเปื้ อน ตัวอย่ างเช่ นปลาดุกอุยที่มี
ลักษณะของการดารงชีวิตอยู่ในแหล่งนา้ ธรรมชาติมีนิสยั
หากินตามพื้นหน้ าดิน โดยเฉพาะบริเวณที่พ้ ืนเป็ นโคลน
กินอาหารจาพวกตัวอ่อนของแมลงน้า ไรน้า แมลง กุ้ง
และลูกปลา ซึ่งทาให้ เกิดการถ่ายทอดโลหะหนักในห่วงโซ่
อาหารได้ โลหะหนักมีการสะสมในตะกอนดินมากกว่าใน
นา้ จากลักษณะแหล่ งที่อยู่ อาศัยและพฤติกรรมการกิน
อาหารของปลาดุ ก อุ ย จึ ง มี โ อกาสได้ รั บ โลหะหนั ก ใน
ปริมาณมากเช่นกัน
ผลการศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุย
ที่พบ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Yadav and Trivedi
(2009) พบว่า Pb As และ Cu ทาให้ เกิดความผิดปกติ
ของโครโมโซมปลาช่อนได้ โดยพบความผิดปกติแบบการ
แตกหั ก ของโครโมโซม การเกิ ด ช่ อ งว่ า งของ แขน
โครโมโซม การเกิด โครโมโซมวงแหวน และลั กษณะ
โครโมโซมที่มี 2 เซนโทรเมียร์ สารหนู ทาให้ โครโมโซม
ผิ ด ป ก ติ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Ahmed,
Habibullah, Parvin, Akter, and Khan (2013) พบว่า
As สามารถชักนาให้ เกิดความเป็ นพิษต่อดีเอ็นเอในทุก
อวัยวะที่ศึกษาของปลานิล ลักษณะความผิดปกติท่ีพบ
มากที่สดุ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ D ซึ่งเป็ นความผิดปกติท่ี
มีการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม ความผิดปกติ

ลักษณะนี้จะทาให้ ชนิดของยีนและจานวนยีนบริเวณนั้น
ขาดหายไปซึ่งจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ถ้ ายีนที่ขาด
หายไปมีจานวนมากหรือมีความสาคัญมากสาหรับการ
ดารงชีวิต สิ่งมีชีวิตนั้นอาจตายได้ ในด้ านการถ่ายทอด
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมลั ก ษณะความผิ ด ปกติ ข อง
โครโมโซมบริเวณที่มีช้ ินส่วนของยีนเด่นขาดหาย จะทา
ให้ ยีนด้ อยแสดงลักษณะออกมาได้ (pseudodominance)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครโมโซมนี้ เรียกว่าการ
กลายในระดั บ โครโมโซม มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พันธุกรรม การกลายของโครโมโซมนี้ยังอยู่ในขอบเขตที่
สิ่งมีชีวิตสามารถทนทานหรือปรับตัวเพื่ออยู่รอดได้ แต่
ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงมากไปสิ่งมีชีวิตก็อาจตายได้ การ
เรี ย งตั ว ใหม่ ข องยี น ที่ เ ป็ นผลมาจากการกลายของ
โครโมโซม บางครั้งพบว่ าจะให้ ผลที่ดีกว่ ายีนที่มีอยู่เดิม
ท าให้ การเปลี่ ย นแปลงนั้ น สามารถที่ จ ะถ่ า ยทอดสู่
ลูกหลานได้ แต่ บางครั้งการกลายของโครโมโซมอาจมี
ผลเสียต่อการดารงชีวิตแต่ ไม่ ถึงกับตาย ซึ่งจัดเป็ นโรค
ทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง (Tanomtong, 2011)
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น เป็ นไปได้ ว่ า โลหะหนั ก ที่
ปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อมจากกิจกรรมของเหมืองแร่ทองคา
นี้ จะเข้ าสะสมในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้ อมนั้นได้
และสามารถถ่ายทอดเข้ าสู่ห่วงโซ่อาหารและเป็ นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นรวมถึงมนุษย์ด้วยเช่นกัน
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ปริ ม าณโลหะหนั ก ในน้ า และตะกอนดิ น จากชุ ด
ทดลองและชุดอ้ างอิง พบว่าในชุดทดลอง As และ Cd มี
ค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพที่กาหนดไว้ ส่วนในชุดอ้ างอิง
ปริมาณโลหะหนักไม่เกินค่ามาตรฐาน การรับสัมผัสโลหะ
หนักของปลาดุกอุย ระยะเวลา 30 วัน หลังการทดลอง
ในชุดทดลองมี Cd และ Cr เกินค่ามาตรฐานอาหาร
ปนเปื้ อน ส่วนในชุ ดอ้ างอิงปริมาณโลหะหนักไม่เกินค่ า
มาตรฐาน โครโมโซมพื้นฐานของปลาดุกอุยจากชุดทดลอง
และชุดอ้ างอิงมีโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 54 แท่ง (2n=
54) การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุย
พบว่าในชุดทดลอง มี 5 รูปแบบความผิดปกติ คือ SCG
D F CF และ ISCG จานวน 4 9 1 5 และ 2 ตาแหน่ง
ตามลาดับ โดยมีจานวนเซลล์ท่โี ครโมโซมผิดปกติคิดเป็ น
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ร้ อยละ 9.33 เซลล์ ลักษณะความผิดปกติท่พี บมากที่สดุ
คื อ D ส่ ว นในชุ ด อ้ า งอิ ง ไม่ พ บความผิ ด ปกติ ข อง
โครโมโซม
จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเห็นได้ ว่า กิจกรรมของ
เหมืองแร่ ทองค าทาให้ เ กิด การปนเปื้ อนโลหะหนั กใน
สิ่ง แวดล้ อมและสะสมในสิ่ ง มี ชี วิ ต ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารปิ ด
เหมืองไปแล้ ว แต่โลหะหนักที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้ อมยัง
สามารถส่ง ผลกระทบต่ อสิ่งมีชีวิต ได้ เช่ น ปลาดุกอุย ที่
ทาการศึกษาในครั้งนี้โลหะหนักที่ปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อม
สามารถที่จะเข้ ามาสะสมในตัวของสิ่งมีชีวิต และส่งผลทา
ให้ เกิดความผิดปกติของโครโมโซมได้ พื้ นที่ท่ีมีการทา
เหมื อ งนั้ นจึ ง เป็ นพื้ นที่ เ สี่ ย งที่ ม นุ ษ ย์ ค วรให้ ความ
ระมั ด ระวั ง จากการเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ นที่น้ั น เป็ น
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