พิษวิทยานิเวศ (Ecotoxicology)
นางสาวลลิตา ชมเพ็ญ และ นางสาวธนารักษ มั่งมีชัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
35 หมู 3 เทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พิษวิทยานิเวศ (Ecotoxicology) คือ การศึกษาผลกระทบดานความเปนพิษของสารเคมีตอสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะในระดับประชากร สังคมรวมไปถึงในระดับของระบบนิเวศ โดยการศึกษาทางดานนี้ จําเปนจะตองมี
ความรูทางดานพิษวิทยา และนิเวศวิทยาเขามาเปนองคประกอบ จุดมุงหมายของการศึกษาทางดานพิษวิทยา
นิเวศ คือ เพื่อเปนการประเมินผลกระทบของสารเคมี หรือสารใดสารหนึ่งตอประชากร ทั้งในรูปผลกระทบ
โดยตรง เเละในรูปของการเพื่อใหทราบเเนวโนมการปองกัน ตลอดจนนําไปใชในการจําเเนกลักษณะความเปน
พิษของสารเคมีนั้นๆ อีกดวย
ชนิดของสารพิษ
ชนิดของสารพิษแบงออกเปน 5 ประเภทหลักๆ (G.Tyler JR and Spoolman., 2008) ไดแก
1. กลุมสารอนินทรีย (Inorganic Ion) โลหะหนัก เชน พวกสารประกอบประเภทตะกั่ว ปรอท เกลือ
กรด ดาง สารเหลานี้มีตนกําเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนจุดกําเนิดที่กอใหเกิดมลภาวะ
2. กลุ มสารกั มมั น ตรั งสี (Radioactive Compounds) สารกัมมัน ตรังสี ทั้ งรั งสี อัล ฟ า เบตา และ
แกมมา หากมีการปนเปอน จะสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงสารทางพันธุกรรม หรืออาจกอเกิดใหเปนมะเร็ง
3. กลุ มสารประกอบอิ น ทรี ย (Organic Pollutants) กลุมสารประเภทนี้ มาจากแหล งปศุสั ตว ท อ
ลําเลียงขยะมูลฝอย (Sewage) โรงงานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมกระดาษ อาหารกระปอง โรงงานเบียร
สารประกอบไฮโดรคารบอน เชน น้ํามัน เปนตน

รูปที่1 ภาพตัวอยางสัตวน้ําที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษน้ํามันรั่วไหลลงสูทะเล
ที่มา https://www.rakluke.com/lifestyle/7/64/246/น้ํามันดิบรั่วไหล-คราบน้ํามันในทะเล-อันตราย
ตอสุขภาพ

4. กลุมสารระเหยได (Gaseous Pollutants) เชน พวกโอโซน, สารประกอบออกไซดของคาร บ อน
ไนโตรเจน และซัลเฟอร, Volatile Organic Compounds (VOCs), Chlorofluorocarbon (CFCs)
5. มลพิษของเสีย ของแข็ง (Hazardous and Solid Waste) หมายถึง สสารหรือของแข็ง ที่ไมเปน
ประโยชน ใชงานไมได ตองการกําจัดทิ้ง รวมเรียกวา Solid Waste ตัวอยางเชน กากเหลือของเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม แหลงชุมชนที่อยูอาศัยตางๆ เปนตน
ปจจัยที่สงผลตอระดับความเปนพิษในสิ่งมีชีวิต
• Chemical Reactivity ลักษณะชนิดและกลไกของสาร สงผลถึงการแสดงออกความเปนพิษ และ
กลไกภายในรางกายสิ่งมีชีวิตที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับเปาหมายในการออกฤทธิข์ องชนิดสารนั้น
• Dose เมื่ อเพิ่ มความเข มข น ของสารมากขึ้น จะทําใหสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอความเปน พิษที่
เพิ่มขึ้น โดยคาความเขมขนที่เริ่มมีการแสดงออกความเปนพิษในสิ่งมีชีวิตเรียกวา Threshold Dose
• Duration of Exposure ระยะเวลาในการรับสารพิษเขาสูรางกาย จะสงผลตอระดับความเปนพิษ
โดยทั้งนี้จะมีความแตกตางไปตามสภาพการคงทนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ กับสารพิษ
• Route of Exposure ทางเขาของสารพิษสูภายในรางกายของสิ่งมีชีวิต ก็เปนอีกทางหนึ่งที่สามารถ
กําหนดลักษณะความเปนพิษของสารนั้นๆ ได เชน หากสารพิษมีสภาพมีขั้วต่ํา หรือละลายไดดีใน
ไขมัน (Hydrophobic Compounds) สารประเภทนี้มักจะละลายไดดีในชั้นผิวหนัง ไดดีกวาสารที่มี
สภาพขั้วสูง (Hydrophilic Compounds)
• Age and Health อายุและสุขภาพของสิ่งมีชีวิต จัดวาเปนปจจัยที่สําคัญอันหนึ่งในการบอกถึงระดับ
ความเปนพิษของสิ่งมีชีวิต โดยสวนใหญสิ่งมีชีวิตที่เปนเด็กทารกหรือสูงอายุ จะมีการแสดงออกถึง
ความเปนพิษสูงกวาสิ่งมีชีวิตที่อยูในชวงวัยเจริญพันธุ
• Bioaccumulation and Biological Magnification สารบางชนิ ด อาจจะไม แ สดงออกในเรื่ อ ง
ความเปนพิษทัน ทีแต อาจมี การสะสมอยูภ ายในรางกายของสิ่งมีชีวิต เรียกวา Bioaccumulation
จากนั้นจึงคอยๆแสดงออกถึงความเปนพิษออกมาชาๆ นอกจากนี้หากการสะสมนั้นมีการสงผลในรูป
ของหวงโซอาหาร โดยจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ตามหวงโซอาหาร เรียกลักษณะการสะสมเชนนี้วา
Biological Magnification

รูปที่2 ภาพแสดง Bioaccumulation และ Biological Magnification
ที่มา https://www.blue-growth.org/Plastics_Waste_Toxins_Pollution/Biomagnification_
Bio_Accumulation.htm
โดยทั่ ว ไปแล ว นิ ย ามของความเป น พิ ษ (Toxicity) จากสารต า งๆ นั้ น กํ า หนดเป น สากลด ว ยค า
LD50 (Lethal Dose at 50%) เพื่อใชเปนเกณฑตัดสินวาสารตางๆ ที่มนุษยไดรับจะเปนอันตรายมากมาก หรือ
นอย โดยการทดลองใหปริมาณ (Dose) ของสารเคมี หรือยาตางๆ ในสัตวทดลอง เชน หนู, กระตาย, สุนัข,
แมว เป น ต น LD50 จะเป น ปริ ม าณของยา หรื อ สารเคมี ที่ สั ต ว ท ดลองรั บ เข า สู ร า งกายโดยวิ ธี ใ ดๆ เช น
รับประทาน หายใจผานทางผิวหนังหรือฉีด แลวทําใหสัตวทดลองนั้นตายไป 50% จากสัตวทดลองที่ใชทั้งหมด
Dose Response Curve
Percentage Dead

100
75
50

LD 50

25
0

0

2

4

6

8

10

Dose

รูปที่3 ความสัมพันธระหวางปริมาณสารพิษที่รับเขาไป (Dose) และเปอรเซ็นตการตายของสัตวทดลอง
เมื่อไดรับสารพิษ (Percentage Dead)

รูปแบบการทดสอบความเปนพิษของสารเคมีในสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไปการประเมินความเปนพิษของสารเคมีในสิ่งแวดลอมจะขึ้นอยูกับขอมูลการทดสอบความเปน
พิษจากสิ่งมีชีวิตในน้ํา 3 ประเภท ไดแก ปลา (สัตวมีกระดูกสันหลัง), Daphnids (สัตวไมมีกระดูกสันหลัง) และ
สาหราย (พืชน้ํา) (U.S.EPA., 1994) ในบทความนี้จะยกตัวอยางถึงเนื้อหาการประเมินความเปนพิษในน้ําตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ําจืด เชน แมน้ํา คลอง ทะเลสาบ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การประเมินความเปนพิษเฉียบพลันในน้ําจืด (Acute Freshwater Toxicity tests) เปนการทดสอบ
ความเป น พิ ษของตั ว อย า งน้ํ าต อสิ่ งมี ชีวิตดวยวิธีการทดสอบความเปน พิษตามมาตรฐานจาก United
States Environmental Protection Agency US EPA (U.S.EPA., 1994) เชน การทดสอบแบบ Static
(การทดสอบความเปนพิษของสิ่งมีชีวิตในน้ําที่ไมมีการไหล การ flow ของระบบในตัวอยางน้ําที่นํามา
ทดสอบ) ใน Daphnia pulex หรือ Daphnia magna โดยคํานวณและแสดงผลลัพธของคา LD50 (Lethal
Dose at 50%)
2. การประเมินความเปนพิษเรื้อรังในน้ําจืด (Chronic Freshwater Toxicity tests) การทดสอบจะวัดผล
ทั้งอัตราการเสียชีวิตและผลกระทบอื่นๆที่ไมทําใหสิ่งมีชีวิตตาย เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลที่เปนประโยชน
ในการประเมินผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปอนในแหลงน้ํา เชน การทดสอบความอยูรอด
และการสืบพันธุของ Ceriodaphnia dubia โดยทดสอบแบบ Static Renewal ใชระยะเวลา 7 วัน ในการ
ทดสอบความอยูรอดและจํานวนตัวออนที่เกิดมาใหม (U.S.EPA., 1994)

รูปที่4 Daphnia pulex, Daphnia magna และ Ceriodaphnia dubia
ที่มา https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/living-organism-care-guidedaphnia/tr10492.tr
นอกจากนี้ การวิเคราะหความเป น พิษของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตนั้น ยังมีวัตถุประสงคเ พื่ อใชใ นการ
ประเมินและคํานวณคาความเสี่ยง (Risk Quotient, RQ) สําหรับไวใชในการจัดการสารเคมีนั้นๆ เมื่อมีการ
ปนเปอนในระบบนิเวศ
การคํ า นว ณค า คว ามเสี่ ย ง (Risk Quotient, RQ) ดั ง ส มการ 1 (U.S.EPA., 2014) โ ดย MEC
(Measured Environment Concentration) คื อ ความเข ม ข น ของสารที่ วั ด ในสิ่ ง แวดล อ ม และ PNEC
(Predicted No Effect Concentration) คือ ความเขมขนสูงสุดของสารที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต เกณฑ
การตัดสิน พบวา ถาคา
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(1)

การทําความเขาใจความรูเกี่ยวกับพิษวิทยานิเวศจะเอื้อประโยชนใหแกมนุษยในแงของการดํารงชีวิต
เพื่อใหสามารถเลือกใชสารเคมีในการอุปโภคบริโภคได สําหรับความรูเกี่ยวกับผลกระทบของสารพิษจะเปน
ประโยชนตอการรักษาประชากรในระบบนิเวศทําใหเกิดสมดุลธรรมชาติและเปนพื้นฐานในการประเมินความ
เสี่ยงในการใชสารเคมีที่มาจากการเกษตร การทําอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหดํารงรักษาระบบนิเวศสืบตอไป
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