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บทคัดยอ 

สังกะสี (Zinc) เปนแรธาตุที่สําคัญและจําเปนตอการทํางานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต สงผลตอการเจริญเติบโต การสืบพันธุ 

เปนตน แตการไดรับปริมาณของสังกะสีที่มากเกินความจําเปนน้ัน สงผลใหเกิดความเปนพิษและรบกวนระบบตางๆ ของรางกาย ใน

การศึกษานี้ไดทําการทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลนัของ ZnSO4 ในแตละชวงอายุของ Daphnia magna จากผลการศึกษาพบวา 

คา lethal concentration 50 (LC50) ท่ี 48 ชั่วโมง ของ D. magna อายุ 1, 3 และ 5 วัน เทากับ 1.46 ± 0.05, 1.52 ± 0.06 และ 

2.29 ± 0.02 mg/l ตามลําดับ โดยคา LC50 ที่ 48 ช่ัวโมง ของกลุม D. magna อายุ 5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุม D. magna อายุ 1 

และ 3 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อาจเนื่องมาจากมีพื้นท่ีผิวตอปริมาตรท่ีต่ํากวากลุมอ่ืน 
 

ABSTRACT 

Zinc is an essential element for physiological functions of organisms (e.g., growth and reproduction). 

However, the excess of zinc uptake causes toxic to the organisms and affects their physiological systems. In this 

study, we clarified the acute toxicity of ZnSO4 in different ages of D. magna. The results showed that the LC50s at 

48 h of 1, 3, and 5-day-old D. magna were 1.46 ± 0.05, 1.52 ± 0.06 and 2.29 ± 0.02 mg/l, respectively. This 

significantly higher LC50 of the 5-day-old D. magna might be a result of its lower surface area to volume ratio 

when compared to other experimental conditions. 
 

คําสําคัญ: Daphnia magna  อายุ  ZnSO4  พิษเฉียบพลัน  LC50 
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บทนํา 

สังกะสีเปนแรธาตุ ท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิตและกระบวนการตางๆ ภายในเซลล เชน การสง

สัญญาณในกระบวนการการทํางานทางสรีรวิทยา การทํางานของ

เอนไซม การแสดงออกของยีน การเพ่ิมจํานวนเซลล การเผา

ผลาญพลังงาน และการสรางสารตานอนุมูลอิสระ (Stefanidou 

et al., 2006) ในปจจุบันสารประกอบของสังกะสี เชน ZnSO4 

ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมและใชเปนสารกําจัด

วัชพืชในงานเกษตรกรรม เมื่อ ZnSO4 ถูกปลอยลงแหลงน้ํา จะ

อยูในรูปเกลืออินทรีย จากการรวมตัวของ zinc ion และ

ความสามารถในการละลายน้ําของ zinc ion ทําใหพืชและสัตว

สามารถนําสังกะสีไปใชประโยชนได (Boone et al., 2012) แต

การไดรับปริมาณของสังกะสีที่มากเกินความจําเปนนั้น มีผลเขา

ไปแทรกแซงรบกวนระบบการทํางานตางๆ ของรางกาย 

(Ruttkay-Nedecky et al., 2013) จากการศึกษากอนหนานี้
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เ ก่ี ย ว กั บคว าม เ ป นพิ ษแบบ เ ฉี ยบพลั นของ  ZnSO4  ใ น 

Thamnocephalus platyurus และ Lamellidens 

consobrinus ซึ่งเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยในแหลงน้ํา

จืด พบวามีคา LC50 ที ่48 ชั่วโมง เทากับ 0.98 mg/l และ 1.99 

mg/l ตามลําดับ โดย ZnSO4 สงผลใหเหงือกไดรับความเสียหาย 

ลดอัตราการหายใจและอัตราการกรอง สงผลตอการรักษาสมดุล

ของนํ้าในรางกาย ดังนั้นสัตวจะตองปรับตัวทางสรีรวิทยาเพ่ือ

รักษาระดับความเขมขนของสังกะสีในเซลลใหคงที่และกําจัด

สารพิษออกจากเซลล (Heinlaan et al., 2008; Bhamre et al., 

2010) นอกจากนี้การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันของ ZnSO4        

ในแพลงกตอนสัตว เชน Daphnia magna โดยใชตัวออนอายุ 1 

วัน พบวามีคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง เทากับ 1.37 mg/l และมีคา 

EC50 ที่ 48 ช่ัวโมง เทากับ 0.99 mg/l และเมื่อ D. magna 

ไดรับ ZnSO4 ปริมาณ 0.1 และ 0.3 mg/l เปนเวลา 21 วัน 

พบวาปริมาณตัวออนที่ผลิตไดมีจํานวนลดลง อีกทั้งยังทําใหแวคิว

โอลในเซลลที่บุบริเวณเน้ือเยื่อทางเดินอาหารมีขนาดใหญขึ้น 

(Bacchetta et al., 2016; Bacchetta et al., 2017) อยางไรก็

ตามการศึกษาความเปนพิษของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแตละ

ชวงอายุยังไมมีการศึกษากันอยางแพรหลาย 

ดวยเหตุนี้ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาความเปนพิษแบบ

เฉียบพลันของสังกะสีในแตละชวงอายุของแพลงกตอนสัตว เพ่ือ

เปรียบเทียบความไวตอสังกะสีของแพลงกตอนสัตวในแตละชวง

อายุ เนื่องจากแพลงกตอนสัตวมีความสําคัญตอระบบนิเวศน้ําจืด 

เพราะเปนผูบริโภคอันดับที่หนึ่งท่ีสงตอพลังงานจากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภคในอันดับท่ีสูงขึ้น อีกทั้งแพลงกตอนสัตวแตละชวงอายุ

อาจจะเปนอาหารของสัตวตางชนิดกัน ดังน้ันการถายทอดสังกะสี 

อาจจะกระจายไปยังสัตวหลายชนิดในระบบนิเวศได โดยใน

การศึกษานี้ผูวิจัยเลือกใช D. magna เปนโมเดลในการทดสอบ

ความเปนพิษเฉียบพลันในแตละชวงอายุ เนื่องจาก D. magna 

เปนแพลงกตอนสัตว ที่อาศัยในน้ําจืดและนิยมใชในการศึกษาทั่ว

โลก ในดานนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ชีววิทยาระดับโมเลกุล 

สรีรวิทยา รวมถึงพิษวิทยา นอกจากนี้ D. magna มีวงชีวิตที่สั้น 

มีขนาดเล็ก สามารถเลี้ยงไดงายในหองปฏิบัติการ มีความไวตอ

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่ งแวดลอมและสารเคมี  จึงนิยมใช          

D. magna เปนโมเดลในการศึกษา (Kim et al., 2015) 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

สัตวทดลอง 

Daphnia magna สายพันธุ NIES ซึ่งไดรับมาจาก 

National Institute for Environmental Studies ประเทศ

ญี่ปุน (Oda et al., 2006) นํามาเลี้ยงในหองปฏิบัติการทางน้ํา 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทรโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 23°C และใหแสงสวางเปนเวลา 

16 ชั่วโมง และมืดเปนเวลา 8 ชั่วโมง 

วิธกีารเตรียม Chlorella vulgaris 

เพาะเลี้ยง Chlorella vulgaris ในอาหาร COMBO 

medium (Kilham et al., 1998) โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 23°C 

ใหแสงสวางเปนเวลา 16 ชั่วโมง และมืดเปนเวลา 8 ชั่วโมง   

และใหฟองอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เปนเวลาประมาณ 7 วัน จึง

จะใช Chlorella เพ่ือใชเปนอาหาร D. magna  

วิธกีารเลี้ยง Daphnia magna 

เลี้ยง D. magna จํานวน 20 ตัวใน COMBO 

medium 750 ml และให Chlorella เปนอาหารทุกวัน โดยใน

วันที่ 1 - 7 ให Chlorella จํานวน 7.5×107 cells ตอวัน วันท่ี   

8 – 21 ให Chlorella เพ่ิมเปน 1.5×108 cells ตอวัน เนื่องจาก 

D. magna  เขาสูชวงตัวโตเต็มวัยจึงตองการปริมาณอาหารท่ี

เพิ่มข้ึน และควบคุมอุณหภูมิที่ 23 °C ใหแสงสวาง 16 ชั่วโมง 

และมืด 8 ชั่วโมง  

การเตรียม ZnSO4 เพื่อใชทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน 

เตรียมสารละลาย ZnSO4 ความเขมขน 6 g/l จากนั้น

เจือจางโดยใชน้ํา milliQ เพ่ือใหไดความเขมขนเทากับ 0, 1.0, 

1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 

3.8, 4.0, 5.0, 6.0 g/l จากน้ันเจือจางสารละลายที่เตรียมไว 

1000 เทา โดยหยดสารละลาย ZnSO4 แตละความเขมขน

ปริมาตร 10 µl ลงใน COMBO medium 9.990 ml เพื่อให 

COMBO medium มีความเขมขนของสารละลาย ZnSO4 อยู

ในชวง 0 – 6 mg/l 

การทดสอบความ เปนพิษ เฉี ยบพลันของ  ZnSO4  ใน 

Daphnia magna 

การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน   

D. magna เพ่ือเปรียบเทียบคา LC50 ของ ZnSO4 ในแตละชวง

อายุของ D. magna แบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง ไดแก ชวง

อายุ 1, 3 และ 5 วัน (รูปที่ 1) โดยทําการทดลองใน 6-well 
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plate โดยแตละหลุมมี COMBO medium 10 ml ท่ีมีความ

เขมขนของสารละลาย ZnSO4 อยูในชวง 0 – 6 mg/l และ     

D. magna จํานวน 5 ตัว แตละความเขมขนมีจํานวน 10 ซ้ํา ใน

การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน มีการควบคุมอุณหภูมิที่    

23°C ใหแสงสวางเปนเวลา 16 ช่ัวโมง และมืดเปนเวลา 8 ชั่วโมง 

และไมใหอาหารตลอดการทดลอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง (OECD, 

2004) 

การวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหผลทางสถิต ิ

 เมื่อครบกําหนดเวลา 48 ช่ัวโมง นับจํานวนตัว     

D. magna ที่ตาย เพื่อคํานวณเปอรเซ็นตการตายและคา LC50 

ที่ 48 ชั่วโมง โดยใชวิธี probit analysis และวิเคราะหผลทาง

สถิติดวย one-way ANOVA และ Tukey’s HSD test ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 
 

ผลการวิจัย 

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. magna อายุ 1 

วัน 

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ที่ความเขมขน 

0 - 6 mg/l เปนเวลา 48 ชั่วโมง พบวาที่ความเขมขน 0 และ 1 

mg/l ไมพบการตายของ D. magna (percentage of 

mortality = 0%) และเริ่มมีการตายเกิดขึ้นที่ความเขมขนตั้งแต 

1.2 mg/l ข้ึนไป และท่ีความเขมขน 2 mg/l ขึ้นไป D. magna 

ตายทั้งหมด (percentage of mortality = 100%) โดยคา 

LC50 ที่ 48 ช่ัวโมงของ D. magna อายุ 1 วัน มีคาเทากับ 1.46 

± 0.05 mg/l (รูปที่ 2) 

 

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. magna อายุ 3 

วัน 

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ที่ความเขมขน 

0 – 6 mg/l เปนเวลา 48 ช่ัวโมง พบวาที่ความเขมขน 0, 1 และ 

1.2 mg/l ไมพบการตายของ D. magna และเริ่มมีการตาย

เกิดขึ้นที่ความเขมขนตั้งแต 1.4 mg/l ขึ้นไป และพบการตายของ 

D. magna ทั้งหมดท่ีความเขมขน 6 mg/l โดยคา LC50 ที่ 48 

ชั่วโมงของ D. magna อายุ 3 วัน มีคาเทากับ 1.52 ± 0.06 

mg/l (รูปที่ 3) 

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. magna อายุ 5 

วัน 

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ที่ความเขมขน 

0 – 6 mg/l เปนเวลา 48 ช่ัวโมง พบวาที่ความเขมขน 0, 1 และ 

1.2 mg/l ไมพบการตายของ D. magna และเริ่มมีการตาย

เกิดขึ้นท่ีความเขมขนตั้งแต 1.4 mg/l ขึ้นไป และที่ความเขมขน 

5 mg/l ข้ึนไป เปอรเซ็นตการตายของ D. magna เทากับ 

100% โดยคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง ของ D. magna อายุ 5 วัน มี

คาเทากับ 2.29 ± 0.02 mg/l (รูปที่ 4) 

เปรียบเทียบความทนทานตอความเปนพิษของ ZnSO4 ในแต

ละชวงอายุของ D. magna 

จากการทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. 

magna อายุ 1, 3 และ 5 วัน พบวามีคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง 

เทากับ 1.46 ± 0.05 mg/l, 1.52 ± 0.06 mg/l และ 2.29 ± 

0.02 mg/l ตามลําดับ (รูปที่ 5) ซึ่งคา LC50 ที่ 48 ช่ัวโมง ของ

กลุม D. magna อายุ 5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุมอายุ 1 และ 

3 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต D. magna อายุ 1 และ 3 

วัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

 
 

รูปที่ 1 Daphnia magna อายุ 1 วัน (A), 3 วัน (B) และ 5 วัน (C) โดยสเกลมีคาเทากับ 500 µm 

 

 

 

A B C 
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รูปที่ 2 เปอรเซ็นตการตายของ D. magna อายุ 1 วัน ในแตละความเขมขนของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง 

 

 
รูปที่ 3 เปอรเซ็นตการตายของ D. magna อายุ 3 วัน ในแตละความเขมขนของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง 

 

 
รูปที่ 4 เปอรเซ็นตการตายของ D. magna อายุ 5 วัน ในแตละความเขมขนของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง 
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รูปที่ 5 คา LC50 ของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง ในแตละชวงอายุของ D. magna โดยตัวอักษรท่ีแสดงเหนือกราฟที่แตกตางกันหมายถึง

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (one-way ANOVA และ Tukey’s HSD test, P<0.05) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 

ใน D. magna ที่ระดับความเขมขนตางๆ พบวา เมื่อเพ่ิมความ

เขมขนของ ZnSO4 สูงขึ้น พบอัตราการตายของ D. magna 

เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ เนื่องจาก ZnSO4 

เมื่อละลายนํ้าจะอยูในรูป zinc ion ซึ่งสามารถเขาสูเซลลของ D. 

magna แลวถูกสะสมที่ carapace และ appendages และทํา

ใหเกิดการยับยั้งกระบวนการการสรางไคติน เปลี่ยนรหัสโปรตีนที่

เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ และมีผลยับยั้งกระบวนการการดูดซึม

แคลเซียม สงผลใหปริมาณแคลเซียมในสิ่งมีชีวิตลดลง เกิดภาวะ 

hypocalcaemia ยับยั้งการเคลื่อนที่ ลดอัตราการหายใจและ

อัตราการกรอง ทําใหการไดรับสารอาหารและสรางพลังงาน

นอยลง มีการเจริญเติบโตและการสืบพันธุลดลง และอาจชักนํา

ใหเกิดการตายได (Muyssen et al., 2006; Poynton et al., 

2007; Poynton et al., 2011) Bacchetta และคณะ ได

ทดสอบความเปนพิษของ ZnSO4 ใน D. magna ระยะตัวออน

อายุ 1 วัน มีคา LC50 เทากับ 1.37 mg/l ซึ่งมีคาใกลเคียงกับใน

งานวิจัยน้ี และพบวา zinc ion มีผลทําใหแวคิวโอลมีขนาดใหญ

ขึ้น และมีฤทธิ์เจาะจงทําลายไมโทคอนเดรีย สงผลใหไมโทคอน-

เดรียบวมข้ึน cristae และ outer membrane บางสวนแตก

สลาย ทําใหไมโทคอนเดรีย เสื่อมประสิทธิภาพลง และ zinc ion 

ยังรบกวนกระบวนการ electron transport chain สงผลใหเกิด 

reactive oxygen species (ROS) (Bacchetta et al., 2016; 

Bacchetta et al., 2017)  นอกจากนี้ยังพบวา  zinc ions มีผล

ยับยั้งการทํางานของ aconitase ซึ่งเปน enzyme ในไมโทคอน

เดรียของ prostate cell ที่ใชเปนตัวกระตุนการเปลี่ยน citrate 

เปน isocitrate ใน Krebs cycle และ zinc ion มีผลกระตุนการ

ทํางานของกระบวนการ apoptosis โดย zinc ions จะกระตุน

การสราง BAX ซึ่งเปนโปรตีนที่ทําใหเกิดการตายและกระตุนการ

ทํ า ง านของ เอนไ ซม  caspase ทํ า ให เ กิ ด  apoptosis ข้ึ น 

(Ruttkay-Nedecky et al., 2013) 

นอกจากนี้เมื่อ Daphnia ไดรับโลหะหนักเขาสูเซลลจะ

ชักนําใหเกิดการแสดงออกของ metallothionein มีบทบาทใน

การควบคุมการรักษาสมดุลของแรธาตุ สําหรับสังกะสีซึ่งเปนแร

ธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโต การไดรับปริมาณสังกะสีในความ

เขมขนต่ํา metallothionein จะมีบทบาทในการเพ่ิมปริมาณ 

superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเปน antioxidant enzyme 

ชวยปกปองเซลลจากสารอนุมูลอิสระ แตถาไดรับสังกะสีในความ

เขมขนสูงจะชักนําใหเกิด reactive oxidative radical และ

ยับยั้งการสรางสารตานอนุมูลอิสระ จนทําใหเกิดการเปนพิษตอ

เซลล metallothionein จะมีบทบาทในการกําจัดสารโลหะหนัก

ออกจากเซลล และเพ่ิมการสังเคราะห metallothionein 

เพ่ิมขึ้น (Guan and Wang, 2004; Fan et al., 2009) 

จากการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 

ใน  D. magna อายุ 5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุม D. magna 

อายุ 1 และ 3 วัน อาจเนื่องมาจากขนาดตัวของ D. magna 

เพิ่มข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน ทําใหอัตราสวนพื้นที่ผิวตอปริมาตรของ

ลําตัวนอยกวา D. magna ที่อายุนอยกวา โดยอัตราสวนพ้ืนที่ผิว

ตอปริมาตรของลําตัวที่นอยลง สงผลใหอัตราการสะสมของ

สังกะสีในรางกายนอยกวาในกลุมอ่ืน จึงทําให D. magna อายุ  
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5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุมอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอน

หนานี้ที่ศึกษาพิษแบบเฉียบพลันของ nanosilver ใน Daphnia 

3 ชนิด พบวา D. magna มีความทนทานตอ nanosilver มาก

ที่สุด อาจเนื่องมาจาก D. magna มีขนาดลําตัวใหญ D. pulex 

และ D. galeata ทําให D. magna มีอัตราสวนของพื้นที่ผิวตอ

ปริมาตรของลําตัวนอยกวาสปช่ีสอื่น สงผลใหมีความทนทานตอ 

nanosilver มากกวา (Volker et al., 2013) ดังนั้นในการ

ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 คา LC50 ในกลุม  

D. magna ที่มีอายุนอยและมีขนาดตัวเล็กจึงต่ํากวากลุมที่มี

ขนาดใหญและมีอายุมากกวา เนื่องจากมีโอกาสไดรับสารพิษสูง 

นอกจากนี้ในขณะท่ีกําลังทดลอง D. magna กลุมอายุ 

5 วัน เริ่มมีการสรางไข ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มทดสอบ

ความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 อาจเปนไปไดวา D. magna 

กลุมอายุ 5 วันตองการสังกะสีมากขึ้น เนื่องจากในการสรางไข

ของ D. magna จะมีการสูญเสียปริมาณของสังกะสีโดย

กระบวนการ maternal transfer ซึ่งจํานวนไขจะแปรผันตาม

ปริมาณของสังกะสีในรางกาย จึงมีการเพิ่มการผลิตไขใหมาก 

นอกจากนี้ในกระบวนการ maternal transfer มีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ detoxification ในรุนลูกอีกดวย เพื่อเพิ่ม

อัตราการอยูรอดใหรุนลูก (Guan and Wang, 2004; Brausch 

and Salice, 2011) 

ผลจากการศึกษาความเปนพิษของสังกะสีในงานวิจัย

ชิ้น น้ี อาจนําไปใช เปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดคาการ

ปนเปอนของสังกะสีในแหลงนํ้าไดในอนาคต นอกจากนี้ควรศึกษา

เพ่ิมเติมในแพลงกตอนสัตวชนิดอื่นดวยเชนกัน เพื่อใชเปน

ฐานขอมูลในการกําหนดใหแพลงกตอนสัตวเปนดัชนีชีวภาพ 

(bioindicator) ท่ีสามารถช้ีวัดคุณภาพน้ําและการปนเปอนของ

สารมลพิษในแหลงน้ํา เนื่องจาก bioindicator ถือเปนดัชนีที่

สามารถบงช้ีถึงคุณภาพแหลงนํ้า ปริมาณสารปนเปอนในแหลงนํ้า

ที่มีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําได ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการจัดการแหลงนํ้าในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของ ZnSO4 

ในแตละชวงอายุของ D. magna มีคา LC50 ท่ี 48 ชั่วโมง ของ

กลุม D. magna อายุ 5 วัน สูงกวากลุมอายุ 1 และ 3 วัน อาจ

เนื่องมาจากมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรที่ต่ํากวากลุมอ่ืน และความ

ตองการของสังกะสีที่เพิ่มสูงขึ้น เพ่ือใชในการสรางไขอีกดวย 

อยางไรก็ตามยังไมคอยมีการศึกษาผลของ maternal transfer 

ตอการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ รวมถึงความทนทานตอ

สารพิษในรุนลูก ดังนั้นการทดลองเก่ียวกับ maternal transfer 

จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับพิษวิทยาของ

สังกะสีมากยิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการ

พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (พสวท.) และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

เอกสารอางอิง 
Bacchetta, R., Maran, B., Marelli, M., Santo, N. and Tremolada, P. 

(2016). Role of soluble zinc in ZnO nanoparticle 

cytotoxicity in Daphnia magna: a morphological 

approach. Environ Res. 148: 376–385. 

Bacchetta, R., Santo, N., Marelli, M., Nosengo, G. and Tremolada, 

P. (2017). Chronic toxicity effects of ZnSO4 and ZnO 

nanoparticles in Daphnia magna. Environ Res. 152: 

128-140. 

Bhamre, P. R., Thorat, S. P., Desai, A. E. and Deoray, B. M. (2010). 

Evaluation of acute toxicity of mercury, cadmium and 

zinc to a freshwater mussel Lamellidens consobrinus. 

Our Nature. 8: 180-184. 

Boone, C., Bond, C., Buhl, K. and Stone, D. (2012). Zinc Sulfate 

General Fact Sheet; National Pesticide Information 

Center, Oregon State University Extension Services. 

http://npic.orst.edu/factsheets/znso4gen.html. 

Brausch, J. M. and Salice, C. J. (2011). Effects of an 

environmentally realistic pesticide mixture on 

Daphnia magna exposed for two generations. Arch 

Environ Contam Toxicol. 61: 272–279. 

Fan, W., Tang, G., Zhao, C., Duan, Y. and Zhang, R. (2009). Metal 

accumulation and biomarker responses in Daphnia 

magna following cadmium and zinc exposure. 

Environmental Toxicology and Chemistry. 28(2): 305–

310. 

Guan, Rai. and Wang, W., (2004). Cd and Zn uptake kinetics in 

Daphnia magna in relation to Cd exposure history. 

Environ Sci Technol. 38: 6051-6058. 



484 KKU Science Journal Volume 46 Number 3 Research 

 
Heinlaan, M., Ivask, A., Blinova, I., Dubourguier, H. and Kahru, K. 

(2008). Toxicity of nanosized and bulk ZnO, CuO and 

TiO2 to bacteria Vibrio fischeri and crustaceans 

Daphnia magna and Thamnocephalus platyurus. 

Chemosphere 71: 1308–1316. 

Kim, H. J., Koedrith, P. and Seo, Y. R. (2015). Ecotoxicogenomic 

approaches for understanding molecular mechanisms 

of environmental chemical toxicity using aquatic 

invertebrate, Daphnia model organism. International 

Journal of Molecular Sciences 16: 12261-12287. 

Kilham, S. S., Kreeger,D.A., Lynn,S.G., Goulden,C,E., Herrera,L. 

(1998). COMBO: a defined freshwater culture medium 

for algae and zooplankton. Hydrobiologia 337: 

147-159. 

Muyssen, B. T. A., De Schamphelaere, K. A. C. and Janssen, C. R. 

(2006). Mechanisms of chronic waterborne Zn toxicity 

in Daphnia magna. Aquat Toxicol. 77: 393–401. 

Oda, S., Tatarazako, N., Watanabe, H., Morita, M., and Iguchi, T. 

(2006). Genetic differences in the production of male 

neonates in Daphnia magna exposed to juvenile 

hormone analogs. Chemosphere 63: 1477–1484. 

OECD (2004). Daphnia sp., Acute Immobilisation Test. In: OECD 

Guidelines for Testing of Chemicals, No.202 

Organization for Economic Cooperation and 

Development, Paris. 

Poynton, H. C., Lazorchak, J. M., Impellitteri, C. A., Smith, M. E., 

Rogers, K., Patra, M., Hammer, K., Joelallen, H. and 

Vulpe, C. V. (2011). Differential gene expression in 

Daphnia magna suggests distinct modes of action and 

bioavailability for ZnO nanoparticles and Zn ions. 

Environ Sci Technol. 45: 762-768. 

Poynton, H. C., Varshavsky, J. R., Chang, B., Cavigiolio, G., Chan, 

S., Holman, P. S., Loguinov, A. V., Bauer, D. J., 

Komachi, K., Theil, E.C., Perkins, E. J., Hughes, O. and 

Vulpe, C. V. (2007). Daphnia magna 

ecotoxicogenomics provides mechanistic insights into 

metal toxicity. Environ Sci Technol. 41: 1044-1050. 

Ruttkay-Nedecky, B., Nejdl, L., Gumulec, J., Zitka, O., Masarik, M., 

Eckschlager, T., Stiborova, M., Adam, V. and Kizek, R. 

(2013). The role of metallothionein in oxidative stress. 

International Journal of Molecular Sciences 14: 

6044-6066. 

Stefanidou, M., Maravelias, C., Dona, A. and Spiliopoulou, C. 

(2006). Zinc: a multipurpose trace element. Arch 

Toxicol. 80: 1–9. 

Volker, C., Boedicker, C., Daubenthaler, J., Oetken, M. and 

Oehlmann, J. (2013). Comparative toxicity assessment 

of nanosilver on three Daphnia species in acute, 

chronic and multi-generation experiments. PLOS ONE 

8(10): 1-10. 

 

 


