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บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบนาจากการรับสัมผัสสารหนูในนํ้า

ตะกอนดินจากเหมืองแรทองคําในสภาพการทดลองเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอางอิง เก็บตัวอยางนํ้า ตะกอนดิน จากลํา
นํ้าหวยเหล็กใกลบอเก็บกากแรสําหรับชุดการทดลอง โดยทําการวิเคราะหปริมาณสารหนูในนํ้า ตะกอนดิน (กอน
การทดลอง) และกบนาจากการรับสัมผัสสารหนูระยะเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห ดวยเทคนิค ICP-OES รวมถึง
ประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบนาดวยวิธีทางตรงจากเซลลไขกระดูกโดยการยอมสีแบบธรรมดา ผล
การศึกษาพบวา ชุดทดลองมีคาเฉลี่ยปริมาณสารหนูในนํ้าและตะกอน 0.23±0.01 mg/L และ 192.80±8.08
mg/kg ตามลําดับ ปริมาณสารหนูในนํ้าและตะกอนดินมีคาเกินมาตรฐาน กบนาระยะเวลารับสัมผัส 1, 2 และ 3
สัปดาห พบปริมาณสารหนูเฉลี่ยเทากับ 0.04±0.01, 0.11±0.05 และ 0.33±0.03 mg/kg ตามลําดับ ซึ่งมีคาต่ํา
กวามาตรฐานอาหารท่ีมีสารหนูปนเปอน และพบความผิดปกติของโครโมโซมกบนาท่ีไดรับสัมผัสสารหนูระยะเวลา
1 สัปดาห 4 แบบ ไดแก single chromatid gap (SCG), single chromatid break (SCB), deletion (D) และ
fragmentation (F) ระยะเวลารับสัมผัส 2 สัปดาห พบความผิดปกติของโครโมโซมกบนา 3 แบบ ไดแก iso
chromatid gap (ISCG), deletion (D) และ fragmentation (F) ระยะเวลารับสัมผัส 3 สัปดาห พบความผิดปกติ
ของโครโมโซมกบนา 5 แบบ ไดแก single chromatid gap (SCG), iso chromatid gap (ISCG), single
chromatid break (SCB), deletion (D) และ fragmentation (F) เมื่อทดสอบทางสถิติพบวามีความแตกตาง
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อยางมีนัยสําคัญท่ีจํานวนความผิดปกติของโครโมโซมตอเซลล และรอยละความผิดปกติของโครโมโซมในระยะเวลา
รับสัมผัสท่ี 3 สัปดาห

ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the chromosomal aberrations of the

East Asian bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) exposed to arsenic contaminated in water and
sediment from gold mining in vivo compared to an unaffected area. The water and sediment
samples were collected from Huai Lax Stream near the tailing pond where arsenic
concentrations were analyzed before the experiment. Arsenic concentrations in water, sediment
and H. rugulosus samples were measured by Inductively Coupled Plasma-Optical Emission
Spectrometry (ICP-OES) and chromosomal aberration assessment was prepared from bone
marrow by direct method. The average arsenic concentrations of water and sediment samples
were 0.23±0.01 mg/L and 192.80±8.08 mg/kg, respectively, which were higher than the
permissible limit of the water and soil quality standards. The average arsenic concentrations of
H. rugulosus samples exposed to arsenic in period 1, 2 and 3 weeks were 0.04±0.01, 0.11±0.05
and 0.33±0.03 mg/kg, respectively which were lower than the standard of arsenic contamination
in food. Chromosomal aberrations assessment of H. rugulosus have been exposed to arsenic in a
period of 1 week found 4 forms including chromatid gap (SCG), single chromatid break (SCB),
deletion (D) and fragmentation (F). The period of 2 week found 3 forms including iso chromatid
gap (ISCG), deletion (D) and fragmentation (F). The period of 3 week found 5 forms including
single chromatid gap (SCG), iso chromatid gap (ISCG), single chromatid break (SCB), deletion (D)
and fragmentation (F). Statistical analysis indicated that there were significant differences
between the percentage of chromosomal aberration of bullfrog that have been exposed to
arsenic in period of 3 week (p<0.05).

คําสําคัญ: ความผิดปกติของโครโมโซม สารหนู เหมืองแรทองคํา กบนา สภาพการทดลอง
Keywords: Chromosomal aberration, Arsenic, Gold mine, East Asian bullfrog, In Vivo

บทนํา
สารหนูสามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติ

ซึ่งพบในรูปของสารหนูอินทรีย และสารหนูอนินทรีย
สารหนูในธรรมชาติจะพบรวมกับสายแรทองแดง
แมงกานีส ตะก่ัวดีบุก เงิน และทองคํา (กรมทรัพยากร

ธรณี, 2544) การแพรกระจายของสารหนูเกิดจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ ไดแก การกัดเซาะพังทลาย
โดยนํ้า และลม รวมถึงจากหินตนกําเนิดสูสิ่งแวดลอม
ทําใหพบสารหนูไดท่ัวไปในสิ่งแวดลอม สวนกิจกรรม
ของมนุษยเปนปจจัยเสริมท่ีทําใหสารหนูแพรกระจาย
หรือเพ่ิมปริมาณสูสิ่งแวดลอมมากข้ึนเชน การทําเหมือง
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แร  การถลุงโลหะ การใช ปุย  และยาฆาแมลงใน
การเกษตร เปนตน (ปริษา, 2550)

เหมืองแรทองคําภูทับฟา อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย พบสายแรอารเซโนไพไรต (arsenopyrite;
FeAsS) ท่ีมีแรทองคําพบรวมอยูกับสายแร และมีสาร
หนูเปนองคประกอบหลักของสายแร จึงทําใหสารหนู
เปนสารพิษหลักท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการถลุงแรของ
เหมืองแรทองคํา และเกิดการแพรกระจายออกสู
สิ่งแวดลอม เมื่อสารหนูเกิดการออกซิเดชันกับอากาศ
และนํ้า จะทําใหสารหนูเกิดการแพรกระจายลงสูแหลง
นํ้าหรือตะกอนพ้ืนทองนํ้าเพ่ิมข้ึน จากเหตุการณเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ประชาชนบริเวณรอบเหมือง
แรทองคําภูทับฟา จังหวัดเลย พบวามีนํ้ารั่วซึมออกมา
จากคันดินของบอกักเก็บกากแร และตรวจพบปริมาณ
สารหนูระดับสูงในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณโดยรอบบอ
กักเก็บกากแร และคาดวาสารหนูจะสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแหลงนํ้า (กรมควบคุมมลพิษ,
2552 ) จากการแพร ก ระจายของสารห นูตาม
กระบวนการธรรมชาติออกสูสิ่งแวดลอมและเกิดการสง
ตอไปตามหวงโซอาหาร ทําใหเกิดการเพ่ิมปริมาณสาร
หนูมากข้ึนตามลําดับข้ันการบริโภค โดยสิ่งมีชีวิตจะ
สะสมสารหนูไวในเซลลและเน้ือเยื่อ (Ahmed et al.,
2013) เมื่อเกิดการสะสมอยูในรางกายจนถึงระดับหน่ึง
สารหนูจะแสดงความเปนพิษออกมา โดยความเปนพิษ
ของสารหนูหากไดรับโดยตรงในปริมาณมากจะทําให
เกิดอาการพิษเฉียบพลัน สงผลตอระบบอวัยวะภายใน
รางกายเกิดภาวะลมเหลวและถึงข้ันเสียชีวิต (Ahmed
et al., 2011) หากไดรับสารหนูตอเน่ืองเปนเวลานาน
ในปริมาณนอยจะทําใหเกิดการสะสมจนเกิดอาการพิษ
เรื้อรัง การระคายเคืองผิวหนัง รอยตกกระตามรางกาย
อาจถึงข้ันกลายเปนมะเร็งผิวหนังได รวมถึงมีพิษตอ
ระบบรางกายของสิ่งมีชีวิตเชน ระบบหายใจ ระบบ

ประสาท เปนตน (Shi et al., 2004) องคการวิจัย
โรคมะเร็งนานาชาติไดกําหนดใหสารหนูเปนสารกอ
มะเร็งกลุมท่ี 1 แสดงความเปนพิษท่ีเปนสารกอมะเร็ง
ชัดเจนซึ่งสามารถแปรผันและเกิดเปนการกลายพันธุท่ี
แสดงออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรม โดยการแสดงออกความเปนพิษของสารหนู
ข้ึนอยูกับเสนทางการรับเขาสูรางกายจากการรับสัมผัส
และเก่ียวของกับปจจัยความเขมขนของสารหนู ความ
วองไวหรือความรุนแรงในการ ทําปฏิ กิริ ยา เคมี
ความสามารถในการละลายนํ้า สภาพและลักษณะ
ความหนาบางของผิวหนังบริเวณท่ีไดรับการสัมผัส
รวมท้ังระยะเวลาท่ีสัมผัสเชน การศึกษาของ Singha
et al. (2014) พบความเปนพิษของโซเดียมอารเซไนด
ในลูกออดของกบหนอง (Rana limnocharis) ท่ีระดับ
ความเขมขนและระยะเวลารับสัมผัสท่ีแตกตางกัน ดวย
วิธี Comet assay พบวาท่ีระดับความเขมขนต่ําไมพบ
ความแตกตางท่ีระยะเวลาในการรับสัมผัส 48 และ 72
ช่ัวโมง สวนท่ีระดับความเขมขนของโซเดียมอารเซไนด
400 ug/L นอกจากน้ียังทําใหดีเอ็นเอถูกทําลายและ
เกิดการแตกหักของโครโมโซม (Yadav and Trivedi,
2009)

การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา
ระยะเวลาในการรับสัมผัส และความเขมขนของสารหนู
ท่ีสะสมในสิ่งแวดลอมจากบริเวณใกลบอเก็บกากแร
เ หมื อ งแร ทอ งคํ า  ท่ี อ าจส ง ผ ลกระทบต อก า ร
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม โดยอาจแสดงออก
ในรูปแบบความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีสมมุติฐาน
ว า เหมื องแรทองคํ าป ด กิจการแล ว  สารหนู ใน
สิ่งแวดลอมจะสงผลอยางไรตอสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู
บริ เวณพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปอน และเลือกใชกบนา
(Hoplobatrachus rugulosus) เปนตัวบงช้ีสภาวะ
แวดลอม เน่ืองจากกบนาเปนกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีมีโอกาส
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ไดรับสัมผัส และเกิดการสะสมสารพิษในรางกายไดดี
และในปจจุบันการศกึษาความผิดปกติทางพันธุกรรมใน
ประเด็นโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตกลุมสัตวยังมีจํานวน
นอย ซึ่งคาดวาผลการศึกษาในครั้งน้ีจะสามารถใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดการสิ่งแวดลอมในอนาคต และ
นําไปสูการลดผลกระทบดานสุขภาพของประชาชน
ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาปริมาณสารหนูในนํ้า และตะกอนดิน

ใกลบอกักเก็บกากแรเหมืองแรทองคํา อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลยและ จําลองแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีมีการปนเปอน
สารหนู รวมถึงประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบ
นาจากการรับสัมผัสสารหนูจากเหมืองแรทองคําใน
สภาพการทดลอง

วิธีดําเนินการวิจัย
จุดเก็บตัวอยางน้ํา และตะกอนดิน

เก็บตัวอยางนํ้าและตะกอนดินในลํานํ้าหวย
เหล็กใกลบอกักเก็บกากแรระยะทาง 50 เมตรบริเวณ
เหมืองแรทองคํา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และพ้ืนท่ี
อางอิงท่ีไมไดรับผลกระทบจากเหมืองแรทองคํา บาน
สําราญ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
การทดลอง

การทดลอง แบงออกเปน 2 ชุดการทดลอง
ไดแก การทดลองท่ี 1 คือ ชุดทดลอง จําลองแหลงท่ีอยู
อาศัยกบนาโดยใชนํ้าและตะกอนดินท่ีเก็บตัวอยางจาก
จุดเก็บตัวอยางบริเวณใกลบอเก็บกากแรเหมืองแร
ทองคํา เปรียบเทียบกับการทดลองท่ี 2 คือ ชุดอางอิง
จําลองแหลงท่ีอยูอาศัยของกบนาโดยใชนํ้าและตะกอน
ดินท่ีเก็บจากจุดเก็บตัวอยางพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับผลกระทบ
จากเหมืองแรทองคํา และทําการทดลองเลี้ยงกบนาท้ัง
สองชุดการทดลองเปนระยะเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห

ตามลําดับ โดยแตละชุดการทดลองเลี้ยงกบนาจํานวน
12 ตัวท่ีมีขนาดตัวและอายุใกลเคียงกัน
วิธีการเตรียมตัวอยางเพ่ือการตรวจวัดปริมาณ
สารหนู

วิธีการเตรียมตัวอยางน้ํา
นําตัวอยางนํ้าปริมาตร 25 mL เติมกรดไน

ตริก (HNO3) เขมขน 1.25 mL ยอยบน water bath
ท่ีอุณหภูมิ 90±5 ๐C เปนเวลา 30 นาที กรอง
สารละลายผานกระดาษกรอง ปรับปริมาตร 50 mL
(APHA, 2005)

วิธีการเตรียมตัวอยางตะกอนดิน
นําตัวอยางตะกอนดินมาตากในท่ีรมจนแหง

บดใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาด 0.5 mm
ช่ังตะกอนดินละเอียด 2 g เติมกรดไนตริก (HNO3)
เขมขน 5 mL ไฮโดรเจนคลอไรด (HCl) 15 mL และ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 10 mL แลวนําไปยอย
ดวยเครื่องยอยดินท่ีอุหภูมิ 180-220 ๐C ระยะเวลา 2
ช่ัวโมง กรองผานกระดาษกรอง ปรับปริมาตร 50 mL
(APHA, 2005)

วิธีเตรียมตัวอยางกบนา
นําตัวอยางเ น้ือกบนาไปบดละเอียด ช่ัง

ตัวอยางเน้ือกบนา 1 g เติมกรดไนตริก (HNO3) เขมขน
7 mL และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 1 mL และ
นําไปยอยบน water bath ท่ีอุณหภูมิ 90±5 ๐C
ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง กรองผานกระดาษกรอง ปรับ
ปริมาตร 25 mL (APHA, 2005)
การตรวจวัดปริมาณสารหนู

ตรวจ วัดปริมาณสารหนูในตัวอย าง นํ้ า
ตะกอนดินกอนการทดลองท้ังสองชุดการทดลอง และ
กบนาหลังการทดลองทุกสัปดาห โดยการเตรียม
ตัวอยางดวยวิธี APHA (2005) และวิเคราะหสารหนู
ดวยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Optical
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Emission Spectrometry (ICP-OES) (Chand and
Prasad, 2013)
การตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมกบนา

ฉีดโคลซีซิน 0.05% ขนาด 1 mL ตอนํ้าหนัก
ตัว 100 g เขาไปในชองทองของกบนา ระยะเวลา 6-8
ช่ัวโมง นํามาตัดแยกสวนของไขกระดูกและบดตัดให
ละเอียดในจานเพาะเช้ือ เติมสารละลายโพแทสเซียม
คลอไรด 6-8 mL บมในอุณหภูมิหองประมาณ 30 นาที
นําตะกอนเซลลไปปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 2,000-2,500
รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนใสดานบนท้ิง
และเติมนํ้ายาตรึงสภาพท่ีเตรียมใหมและเย็นจัดทีละ
หยด พรอมกับเขยาหลอดไปดวย เติมจนครบ 6-8 mL
นําสารละลายไปปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 2,000-2,500
รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนใสดานบนท้ิง
เติมนํ้ายาตรึงสภาพ 6-8 mL ปนเหว่ียงอีกครั้ง ทําซ้ํา
เพ่ือลางตะกอนเซลลใหสะอาด 3-4 ครั้ง เก็บตะกอน
เซลลในสารละลายตรึงสภาพไวท่ี -20 ๐C (Chen and
Ebeling, 1968; Nanda et al., 1995)

การยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาดวยสีจิมซา
และยอมแถบสีแบบนอรดวยซิลเวอรไนเตรท นําสไลดท่ี
ผานข้ันตอนการเตรียมและยอมสีโครโมโซมแลวมา
ตรวจสอบดูความผิดปกติของโครโมโซมดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง กําลังขยาย 100 เทา โดยทําการ
ตรวจสอบโครโมโซมกบนาจํานวน 100 เซลล/ตัว ทํา
การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบนาชุด
ทดลองเปรียบเทียบกับชุดอางอิง โดยความผิดปกติของ
โครโมโซมอาจจะเกิดการเพ่ิม-ลดของจํานวนโครโมโซม
และความผิดปกติดานลักษณะโครงสราง หรือกลไกท่ี
ทําใหจํานวนโครโมโซมเบ่ียงเบนไปจากภาวะปกติ (2n)

สถิติท่ีใชในการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช Mann-
Whitney U test

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
ปริมาณสารหนูในน้ํา และตะกอนดิน กอนการทดลอง

การวิเคราะหปริมาณสารหนูในนํ้า และ
ตะกอนดินจากชุดทดลองและชุดอางอิง มีคาดังตารางท่ี
1 พบวาปริมาณสารหนูในนํ้า และตะกอนดินจากชุด
ทดลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.23±0.01 mg/L และ
192.80±8.08 mg/kg ตามลําดับ สวนชุดอางอิงมี
คาเฉลี่ยตรวจไมพบ (non-detected) และ 0.70±0.19
mg/kg ตามลําดับ ซึ่งชุดทดลองมีคาสารหนูเกินคา
มาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้ากําหนดไว (0.001 mg/L)
และมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนนอกเหนือจาก
การอยูอาศัย และเกษตรกรรมกําหนดไว (3.9 mg/kg)
ท้ังกอนและหลังสภาพการทดลอง สวนในชุดอางอิงไม
เกินคามาตรฐาน ปริมาณสารหนูในนํ้าและตะกอนดิน
ในชุดการทดลองท่ีเกินคามาตรฐานเน่ืองจากกิจกรรม
ของเหมืองแรทองคําจะมีการรองรับของนํ้าเสียจากการ
ถลุงแรสงมากักเก็บไว ท่ีบอกักเก็บกากแร ท่ีมีการ
ปนเปอนสารหนูท่ีเปนองคประกอบในช้ันดิน และเกิด
การรั่วไหลของสารหนูจากบอกักเก็บกากแร ทําใหสาร
หนูเกิดการแพรกระจายออกสูสิ่งแวดลอม เกิดการ
ปนเปอนลงสูแหลงนํ้าใกลเคียง สารหนูท่ีสะสมในแหลง
นํ้าจะเกิดการตกตะกอนสูพ้ืนทองนํ้าและสะสมอยูใน
ตะกอนดิน สอดคลองกับรายงานกรมควบคุมมลพิษ
(2552) พบวามีนํ้ารั่วซึมออกมาจากคันดินของบอกัก
เก็บกากแร และเกิดการพังทลายคันดินของบอกักเก็บ
กากแรบางจุด ซึ่งภายในบอมีท้ังนํ้าเสีย กากแร และ
สารเคมีท่ีใชในการสกัดแร ทําใหเกิดการปนเปอนสู
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี
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(2556) รายงานผลการวิเคราะหตะกอนดิน และนํ้าท่ี
เก็บบริเวณรอบเหมืองทองคําภูทับฟา พบวาตัวอยางนํ้า
มีสีสมเขม เมื่อโดนมือจะรูสึกคัน สวนตัวอยางดินมี
ลักษณะเปนดินโคลนสีดําอมสม ซึ่งพบปริมาณสารหนู
ในตะกอนดินอยูในชวง 23.06-52.70 mg/kg และนํ้า
0.093-0.374 mg/L แสดงใหเห็นวาปริมาณสารหนูสูง

และมีคาเกินมาตรฐาน สอดคลองกับการศึกษา
ของณัฏฐวัจน (2557) พบวาตัวอยางตะกอนดินมีคา
สารหนูสะสมอยูระหวาง 169.23-717.79 mg/kg ซึ่ง
เกินคามาตรฐานคุณภาพดินท่ีสามารถสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีน้ันได (คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาต,ิ 2547)

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารหนูในนํ้าและตะกอนดินในชุดการทดลองและชุดอางอิงกอนการทดลอง
สภาพการทดลอง ตัวอยาง นํ้า (mg/L) ตะกอนดิน (mg/kg)

ชุดทดลอง

1
2
3

0.22
0.22
0.24

199.84
194.59
183.98

คาเฉล่ีย 0.23±0.01 192.80±8.08

ชุดอางอิง

1
2
3

Not detected
Not detected
Not detected

0.59
0.93
0.59

คาเฉล่ีย - 0.70±0.19
คามาตรฐาน 0.01* 3.9**

P-value - <0.05
* ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงผิวดิน
** มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพ่ือการอื่นนอกเหนือจากการอยูอาศัยและเกษตรกรรม (คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ, 2547)

ปริมาณสารหนูในกบนาจากสภาพการทดลอง
การรับสัมผัสสารหนูของกบนาในระยะเวลา

1, 2 และ 3 สัปดาหจากสภาพการทดลอง มีคาดัง
ตารางท่ี 2 พบวากบนาจากชุดทดลองท่ีรับสัมผัสสาร
หนูในสิ่งแวดลอมใกลเหมืองแรทองคํา 1, 2 และ 3
สัปดาห มีคาเฉลี่ยปริมาณสารหนูท่ีตรวจพบเทากับ
0.04±0.01, 0.11±0.05 และ 0.33±0.03 mg/kg
ตามลําดับ สวนกบนาจากชุดอางอิงมีคาเฉลี่ย
0.03±0.06, 0.03±0.06 และ 0.03±0.01 mg/kg
ตามลําดับ ซึ่งท้ังสองสภาพการทดลองพบปริมาณสาร
หนูไมเกินคามาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอนกําหนดไว
(ไมเกิน 2 mg/kg) โดยการรับสัมผัสสารหนูของกบนาท่ี

เกิดจากการดํารงชีวิตท่ีมีการอาศัยอยูไดท้ังบนบกและ
ในนํ้า ทําใหเกิดการรับสัมผัสผานทางผิวหนังและผาน
ทางปากจากกระบวนการกินท่ีถูกสงตอสารพิษมาทาง
หวงโซอาหาร (ปยมาภรณ, 2545) สงผลใหกบนารับ
สัมผัสสารหนูและเกิดการสะสมอยูภายในรางกาย โดย
ปกติสิ่งมี ชีวิตมีความสามารถในการควบคุมความ
เขมขนของโลหะภายในรางกาย ไมใหมากหรือนอย
เกินไป เพ่ือรักษาสมดุลของรางกาย หากสิ่งมีชีวิตไดรับ
โลหะท่ีไมจําเปนรางกาย กลไกน้ันจะทําหนาท่ีลด
ปริมาณสารพิษหรือขับสารโลหะออกจากรางกาย
ดังน้ันการปนเปอนของโลหะในอาหารเพียงเล็กนอยจึง
ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค เมื่อกบนาไดรับสาร
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หนูท่ีปนเปอนอยูในนํ้าและตะกอนดินในปริมาณท่ีสูง
รางกายของกบนาจะไมสามารถสะสมสารพิษท่ีไดรับ
ท้ังหมดไว แตจะดูดซับไวเพียงบางสวนและขับออกจาก
รางกาย (เมธา, 2554) ทําใหปริมาณสารหนูท่ีสะสมใน
กบนามีปริมาณต่ํา เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารหนูจาก
ชุดทดลองและชุดอางอิง พบวาไมแตกตางกันใน
ระยะเวลารับสัมผัส 1, 2 และ 3 สัปดาห
การตรวจสอบโครโมโซมกบนา

การจากศึกษาปริมาณสารหนูในกบนา พบวา
กบนาสามารถสะสมสารหนูไดในปริมาณท่ีนอย แตจะ
เกิดการสะสมอยู เปนเวลานาน เมื่อถึงระดับหน่ึง
รางกายแสดงอาการความเปนพิษออกมา สารหนูเปน
สารกอมะเร็ง และสงผลตอกลไกในระดับเซลลหรืออาจ

กอใหเกิดการกลายพันธุ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของ
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ดังน้ันใน
การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมกบนาตองมีการ
ตรวจสอบลักษณะเบ้ืองตนของโครโมโซมโดยเตรียม
โครโมโซมดวยวิธีทางตรงจากเซลลไขกระดูก พบวากบ
นาจากท้ังสองสภาพการทดลองมีจํานวนโครโมโซม
ดิพลอยดเทากับ 26 (2n=26) ประกอบดวย โครโมโซม
ชนิดเมทาเซนทริก จํานวน 8 แทง และชนิดซับเมทา
เซนทริก จํานวน 18 แทง ดังรูปท่ี 1 และ 2 ผล
การศึกษาพบโครโมโซมเครื่องหมายอยูบนแขนขางสั้น
ของโครโมโซมชนิดซับเมทา เซนทริกคูท่ี 9 สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Patawang et al. (2014) และ
Suttichaiya et al. (2016) ดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 1 เซลลระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป (A, B) ของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus, 2n=26) จาก
ชุดทดลองโดยการยอมสีแบบธรรมดา (บริเวณลูกศรช้ี คือโครโมโซมท่ีเกิดความผิดปกติ)
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รูปท่ี 2 เซลลระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป (A, B) ของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus, 2n=26) จากชุด
ควบคุม โดยการยอมสีแบบธรรมดา

รูปท่ี 3 เซลลระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป (A) ของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus, 2n=26) จากชุด
ทดลอง และเซลลระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป (B) ของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus, 2n=26)
จากชุดควบคุม โดยการยอมแถบสีนอร (บริเวณลูกศรช้ี คือตําแหนงโครโมโซมเครื่องหมาย)
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การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบนา
การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบ

นาจากการรับสัมผัสสารหนูในระยะเวลา 1, 2 และ 3
สัปดาห พบรูปแบบความผิดปกติของโครโมโซม กบนา
5 แบบ ไดแก single chromatid gap (SCG), iso
chromatid gap (ISCG), single chromatid break
(SCB), deletion (D) และ fragmentation (F) ดัง
ตารางท่ี 3 และรูปท่ี 4 ชุดทดลองกบนาท่ีรับสัมผัสสาร
หนูระยะเวลา 1 สัปดาห พบความผิดปกติของ
โครโมโซมกบนา 4 แบบ ไดแก SCG, ISCG, D และ F
ระยะเวลา 2 สัปดาห พบความผิดปกติของโครโมโซม
กบนา 3 แบบ ไดแก ISCG, D และ F และระยะเวลา 3
สัปดาห พบความผิดปกติของโครโมโซมกบนา 5 แบบ
ไดแก SCG, ISCG, SCB, D และ F สวนชุดอางอิงพบวา
กบนาท่ีรับสัมผัสสารหนูระยะเวลา 1 สัปดาห พบความ
ผิดปกติของโครโมโซมกบนา 3 แบบ ไดแก SCG, SCB
และ D ระยะเวลา 2 สัปดาห พบความผิดปกติของ
โครโมโซมกบนา 2 แบบ ไดแก D และ F และ
ระยะเวลา 3 สัปดาห พบความผิดปกติของโครโมโซม
กบนา 4 แบบ ไดแก SCG, ISCG, SCB และ D ผล

การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมจากการรับสัมผัส
สารหนูของชุดทดลอง พบวานํ้าและตะกอนดินบริเวณ
ใกลบอเก็บกากแรเหมืองแรทองคํามีปริมาณสารหนูเกิน
คามาตรฐาน สงผลใหกบนาในการทดลองสามารถรับ
สัมผัส และเกิดการสะสมสารหนูไวในเน้ือเยื่อ แตจาก
ความสามารถในการปรับตัวตอการดํารงชีวิตอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีมีการปนเปอนสารหนู ทําใหกบนา
สามารถสะสมสารหนูไดในปริมาณท่ีต่ํา ซึ่งอาจสงผลให
เกิดความผิดปกติของโครโมโซมได สอดคลองกับผล
การศึกษาของ Suttichaiya et al. (2016) พบความ
ผิดปกติของโครโมโซมกบนาในพ้ืนท่ีเหมืองแรทองคํา
สวนความผิดปกติของโครโมโซมกบนาจากชุดอางอิง
อาจเกิดจากสารโคลซิซินท่ีใชในการยับยั้งการแบงเซลล
แตจะเกิดในปริมาณท่ีนอยหรืออาจไมเกิดความผิดปกติ
ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบท้ังสองชุดการทดลอง พบวา
ความผิดปกติของโครโมโซมในระยะเวลารับสัมผัสท่ี 1
และ 2 สัปดาหไมแตกตางกัน แตความผิดปกติของ
โครโมโซมตอเซลล และรอยละความผิดปกติของ
โครโมโซมในระยะเวลารับสัมผัสท่ี 3 สัปดาห แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารหนูในกบนาจากสภาพการทดลองในชุดการทดลองและชุดอางอิง

ระยะเวลา (สัปดาห) ตัวอยาง
ปริมาณสารหนู (mg/kg)

P-value
ชุดทดลอง ชุดอางอิง

1
1
2
3

0.05
0.03
0.03

0.03
0.03
0.02

>0.05

คาเฉล่ีย 0.04±0.01 0.03±0.06

2
1
2
3

0.14
0.15.
0.07

0.03
0.03
0.04

>0.05

คาเฉล่ีย 0.11±0.05 0.03±0.06
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ตารางท่ี 2 ปริมาณสารหนูในกบนาจากสภาพการทดลองในชุดการทดลองและชุดอางอิง (ตอ)

ระยะเวลา (สัปดาห) ตัวอยาง
ปริมาณสารหนู (mg/kg)

P-value
ชุดทดลอง ชุดอางอิง

3
1
2
3

0.35
0.29
0.34

0.04
0.02
0.03

>0.05

คาเฉล่ีย 0.33±0.03 0.03±0.01
คามาตรฐาน 2*

หมายเหต:ุ *มาตรฐานอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 (กระทรวงสาธารณสุข, 2529)

ตารางท่ี 3 ลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมจากสภาพการทดลองรับสัมผัสสารหนู ระยะเวลา 1, 2 และ 3
สัปดาห และชุดอางอิง

รับสัมผัส
สภาพ
การ

ทดลอง
ตัวอยาง

ปริมาณ
สารหนู

(mg/kg)

จํานวนโครโมโซมผิดปกติ จํานวนโครโมโซม
ผิดปกติ

(จุดแตกหัก)

จํานวน
เซลล

ผิดปกติ
(เซลล)

รอยละ
ความ

ผิดปกติSCG ISCG SCB D F

1 สัปดาห

ชุด
ทดลอง

1 0.05 0 0 0 1 1 2 2 2
2 0.03 0 0 1 0 0 1 1 1
3 0.03 1 0 0 1 0 2 1 1

คาเฉล่ีย/
ผลรวม

0.04±0.01 1 0 1 2 1 4 3 1.33

ชุดอางอิง

1 0.03 0 0 0 1 0 1 1 1

2 0.03 1 0 1 0 0 2 1 1
3 0.02 1 0 0 0 0 1 1 1

คาเฉล่ีย/
ผลรวม

0.03±0.06 2 0 1 1
0

4 3 1.00

P-value - - - - - - - >0.05 >0.05

2 สัปดาห

ชุด
ทดลอง

1 0.14 0 1 0 0 0 1 1 1
2 0.15 0 0 0 1 1 2 2 2
3 0.07 0 0 0 1 0 1 1 1

คาเฉล่ีย/
ผลรวม

0.11±0.05 0 1 0 2 1 4 4 1.33

ชุดอางอิง

1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.03 0 0 0 1 1 2 2 2
3 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0

คาเฉล่ีย/
ผลรวม

0.03±0.06 0 0 0 1 1 2 2 0.67

P-value - - - - - - - >0.05 >0.05
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ตารางท่ี 3 ลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมจากสภาพการทดลองรับสัมผัสสารหนู ระยะเวลา 1, 2 และ 3
สัปดาห และชุดอางอิง (ตอ)

ระยะเวลา
รับสัมผัส

สภาพ
การ

ทดลอง
ตัวอยาง

ปริมาณ
สารหนู

(mg/kg)

จํานวนโครโมโซมผิดปกติ จํานวนโครโมโซม
ผิดปกติ

(จุดแตกหัก)

จํานวน
เซลล

ผิดปกติ
(เซลล)

รอยละ
ความ

ผิดปกติSCG ISCG SCB D F

3 สัปดาห

ชุด
ทดลอง

1 0.35 0 2 0 1 1 4 3 3
2 0.29 0 1 1 0 0 2 2 2
3 0.34 1 0 0 1 1 3 2 2

คาเฉล่ีย/
ผลรวม

0.33±0.03 1 3 1 2 2 9 7 2.33

ชุด
อางอิง

1 0.04 0 0 0 1 0 1 1 1

2 0.02 0 1 1 0 0 2 1 1
3 0.03 1 0 0 0 0 1 1 1

คาเฉล่ีย/
ผลรวม

0.03±0.01 1 1 1 1
0

4 3 1.00

P-value - - - - - - - <0.05 <0.05

รูปท่ี 4 รูปแบบความผิดปกติของโครโมโซมกบนา (Hoplobatrachus rugulosus, 2n=26) ไดแก single
chromatid gap (SCG), iso chromatid gap (ISCG), single chromatid break (SCB), deletion (D)
และ fragmentation (F), (A-E จากชุดทดลอง และ F จากชุดควบคุม)
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สรุปผลการวิจัย
ปริมาณสารหนูในน้ํา และตะกอนดิน

ปริมาณสารหนูในนํ้า และตะกอนดินใกล
บริเวณบอกักเก็บกากแรเหมืองแรทองคํา มีคาเกิน
มาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าและมาตรฐานคุณภาพดิน
(0.001 mg/L และ 3.9 mg/kg ตามลําดับ) สวนชุด
อางอิงมีปริมาณสารหนูในนํ้าและตะกอน มีคาไมเกินคา
มาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าและคุณภาพดิน
ปริมาณสารหนูสะสมในกบนา

ปริมาณสารหนูในกบนาจากสภาพการ
ทดลองรับสัมผัสสารหนู 1, 2 และ 3 สัปดาห มีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.04±0.01, 0.11±0.05 และ 0.33±0.03
mg/kg ตามลําดับ สวนกบนาจากชุดอางอิงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.03±0.06, 0.03±0.06 และ 0.03±0.01
mg/kg ซึ่งท้ังสองชุดการทดลองมีปริมาณสารหนูไมเกิน
คามาตรฐาน (2 mg/kg) แตหากประชาชนบริโภคกบ
นาท่ีปนเปอนสารหนู จะกอใหเกิดการถายทอดสารพิษ
มาตามหวงโซอาหาร และเกิดการสะสมในรางกายของ
มนุษยเปนเวลานานจนแสดงความเปนพิษเรื้อรัง
การตรวจสอบลักษณะโครโมโซม

การตรวจสอบลักษณะโครโมโซมกบนา
พบวามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 26 แทง
(2n=26) ชนิดของโครโมโซมกบนาท่ีพบมี 2 ชนิดไดแก
ชนิดเมทาเซนทริก และซับเมทาเซนทริก ประกอบดวย
โครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ 2 แทง และ
ขนาดเล็ก 2 แทง โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก
ขนาดใหญ 3 แทง และขนาดเล็ก 6 แทง มีโครโมโซม
เครื่องหมายท่ีมีรอยคอดท่ีสอง หรือบริ เวณของ
Nucleolar Organizer Regions (NORs) บนแขนขาง
สั้นใกลกับเซนโทรเมียรของโครโมโซมชนิดซับเมทา
เซนทริกคูท่ี 9

ความผิดปกติของโครโมโซมกบนา
ความผิดปกติของโครโมโซมกบนาจากการรับ

สัมผัสสารหนูในระยะเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางชุดทดลองและชุดอางอิงในแตละ
สัปดาห พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตอ
จํานวนเซลลและรอยละความผิดปกติของโครโมโซมใน
ระยะเวลารับสัมผัสท่ี 3 สัปดาห
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