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บทคัดยอ
การปนเปอ นรว มกัน ของพอลิไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก ไฮโดรคารบ อน (พี เ อเอช) พบได ทั่วไปใน
สภาพแวดลอมแตการศึกษาความเปนพิษรวมกันของพีเอเอชตอพืชยังมีนอย การศึกษานี้ไดศึกษาผลของการ
ปนเปอนรวมกันระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีนและฟลูออรีน ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีน
หรือการปนเปอนรวมกันทั้งสามชนิดในอัตราสวน 1:1 ที่ระดับความเขมขนรวมตั้งแต 2 – 400 mg/kg
dried soil ตอการเจริญระยะตนกลาของขาวเหนียวพันธุ กข. 6 และผักบุง โดยเก็บขอมูลความยาวยอด ความยาว
ราก น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของตนกลาทั้งตนหลังจากเพาะได 10 วัน และนํามาคํานวณความเขมขนที่ทําให
การเจริญ ของพืชลดลงร อ ยละ 20 ผลการศึกษาพบวา ความยาวรากของตนกลาผักบุงและขาวเหนียวไวตอ
การปนเป อ นรว มกั น ของพี เอเอชมากกว า ความยาวยอดและน้ํ าหนั ก เมื่ อ พิ จ ารณาจากความเขม ข น ที่ทํ า ให
การเจริญของพืชลดลงรอยละ 20 ตนกลาผักบุงไวตอการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชมากกวาตนกลาขาวเหนียว
คูของพีเอเอชที่เปนพิษตอความยาวยอดและความยาวรากของตนกลาขาวเหนียวมากที่สุดคือฟลูออรีนและ
ฟลูออแรนทีน แตไมมีการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชที่เปนพิษตอน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของตนกลาขาว
เหนียวทั้งตน สวนคูของพีเอเอชที่เปนพิษตอความยาวราก ความยาวยอด และน้ําหนักสดของตนกลาผักบุง
มากที่สุด คือ ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีน สวนฟแนนทรีนและฟลูออรีนเปนพิษตอน้ําหนักแหงของผักบุงมาก
ที่ สุ ด ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า พื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย วและพื ช ใบเลี้ ย งคู ต อบสนองต อ การปนเป อ นร ว มกั น ของพี เ อเอช
ไดตางกัน
คําสําคัญ: พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน ความเปนพิษตอพืช ขาวเหนียว ผักบุง
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Abstract
Co-contamination of Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) is normally found in
environment but the study of combine PAH-phytotoxicity has been limited. The combine toxicity of fluorene
+ fluoranthene, phenanthrene + fluorene, phenanthrene + fluoranthene, or total 3 PAHs in 1:1 ratio as total
concentrationon 2-400 mg/kg dried soil on seedling growth of sticky rice cv. RD 6 and water morning glory
were studied. After 10 days, Shoot length, root length, fresh and dried weight of entire plant was measured and
20% effective concentration to plant growth was calculated. The result showed that root length of water
morning glory and sticky rice seedling were sensitive to co-contanination of PAHs more than shoot length and
plant weight. When considered from 20% effective concentration to plant growth, water morning glory was
sensitive to combine toxicity of PAHs more than sticky rice. Fluorene + fluoranthene was the most toxic to
shoot and root length of sticky rice but none of PAHs was toxic to fresh and dried weight of sticky rice.
Phenanthrene + fluoranthene was the most toxic to shoot and root length of water morning glory while
phenanthrene + fluorene was the most toxic to fresh and dried weight of water morning glory. These results
showed that there are different respond to co-contaminated PAHs between dicot and monocot.
Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons, Phytotoxicity, Sticky rice, Water morning glory.

1. บทนํา
พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) จัดเปนกลุมของสารกอมะเร็งและสารกอกลาย
พันธุที่ปนเปอนทั่วไปในสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดที่สําคัญของพีเอเอชมาจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของ
สารอินทรีย เชน การเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุทางการเกษตร (Oanh et al., 2000 และ Gadde et al., 2009)
แหลงเกษตรกรรมของหลายประเทศพบการปนเปอนพีเอเอชดวย เชน ในฮองกง มีรายงานการปนเปอนพีเอเอช
14 ชนิดรวมกันเปน 35.4 g/kg ในทุงหญา 31.1 g/kg ในพื้นที่การเกษตร และ 169 g/kg ในเขตเมือง
(Zhang et al., 2006) การปนเปอนพีเอเอชในดินทางการเกษตรนี้จะทําใหเกิดการสะสมพีเอเอชในพืชได เชน
ใน Tianjin ทางภาคเหนือของจีนพบพีเอเอชรวมกัน 16 ชนิดในดินทางการเกษตรเปน 1.08-6.25 g/kg และ
พบพีเอเอชสะสมในสวนเหนือดินของพืชที่ปลูกในบริเวณนั้น 0.48-0.98 g/kg โดยที่กะหล่ําดอกเปนพืชที่สะสม
ไดมากที่สุด (Tao et al., 2004) ซึ่งการปนเปอนพีเอเอชในพืชนี้จะสงผลใหเกิดการปนเปอนพีเอเอชในอาหาร
ไดดวย (Teixeira et al., 2007)
ความเปนพิษของพีเอเอชตอพืชมีรายงานในพืชหลายชนิด เชน แนฟทาลีนทําใหการงอกของ
ขาวโพด ถั่วอัลฟลฟา หญาไรน Lupinus albus, Hordeum vulgare, Festuca rubra, Brassica napus, และ
Trifolium pretense ชาลงได (Henner et al., 1999) นอกจากนี้พีเอเอชยังเปนพิษตอไมยืนตนดวย เชน ฟลูออแรนที
นความเขมขนเพียง 0.1 mg/mg ยับยั้งการเจริญและการรับสารอาหารของตนสน (Populus nigra L. cv. Loenen)
รวมทั้งรบกวน การสังเคราะหดวยแสงของตนสน (Pinus densiflora Sieb et. Zucc.) การปนเปอนรวมกันของ
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พีเอเอชหลายชนิดมีความเปนพิษตอพืชตางไปจากการปนเปอนดวยพีเอเอชชนิดเดียว อยางไรก็ตาม การศึกษา
ความเปนพิษรวมกันของพีเอเอชหลายชนิดตอการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจยังมีนอย ทั้งที่การปนเปอนของ
พีเอเอชในสภาพแวดลอมจริงจะพบการปนเปอนรวมกันระหวาง พีเอเอชหลายชนิดเสมอ การศึกษานี้จึงได
ประเมินความเปนพิษของพีเอเอช ไดแก ฟลูออรีน ฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีน ที่ปนเปอนรวมกันสามชนิดและ
ปนเป อ นร ว มกั น สองชนิ ด ต อ การเจริ ญ ระยะต น กล า ของพื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย ว ได แ ก ข า วเหนี ย ว พั น ธุ กข. 6
(Oryza sativa var. glutinosa cv. RD6) และพืชใบเลี้ยงคู ไดแก ผักบุง (Ipomoea aquatic) ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจะเปน
ประโยชนตอการวางแผนการทําเกษตรกรรมและการฟนฟูดินบริเวณที่มีการปนเปอนดวยพีเอเอชหลายชนิด
รวมกันตอไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมดิน
เก็บดินที่ไมมีประวัติการปนเปอนดวยพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอนจากวัดปากูแกว
ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม นําดินมาผึ่งใหแหงแลวรอนดวยตะแกรงที่มีขนาดรูพรุน 2 มิลลิเมตร
วิเคราะหปริมาณฟแนนทรีน ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนที่ตกคางในดินดวย GC-MS เพื่อยืนยันการไมปนเปอน
ดวยสารทั้งสามชนิดมากอน วิเคราะหองคประกอบทางกายภาพและเคมีของดิน ณ บริษัทหองปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแกน ดินที่ใชมีรอยละขนาดอนุภาคทราย (% sand) ขนาดอนุภาคทรายแปง
(% silt) และขนาดอนุภาคดินเหนียว (% clay) เทากับ 10.23, 15.33 และ 74.44 ตามลําดับ สวนคุณสมบัติอื่นๆ
ของดิน ไดแก พีเอช 8.11 ความนําไฟฟา 109.5 s/cm ปริมาณอินทรียวัตถุรอยละ 2.40 ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดรอยละ 0.29 ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชนําไปใชได 58.38 mg/kg dried soil
ละลายฟแนนทรีน (ความบริสุทธิ์รอยละ 98 บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมัน) ฟลูออรีน
(ความบริสุทธิ์รอยละ 98 บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมัน) หรือฟลูออแรนทีน (ความบริสุทธิ์รอยละ 99
บริษัท Fluka ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในอะซีโตนแลวเติมลงดินใหมีความเขมขนสุดทายของสารผสมระหวาง
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีนและฟลูออรีน ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนในดินในอัตราสวน 1:1
เปน 0, 2, 20, 200 และ 400 mg/kg dried soil สวนดินที่ปนเปอนดวยพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน
สามชนิดทําเชนเดียวกันโดยใหมีอัตราสวนของฟแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนเปน 1:1:1 และความ
เขมขนรวมสุดทายเปน 0, 2, 20, 200 และ 400 mg/kg dried soil จากนั้นผึ่งดินที่ผสมแลวในตูควันเปนเวลา
48 ชั่วโมง เพื่อใหตัวทําละลายระเหยไป แลวแบงดิน 50 กรัมใสลงในภาชนะพลาสติกที่มีความจุ 120 มิลลิลิตร
โดยใชดินที่ไมเติมฟแนนทรีน ฟลูออรีนหรือฟลูออแรนทีนเปนชุดควบคุม และปรับความชื้นของดินใหเปน
รอยละ 65 กอนการทดลอง

2.2 การทดสอบความเปนพิษตอพืช
การทดสอบความเปนพิษดัดแปลงจากวิธีของ Kirk et al., (2002) โดยแชเมล็ดพันธุขาวเหนียว
(รวบรวมจาก อ. โพนทอง จ. รอยเอ็ด) และผักบุง (เมล็ดพันธุทางการคาของบริษัทเจียไต ประเทศไทย จํากัด)
ในน้ํากลั่น เปน เวลา 3 ชั่วโมง แลวเพาะในถาดพลาสติกที่มีดิน ที่ปนเปอ นฟลู อ อรี นและฟลู อ อแรนที น
ฟแ นนทรี น และฟลู อ อรี น ฟแ นนทรีน และฟลูอ อแรนทีน และสารผสมระหว า งฟ แ นนทรี น ฟลู อ อรี น และ
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ฟลูออแรนทีนแตละความเขมขน ความเขมขนละ 10 เมล็ด (ทําการทดลองทั้งหมดสามซ้ํา) ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองใหไดรับแสงธรรมชาติ รดน้ําทุกวันเพื่อรักษาความชื้นในดินใหคงที่ เมื่อครบกําหนดเวลา 10 วัน
วัดรอยละการงอก ความยาวราก ความยาวยอด น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของตนกลาทั้งตน ชุดควบคุมทํา
เชนเดียวกัน

2.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางทรีทเมนตดวย One-way ANOVA และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยดวย Turkey’s test การประเมินความเขมขนที่ทําใหการเจริญของพืชลดลงรอยละ 20
(EC20) และรอยละ 50 (EC50) ใชวิธี probit analysis และคํานวณคา additive index เพื่อประเมินผลรวมของสาร
มลพิษตามวิธีของ Chen and Lu (2002)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ความเปนพิษรวมกันของฟแนนทรีน ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนตอขาวเหนียวในระยะตนกลา
ความยาวยอดของขาวเหนียวไวตอความเปนพิษของพีเอเอชต่ํากวาความยาวราก โดยความยาว
ยอดของข าวเหนียวไวตอ สารผสมระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนมากที่สุดเชนเดีย วกับความยาวราก
(ภาพที่ 1A) โดยความเขมขนรวมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนเปน 49.2 mg/kg dried soil ทําใหความยาว
ยอดของขาวเหนียวลดลงรอยละ 20 สวนการปนเปอนรวมกันระหวางฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนจะทําให
ความยาวรากลดลงรอยละ 20 เมื่อความเขมขนรวมเปน 247.7 mg/kg dried soil ในขณะที่การปนเปอนรวมกัน
ระหวางฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนหรือการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชสามชนิดที่ทําใหความยาวยอดของ
ขาวเหนียวลดลงรอยละ 20 เมื่อความเขมขนรวมสูงกวา 400 mg/kg dried soil (ตารางที่ 1) ที่ความเขมขนรวม
สูงสุดเปน 400 mg/kg dried soil การปนเปอนรวมกันระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนกับฟแนนทรีนและ
ฟลูอ อแรนทีนจะทําใหความยาวยอดของข าวเหนียวนอยกวาการปนเปอ นรวมกันระหวางฟแ นนทรีน และ
ฟลูออแรนทีนหรือการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชสามชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1A)
ความยาวรากของขาวเหนียวไวตอความเปนพิษของสารผสมระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน
มากที่สุด โดยที่ระดับความเขมขนของสารผสมเพียง 2 mg/kg dried soil ทําใหความยาวรากของขาวเหนียวพันธุ
กข. 6 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 1C) ความเขมขนรวมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน
ที่ทําใหความรากของขาวเหนียวพันธุ กข.6 ลดลงรอยละ 20 เปน 0.045 mg/kg dried soil (ตารางที่ 1) สวน
สารผสมระหวางฟแนนทรีนและฟลูออรีนจะทําใหความยาวรากของขาวเหนียวลดลงเมื่อปนเปอนอยูในดินใน
ระดับความเขมขนตั้งแต 20 mg/kg dried soil ขึ้นไป และความเขมขนรวมของฟแนนทรีนและฟลูออรีนที่สงผล
ใหความยาวรากของขาวเหนียวลดลงรอยละ 20 เปน 11.25 mg/kg dried soil (ตารางที่ 1) การปนเปอนของ
พีเอเอชทั้งสามชนิดรวมกันทําใหความยาวรากของขาวเหนียวลดลงรอยละ 20 เมื่อความเขมขนของรวมสารผสม
เปน 74.8 mg/kg dried soil (ตารางที่ 1) สวนการปนเปอนรวมกันระหวางฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนนั้น
คาความเขมขนรวมที่ทําใหความยาวรากของขาวเหนียวลดลงรอยละ 20 สูงสุดคือ 119.6 mg/kg dried soil
(ตารางที่ 1) แตที่ความเขมขนรวมสูงสุดเปน 400 mg/kg dried soil ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีน ทําใหความ
ยาวรากของขาวเหนียวลดลงเกือบรอยละ 50 ซึ่งมากกวาพีเอเอชอีก 2 คู (ภาพที่ 1C)
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ภาพที่ 1 ความยาวยอดของขาวเหนียวพันธุ กข. 6 (A) ผักบุง (B) และความยาวรากของขาวเหนียว
พันธุ กข. 6 (C) ผักบุง (D) ระยะตนกลาที่ปลูกในดินทีป่ นเปอน
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทรีน
ฟแนนทรีนและฟลูออรีน
ฟแนนทรีนและ
ฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีน ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน
โดยตั วอั ก ษรภาษาอั ง กฤษตั ว พิม พเ ล็ก แสดงความแตกตา งอย า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ระหวางพีเอเอช แตละคูที่ความเขมขนเดียวกัน สวน * หมายถึงมีความแตกตางจาก
การทดลองชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
น้ําหนักสดของขาวเหนียวลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อไดรับฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนที่
ความเขมขนรวมเปน 400 mg/kg dried soil (P<0.05) (ภาพที่ 2A) ความเขมขนรวมของพีเอเอชทุกแบบตอง
มากกวา 400 mg/kg dried soil จึงทําใหน้ําหนักสดลดลงรอยละ 20 (ตารางที่ 1) ในขณะที่การปนเปอนรวมกัน
ระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีนและฟลูออรีน ฟแนนทรีนและฟลูออรีน และสารผสมทั้งสาม
ชนิดไมมีผลตอ น้ําหนักแหงของขาวเหนีย ว โดยไมทําใหแตกตางไปจากน้ําหนักแหงของขาวเหนียวในชุ ด
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 2C)
เมื่อพิจารณาผลรวมกันของพีเอเอชผสมแตละแบบตอความยาวรากและน้ําหนักสดของขาวเหนียว
จาก Additive index พบวาการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชแตละแบบไมพบผลรวมของพีเอเอชตอน้ําหนักสด
ของขาวเหนียว แตเมื่อพิจารณาจากความยาวราก พบวา การปนเปอนของพีเอเอชแตละคูลวนเสริมฤทธิ์กันทั้งสิ้น
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สวนการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชทั้งสามชนิดจะพบการเสริมฤทธิ์กันระหวางพีเอเอชแตละตัว และการเสริม
ฤทธิ์ระหวางฟลูออรีนกับคูของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน (ตารางที่ 1)

3.2 ความเปนพิษรวมกันของฟแนนทรีน ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนตอผักบุงระยะตนกลา
เมื่อความเขมขนรวมของพีเอเอชทุกแบบเปน 2-20 mg/kg dried soil จะไมมีผลความยาวยอดของ
ผั ก บุ ง ความยาวยอดของผั ก บุ ง ลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ ความเข ม ข น รวมของฟลู อ อรี น และ
ฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีนและฟลูออรีน และพีเอเอชรวมสามชนิดเปน 200 mg/kg dried soil หรือมากกวา
(P<0.05) การปนเปอนรวมกันระหวางฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนเปนพิษตอความยาวยอดของผักบุงต่ําที่สุด
โดยความเขมขนตองสูงถึง 294.9 mg/kg dried soil จึงจะทําใหความยาวยอดลดลงรอยละ 20 (ภาพที่ 1B) และ
การปนเปอนรวมกันของพีเอเอชสามชนิดเปนพิษตอความยาวยอดของผักบุงมากที่สุด โดยความเขมขนที่ทําให
ความยาวยอดของผักบุงลดลงรอยละ 20 คือ 99.2 mg/kg dried soil
ความเปนพิษตอความยาวรากของผักบุงแตกตางกัน ขึ้นกับชนิดของพีเอเอช โดยการปนเปอน
รวมกันระหวางพีเอเอชสามชนิ ดเป นพิษ ต อ ความยาวรากของผั กบุงมากที่สุ ด โดยที่ค วามเขม ข นรวมเพีย ง
2 mg/kg dried soil ทําใหความรากของผักบุงลดลงมากกวาความยาวรากของชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) และเมื่อความเขมขนรวมเปน 400 mg/kg dried soil จะทําใหความยาวรากลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับคูของสารผสมคูอื่นๆ (ภาพที่ 1D) เมื่อความเขมขนรวมของพีเอเอชทั้งสามชนิดเปน 0.56 และ 130.8 mg/kg
dried soil จะทําใหความยาวรากของผักบุงลดลงรอยละ 20 และรอยละ 50 ตามลําดับ สวนการปนเปอนรวมกัน
ระหวางฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนทําใหความยาวรากของผักบุงลดลงรอยละ 20 เมื่อความเขมขนเปน 46.8
mg/kg dried soil สวนการปนเปอนรวมกันระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน หรือฟแนนทรีนและฟลูออรีนจะ
ทําใหความยาวรากของผักบุงลดลงรอยละ 20 เมื่อมีความเขมขนรวมในดินเปน 307.3 และ 206.6 mg/kg
dried soil (ตารางที่ 1)
ทั้งน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของผักบุงไวตอการปนเปอนของพีเอเอชในดินมากกวาขาวเหนียว
และน้ํ า หนั กแห งไวต อ พีเ อเอชมากกวา น้ํา หนัก สด น้ํา หนัก สดของผัก บุ งจะแตกต า งจากชุด ควบคุม อยา งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ ความเข ม ข น รวมของฟลู อ อรี น และฟลู อ อแรนที น ฟ แ นนทรี น และฟลู อ อรี น และ
พีเอเอชรวมกันทั้งสามชนิดเปน 200 mg/kg dried soil หรือมากกวา สวนการปนเปอนรวมกันระหวางฟแนนทรีน
และฟลูออแรนทีนจะทําใหน้ําหนักสดของผักบุงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อความเขม ขนรวมสูงถึง
400 mg/kg dried soil (P<0.05) (ภาพที่ 2B) การปนเปอนรวมกันระหวางฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนเปนพิษ
ตอน้ําหนักสดมากที่สุด โดยความเขมขนรวมที่ทําใหน้ําหนักสดลดลงรอยละ 20 ไดแก 51.6 mg/kg dried soil
(ตารางที่ 1)
น้ําหนักแหงของผักบุงไวตอความเปนพิษของพีเอเอชมากกวาน้ําหนักสด โดยฟแนนทรีนและ
ฟลูออรีนที่ความเขมขนรวมตั้งแต 2 mg/kg dried soil ขึ้นไปทําใหน้ําหนักแหงของผักบุงลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนพีเอเอชคูอื่นๆ (ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีน) ไมทําใหน้ําหนักแหง
ของผักบุงแตกตางไปจากการทดลองในชุดควบคุม สวนพีเอเอชที่ปนเปอนรวมกันสามชนิดทําใหน้ําหนักแหง
ของผักบุงลดลงที่ความเขมขนรวมตั้งแต 20 mg/kg dried soil ขึ้นไป (ภาพที่ 2A)
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ภาพที่ 2 น้ําหนักสดของขาวเหนียวพันธุ กข. 6 (A) ผักบุง (B) และน้ําหนักแหงของขาวเหนียว
พันธุ กข. 6 (C) ผักบุง (D) ระยะตนกลาที่ปลูกในดินที่ปนเปอน
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทรีน ฟแนนทรีนและฟลูออรีน ฟแนนทรีนและ
ฟลูออแรนทีน ฟแนนทรีน ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง
พีเอเอช แตละคูท่คี วามเขมขนเดียวกัน สวน * หมายถึงมีความแตกตางจากการทดลอง
ชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาผลรวมกันของพีเอเอชผสมแตละแบบตอความยาวรากและน้ําหนักสดของผักบุงจาก
Additive index พบวาความเปนพิษของการปนเปอนรวมกันระหวางฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนเกิดการหักลาง
ฤทธิ์กันตอความยาวรากของผักบุง ในขณะที่ความเปนพิษของการปนเปอนรวมกันระหวางพีเอเอชคูอื่นๆ หรือ
การปนเปอนรวมกันระหวางพีเอเอชสามชนิดเกิดการเสริมฤทธิ์กันตอความยาวรากของผักบุงทั้งสิ้น ในขณะที่
ความเปนพิษรวมกันของพีเอเอชแตละแบบตอน้ําหนักสดของผักบุงสวนใหญจะเปนการหักลางฤทธิ์กัน โดยพบ
ความเปนพิษรวมแบบเสริมฤทธิ์เมื่อมีการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชสามชนิด โดยพิจารณาจากความเปนพิษ
รวมของพีเอเอชแตละตัว หรือพิจารณาจากความเปนพิษรวมกันระหวางฟแนนทรีนกับคูของฟลูออรีนและ
ฟลูออแรนทีน และพิจารณาจากความเปนพิษรวมกันระหวางฟลูออแรนทีนกับคูของฟแนนทรีนกับฟลูออรีน
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาความเขมขนของพีเอเอช (mg/kg dried soil) ที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช
รอยละ 20 (EC20) และคา Additive index ของตนกลาขาวเหนียวและผักบุงที่เจริญ
ในดินที่ปนเปอ นพีเอเอชชนิดตางๆ รวมกัน
จุดยุติ/ชนิดพีเอเอช

ขาวเหนียวพันธุ กข. 6

ผักบุง

EC20

Additive index

Effect

EC20

Additive index

ความยาวยอด
ฟแนนทรีน

>400

NC

NC

173.8

NC

NC

ฟลูออรีน

>400

NC

NC

>400

NC

NC

ฟลูออแรนทีน

>400

NC

NC

>400

NC

NC

ฟลูออรีน + ฟลูออแรนทีน

49.2

0.123

+

294.9

0.74

+

ฟแนนทรีน + ฟลูออรีน

247.7

0.62

+

288.4

1.19

-

ฟแนนทรีน + ฟลูออแรนทีน

>400

1

0

174.1

0.72

+

พีเอเอช 3 ชนิด
(ฟลูออรีน + ฟลูออแรนทีน) + ฟแนนทรีน
(ฟแนนทรีน + ฟลูออแรนทีน) + ฟลูออรีน
(ฟแนนทรีน + ฟลูออรีน) + ฟลูออแรนทีน

>400

0.45
0.41
0.29

+
+
+

NC
NC
NC
1.15
0.91
0.19

NC
NC
NC
-

0.002

+

NC
NC
NC
1.17
1.30

NC
NC
NC
-

ความยาวราก
ฟแนนทรีน
ฟลูออรีน
ฟลูออแรนทีน
ฟลูออรีน + ฟลูออแรนทีน
ฟแนนทรีน + ฟลูออรีน
ฟแนนทรีน + ฟลูออแรนทีน
พีเอเอช 3 ชนิด
(ฟลูออรีน + ฟลูออแรนทีน) + ฟแนนทรีน
น้ําหนักสด
ฟแนนทรีน
ฟลูออรีน
ฟลูออแรนทีน
ฟแนนทรีน + ฟลูออรีน
ฟแนนทรีน + ฟลูออแรนทีน
พีเอเอช 3 ชนิด

184.9
218.9
118.7
0.045
11.25
119.6
74.8

>400
>400
>400
>400
>400
>400

Effect

99.2
4.56
1
1.31

0
-

NC
NC
NC
0.0003
0.06
0.83

NC
NC
NC
+

831.3

-

NC
NC
NC
1
1

NC
NC
NC
0
0
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+
+

208.7
246.6
288.3
307.3
206.6
46.8
0.56

147.4
220.2
237.1
318.3
51.6
132.9

+
+
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ขาวเหนียวและผักบุงตอบสนองตอการสัมผัสกับพีเอเอชที่ปนเปอนในดินตางกัน โดยผักบุงไวตอ
ความเปนพิษของพีเอเอชสามชนิดที่ปนเปอนรวมกันระหวางฟลูออรีน ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีนมากกวา
ขาวเหนียว ความเปนพิษของฟลูออรีน ฟแนนทรีน และฟลูออแรนทีนแตละชนิดตอพืชมีความแตกตางกันไดบาง
โดยฟ แ นนทรี น ทํ า ให พื ช เกิ ด อาการเหลื อ งและเนื้ อ เยื่ อ ตายจากการผลิ ต H2O2
ภายในเซลล แ ละยั บ ยั้ ง
การแสดงออกของโปรตีนที่กระตุนการขยายตัวของ Arabidopsis thaliana ในสภาพปลอดเชื้อ (Alkio et al.,
2005) ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนรูปไปของฟลูออแรนทีนรบกวนกระบวนการสังเคราะหดวยแสงและขัดขวาง
กระบวนการขนสงอิเล็กตรอนในพืช (Kummerová et al., 2008) การสัมผัสกับฟลูออแรนทีนในพืชวงศถั่วสงผล
ใหการลําเลียงแรธาตุ เชน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลดลงได สวนฟลูออรีนรบกวนการสะสมน้ําในตนกลา
Trifolium pratense (Sverdrup et al., 2003) น้ําหนักสดของผักบุงไดรับผลกระทบจากการปนเปอนรวมกันของ
พีเอเอชมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีการลําเลียงพีเอเอชเขาสูชีวมวลของผักบุง ทั้งนี้เพราะผักบุงเปนพืชที่มี
รายงานวามีแ นวโน ม ที่ช อบสะสมสารพิ ษ ทั้ง แคดเมีย ม ตะกั่ว ทองแดง รวมทั้ ง สารอิ นทรีย เชน di-n-butyl
phthalate ไวไดทั้งในชีวมวลของราก ลําตนและใบ (Cai et al., 2008) พีเอเอชที่เขาไปสะสมนี้จึงสงผลตอการ
สะสมน้ําและการสรางชีวมวลของผักบุงจากการสังเคราะหดวยแสง และนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหน้ําหนักแหง
ของผักบุงไดรับผลกระทบจากการปนเปอน พีเอเอชในดินดวย การที่พืชมีการสะสมน้ําและดูดซึมสารอาหารได
ลดลงอาจเนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาการของรากที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปทํ า ให มี พื้ น ที่ ผิ ว สํ า หรั บ การดู ด ซึ ม น้ํ า และ
สารอาหารลดลง เปนตน ซึ่งเคยมีรายงานวา การปนเปอ นรวมกันของฟแ นนทรีนและฟลูออแรนทีน หรือ
ฟลูออแรนทีนและไพรีนทําให Populus nigra L. มีอัตราการนําน้ําเขาสูเซลลลดลงอีกดวย
ในการศึกษานี้ไดเนนศึกษาความเปนพิษรวมกันของพีเอเอชที่ปนเปอนในดินรวมกัน ซึ่งพบวา
พีเอเอชแตละคูแสดงความเปนพิษตอขาวเหนียว และผักบุงไดแตกตางกันโดยคูของพีเอเอชที่แสดงความเปนพิษ
ตอความยาวยอดและความรากของขาวเหนียว มากที่สุดคือฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน สวนคูของพีเอเอชที่เปน
พิษตอความยาวราก ความยาวยอด และน้ําหนักสดของผักบุงมากที่สุด ไดแก ฟแนนทรีนและฟลูออแรนทีน
ความเปนพิษรวมกันของพีเอเอชแตละแบบตอความยาวรากขาวเหนียวและผักบุง สวนใหญเปนแบบเสริมฤทธิ์
กัน ในขณะที่ความเปนพิษรวมกันของพีเอเอชแตละแบบตอความยาวรากขาวเหนียวและผักบุง สวนใหญเปน
แบบหักลางฤทธิ์กัน ความเปนพิษรวมกันของพีเอเอช 2 ชนิดตอพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายงานไดแก การปนเปอน
รวมกันของแอนทราซีนและฟลูออแรนทีนแสดงความเปนพิษตอความยาวยอด ความยาวรากและน้ําหนักสดของ
ตนกลาฟกทองมากกวาการปนเปอนรวมกันคูอื่นๆ แตการปนเปอนรวมกันของฟแนนทรีนและฟลูออรีนแสดง
ความเป นพิ ษ ต อ น้ํ า หนั ก แห ง ของฟ ก ทอง (ขนิ ษ ฐาและคณะ, 2554a) การปนเป อ นของฟ แ นนทรี น ร ว มกั บ
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทรีนเปนพิษตอการเจริญระยะตนกลาของขาวเจา ขาวโพดขาวเหนียวและขาวฟาง
มากกวาการปนเปอนเฉพาะฟลูออรีนและฟลูออแรนทีน (ขนิษฐา และคณะ, 2554b) ซึ่งตรงขามกับผลของ
ฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนตอความยาวยอดของขาวเหนียวซึ่งเปนพิษมากกวาการปนเปอนรมกันของพีเอเอช
ทั้งสามชนิด ดวยเหตุนี้ การศึกษากลไกเชิงลึกในระดับสรีรวิทยาและระดับโมเลกุลเพื่ออธิบายความแตกตาง
ดังกลาวนี้ จึงเปนสิ่งที่ควรศึกษาตอไป
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4. สรุป
ผั ก บุ ง ไวต อ การปนเป อ นร ว มกั น ระหว า งฟลู อ อรี น ฟ แ นนทรี น และฟลู อ อแรนที น มากกว า
ขาวเหนียว โดยทั้งความยาวราก ความยาวยอดและน้ําหนักสดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่น้ําหนัก
สดของขาวเหนียวไมเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสกับพีเอเอชที่ปนเปอนรวมกันสามชนิดในชวงความเขมขนที่ทดสอบ
คูของพีเอเอชที่แสดงความเปนพิษตอความยาวยอดและความรากของขาวเหนียวมากที่สุดคือฟลูออรีนและ
ฟลูออแรนทีน สวนคูของพีเอเอชที่เปนพิษตอความยาวราก ความยาวยอด และน้ําหนักสดของผักบุงมากที่สุด
ไดแ ก ฟแนนทรีนและฟลูอ อแรนทีน พบการเสริม ฤทธิ์กันเมื่ อ มีการปนเปอ นรวมกันระหวางฟลู อ อรีนกับ
ฟลูอ อแรนที น แลว มีฟแนนทรีนร วมดวย หรือ ฟแ นนทรีนกับ ฟลูอ แรนทีน แล วมี ฟลูอ อแรนทีนรวมดวยต อ
ความยาวรากและน้ํ า หนั ก สดของผั ก บุ ง แต พ บการหั ก ล า งฤทธิ์ กั น เฉพาะต อ ความยาวรากในข า วเหนี ย ว
ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอการปนเปอนของพีเอเอชที่ตางกันระหวางพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและ
พืชใบเลี้ยงคู ทําใหดินที่ปนเปอนพีเอเอชในแตละบริเวณที่มีชนิดของพีเอเอชตางกันจะสงผลตอการเจริญของ
พืชตางกันได และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีแนวโนมทนทานตอการปนเปอนรวมกันของพีเอเอชมากกวาพืชใบเลี้ยงคู
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