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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพดิน น้ํา ในพื้นที่
นาขาวอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐานและพื้นที่นาขาวดั้งเดิมเพื่อประเมินคุณภาพดินและน้ําทางชีวภาพ
ในพื้นที่นาขาวอินทรียโดยใชสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลัง แมน้ําทาจีนของพื้นที่จังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเก็บตัวอยางทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแบงสถานีเก็บตัวอยางออกเปนจังหวัดละ
5 สถานี โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางของ MRC Technical และประเมินดัชนีทางชีวภาพ โดยจําแนก
สัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญตามการใหคะแนน BMWPthai Score ของสัตวหนาดินทั่วไป พบวา
คุณสมบัติบางประการของน้ํา คุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบางฤดูกาลมีคาสูงกวาคามาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดิน แตคาเฉลี่ยในรอบป พ.ศ.2562 พบวา อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ซึ่ง
จัดอยูในคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 สอดคลองกับการประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพใชวิธีดัชนีทาง
ชีวภาพ โดยนําสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญมาเปรียบเทียบดัชนีทางชีวภาพแบบ ASPT พบวาคา
ASPT จัดอยูในคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 ระดับ ปานกลาง และมีการใชประโยชนงานวิจัยโดยเผลแพร
ระบบสารสนเทศใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําไปใหความรูกับชุมชน
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The purposes of the research study were 1) to investigate types and distribution
of soil surface invertebrates in order to compare biological monitoring of still and flow
water by using soil surface invertebrates as indicators through community participation
for still and flow water quality monitoring and 2) to survey and examine health issue
in the assigned areas of the study in Tha chin River Nakhonpatom and Suphanburi
province. In the study, sampling was conducted three seasons, summer, rainy, and
winter, and one time in each season for all year long. The sampling stations were
assigned in three different places. The sample collection was conducted by using MRC
Technical and the collected samples were identified by using BMWPthai Score of
general soil surface animal. The results show that physical and chemical water quality
in some seasons was higher than the standard of surface water quality. However, on
average, during 2018 year, the water quality was in the standard and could fall into
the category 3 of the water quality. This was in accordance with biological water quality
assessment and monitoring which used ASPT for identifying macro invertebrates. This
was found that ASPT in summer, rainy and winter were 4.7, 5.4, and 5.1, respectively
and fell into category 3 as at the middle level.The results of the study have been used
and distributed to the agriculture offices of Suphanburi province to inform and educate
members of the community.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
เกษตรอินทรียเปนวิถีการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพราะปฏิเสธการใช
สารเคมีและปุยเคมีหลีกเลี่ยงการเผาเศษพืช ซึ่งเอื้อตอการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน สงผลใหดิน
สามารถตรึงและกักเก็บคารบอนไดดียิ่งขึ้น จึงมีสวนชวยบรรเทาภาวะโลกรอน แตเกษตรอินทรียใน
ประเทศไทยกลับเติบโตชา สวนทางกับความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของตลาดโลกและความ
สนใจผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของคนไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหวิถี
เกษตรอินทรียในประเทศไทยไมเติบโตก็คือนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนเกษตรอินทรียยังขาดความ
สอดคลองและตอเนื่อง เชน นโยบายประกันราคาสินคาเกษตรโดยการซื้อในราคาที่สูงกวาตลาด ที่
ส ง ผลให เ กษตรกรอิ น ทรี ย จํ า นวนมากกลั บ ไปทํ า เกษตรเคมี รวมถึ ง การขาดแรงจู ง ใจที่ จ ะทํ า ให
เกษตรกรเคมีเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย อาทิ การขาดกลไกทางการเงินที่จะสนับสนุนการทําเกษตร
อินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง “ระยะเปลี่ยนผาน” กอนที่จะไดรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย รัฐบาลจึงไดมีนโยบายเพิ่มปริมาณการผลิตขาวอินทรีย (organic rice) และ
มีนโยบายในการฟนฟูสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรดิน และไดสนับสนุนใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย
(แผนกการบริหารราชการแผนดิน, 2551) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเปนแผนฉบับที่ 2 หลังจากที่แผน 1 สิ้นสุดไปตั้งแตป 2554
โดย ตั้งวิสัยทัศนให "ประเทศไทยเปนผูนําในระดับภูมิภาคดานการผลิต การบริโภค การคาสินคา และ
การบริการเกษตรอินทรีย ที่มีความยั่งยืนและเปนที่ยอมรับในระดับสากล" โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่ม
พื้นที่เกษตรอินทรียใหเปน 600,000 ไรในป 2564 และมีเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียไมนอยกวา
30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดสวนตลาดในประเทศ-ตลาดสงออกเปน 40:60 และยกระดับกลุมเกษตร
อินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาของ พระพัฒนพิสุทธิ์ อินฺทวีโร , (2557) ไดศึกษาการทํานาขาวอินทรียตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชาวนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรายงานไววา การทํานา
อินทรียที่แทจริงในเขตพื้นที่ภาคกลางสามารถทําไดยากมาก เนื่องจากมีการใชตนทุนในการทํานา
อินทรียคอนขางสูงในระยะแรก และที่ผานมาในพื้นที่ภาคกลางสวนมากมีการทํานาเคมี ปจจุบันการ
ทํานาอินทรียจึงไดรับการปนเปอนจากสารเคมีเขามาในพื้นที่เพาะปลูก เชนคุณภาพน้ําที่ใชเปนน้ํา
ชลประทานที่สงผานพื้นที่นาตอๆ กันมา ยอมมีสารเคมีปนเปอนมา ฉะนั้นการปลูกขาวอินทรียใน
รูปแบบนาอินทรียจริงๆ จึงมีอยูในจํานวนนอยมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา การใชปุยอินทรีย
ชึวภาพ (น้ําเสียจากโรงงานและฟารมเกษตร) ในการผลิตขาวอินทรีย ของณัฐธยาน เปยแดงและคณะ,
มมป. พบวา ผลผลิตของขาวที่ปลูกดวยการใสปุยอินทรียใหผลผลิตนอยกวาการใชปุยเคมี แตให
ผลผลิตสูงกวาการมาใสปุย สวนการใชน้ําเสียปลูกขาวใหผลผลิตไมแตกตางจากการไมใสปุย โดยการ
ใสปุยเคมีทําใหขาวไดผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 639.57 กรัม/ตารางเมตร
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การทําเกษตรนาขาวอินทรียในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง เกิดปญหาสวนใหญจากศัตรูขาวชนิด
ตางๆ ทีเ่ ขามาทําลายขาว ทําใหเกิดผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจึงตองหาวิธีในกําจัดแมลงศัตรูขาว โดย
สวนใหญเกษตรกรนิยมการใชสารเคมีเนื่องจากสะดวกและเห็นผลรวดเร็ว ทําใหแมลงที่อยูในนาขาว
ตายหมด รวมทั้งแมลงศัตรูธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งแมลงศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเปนแมลงที่ดี และมี
ประโยชนในการควบคุมจํานวนแมลงศัตรูขาวใหสมดุล ดังนั้นการใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาวสงผล
กระทบตอระบบนิเวศทางสิ่งแวดลอมในแปลงนา เชน เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศดานดิน น้ํา และ
อากาศตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง และยังเกิดคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย เรื่องนวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการทํานาขาวอินทรีย เพื่อศึกษาผลกระทบจากปญหาความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศทางสิ่งแวดลอมในนาขาวอินทรีย และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยาดิน น้ํา อากาศและสิ่งมีชีวิตและเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป
คณะผูวิจัยจึงสนใจในการจัดทําระบบเฝาระวังคุณ ภาพดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากผลกระทบทาง
การเกษตรนาขาวอินทรีย และใหชุมชนในเขตภาคกลางตอนลาง พื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สุพรรณบุรี มีสวนรวมในการจัดทําระบบ และการประเมินคุณภาพทางสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง โดย
ใชวิธีทางชีวภาพ เนื่องพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเพาะปลูกและทํานาขาวใน
รูปแบบเกษตรอินทรียในปริมาณมาก พรอมทั้งไดมีแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรที่ผลิตนาขาว
อินทรียขอรับรองมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 4–2553) เพิ่มขึ้น และเปนพื้นที่
บริการสูชุมชนใหกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกทางหนึ่งดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพดิน น้ําและอากาศ ในพื้นที่นาขาวอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน
และพื้นที่นาขาวดั้งเดิม
2. เพื่อประเมินคุณภาพดินและน้ําทางชีวภาพในพื้นที่นาขาวอินทรียโดยใชสัตวหนาดินไมมี
กระดูกสันหลัง
ขอบเขตการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง นวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการทํา
นาขาวอินทรีย ในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง คณะผูวิจัยไดศึกษา เชิงปริมาณคุณภาพสิ่งแวดลอมโดย
ครอบคลุมทั้งดานดิน น้ํา และอากาศ โดยเปรียบเทียบในพื้นที่นาขาวอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน
มกษ. (มกษ. 9000 เลม 4–2553) และพื้นที่นาขาวอินทรียดั้งเดิม และมีการประเมินคุณภาพดินและ
น้ําทางชีวภาพในพื้นที่นาขาวโดยใชสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลังเพื่อใหครอบคลุมในการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและครอบคลุมถึงดานสุขภาพพรอมทั้งจัดทํา
ระบบการเฝาระวังการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในชุมชนที่เพาะปลูกขาวอินทรียในการ
สํารวจครอบคลุมภาคกลางตอนลาง คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี
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สมมติฐานการวิจัย
ที่ผานมาการศึกษาวิจัยดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการทําการเกษตรอินทรียยังมี
การศึกษาไมมากนัก และใหเกิดการเขาใจในการทําการเกษตรนาขาวอินทรียอยางยั่งยืน การศึกษา
นวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการทํานาขาวอินทรีย เพื่อเปนระบบใน
การตรวจติดตามคุณ ภาพทางสิ่ งแวดลอมทางชี วภาพที่ จะสงผลต อการปลูกขาวอิ นทรีย ในพื้นที่
เกษตรกรรมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบบการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบ
มีสวนรวมจากการทํานาขาวอินทรีย คณะผูวิจัยไดมีการใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินเพื่อเปนดัชนี
บงชี้คุณภาพทางสิ่งแวดลอม และเพื่อใหเกษตรกรในชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบได ดวย
ตนเองโดยไม ต อ งใช เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ศึ ก ษาวิ จั ย โดยครอบคลุ ม ด า น
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาคุณภาพดิน คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ในพื้นที่เกษตรกรรมนาขาวอินทรีย และไดทําการเปรียบเทียบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่นา
ข า วดั้ ง เดิ ม และพื้ น ที่ น าข า วอิ น ทรี ย ที่ ไ ด รั บ มาตรฐาน มกษ. (มกษ. 9000 เล ม 4–2553) โดยนํ า
ผลงานวิจัยที่ไดเผยแผสูชุมชน และหนวยงานทางภาครัฐ เปนการศึกษาแบบบูรณาการ
โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการทํานาขาว
อิ น ทรี ย มุ ง เน น เพื่ อ ให เ กิ ด นวั ต กรรมชุ ม ชน และเกิ ด องค ค วามรู ใ หม ที่ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดนําไปตอยอดและใชประโยชนตอไป และประชาชน เกษตรกรไดรูจัก
วิธีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรทางสิ่งแวดลอมจากการทําการเกษตรนาขาวอินทรีย เนื่องปจจุบัน
เกษตรกรสวนใหญยังมีการใชสารเคมีในการเพาะปลูก จึงอาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศ
สิ่งแวดลอม ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะจัดทํานวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบมีสวน
รวมจากการทํานาขาวอินทรีย เพื่อเปนระบบที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง จึงเปน
กรอบแนวความคิดและจุดเริ่มตนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่การเพาะปลูกนาขาวอินทรีย
แบบมีสวนรวมของชุมชน
2. ชุมชนในบริเวณโดยรอบของพื้นที่เพาะปลูกขาวอินทรีย เขตภาคกลางตอนลาง มีการเรียนรู
วิ ธี ก ารเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในชุ ม ชนของตนเอง และแนวทางในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
สิ่งแวดลอมของเกษตรอินทรยอยางถูกตอง เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
3. การศึกษาดานสิ่งแวดลอมดิน น้ําและอากาศในนาขาว สามารถนํามาใชเปนขอมูลในจัดการ
อยางเหมาะสมต อการลดการปลอยก าซเรือนกระจก และสามารถเชื่ อมโยงกับการแกปญ หาใน
ระดับประเทศที่เกี่ยวกับภาวะโลกรอน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับนวัตกรรมเฝาระวัง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการทํานาขาวอินทรีย โดยศึกษา เชิงปริมาณคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยครอบคลุมทั้งดานดิน น้ํา และอากาศ โดยเปรียบเทียบในพื้นที่นาขาวอินทรียที่ได
รับรองมาตรฐานและพื้นที่นาขาวอินทรีย และมีการประเมินคุณภาพดินและน้ําทางชีวภาพในพื้นที่นา
ขาวโดยใชสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลัง เพื่อใหครอบคลุมในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและครอบคลุมถึงดานสุขภาพ พรอมทั้งจัดทําระบบการเฝาระวังการเกิด
มลพิษสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในชุมชนที่เพาะปลูกขาวอินทรีย และยังไดกลาวถึงหลักการการผลิต
ขาวอินทรียของประเทศไทยและการผลิตขาวอินทรียของโลกและของประเทศไทย
เกษตรอินทรีย
คื อ การทํ า การเกษตรด ว ยหลั ก ธรรมชาติ บนพื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ ไ ม มี ส ารพิ ษ ตกค า งและ
หลีกเลี่ยงจากการปนเปอนของสารเคมีทางดิน ทางน้ํา และทางอากาศเพื่อสงเสริมความอุดมสมบูรณ
ของดิ น ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ในระบบนิ เ วศน แ ละฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ มให ก ลั บ คื น สู ส มดุ ล
ธรรมชาติโดยไมใชสารเคมีสังเคราะหหรือสิ่งที่ไดมาจากการตัดตอพันธุกรรม ใชปจจัยการผลิตที่มี
แผนการจัดการอยางเปนระบบในการผลิตภายใตมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใหไดผผลิตสูงอุดม
ดวยคุ ณ ค าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีตนทุนการผลิตต่ําเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
พอเพียง แกมวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต
การผลิตขาวอินทรียของประเทศไทย
การผลิตขาวอินทรียเปนระบบการผลิตที่เนนเรื่องของธรรมชาติเปนสําคัญ ไดแก การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟนฟูความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ การรักษาสมดุลของธรรมชาติ และการ
ใชประโยชนจากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอยางยั่งยืน เชน ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของพืชโดยการ
ปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุยอินทรียในไรนาหรือจากแหลงอื่น ควบคุมโรคแมลงและศัตรูขาวโดยวิธี
ผสมผสานที่ไมใชสารเคมี การเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสมมีความตานทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุล
ของศัตรูธรรมชาติการกําจัดพืช ดิน และน้ําใหถูกตองเหมาะสมกับความตองการตนขาว เพื่อทําใหตน
ขาวเจริญเติบโตไดดีมีความสมบูรณแข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสม
ตอการระบาดของโรคแมลงและสัตวศัตรูขาว เปนตน การปฏิบัติเชนนี้ก็สามารถทําใหตนขาวที่ปลูก
ใหผลผลิตสูง (กรมการขาว, 2551)
หลักการผลิตขาวอินทรีย (กรมการขาว, 2551)
การเลือกพื้นที่ปลูกควรเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญติดตอกัน ไมควรเปนพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีใน
ปริมาณมากติดตอกันมาเปนเวลานาน และหางจากพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีการเกษตร
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ตานทานโรคและแมลงศัตรูขาว ปจจุบันสวนใหญใชพันธุขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 ซึ่งทั้งสองพันธุ
เปนขาวที่มีคุณภาพเมล็ดดีเปนพิเศษ หรือใชเมล็ดพันธุขาวที่ไดมาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวแบบเกษตรอินทรียที่ไดรับการดูแลอยางดี มีอัตราการงอกสูง ผานการเก็บรักษาโดยไมใชสารเคมี
สังเคราะห ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช หากจําเปนตองปองกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธ
อนุโลมใหนํามาแชในสาร ละลายจุนสี (จุนสี 1 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร) เปนเวลานาน 20 ชั่วโมงและลาง
ดวยน้ํากอนนําไปปลูก ในสวนของการเตรียมดิน เปนการสรางสภาพที่เหมาะสมตอการปลูกและการ
เจริญเติบโตของขาว ชวยควบคุมวัชพืชโรคแมลงและสัตวสตูพืช ขาวบางชนิดการเตรียมดินมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติดิน สภาพแวดลอมในแปลงนากอนปลูกและวิธีการปลูกโดยไถดะ ไถแปร
คราด และทําการเทือก การปลูกขาวแบบปกดํา เหมาะสมที่สุดกับการผลิตขาวอินทรีย เพราะการทํา
เทือกเปนการควบคุมระดับน้ําในนาและชวยลดปริมาณวัชพืช หรือสามารถปลูกพืชวิธีอื่นที่เหมาะสม
เชน หวานขาวแหงหรือหวานนาตม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่ ไมเผาตอซังแตควรไถกลบ
ตอซัง และใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยน้ําหมักและปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ปลูก
ขาวอินทรียเพียงปละครั้งโดยเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมกับขาวแตละพันธุและปลูกพืชหมุนเวียน เชน
พืชตระกูลถั่วกอนและหลังจากปลูกขาวควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เชน การเตรียมดินที่เหมาะสม การใช
ระดับน้ําควบคุมวัชพืช การใชวัสดุคลุมดิน การถอนดวยมือ รักษาสมดุลทาง ธรรมชาติ โดยสงเสริม
การใหขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติเพื่อชวยควบคุม
แมลงและสัตวศัตรูขาว เปนตน โดยระดับน้ํามีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตทางลําตนและการ
ใหผลผลิตของขาวโดยตรง ดังนั้นระดับน้ําที่เหมาะสมตอการปลูกขาวอินทรียตลอดฤดูปลูกควรเก็บ
รักษาไวที่ปริมาณ 5-15 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวขาวหลังจากออกดอกประมาณ 28 ถึง 30 วันสังเกตจาก
เมล็ดในรวงขาวสุกแกเมล็ดเปลี่ยนเปนสีฟาง เรียกวา ระยะพลับพลึง ตากขาวประมาณ 2-3 แดด ทํา
การนวดใหความชวยเหลือเพียง 14% หรือต่ํากวาเพื่อใหเหมาะสมตอการเก็บรักษาเมื่อลดความชื้นให
ต่ํากวา 14% แลวจึงนําเมล็ดขาวไปเก็บรักษาในยุงฉางหรือใสในภาชนะที่แยกตางหากจากขาวที่ผลิต
โดยวิธีอื่น การสีตองแยกสีตางหากจากขาวทั่วไป โดยการใชขาวเปลือกอินทรียสีลางเครื่อง ควรบรรจุ
ขาวกลองหรือขาวสารในถุงขนาดเล็กตั้งแต 1 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม โดยบรรจุในสภาพสุญญากาศ
การผลิตขาวอินทรียของประเทศไทยและของโลก
แหล ง ปลู ก ข า วอิ น ทรี ย ที่ สํ า คั ญ ของไทยอยู ใ นพื้ น ที่ ภ าคกลาง ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีชื่อเสียงดานการผลิตขาวอินทรีย ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา จังหวัดสุรินทร จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ความตองการสินคาเกษตรอินทรีย
รวมถึงขาวอินทรียของผูบริโภคทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แลว เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพราะผูบริโภคมีแนวโนมใหความสําคัญกับสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตขาวอินทรียยังมีไมเพียงพอกับความตองการ บาง
ประเทศนิยมบริโภคขาวอินทรียแตยังไมมีการผลิตขาวอินทรียในประเทศจึงมีแนวโนมที่จะนําเขาขาว
อินทรียเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น (สุวัฒน ธีระพงษธนากร, 2547) ในป 2545 / 46 พื้นที่เพาะปลูก
ขาวหอมมะลิอนิ ทรียที่ไดรับการรองรับเปนเกษตรอินทรียของไทยเทากับ 12,015.49 ไร โดยเปนพื้นที่
ในภาคเหนือ 3,883 ไร และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,132.49 ไร และพบวาปริมาณผลผลิต
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เฉลี่ยตอไรของขาวหอมมะลิอินทรียของนาดําเทากับ 362 กิโลกรัม นาหวาน 348 กิโลกรัม สวน
ปริมาณผลผลิต เฉลี่ยตอไรของขาวหอมทั่วไปของนาดําเทากับ 334 กิโลกรัม นาหวาน 363 กิโลกรัม
ตามลําดับ
(บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, 2546) พื้นที่ปลูกขาวอินทรียรวมของโลก 839,462.5 ไร พื้นที่
ปลูกขาวอินทรียรอยละ 94 อยูในเอเชีย รองลงมาได แก ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา รอยละ
5.3, 0.7 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ ประเทศที่มีพื้นที่ปลูกขาวอินทรียสูงที่สุดคือ จีน อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส เกาหลีใต และไทย โดยมีพื้นที่ปลูกขาวอินทรีย 375,000, 162,500, 88,337.5, 67,031.3
และ 52,181.3 ไรตามลําดับ สําหรับขาวอินทรียของประเทศไทยปเพาะปลูก 2547 มีพื้นที่ 52,181.3
ไรปลูกขาวอินทรียมากเปนอันดับ 5 ของโลก (Baraibar, 2006)
มาตรฐานสิ น ค า เกษตร (ที่ ม า : สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553)
มาตรฐาน หมายถึง ขอกําหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพรหลายแกบุคคลทั่วไป
กําหนดขึ้นโดยความรวมมือ การยอมรับรวมกันของผูมีสวนไดเสีย และผูมีประโยชนเกี่ยวของ ซึ่งเปน
ผลจากการพิจารณารวมกันโดยมุงประโยชนสูงสุด
สินคาเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุ
สัตว หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว
มาตรฐานสินคาเกษตร ที่กําหนดขึ้นภายใต พ.ร.บ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 แบงเปน
2 ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานทั่วไป
- มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกําหนดใหสินคาเกษตรตองเปนไป
ตามมาตรฐาน
- มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกําหนดเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน
วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร
เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมและสงเสริมสินคาเกษตร ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแกเกษตรกรหรือกิจการ
การคาสินคาเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ
ผลของการเตรียมดินตอผลผลิตขาวอินทรียของโลกและของประเทศไทย
การเตรียมดิน หมายถึง การใชแรงไปกระทํากับดิน โดยทําใหดินแตกแยกออกเปนกอนที่เล็ก
ลง หรือการใชเครื่องมือกระทํากับดินเพื่อใหดินแตกแยกออกเปนกอนเล็กลงเพื่อใหเหมาะตอการ
เพาะปลูกซึ่งการแตกของกอนดินนี้เองทําใหโครงสรางของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะ สําหรับ
การเพาะปลูกนอกจากนั้นการเตรียมดินยังรวมไปถึงการควบคุมและกําจัดวัชพืชกลางกบและคุกเขา
ซากพื ช ตอซั ง ลงสู ดิ น อี ก ด ว ยการเตรี ย มดิ น เธอเป น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากในกระบวนการ
เพาะปลูก (กรมการขาว, 2551) การไถเปนการปรับพื้นที่ใหราบเรียบเสมอกันใหดินที่พื้นผิวมีขนาด
กอนหินเล็กละเอียดและแนนพอเหมาะตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกรักษา
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หนาดินและปองกันการชะลอลางพังทลายของหนาดิน และชวยใหจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดินมี
กิจกรรมมากขึ้นซึ่งเปนประโยชนตอการปลูกพืชการไถดะ เปนการถายครั้งแรกทําการไถหลังจากเกี่ยว
ขาว แลวจากนั้นปลอยน้ําเขานาพอใหดินชุมน้ําทิ้งไวประมาณ 5 - 10 วัน ทั้งนี้เพื่อใหเมล็ดวัชพืชที่รวง
ลงในดินไดงอกเปนตนออนในกรณีที่พื้นที่มีตอซังการไถดะจะเปนการไถกลบตอซัง การไถแปลเปน
การยอยดินใหมีขนาดเล็กลงและทําลายตนออนของวัชพืชที่งอกขึ้นมาภายหลังทําเชนนี้ 2 - 3 ครั้งทิ้ง
ระยะหาง 4 - 5 วันก็จะสามารถลดการระบาดของวัชพืชไดการทําเทือกนิยมทําหลังขังน้ําเพื่อใหดิน
ออนตัวแลวจึงทําการตีเทือก ขณะเดียวกันปรับพื้นที่ผิวหนาดินใหเรียบเสมอกัน การเตรียมดินที่ดีเปน
การปรับพื้นที่ใหเรียบทําใหไดของความงอกของตนขาวเปนไปอยางสม่ําเสมอ ขณะเดียวกันสามารถ
ควบคุมน้ําไดสม่ําเสมอเทากันทั้งผืน การปลูกขาวนาหวาน น้ําตม และนาดํา ตองทําเทือกเปนขั้นตอน
สุดทายเพื่อทําใหดินและงายตอปกดํา และเหมาะสม ตอการเจริญเติบโตของเมล็ดขาวขาว
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอระบบนาขาวอินทรีย
ปจจัยดานดิน
ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน
อิ น ทรี ย วั ต ถุ เ ป น แหล ง ไนโตรเจนในดิ น หน า ที่ สํ า คั ญ ไนโตรเจนจะถู ก ปลดปล อย
ออกมาจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินโดยกระบวนการมีน้ําขังกระบวนการเหลานี้จะเกิดขึ้นได
ชากวาในดินที่ไมมีน้ําขังแตในขณะเดียวกันการใชไนโตรเจนโดยจุลินทรียจากกระบวนการ ในดินที่มี
น้ําขังจะเกิดขึ้นไดชากวากระบวนการ ดังนั้นรูปของไนโตรเจนในสภาพน้ําขังที่มีอยูยังเดิม จะอยูในรูป
ที่เปนประโยชนตอพื ชไดม ากกวา ในดินที่ไมมีน้ําขัง ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารมีความสําคัญ เปน
องคประกอบที่สําคัญกดอะมิโน กดนิวคลิอิก กดนิวครีโอไทย และโครพฟวไนโตรเจนจะชวยในการ
เจริญเติบโตของพืชเพิ่มขนาดใบเพิ่มจํานวนเมล็ดตอรวงเพิ่มจํานวนเมล็ดดีตอระวังและเพิ่มปริมาณ
โปรตีนในเมล็ดไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่ พบวา ขาดในนาขาวทั่วไปโดยเฉพาะในหนาเดียวทรายที่มี
ระดับอินทรียวัตถุตํ่าเชนที่พบในทั่วไปและภาคตะวันออกเฉียงเหนือการขาดไนโตรเจนสงผลในการ
แตกกอ ลดลงตนขาวแคระแกรนแตกกอนอย มีเมล็ดดีตอดวงลดลงทําใหผลผลิตขาวลดลงสาเหตุของ
การขาดไนโตรเจนในขาวเกิดจากวินามีระดับไนโตรเจนต่ําการใสปุยไมเพียงพอตอความตองการของ
พืชดินขาดน้ําการใสปุยในวิธีการและเวลาที่ไมเหมาะสมการสูญเสียไนโตรเจนเปนการผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยว (กรมการขาว, 2551) รวมทั้งการที่ดินมีการสูญเสียไนโตรเจนจากขบวนการตางๆ เชน การ
ละเหย และการถูกชะลาง (ปทมา วิตยากร, 2547) ดังนั้นการใชวัสดุอินทรีย เชน ปุยพืชสดมูลสัตว
ฟางข าวเป นการเพิ่ มอิ นทรียวัตถุและควบคุมความอุดมสมบูร ณของดินและเป นการเพิ่ มปริมาณ
ไนโตรเจนในดินในระยะยาวดวย
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชในดิน
ดินน้ําเมื่อถูกน้ําขังเพื่อจะไดรับประโยชนจากฟอสฟอรัสจากดินมากขึ้นเนื่องจากเกิด
กระบวนการการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ใ นสภาพที่ ไม มี ทํ า ให ฟ อสฟอรั ส ปลดปล อ ยออกมามากมี
ประโยชนตอพืชมากขึ้นฟอสฟอรัสเปนองคประกอบสําคัญของฟอสฟอรัสจะชวยในการแตกกอ การ
พัฒนาของราก การออกดอก และการสุขแกของขาว ปุยฟอสเฟตจะจําเปนมากสําหรับเขาที่ระบบราก
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ยังไมพัฒนาเต็มที่ขาวที่ขาดฟอสฟอรัสจะแคระแกรน การแตกนอยใบแคปสั้นตั้งตรงและมีสีเขียวเขม
ตามตนหอมเบี้ยว จะชะงักการเจริญเติบโตจํานวนใบจํานวนดวงและจํานวนเมล็ดตอรวงลดลงใบออน
สมบูรณดีแตไมแก จะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลและตายในที่สุด สาเหตุของการขาดฟอสฟอรัสเกิดจาก
การมีระดับฟอสฟอรัสในดินหนาต่ําหรือถูกตึงโดยดินจนพื้นนานํามาใชประโยชนไมได (จะเกิดในดินที่
เปนกรดจัด) การใสปุยไมเพียงพอตอความตองการของพืช วิธีการปลูกแบบนาหวานมีโอกาสทําใหขาว
ขาดฟอสฟอรัสมากกวาปลูกแบบปกดํา เพราะตนขาวจะหนาแนนกวาและมีรากตื้นกวาขาวที่ปลูก
แบบปกดํา ควรไถกลบฟางขาวลงในแปลง เพราะถึงแมวาปริมาณฟอสฟอรัสในฟางขาวจะมีนอยแต
จะชวยรักษาระดับฟอสฟอรัสในดินในระยะยาว (กรมการขาว, 2551)
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน
สภาพในดินนาน้ําขังพูดอาเซียนจะถูกปลดปลอยออกมาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี Fe2+ และ
Mn2+ ถู ก ปลดปล อ ยออกมามากและจะไปแทนที่ K+ ที่ ถู ก ดู ด ยึ ด โดยอนุ ภ าคของดิ น ทํ า ให
โพแทสเซียมถูกปลดปลอยออกมาในรูปของโพแทสเซียมที่ละลายไดมากขึ้น ในสภาพดินนาน้ําขัง
โพแทสเซียมสามารถสูญเสียไดงายจากกระบวนการและการไถกลบตอซังลงในดินนาจึงแมวาปริมาณ
โพแทสเซียมในตอซังจะมีนอย แตจะชวยรักษาระดับโพแทสเซียมในดินในระยะยาวโพแทสเซียมมี
สวนสําคัญในการเคลื่อนยายสารอาหารหรือผลผลิตจากการสังเคราะหแสงในพืช โพแทสเซียมจะชวย
ทําใหผนังเซลลแข็งแรง เพิ่มพื้นที่ใบและปริมาณคลอโรฟลล ชะลอการรวงของใบ ชวยเพิ่มจํานวน
เมล็ดและจํานวนเมล็ดดีตอรวง เพิ่มน้ําหนักเมล็ด (กรมการขาว, 2551)
กํามะถันในดิน
กํามะถันที่เปนประโยชนตอพืชจะอยูในรูปของอนุมูลซัลเฟต (sulfate ion,SO4-2) แตใน
สภาพดิ น นาน้ํ า ขั ง SO4-2 จะถู ก รี ดิ ว ซ ไ ปเป น H2S (อานนท สุ ข สวั ส ดิ์ , 2547) กํ า มะถั น เป น
องคประกอบที่สําคัญของกรดอะมิโนและโคเอนไซม ที่ชวยในการสรางคลอโรฟลลและสังเคราะห
โปรตีน กํามะถันไมคอยเคลื่อนยายพืช การขาดกํามะถันยังทําใหการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
ขาวชาลง รวงขาวนอยและสั้น จํานวนเมล็ดตอรวงลดลง (กรมการขาว, 2551)
แคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน
ดินนาเมื่อถูกน้ําขังแคลเซียมและแมกนิเซียมจะถูกปลดปลอยออกมาถึงระดับสูงสุดแลวจะ
ลดลงไป สังเกตวา เมื่อดินถูกน้ําขังปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมจะถูกปลดปลอยออกมาอยาง
รวดเร็ ว สํ า หรั บ แคลเซี ย มจะถู ก ปลดปล อ ยออกมาสู ง สุ ด ประมาณวั น ที่ 9 หลั ง จากน้ํ า ขั ง ส ว น
แมกนีเซียมจะสูงสุดประมาณวันที่ 5 หลังจากน้ําขัง หลังจากนั้นปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่
เปนประโยชนตอพืชจะลดลง แคลเซียมเปนสวนประกอบที่สําคัญของผนังเซลลพืชทําใหเนื้อเยื่อและ
ลําตนพืชมีความแข็งแรงและมีสวนในการสังเคราะหโปรตีน สําหรับแมกนีเซียมชวยในการทํางานของ
เอนไซมหลายชนิดเปนองคประกอบหนึ่งของโทษจึงมีสวนในการสังเคราะหแสง และการสังเคราะห
โปรตีน (กรมการขาว, 2551)
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ปจจัยดานอากาศ
ปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยกาซมีเทนจากนาขาว
การเกิดกาซมีเทนและการปลดปลอยกาซมีเทนในนาขาวขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัยทางเคมี
และกายภาพของนาขาว ดังตอไปนี้
1. น้ําขังในนาขาวในสภาพนาปและนาปรังการขังน้ําจะแตกตางกันนาประดับน้ําจะขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ําฝนการปลดปลอยกาซมีเทนจะเกิดไดมากนอยตามระยะเวลาที่มีน้ําขัง (IRRI,1996) ในสวน
ของนาปรังพื้นที่ชลประทานมีการควบคุมดูแลการขังน้ําตลอดฤดูปลูกจึงพบวาการปลดปลอยกาซ
มี เ ทนมากกว า (นิ วั ติ เจริ ญ ศิ ล ป ชิ ษ ณุ ช า บุ ด าบุ ญ พิ สิ ฐ พรหมนารท ลั ด ดลวั ล ย กรรณนุ ช และ
ประโยชน เจริญธรรม, 2542)
2. ปุยอินทรียและอินทรียวัตถุในดิน ดินที่อยูในสภาพขาดออกซิเจนจุลินทรียดินจากยอย
สลายอินทรียสารตางๆ ที่ผสมคลุกเคลาอยูในดิน เชน ฟางขาว ปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด เปน
ตน นิวัติ เจริญศิลป ชิษณุชา บุดาบุญ พิสิฐ พรหมนารท ลัดดลวัลย กรรณนุชและประโยชน เจริญ
ธรรม (2542) พบวา กาซมีเทนเกิดขึ้นไดมาก ในแปลงที่มีการไถกลบ ฟางขาวตามมาดวยแปลงที่ใส
ปุยหมักฟางขาวและพบนอยที่สุดในแปลงที่ไมมีการเตรียมดินและแปลงที่เผา ตอซังขาวนั่น คือขึ้นอยู
กับปริมาณอินทรีคารบอนในดินนา นอกจากนี้การใชปุยอินทรียที่มีสัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน
(C/N ratio) แคบ เชน มูลไก จะทําใหนา-ขาวปลอยกาซมีเทนสูงกวาการใชปุยเคมีเพียงเล็กนอย
เทานั้นและการใสปุยอินทรีย และปุยคอกควรใสในสภาพดินแหงประมาณ 2 สัปดาห กอนการเตรียม
ดินเพื่อใหเกิดการยอยสลายกอนขังน้ําในนา จะเปนแผลใหเกิดการสรางกาซมีเทนไดนอยลง พัชรี
แสนจันทร, 2545)
3. พัชรี แสนจันทร, (2541) รายงานวา การใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตชวยลดการปลดปลอย
กาซมีเทนได corton et al. (2000) พบวา การใสเศษเหลือจากการผลิตทางษากัมเชน โฟสโฟยิปซัม
สามารถลดการปลดปลอยกาซมีเทนไดเชนเดียวกัน
4. คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดิน ph ที่มีคาใกลความเปนกลางจะเกิดกาซมีเทนได
มากกวา Saenjan et al.(2001) พบวา ดินราชบุรีซึ่งเปนดินเหนียวปลดปลอยกาซมีเทนออกมาได
นอยกวาดินรอยเอ็ดซึ่งเปนดินรวนทั้งนี้เพราะดินรวนมีเนื้อหยาบกวาและมีชองระหวางเม็ดดินใหญทํา
ใหการดมีเทนที่เกิดขึ้นถูกปลดปลอยออกไดงาย
5. วิธีการปลูกโดยทั่วไปหนาดําปลอยกาซมีเทนมากกวานาวาลแตถาพิจารณาตลอดฤดูกาล
เจริญเติบโตของขาวในนาวาลน้ําตมอาบปลดปลอยกาซมีเทนไดมากกวาหรือนอยกวานาดําก็ไดขึ้นอยู
กับอายุของขาวตลอดฤดูปลูกและระยะเวลาแข็งน้ํา อยางไรก็ตาม หากมีการขางน้ําอยางตอเนื่องก็จะ
พบวามีการปลดปลอยกาซมีเทนสูง
6. การเขตกรรม การใสอินทรียวัตถุและปุย การควบคุมน้ําและการปองกันกําจัดศัตรูขาวลวน
มีอิทธิพลตอการปลดปลอยกาซมีเทนไดฉันการจัดการรายงานของ Carton et al.(2000) กลาววาการ
ปลดปลอยกาซมีเทนที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการปลูกขาวเกิดเนื่องจากการยอยสลายสารอินทรีย
วัตถุที่มีอยูเดิมหรือที่ใสเพิ่มในระหวางการเตรียมดินการระบายน้ําออกชวงกลางฤดูจะชวยลดการ
ปลดปลอยกาซมีเทนไดโดยผลผลิตถาไมลดลง
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7. พั น ธุ ข า วมี ส ว นสํ า คั ญ เนื่ อ งจากขนาดของช อ งว า งภายในลํ า ต น ทรงกอ ขนาดลํ า ต น
ปริมาณราก แลวไปที่ถูกทิ้งไวเปนอินทรียวัตถุในนา ชองวางภายในลําตนเปนชองทางลําเลียงกาซ
ออกซิเจนลงไปสุราษฎรแตขณะเดียวกันก็จะเปนชองทางใหมีการลําเลียงกาซมีเทนที่เกิดขึ้นออกสู
บรรยากาศไดดวย ขาวพันธุเบา เขาพันธุกลาง และพันธุหนัก ชี้ใหเห็นถึงชวงเวลาการปลอยกาซมีเทน
ขาวพันธุหนักที่มีอายุการเจริญเติบโตที่นานกวาจะมีระยะการปลอยกาซมีเทนมากกวา Matthews
R.B. , (2000) กลาววา ตนขาวยังมีบทบาทสําคัญตอการผลิตและปลอยกาซมีเทนในสวนที่เกี่ยวของ
กับการปลอยกาซมีเทน ไดแก ปริมาณชองอากาศ (aerenchyma) ภายในรากและลําตนขนาดและ
ปริมาณของทอลําเลียงซึ่งจะมีขนาดใหญ ขึ้นอยูกับอายุของขาวทําใหความสามารถ ของการปลอย
กาซมีเทนมากขึ้นตามระยะการเจริญเติบโต Aulakh M.S., (2001) กลาววาการเจริญเติบโตทางสรีระ
วิทยาของขาวมีผลตอศักยภาพของกาซมีเทนในบริเวณรากขาว เชนจํานวนหนอตอกอ มวลของราก
ขาวการกระจายตัวของลากขนาดและลักษณะของใบและความสูงของขาว
8. ปจจัยอื่นๆ อุณหภูมิในชวงกลางวันที่สูงกวากลางคืนจะทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรงอัตราการ
เกิดกาซมีเทนไดเร็วขึ้น คุณสมบัติดินทางชีวภาพสภาพพูมิอากาศและระบบการปลูกพืชลวนเปนปจจัย
ที่สงผลตอการเกิดกาซมีเทนการเกิดและปลอยกาซมีเทนในนาขาวนี้มีความสัมพันธกับหลายปจจัย
โดยเฉพาะการใชปุยคุณสมบัติของดินระดับน้ําในแปลงนาการเขตกรรมและความแตกตางของพันธุ
ขาว รวมถึงสภาพแวดลอมในนาขาวโดยเฉพาะอุณหภูมิ (Sass et al.,1992) สําหรับการ เขตกรรมซึ่ง
รวมถึงการทํานาการเตรียมดินการเผาตอซังและการปลูกพืชหมุนเวียนก็เปนการสงเสริมใหมีการเกิด
และปล อ ยก า ซมี เ ทนจากนาข า วแตกต า งกั น ไปซึ่ ง การเขตกรรมนี้ กั บ ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ แ ละ
กระบวนการหมักและยอยสลายของอินทรียวัตถุของ mathanogenic archeae ซึ่งเปนจุลินทรียที่
ทํางานในสภาพไรอากาศสวนลักษณะของดินที่เกี่ยวของกับการเกิดและการปลอยกาซมีเทนไดแกเนื้อ
ดีมความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ปฏิกิริยารีดอกซ (Eh) การระบายน้ําและความอุดมสมบูรณ
ของดิน (Yue et al.,1997)
ปจจัยดานน้ํา
การประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลัง
ปจจุบันประเทศไทยมีความตระหนักถึงปญหาคุณภาพน้ํามากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากหนวย
ราชการที่มีบทบาทในการตรวจวิเคราะห และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อการอนุรักษแหลงน้ํา
แลว ยังพบวา ปจจุบันองคกรภาคประชาชนยังมีสวนรวมในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น อยาไรก็ตามประเทศไทยยังขาดคูมือ และวิธีการมาตรฐานสําหรับประเมินคุณภาพน้ําทาง
ชีวภาพ (Boonsoong et al.,2010; พรพร โยธาวงษ, 2553) ในสวนของวิธีการประเมินคุณภาพน้ํา
ทางชีวภาพโดยใชสิ่งมีชีวิตเปนดัชนีบงชี้ ก็เปนอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากวิธีการทางดานเคมีซึ่งเปนวิธีที่
มาตรฐานและไดผลเปนตัวเลขแตเนื่องจากวิธีทางเคมีมีขอจํากัดคือ คาที่ไดจะทําใหทราบเฉพาะใน
ชวงเวลาที่ทําการเก็บตัวอยางเทานั้น (บุญเสถียร บุญสง,2557) สัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ
โดยเฉพาะกลุมของแมลงน้ําซึ่งปรากฏทั่วไปในแหลงน้ําจืดแทบทุกประเภท โดยเปนกลุมของสัตวที่
เปนตัวบงชี้คุณภาพของแหลงน้ําที่สําคัญในการประเมินคุณภาพน้ํา เหตุผลที่นิยมใชสัตวไมมีกระดูก
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สันหลังขนาดใหญเปนตัวดัชนีบงชี้คุณภาพของน้ํานั้นเนื่องมาจาก ประการแรกคือ เคลื่อนที่ไดนอย จึง
ไดรับผลกระทบไดโดยตรง เมื่อเกิดการปนเปอน ประการที่สองก็คือ สัตวจําพวกนี้มีความหลากหลาย
สามารถพบไดในทุกแหลงน้ํา และประการสุดทายก็คือ มีความไวตอการถูกรบกวน และฟนตัวไดชา
จึงสามารถตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นได และดวยขนาดของลําตัวมีขนาดใหญและสามารถตรวจพบ
ไดงาย และมีอายุขัยยาวสวนใหญมีอายุประมาณ1ปทําใหตรวจสอบไดตลอดทั้งปหรือทุกชวงเวลาการ
เก็บตัวอยาง (Chessman B.C, 1970) โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ดังนี้
ผลารักษ ชิตชล (2554) ไดศึกษา ผลของฝายชะลอน้ําตอความหลากหลายของสัตวไมมี
กระดูกสันหลังขนาดใหญสาหรายและพืชพรรณริมฝงน้ํา พบวา ในฤดูแลงฝายชะลอน้ําบางจุดไดแหง
ไปแลว อีกทั้งในบางจุดยังเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน้ําไหลกลายเปนระบบนิเวศน้ํานิ่งอีกดวย ในสวน
ของคุณภาพน้ําที่ไดเมื่อเทียบตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (2538) พบวา พื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม และพื้นที่ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูนนั้น ระดับคุณภาพน้ํา
โดยรวมของทุกจุดศึกษาและทั้ง 2 ฤดูอยูในชวง 2 – 4 หรือคอนขางดีถึงคอนขางเสีย พบวา คุณภาพ
น้ําในฤดูฝนดีขึ้นเมื่อเปรียบกับฤดูแลง สําหรับการศึกษาสิ่งมีชีวิตตางๆ พบสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ขนาดใหญทั้งหมดจากจุดศึกษาและเก็บตัวอยางจาก 2 พื้นที่ศึกษา จํานวน 15 อันดับ 53 วงศ โดยมี
จํานวนชนิดและปริมาณของสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญในฤดูฝนมากกวาฤดูแลง สวนสาหราย
ขนาดใหญ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และไดอะตอมพื้นทองน้ํา
Dashdondog.N et al. (2014) ไดศึกษารูปแบบการประเมินสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลัง
ขนาดใหญเปนดัชนีบงชี้คุณภาพในลุมน้ําซินเดียน ประเทศไตหวัน โดยศึกษาจั้งแตตนน้ํา ถึงปลายน้ํา
เดือนธันวาคม 2510-ธันวาคม 2511 พบวา คุณภาพน้ํามีระดับที่แยลงไปเรื่อยๆ ตั้งแตตนน้ําถึงปลาย
น้ํา ผลการประเมินคุณภาพน้ําและสัตวหนาดินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05)
Esther Clews et al. (2014) ไดทําการประเมินคุณภาพน้ํา โดยสั ตวไมมีกระดูกสั น หลั ง
ขนาดใหญที่มีปกเปนดัชนีชี้วัดในอางเก็บน้ํา ประเทศสิงคโปร พบวา สัตวที่มีความเหมาะสมของแตละ
ดัชนีบงชี้เหลานี้เปนตัวชี้วัดความหลากหลายอุดมสมบูรณ สัตวหนาดินขนาดใหญที่มีความทนทานตอ
คุณภาพน้ําเสีย ในการประเมินดัชนีระบบ BQISING จะใชระดับความอดทนและความไวตอคุณภาพ
น้ําที่เปนพิษ โดยจะสะทอนถึงคุณภาพของนิเวศวิทยา
Federico Rizo-Patrón.V (2013) ศึกษาสังคมสัตวหนาดินไมมีกระดินสันหลังขนาดใหญ
เปนดัชนีบงคุณภาพน้ําในนาขาวอินทรีย ประเทศคอสตาริกา เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของสัตวหนา
ดิ น ไม มี ก ระดู ก สั น หลั ง และคุ ณ ภาพน้ํ า จากการจั ด การบางอย า งในการปลู ก ข า วอิ น ทรี ย ในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคอสตาริกาพบวาสัตวหนาดินไมมีกระดูสันหลังขนาดใหญที่มีความไว
ตอมลพิษคือกลุม Baetis sp. Fallceon sp. Leptohyphes sp. Tricorythodes sp. Farrodes sp.
Phyllogomphoides sp. Hydroptila sp. Mayatrichia sp. Neotrichia sp. Oxyethira sp.
Nectopsyche sp. , Nectopsyche sp., Oecetis Sp. ซึ่ ง สามารถใช เ ป น ดั ช นี บ ง ชี้ คุ ณ ภาพน้ํ า ใน
ระบบนิเวศการเกษตรได
Hong Hanh Nguyen. (2014) ไดพัฒนาและประยุกตใชดัชนีการประเมินคุณภาพน้ําแบบ
หลายวิธีรวมกัน ของแมน้ําในประเทศเวียดนาม เพื่อเปนเครื่องมือในการวิเคราะหทางกายภาพและ
ทางเคมี โดยเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 15 สถานี ในแมน้ําคูว ทางตอนเหนือของประเทศ
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เวียดนาม โดยมีตัวแทนทั้งหมด 18 ที่มีความไวและไดรับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย ใชระบบคา
คะแนน Biological Monitoring Working Party (BMWP)
Czerniawska-Kusza (2005) ได ทํ า การประเมิ น คุณ ภาพของน้ํ า ทางตอนลา งอ า งเก็บน้ํา
Nysa Klodzka ภาคใตของประเทศโปแลนด ใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญเปนดัชนีชี้วัด โดย
แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคและลักษณะโครงสราง ในการตรวจสอบตามลักษณะความ
กวางจะพบหนอนแดงวงศ (chironomidae) สวนพื้นที่ที่ศึกษาตามโครงสรางพบวา มีสัตวไมมีกระสัน
หลังขนาดใหญที่โดดเดน ประกอบดวย Order Oligochaeta, Order Hirudinea, Order Crustacea,
Order Trichoptera, Order EphemeropteraและOrder Diptera โดยใชวิธี BMWP(PL) index ใน
การศึ ก ษา และพบว า ค า ของวิ ธี BMWP (PL) index มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก 27 ถึ ง 93 และมี
ความสัมพันธกับการศึกษาดัชนีทางชีวภาพและทางเคมี จึงเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชกัน
มากในประเทศโปแลนด
9.3 การใชสารเคมีการเกษตรในการเพาะปลูกนาขาว
ในสถานการณปจจุบันดูเหมือนวาการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกลี่ยง
ไดในหมูเกษตรกรเพราะนับวันยิ่งมีการนํามาใชปริมาณมากขึ้น สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงเปรียบ
เหมือนภัยเงียบที่ไมเพียงแตสามารถทําอันตรายตอศัตรูพืชเทานั้นยังเปนอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษยและสัตวไดดวย โดยสารเคมีเหลานี้จะสามารถทําลายอวัยวะที่สําคัญภายในรางกาย ไดแก ตับ
ไต ปอก หัวใจ และสมองได นอกจากนี้ยังทําอันตรายตอระบบอวัยวะสืบพันธุ ระบบประสาท รวมไป
ถึงผิวหนังและตา ซึ่งขึ้นอยูกับสารเคมีนั้นเขาสูรางกายทางใดและเปนสารเคมีประเภทไหน สารเคมีที่มี
พิษมากที่สุดอาจะอันตรายต่ํามากก็ได ถาหากวาผูใชมีสติและปฏิบัติตามวิธีการใชที่ถูกตองอยาง
สม่ําเสมอ
สามารถ ใจเตี้ย (2552) กลาววา ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงไดสงผลตอ
มิติตางๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศนโดยรวม ยิ่งไปกวานั้นยัง
สงผลกระทบตอสุขภาพของทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปญหาเหลานี้มิใชปญหาของประเทศใด
ประเทศหนึ่งหรือของสังคมใดสังคมหนึ่งที่ตองแกไข แตเปนปญหาของมวลมนุษยที่อยูบนพื้นโลกแหง
นี้ที่ตองรวมมือกันแกไข ถึงแมจะมีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแงมุมตางๆ มากมายแต
ยังไมสามารถนําสูการแกไขปญหาไดอยางมีประสิท ธิภาพ นอกจากนี้ระบบเกษตรบนพื้นที่สู งใน
ปจจุบันเกี่ยวของกับพฤติกรรมและผลประโยชนทางเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบถึงสุขภาพความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะตัวเกษตรกรเองในฐานะผูใช
รวมถึงองคกรทองถิ่นตองมีนโยบายที่จะมุงเนนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหประชาชนได เพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาพฤติกรรมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีมีแนวทางการคุมครองปกปองอันตรายจาก
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมเหมาะสม มุงสรางภูมิปญญาที่ใหคนในทองถิ่นสามารถคิด
และตัดสินใจดวยตนเองในการบริโภค ไมตกเปนเหยื่อการโฆษณา ระบบการตลาดแลการสงเสริมการ
ขาย Hildegard and Herman (2009) พบวา เกษตรกรรรอยละ 28 ยินดีซื้อสารเคมีการเกษตรที่
ปลอดภัยตอสุขภาพ ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณและระดับรายไดในปจจุบันมีสวนชวยในการ
กําหนดนโยบายสุขภาพของทองถิ่นในการลดผลกระทบเชิงลบจากสารเคมีทางการเกษตร
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ผลกระทบตอสุขภาพ
9.3.1 ปจจัยที่ทําใหสารเคมีการเกษตรมีผลตอสุขภาพของมนุษย
ศักดา ศรีนิเวศน (2546) ไดกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหสารเคมีมีผลตอสุขภาพโดยอางมาจาก
การศึกษาของ Helen Murphy ผูเชี่ยวชาญทางดานพิษวิทยาจากโครงการ Community IPM จาก
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ประทศอินโดนีเซีย พบวา ปจจัยที่มีความเสี่ยง
ของสุขภาพของคนอันดับตนๆคือ
1.1 เกษตรกรใชสารเคมีชนิดที่องคกร WHO จําแนกไวในกลุม Ia และ Ib คือ มีอันตราย
รายแรงยิ่ง (Extremely hazardous) และมีอันตรายรายแรง (Highly hazardous) ตามลําดับ ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงทําใหเกิดการเจ็บปวยแกเกษตรที่ใชสารพิษ
1.2 การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพนในครั้งเดียวซึ่งเปนลักษณะที่ทําใหเกิดความเขมขนสูง
เกิดการแปรสภาพโครงสรางของสารเคมี เมื่อเกิดการเจ็บปวยแพทยไมสามารถรักษาคนไขไดเนื่องจาก
ไมมียารักษาโรคโดยตรง ทําใหคนไขมีโอกาสเสียชีวิตสูง
1.3 ความถี่ของการฉีดพนสารเคมี คือ จํานวนครั้งที่เกษตรฉีดพน เมื่อฉีดพนบอยโอกาสที่จะ
สัมผัสสารเคมีก็เปนไปตามจํานวนครั้งที่ฉีดพน ทําใหผูฉีดพนไดรับสารเคมีในปริมาณที่มากและสะสม
ในรางกายและผลผลิต
1.4 การสัมผัสสารเคมีของรางกายผูฉีดพนบริเวณผิวหนังเปนพื้นที่ที่มากที่สุดของรางกาย
หากผูฉีดพนสารเคมีไมมีการปองกันหรือเสื้อผาที่เปยกสารเคมี และโดยเฉพาะบริเวณขาของผูฉีดพน
ทําใหมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพราะสารเคมีปราบศัตรูพืชถูกผลิตมาใหทําลายแมลงโดยการทะลุทะลวง
หรือดูดซึมเขาทางผิวหนังของแมลง รวมทั้งใหแมลงกินแลวตาย ดังนั้นผิวหนังของคนที่มีความออนนุม
กวาผิวหนังของแมลงงายตอการดูดซึมเขาไปทางตอมเหงื่อ นอกเหนือจากการสูดละอองเขาทางจมูก
โดยตรงจึงทําใหมีความเสี่ยงอันตรายมากกวาแมลงมากมาย
1.5 พฤติกรรมการเก็บสารเคมีและทําลายภาชนะบรรจุไมถูกตองทําใหเปนอันตรายตอผูอยู
อาศัยโดยเฉพาะเด็กๆ และสัตวเลี้ยง
2. การเขาสูรางกายของสารเคมีโอกาสเขาสูรางกายได 3 ทางคลายๆ กับเชื้อโรค คือ
2.1 ทางปาก สารเคมีที่เขาสูรางกายดานนี้มักเกิดจาก ความเลินเลอ เชน สารละลายกระเด็น
เขาปากขณะทําการผสมสารหรือใชมือที่เปอนสารเคมีและไมไดลางมือกอนหยิบจับอาหารหรือบุหรี่
เขาปากหรือเช็ดริมฝปาก ซึ่งสารนี้เมื่อเขาสูรางกายทางปากแลวก็จะเขาสูทางเดินอาหารและถูกดูดซึม
เขาสูกระแสโลหิตไปตามสวนตางๆ ของรางกาย
2.2 ทางจมู ก สารเคมี ส ามรถเข า สู ร า งกายโดยการหายใจ จะอยู ใ นรู ป ของผงฝุ น หรื อ
สารละลายที่สามารถระเหิดหรือระเหยได
2.3 ทางผิวหนัง การดูดซึมของสารเคมีจะผานทางผิวหนังไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการคือ
2.3.1 สภาพของผิวหนัง ถาผิวหนังมีการฉีกขาดหรือมีแผล ตุม หรือถลอก
การดูดซึมของสารจะดีกวาผิวหนังปกติ
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2.3.2 ความสามารถในการละลายซึมผานผิวหนังของสารเคมีถาสารเคมีนั้น
ละลายไดดีในไขมันมันจะถูกดูดซึมไดดี
2.3.3 ขนาดของสารเคมี ถ า สารเคมี มี ข นาดเล็ ก จะถู ก ดู ด ซึ ม ได ดี ส ว น
สารเคมีที่มีขนาดใหญจะ ไมถูกดูดซึมเลย
2.3.4 อุณหภูมิสารเคมีบางกลุมจะถูกดูดซึมผานผิวหนังไดดีมากในอุณหภูมิ
ที่รอนจัดสําหรับความเปนพิษที่ไดรับจากสารเคมีทางการเกษตรนั้นสวนมากเกิดจากการหกรดตัว
และเสื้อผาระหวางผสมสารเคมี การปลิวฟุงระหวางฉีดพนและการเก็บเกี่ยวผลผลิต สารเคมีเหลานี้จะ
ผานผิวหนังเขาสูรางกายและการหายใจรวมถึงการเขาสูปากทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ เชน การสูบบุหรี่
ขณะพนสารเคมีปองกันกําจัดสตูพืชเปนสาเหตุที่ทําให DNA ของเกษตรกรถูกทําลาย สารเคมีปองกัน
กําจัดสตูพืชจะผานเขาสูรางกายของเกษตรกรทุกรายภาย หลังการฉีดพนระยะเวลาในการสะสมหรือ
กําจัดออกจากรางกายจะแตกตางกันตามชนิดองคประกอบของสารเคมีแตละชนิด (สุนิสา ถานอย,
2550)
ผลกระทบจากการใชสารเคมีในการทํานาขาวตอสิ่งแวดลอม
สารเคมีการเกษตรยังตกคางในสิ่งแวดลอมซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพรกระจายของสารเคมีใน
ระหวางการฉีดพนนอกจากสารเคมีสวนใหญจะกระจายจากบริเวณของพืชที่ตองการฉีดพนลงสูพื้นดิน
และบางสวนระเหยอยูในอากาศทําใหมีการสะสมอยูในพื้นดินและน้ํา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยง
และสัตวในธรรมชาติในที่สุดจะสงผลใหเกิดการสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหารและทําใหสิ่งมีชีวิต
ในระบบหวงโซอาหารทุกระดับไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนในการชวย
ทําลายแมลงศั ตรู พืช เช น ตั วห้ํ าตั วเบียนหรื อแมลงที่ ชวยผสมเกสร เชน ผึ้ง การใชส ารเคมี ท าง
การเกษตรยังเปนพิษตอไสเดือนดินซึ่งเปนสัตวที่ชวยยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุในดินทําใหดิน
อุดมสมบูรณ ทําใหดินโปรงลวนซุย อากาศถายเทไดดี โดยเฉพาะเซฟวินมีพิษรุนแรงมากตอไสเดือน
ดินสอดคลองกับคําบอกเลาของเกษตรกรที่พบวา เมื่อมีการฉีดพน "ยาแลนเนท" (หรือเมโทรมิลเปน
สารปองกันกําจัดแมลง) และ "ฟอสดริ้น" (หรือเมวินฟอสเปนสารเคมีกําจัดแมลง) ในแปลงผักเมื่อมีนก
บินเขามาในแปลงผักนกจะตาย ปลาตามทุงนาก็ไมมีเหลือตายหมด (ทิพยวรรณ ประภามณฑลและ
คณะ, 2547) สารเคมีทางการเกษตรยังมีการปนเปอนในที่พักอาศัยของเกษตรกรมีรายงานการตรวจ
วิเคราะหการตกคางสารเคมีทางการเกษตรกลุมออรกาโนฟอสเฟตออรกาโนคลอรีนและไพทีรอยสใน
บานเกษตรกรรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีการตกคางในฝุนพื้นบานและเสื้อผา
(Bradman G.B., 2007) มีรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีในสวนสมทําใหเกิด
การสูญเสียระบบนิเวศนมีนกตายเนื่องจากกินหนอนหรือแมลงที่ตายจากการฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช สภาพดินเสื่อมลง (อนันตชัย ลือเกรียงไกร, 2542) เนื่องจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังตกคาง
ในน้ําและดินกระจายอยูในพื้นที่การเกษตรบนที่สูงทั่วไปในประเทศไทยซึ่งเปนสาเหตุการปนเปอน
ของแหลงน้ําที่ไหลมาจากที่สูง พรกมล สาฆอง (2539) พบวา ปริมาณรวมของสารกําจัดศัตรูพืชและ
สัตวชนิ ดออรกาโนคลอรีนรวม 13.93 ppb ในแมน้ําปงตอนลางมากกวาที่ตกคางในแมน้ํากวงที่
ปริ ม าณรวมเพี ย ง 4.73 ppb จากผลการวิ เ คราะห พ บอั ล ดริ น มากกว า สารอื่ น ๆ ในกลุ ม เดี ย วกัน
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นอกจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจะตกคางในสิ่งแวดลอมแลว ปุยเคมียังสรางปญหามลพิษใหกับ
แหลงน้ําธรรมชาติและความเสี่ยงทางดานสุขภาพ เชน ปญหาการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในอาวไทยที่
มากเกินไปหรือที่เรียกวาปรากฎการณยูโทรพิเคชั่น (Eutrophication) และปญหาสาหรายมีพิษที่เพิ่ม
จํานวนมหาศาลซึ่งสาเหตุหนึ่งคือปุยเคมีสวนเกินจากพื้นที่เกษตรถูกชะลางและไหลลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติโดยเฉพาะการทําเกษตรแบบเขมขนการใชปุยเคมีในปริมาณมาก เกินความตองการของพืช
ยังสงผลใหน้ําใตดินมีการปนเปอนไนเตรต ซึ่งสรางความเสียตอสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะใน
เด็กซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
ความหมายของการมีสวนรวม
ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2540) กลาวในรายงานการวิจัยไว ดังนี้
1. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เกี่ยวของในการดําเนินการพัฒนารวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค
และความชํานาญ รวมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนการติดตามการปฏิบัติงานขององคกร
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดรับโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาตองการ
แสดงออกซึ่งปญหาที่กําลังเผชิญ และแสดงออกซึ้งวิธีแกไขปญหาและลงมือปฏิบัติโดยการชวยเหลือ
ของหนวยงานภายนอกนอยที่สุด
3. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่รัฐทําการสงเสริมชักนํา
สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน ทั้งในสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและ
องคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สุรีย จันทรมาลี (2541) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การที่กลุม
บุคคลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณรวม ความคิด รวมแรงรวมใจ รวมทุนทรัพย รวมรับผิดชอบ รวม
แกปญหา รวมแสดงความคิดสรางสรรคและรวมพัฒนา
จุฬาภรณ โสตะ (2543) กลาวถึงการมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะ
บุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับการรวมพลังของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลัง
ความคิดสติปญญาก็คือ การใหมีสวนรวม การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น บุคคลจะตองมีสวน
ร ว มเกี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า งๆ เป น ผลให บุ ค คลนั้ น มี ค วามผู ก พั น
(Commitment) ตอภารกิจและองคการในที่สุด
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา เปน
การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแกการรวม
คนปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ
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การติ ด ตามผล รวมทั้ ง การรั บ ผลประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการ โดยโครงการจะต อ งมี ค วาม
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
อรทัย กกผล (2546) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นเพื่อ
แสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเปนที่ยอบรับรวมกัน ทุก
ฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่ม จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหเกิดความเขาใจ, การรับรู, การเรียนรู, การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ทุกฝาย
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
การมีสวนรวม (participation) คือ เปนผลมาจากการเห็นพองกันในเรื่องของความ ตองการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จะตองมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผล
แรกของการที่มีคนมารวมกันไดควรจะตองมีการตระหนักวาการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดยกลุม ผูนํา
ชุมชน หรือกระทําผานองคกร (organization) ดังนั้นผูนําชุมชน องคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําให
บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได (ยุพาพร รูปงาม, 2545) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา เชน การมีสวนรวม
หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน เปนตน สิ่งเหลานี้จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองใชในงาน
พัฒนาชุมชน และคนก็มีสวนสําคัญที่สุด เพราะ คนเปนศูนยกลางหลักในการพัฒนาที่จะทําใหชุมชนมี
การพัฒนาไปในทางที่ดี การมีสวนรวมเปนหัวใจของการพัฒนาชนบท ไมมีประเทศไหนที่พัฒนาโดย
ปราศจากการรวมมือของประชาชน (ชินรัตน สมสืบ, 2531)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่ผานมาการศึกษาวิจัยดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการทําการเกษตรอินทรี ยยังมี
การศึกษาไมมากนัก และใหเกิดการเขาใจในการทําการเกษตรนาขาวอินทรียอยางยั่งยืน การศึกษา
นวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการทํานาขาวอินทรีย เพื่อเปนระบบใน
การตรวจติ ดตามคุ ณ ภาพทางสิ่งแวดลอมทางชีวภาพที่จะสงผลตอการปลูกข าวอินทรีย ในพื้นที่
เกษตรกรรมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบบการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบ
มีสวนรวมจากการทํานาขาวอินทรีย คณะผูวิจัยไดมีการใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินเพื่อเปนดัชนี
บงชี้คุณภาพทางสิ่งแวดลอม และเพื่อใหเกษตรกรในชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบไดดวย
ตนเองโดยไม ต อ งใช เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ศึ ก ษาวิ จั ย โดยครอบคลุ ม ด า น
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาคุณภาพดิน คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
ในพื้นที่เกษตรกรรมนาขาวอินทรีย และไดทําการเปรียบเทียบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่นา
ขาวดั้ งเดิ ม และพื้ นที่ นาข าวอิ นทรียที่ไดรับมาตรฐาน มกษ. (มกษ. 9000 เล ม 4–2553) โดยนํา
ผลงานวิจัยที่ไดเผยแผสูชุมชน และหนวยงานทางภาครัฐ เปนการศึกษาแบบบูรณาการ
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โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมจากการ
ทํานาขาวอินทรีย มุงเนนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมชุมชน และเกิดองคความรูใหมที่นักวิจัย นักวิชาการ
และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดนําไปตอยอดและใชประโยชนตอไป และประชาชน เกษตรกรได
รูจักวิธีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรทางสิ่งแวดลอมจากการทําการเกษตรนาขาวอินทรีย เนื่องปจจุบัน
เกษตรกรสวนใหญยังมีการใชสารเคมีในการเพาะปลูก จึงอาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศ
สิ่งแวดลอม ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะจัดทํานวัตกรรมเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมแบบมีสวน
รวมจากการทํานาขาวอินทรีย เพื่อเปนระบบที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง จึงเปน
กรอบแนวความคิดและจุดเริ่มตนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ได ใ ช แ บบสอบถามที่ ดั ด แปลงและอ า งอิ ง ข อ มู ล มาจากโครงการศึ ก ษาวิ จั ย การ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ โดย นางสาวจันทศจี ทิพยสุนทรานนท (2555) อางถึง พรชัย สิทธิ
ศรั ณ ย กุ ล และ สรั น ยา เฮงพระพรหมเพิ่ ม เติ ม บางส ว นที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค โดยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ งานวิจัยและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับกลิ่นและ
สัมผัสที่เกิดขึ้นจากน้ําเสียซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะวิจัยไดดําเนินการศึกษานวัตกรรมการเฝาระวังผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการทํานา
ขาวอินทรียโดยศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของการทําการเกษตรขาวนาอินทรียและนาขาวดั้งเดิม
2. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากคุณภาพของระบบนิเวศทางสิ่งแวดลอมตอเกษตรกรโดย
ทําการศึกษาคุณภาพของดิน น้ํา อากาศ และประเมินคุณภาพทางสิ่งแวดลอมโดยใชสัตวหนาดินไมมี
กระดูกสันหลัง
3. ศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ อนามัยของเกษตรกร
ดําเนินการวางแผนการวิจัยใหมีความสอดคลองกับการทํ าการเพาะปลู กข าว โดยศึกษา
เปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกนาขาวดั้งเดิมและพื้นที่เพาะปลูกนาขาวอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน
มษก. (มกษ. 9000 เลม 4–2553) ของพื้นที่ภาคกลางตอนลางจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี
และเก็ บตั วอย างใน ชวงฤดู แ ล งและฤดูฝ น (ช วงเดือนมี นาคม 2562 – เดื อนพฤษภาคม 2562)
(ดัดแปลงจาก อัจฉราวดี เครือภักดี, 2558) เนื่องจากฤดูฝนเปนชวงที่น้ําไหลบาจากพื้นที่เกษตรกรรม
ลงสูลําธาร ซึ่งการไหลบาของน้ําไดนําขี้เถาตะกอนดิน (จันทิดา ศรีจันทร, 2546) ปุย สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช โดยเฉพาะสารกําจัดวัชพืชที่มาการใชกันมากในชวงเพาะปลูก ลงสูดินและแหลงน้ํา โดย
คณะวิจัยระยะทําการเก็บตัวอยางคุณภาพ ดิน น้ํา และอากาศ ในชวงเดือน ชวงเดือนมีนาคม 2562 –
เดือนพฤษภาคม 2562 เปนระยะเวลา 3 เดือน ควบคูกับการเก็บตัวอยางดานสุขภาวะ และประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน โดยทําการศึกษาในเขตพื้นที่ ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3.1 พื้นที่เก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอมและสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน
จุดสํารวจที่
1
2

พิกัดทางภูมิศาสตร
สถานทีเ่ ก็บตัวอยาง
๐N
๐E
13.778709 100.033489 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
14.638359 100.149438 อําเภออูทอง จังหวังสุพรรณบุรี

พื้นที่ทที่ ําการศึกษา
พื้นที่ท่ีทําการศึกษคุณภาพทางสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ) ในพื้นที่ทําการเพาะปลูกขาว
ดั้งเดิมและพื้นที่เพาะปลูกนาขาวอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน มษก. ของภาคกลางตอนลาง คือเขต
พื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด 2 อําเภอ ไดเลือกใหสอดคลองกับแผนการวิจัย
มีลักษณะดังนี้
เปนพื้นเกษตรกรปลูกขาวดั้งเดิมและพื้นที่เพาะปลูกนาขาวอินทรีย และเปนพื้นที่ที่ใช
แหลงน้ําสายหลัก คือ แมน้ําทาจีน ในการทําการเกษตร
ขอมูลปริมาณน้ําฝน
เพื่อใหทราบวาระยะเวลาเก็บตัวอยางเปนไปตามแผนการวิจัยและทราบปริมาณน้ําฝน
ในชวงที่ ทํ าวิ จั ย โดยผู วิจั ยสามารถติดตอขอขอมูล ปริม าณน้ําฝนจากฝ ายอากาศประจํ าถิ่ น กรม
อุตนุ ิยมวิทยา, การติดตอสวนตัวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเก็บขอมูล
ศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณคุณภาพของดิน น้ําและอากาศ
โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกนาขาวดั้งเดิมและพื้นที่เพาะปลูกนาขาว
อินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน มษก. (มกษ. 9000 เลม 4–2553) ของพื้นที่ภาคกลางตอนลาง เขตพื้นที่
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี
การเก็ บ ตั ว อย า งดิ น เพื่ อ วิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ฟ สิ ก ส แ ละทางกายภาพ (ตาม
มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร เรื่องการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห) เก็บตัวอยางดินที่
ความลึก 0 - 15 เซนติเมตร เก็บตัวอยางดิน เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีและกายภาพ
ตัวอยางดินที่เก็บทุกครั้งนํามาวิเคราะหตามพารามิเตอร ดังตอไปนี้
- อินทรียวัตถุ (total organic carbon)
- ปริมาณและความหนาแนนของดิน (bulk density)
- สารตกคางในดิน สารมาลาไทออน (malathion)
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การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี ฟสิกสและทางกายภาพ ตรวจวัด
ปจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ําทั้งหมด 16 พารามิเตอร และทําการวิเคราะหตามวิธี
ของ APHA et al.(1995), APHA et al. (2009) ในแตละสถานี 3 ซ้ํา ไดแก
- อุณหภูมิ (T) ตรวจวัดดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัด
ขณะทําการเก็บตัวอยาง
- กรด-ดาง (pH) ตรวจวัดดวยเครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา
(pH meter) ตามวิธีหาคาแบบ Electrometric
- คาความขุน (Turbidity) ตรวจวัดดวยเครื่อง HACH DR/2000
- ออกซิ เ จนละลายในน้ํ า (DO) ตรวจวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี Azide
Modification
- ออกซิเจนที่ตองการเพื่อใชไปในกระบวนการตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
ทั้งหมด (BOD) ตรวจวิเคราะหโดยวิธี Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนเวลา
5 วันติดตอกัน
- ของแข็งละลายในน้ําทั้งหมด (TDS) ตรวจวิเคราะหโดยวิธี ระเหย
แหงที่อุณหภูมิ 103-105oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง
- ไนเตรท (NO3)ในหน ว ยไนโตรเจน ตรวจวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี
Cadmium Reduction
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามที่ดัดแปลงและอางอิงขอมูลมาจาก
โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ โดย จันทศจี ทิพยสุนทรานนท (2555) และมี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ งานวิจัยและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับกลิ่นและสัมผัสที่เกิดขึ้นจาก
น้ําเสียซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
การเก็บแบบสอบถาม
การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง โดยการกําหนดจุดเก็บตัวอยางแบบสอบถามจากการตรวจดู
ขอมูลสํามะโนประชากรและแผนที่ชุมชนสามารถขอไดจากองคการบริหารสวนตําบล ทาขาม จังหวัก
นครปฐมและ อําเภออู จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจึงดําเนินวิธีการเก็บตัวอยาง กําหนดจุดเก็บตัวอยาง
เปนหลังคาเรือน โดยที่บานที่อยูติดริมบึงและแมน้ํา ทําการเก็บตัวอยางทุกหลังคาเรือน และบริเวณที่
หางออกไปก็จะพิจารณาจุดเก็บตัวอยางจากแผนที่ภายในรัศมี 1 กิโลเมตรจากแหลงน้ําที่เก็บตัวอยาง
การเก็ บ ตั ว อย า ง ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งโดยสั ม ภาษณ จ ากหั ว หน า ครอบครั ว ของแต ล ะ
ครัวเรือนที่ทําการสุมได
2.4 การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลังในนาขาว
เพื่อประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพ ของแหลงน้ําทาจีนที่ใชในการเพาะปลูกขาว
อินทรีย ในเขตภาคกลางตอนลาง เพื่อวิเคราะหชนิดในเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ

21
(quantitative) โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางของ MRC Technical (MRC Technical Paper, 2006)
ดังนี้
บริเวณเก็บตัวอยาง เลือกบริเวณริมฝง สันดอนที่มีการพัดพาทับถมของตะกอน รวมทั้งพวก
พืชน้ํา โดยเก็บตัวอยางทั้ง ทางดานฝงซาย ฝงขวาและบริเวณกลางแมน้ําของแตละสถานี โดยใชสวิง
ชอนเก็บตัวอยางจํานวน 10 ครั้ง ในการชอนเก็บตัวอยางแตละครั้งจะชอนไปทางขวาเปนระยะ 1
เมตรถึง 1.5 เมตร โดยสิ่งที่ถูกเก็บขึ้นมาอาจรวมทั้ง กรวด หิน ดิน ทราย เปนตน ถายตะกอนจากสวิง
ลงในถาดกนลึก (ใสน้ําพอประมาณ) แยกเอาพืช เศษไม ตะกอน และกอนหินออก โดยการรอนในน้ํา
สะอาดผานตะแกรงที่มีขนาดความถี่ 0.5 มิลลิเมตร เพื่อการจําแนกชนิดของสัตวใหเห็นไดชัดเจนใช
ชอนหรือปากคีบ คีบสัตว แยกใสขวดโหล เก็บรักษาสภาพตัวอยางไวโดยการดองดวยเอทานอล
(ethanol ) ความเขมขน 70% พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียดการเก็บตัวอยางและชื่อวิทยาศาสตร
ของสัตวใหถูกตอง จากนั้นเก็บรวบรวมไวที่อุณหภูมิหอง
ตรวจเอกลักษณตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญที่ดองไวดวยกลองจุลทรรศน
สเตอริโอ เพื่อจําแนกชนิดของไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญโดยจําแนกชนิดถึงในระดับวงศ (Family)
โดยใชและหนังสือประกอบการวินิจฉัยดังนี้ Merritt, R.W. and Cummins, K.W. ,1996 ; Williams
and Feltmate, 1992
จากนั้นบันทึกเปนภาพถายหลังจากการจําแนกชนิดของตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาด
ใหญทุกชนิด
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหขอมูล
โดยแสดงเปนคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่ตองการทําการศึกษาและผลกระทบตอสุขภาพจากกลิ่นและการสัมผัสของน้ําเสีย
ชุมชนโดยวิธีการ Chi-square Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
สภาพทั่วไปพืน้ ที่เก็บตัวอยาง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศที่สามารถแบง
ออกเปน 2 โซน ไดแก ดานตะวันออกยาวไปถึงดานทิศใตจะมีลักษณะเปนที่ราบลุม มีแมน้ําจระเข
สามพัน และลําคําลองสายยอยตางๆ ดังนั้นพื้นที่สวนใหญจึงอยูในเขตชลประทาน เกษตรกรจึง
ประกอบอาชีพทํานาเพาะปลูกขาว โดยเฉพาะการทํานาปรังเพาะปลูกขาวเศรษฐกิจที่มีอายุการ
เพาะปลูกสั้น และแหลงน้ําที่ใชสวนใหญเปนแมน้ําสุพรรณบุรี

ภาพที่ 4.1 พืน้ ที่เก็บตัวอยางแหลงน้ําและดินนาขาว

23
ศึกษาคุณภาพน้ําในพืน้ ใชทาํ การเกษตรนาขาว
การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ของแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ดําเนินการตรวจวัด จํานวน 2 บริเวณ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานแสดงดังตารางที่ 4.1 ถึงตาราง
ที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 การตรวจวัดคุณภาพผิวดิน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
รายการทดสอบ

หนวย

1. อุณหภูมิ (Temperature)

C

2. ความเปนกรด – ดาง (pH)

-

3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved
Oxygen)
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand)
5. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
(Ammonia-Nitrogen) *
6. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NitrateNitrogen)
7. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total
Dissolved Solids)
8. ความนําไฟฟา (Conductivity)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

ผลการทดสอบ
คามาตรฐาน
จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 ประเภท ประเภท
จุดที่ 1 จุดที่ 2
3
5
ไมสูงกวาอุณหภูมิ
28.3 27.7 28.0 28.0 27.8
ธรรมชาติเกิน 3 C
7.2 ที่ 7.5 ที่ 7.3 ที่ 7.5 ที่ 7.3 ที่
5.0-9.0
25 C 25 C 25 C 25 C 25 C
ไมนอยกวา
4.8
5.6
6.2
5.0
5.3
4.0
ไมเกินกวา
2.4
2.7
2.4
2.8
4.3
2.0
ไมเกินกวา
<0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14
0.5
ไมเกินกวา
1.4
1.8
2.6
3.1
2.7
5.0

mg/L

248

273

268

254

290

-

-

µs/cm

448

478

474

471

488

-

-

ลักษณะสภาพตัวอยางที่ทดสอบ

ขุน สีเหลือง มีตะกอน

หมายเหตุ :Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed Washington, DC : APHA, 2012
คามาตรฐาน:ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษ
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 3, 5) (น้ําผิวดินประเภทที่ 5
ตองมีมาตรฐานต่ํากวาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4)
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ตารางที่ 4.2 การตรวจวัดคุณภาพผิวดิน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายการทดสอบ

หนวย

1. อุณหภูมิ (Temperature)

C

2. ความเปนกรด – ดาง (pH)

-

3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved
Oxygen)
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand)
5. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (AmmoniaNitrogen) *
6. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NitrateNitrogen)
7. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total
Dissolved Solids)
8. ความนําไฟฟา (Conductivity)
ลักษณะสภาพตัวอยางที่ทดสอบ

จุดที่ 1

ผลการทดสอบ
จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4

จุดที่ 5

28.5

28.6

25.2

27.7

27.6

7.5 ที่ 25 7.4 ที่ 25 7.4 ที่ 25 7.4 ที่ 25 7.5 ที่ 25
C
C
C
C
C

คา
มาตรฐาน
ไมสูงกวา
อุณหภูมิ
ธรรมชาติ
เกิน 3 C
5.0-9.0
ไมนอยกวา
4.0
ไมเกินกวา
2.0
ไมเกินกวา
0.5
ไมเกินกวา
5.0

mg/L

4.8

4.7

6.1

6.0

5.1

mg/L

2.7

2.5

2.0

2.0

1.9

mg/L

<0.14

<0.14

<0.14

<0.14

<0.14

mg/L

0.2

0.9

2.8

1.4

1.6

mg/L

226

209

215

248

227

-

µs/cm

321
ใส สี
เหลือง
มี
ตะกอน

317
ใส สี
เหลือง
ไมมี
ตะกอน

305
ใส สี
เหลือง
มี
ตะกอน

327
ใส สี
เหลือง
ไมมี
ตะกอน

303
ใส สี
เหลือง
ไมมี
ตะกอน

-

หมายเหตุ :Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed Washington, DC : APHA, 2012
คามาตรฐาน:ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษ
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 3, 5) (น้ําผิวดินประเภทที่ 5
ตองมีมาตรฐานต่ํากวาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4)

-
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จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 5 ผลการตรวจวัดพบวา สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลง
น้ําผิวดินประเภทที่ 3 และประเภทที่ 5 ยกเวนปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่มี
คาเกินเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สวนมาตรฐานน้ําผิวดินประเภทที่ 5 ไมไดกําหนดคาไว
แตคาที่เกินมาตรฐานไมไดสงผลใหน้ําในแหลงน้ําเนาเสีย
จุดที่ 3, 4 และจุดที่ 5 ผลการตรวจวัดพบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3 ยกเว นบริ เวณแม น้ํ าท าจี น จุ ดที่ 1 และจุ ดที่ 2 มี ค าบี โอดี (Biochemical Oxygen
Demand) เกินเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินประเภทที่ 3
ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของดินในนาขาว
จุดเก็บ
ตัวอยางดิน
W087
W088
W089
W090
W091
W092
W093
W094
W095
W096

pH

OM (%)

6.5
6.0
6.5
5.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.5
5.5

สูง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา

ปริมาณธาตุอาหารหลัก
N
P
K
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

หมายเหตุ ปริมาณอินทรียวัตถุระดับต่ํามาก ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก หมายถึง 0-5%, 0.5-1.5%,
1.5-2.5%, 2.5-3.5% และมากกวา 4.5% ตามลําดับ
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การประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพในพืน้ ที่นาขาวอินทรียโดยใชสัตวหนาดินไมมีกระดูก
สันหลัง
จากการศึกษาสัตวหนาดินในแมน้ําทาจีน ตั้งแตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม
รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 จุด พบสัตวหนาดินทั้งสิ้น 3 ไฟลัม 5 ชั้น 13 อันดับ 19 วงศ 33 ชนิด ในแตละ
จุดมีความหนาแนน ตั้งแต 60 – 305 ตัวตอตารางเมตร แสดงดังตารางที่ 4.3
1. Phylum Annelida (หนอนปล อ ง) จํ า นวน 1 วงศ 1 ชนิ ด คื อ Aeolosoma sp.
(ไสเดือนน้ํา) มีความหนาแนนเฉลี่ย 0.40 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 0.29 ของปริมาณสัตว
หนาดินทั้งหมด
2. Phylum Arthropoda (สัตวมีระยางค ขอปลอง) จํานวน 9 วงศ 13 ชนิด เปนกลุม
Insect (ตัวออนแมลงน้ํา) 9 ชนิด มีความหนาแนนเฉลี่ย 17.00 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ
12.37 ของปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด เปนกลุม Decapod (กุง ปู) 4 ชนิด มีความหนาแนนเฉลี่ย
90.80 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 66.08 ของปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด
3. Phylum Mollusca (หอย) จํานวน 9 วงศ 7 ชนิด เปนกลุม Gastropod (หอยฝา
เดียว) 13 ชนิด ไดแก มีความหนาแนนเฉลี่ย 23.70 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 17.25 ของ
ปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด และ กลุม Bival (หอยสองฝา) 6 ชนิด มีจํานวนเฉลี่ยรวม 5.50 ตัวตอ
ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 4.00 ของปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด
ตารางที่ 4.4 การศึกษาชนิด ปริมาณและการแพรกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน
แมน้ําทาจีน จ.นครปฐม

แมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี

จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ จุดที่ เฉลี่ย
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Phylum Annelida
Class Oligocheata
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Class Malacostraca
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Class Bivalvia
Total

0

0

0

0

0

0

4

16
115

0
56

42
97

26
56

12
64

4
74

24
8

20
8
159

0
4
60

0
0
139

8
0
90

8
0
84

42
20
140

43
0
79

0

0

S.D

รอยละ
ตอ
ปริมาณ
รวม
ทั้งหมด

0

0.40

1.20

0.29

30 0
193 241

16
4

17.00 13.74
90.80 75.60

12.37
66.08

28 64
23 0
274 305

24
0
44

23.70 21.03 17.25
5.50 8.86 4.00
100.00
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สัตวหนาดินในบริเวณแมน้ําทาจีนจุดที่ 2 หมู 7 ตําบลอูทองและจุดที่ 3 หมู 4 ตําบลกระจัน
พบวา มีจํานวนชนิดสูงที่สุดคือ 13 ชนิด รองลงมาคือ บริเวณแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จุดที่ 1
หนาวัดบางพระ มีจํานวน 11 ชนิด สวนจุดที่พบจํานวนชนิดนอยที่สุดคือ จุดที่ 2 หมู 3 ตําบลบาง
แก ว ฟ า มี จํ า นวน 3 ชนิ ด สั ต ว ห น า ดิ น ชนิ ด ที่ พ บว า มี ค วามหนาแน น สู ง สุ ด คื อ Macrobrachium
lanchesteri (กุงฝอย) โดยพบสู งสุดบริเวณแมน้ําท าจีน จุดที่ 4 หมู 9 บานกลวย ตําบลกระจั น
รองลงมาคือ บริเวณแมน้ําทาจีน จุดที่ 3 หมู 4 ตําบลกระจัน และแมน้ําทาจีน จุดที่ 1 หนาวัดบางพระ
มีความหนาแนนเทากับ 130, 111 และ 104 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ จุดที่มีความหนาแนนรวม
สูงที่สุดคือบริเวณแมน้ําทาจีน จุดที่ 4 รองลงมาคือ บริเวณแมน้ําทาจีน จุดที่ 3 หมู 4 บานบางยี่แส
ตําบลกระจัน และบริเวณแมน้ําทาจีน จุดที่ 1 หนาวัดบางพระ โดยมีความหนาแนนรวมเทากับ 305
274 และ 159 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ สวนบริเวณที่มีความหนาแนนต่ําสุดคือ บริเวณแมน้ําทา
จีน จุดที่ 3 หมู 4 คลองตาอิน โดยมีความหนาแนนรวมเทากับ 60 ตัวตอตารางเมตร แสดงดังภาพที่
4.2, ตารางที่ 4.4
350

305

300

274

250
200
159

150

90

100
50
0

140

139
84

60

79
44

11

3

5

7

6

10

13

13

10

8

W087

W088

W089

W090

W091

W092

W093

W094

W095

W096

จํานวนชนิด (Total species)

จํานวนสัตวพื้นทองน้ํา (Total individual) (Ind/m2)

หมายเหตุ : 1-5 คือ บริเวณแมน้ําทาจีน จ.นครปฐม จุดที่ 1-5
6-10 คือ บริเวณแมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี จุดที่ 1-5

ภาพที่ 4.2 การแพรกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน
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จุดที่ 1 แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม

จุดที่ 2 แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม

จุดที่ 3 แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม

จุดที่ 4 แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม

จุดที่ 5 แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม
ภาพที่ 4.3 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณแมน้ําทาจีน จ.นครปฐม
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จุดที่ 6 แมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี

จุดที่ 7 แมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี

จุดที่ 8 หมู 4 แมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี

จุดที่ 9 แมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี

จุดที่ 10 แมน้ําทาจีน จ.สุพรรณบุรี
ภาพที่ 4.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณแมน้ําทาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาพที่ 4.5 พืน้ ที่นาขาวและการศึกษาคุณสมบัติของดินของจ.นครปฐมและจ.สุพรรณบุรี
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาคุณสมบัติบางประการของน้ําทางกายภาพและเคมี
บริเวณแมทาจีน จังหวัดนครปฐม จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 5 ผลการตรวจวัดพบวา สวนใหญมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 และประเภทที่ 5 ยกเวนปริมาณบีโอดี
(Biochemical Oxygen Demand) ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สวนมาตรฐาน
น้ําผิวดินประเภทที่ 5 ไมไดกําหนดคาไว แตคาที่เกินมาตรฐานไมไดสงผลใหน้ําในแหลงน้ําเนาเสียและ
ไมสงผลตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ซึ่งสอดคลองบริเวณแมน้ําสุพรรณบุรี จุดที่ 3, 4 และจุดที่ 5 ผล
การตรวจวั ด พบว า มี ค า อยู ใ นเกณฑม าตรฐานที่ กํา หนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
ยกเวนบริเวณแมน้ําทาจีน จุดที่ 1 และจุดที่ 2 มีคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เกิน
เกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจาก คาที่ไดนี้บงบอกถึงความสกปรกของน้ํา ปริมาณการ
เจือปนของสารอินทรีย ปริมาณการทับถมและการยอยสลายของซากสิ่งมีชีวิตที่ตกลงสูแหลงน้ํา ถา
คาบีโอดีต่ําแสดงวา จุลินทรียตองการใชออกซิเจนในกระบวนการยอยสลายนอย มีการทับถมของ
สารอินทรียนอย คาบีโอดีของแหลงน้ําที่จัดวามีคุณภาพดีจะอยูในชวง 0.7-1.9 มก./ล. (วรางคณา
สังสิทธิสวัสดิ์, 2542) ทุกชวงฤดูกาลจัดอยูในคุณภาพน้ําที่สกปรกตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินและ
ชวงฤดูหนาวมีคาสูงกวามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินกําหนด (ตารางภาคผนวก ก) ทั้งนี้เนื่องมาจากชวง
เดือนมกราคมถึ งเดื อ นเมษายนเป น ช วงที่ มีการลดลงของน้ํ า จึงทําใหเกิดการเน าเปอ ยของพวก
สาหรายและผั กตบชวา ดินเนาเปนโคลนตมเนื่ องจากผลกระทบจากการชะล างเอาสารเคมีจาก
การเกษตรลงมาจึงเกิดการกักเก็บในดิน และเกิดการยอยสลายของซากพืชซากสัตวเปนจํานวนมาก
และสงผลทําใหปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดนอยลงจึงพบสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญที่มี
ความทนทานสูงตอมลพิษ
จาการศึกษาคุณสมบัติบางประการของน้ําทางกายภาพและเคมีของแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม และแมน้ําทาจีน (สุพรรณบุรี) อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเก็บตัวอยางสวนใหญไม
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และบางจุดเก็บตัวอยางในแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จะ
มีคุณภาพน้ําเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ บุญเสถียร บุญสูงและนฤมล แสงประดับ (2545) รายงานไววา สัตวที่
มีความทนทานสูงตอมลพิษ คือ หนอนแดง (Chironomid sp.) อาศัยอยูมากในบริเวณตะกอน ซึ่งเปน
บริเวณที่มีการปนเปอนของสารอินทรียสูง
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จากการศึกษาสัตวหนาดินในแมน้ําทาจีน ตั้งแตจังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดนครปฐม จํานวน
10 จุด ตลอดทั้งป พบสัตวหนาดินทั้งสิ้น 3 ไฟลัม 5 ชั้น 13 อันดับ 19 วงศ 33 ชนิด ในแตละจุดมี
ความหนาแนน ตั้งแต 60 – 305 ตัวตอตารางเมตร
Phylum Annelida (หนอนปลอง) จํานวน 1 วงศ 1 ชนิด คือ Aeolosoma sp. (ไสเดือนน้ํา)
มีความหนาแนนเฉลี่ย 0.40 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 0.29 ของปริมาณสัตวหนาดิน
ทั้งหมดPhylum Arthropoda (สัตวมีระยางค ขอปลอง) จํานวน 9 วงศ 13 ชนิด เปนกลุม Insect
(ตัวออนแมลงน้ํา) 9 ชนิด มีความหนาแนนเฉลี่ย 17.00 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 12.37
ของปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด เปนกลุม Decapod (กุง ปู) 4 ชนิด มีความหนาแนนเฉลี่ย 90.80 ตัว
ต อ ตารางเมตร หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 66.08 ของปริ ม าณสั ต ว ห น า ดิ น ทั้ ง หมด Phylum Mollusca
(หอย) จํานวน 9 วงศ 7 ชนิด เปนกลุม Gastropod (หอยฝาเดียว) 13 ชนิด ไดแก มีความหนาแนน
เฉลี่ย 23.70 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 17.25 ของปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด และ กลุม
Bival (หอยสองฝา) 6 ชนิด มีจํานวนเฉลี่ยรวม 5.50 ตัวตอตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 4.00 ของ
ปริมาณสัตวหนาดินทั้งหมด
จากการศึกษาสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญในแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐมและแมน้ํา
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สัตวในฤดูรอนมีจํานวนวงศที่พบมากที่สุด ตามดวยฤดูฝนและฤดู
หนาวมีจํานวนวงศที่พบนอยที่สุด เนื่องจากชวงฤดูฝนเปนชวงน้ําไหลหลาก อัตราเร็วของกระแสน้ํา
เปนป จจั ยสํ าคั ญ หนึ่ งที่ ทํ าให สั ตว ที่เกาะตามพื้นทองน้ําอาศัยอยูไดย ากและงายตอการถูก พั ด พา
(Serimgeour, 1989) และฤดูหนาวมีปริมาณสารอินทรียที่เกิดจากการเนาเปอยของแพลงกตอนพืช
จึงทําใหสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญบางชนิดอาศัยอยูไมได จึงพบจํานวนตัวในฤดูรอนมากกวา
ฤดูอื่น สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ (2547) กลาวไววา จํานวนชนิดของสัตว
หนาดินสามารถใชบงชี้ถึงสภาพพื้นที่ที่ทําใหสัตวอาศัยอยูไดภายใตสภาพที่มีอินทรียสารในระดับที่
แตกตางกัน สัตวบางชนิดสามารถทนทานไดดีในสภาพที่มีอินทรียสารในระดับที่แตกตาง และสัตวบาง
ชนิดสามารถทนทานไดดีในสภาพที่มีออกซิเจนในน้ํานอยเนื่องจากการยอยสลายสารอินทรีย สัตวบาง
ชนิดออนแอตอสภาพดังกลาว และมีบางชนิดทนไดในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาในลุม
น้ําปราจีนบุรี เนื่องจากชวงปลายเดือนตุลาคมเกิดน้ําทวม และสงผลกระทบไปจนถึงตนฤดูหนาวเดือน
มกราคม พ.ศ.2555 เปนชวงน้ําลดจึงทําใหเกิดการเนาเปอยของซากผักตบชวา สาหรายหางกระรอก
และพวกสารอิ น ทรี ย ทั้ ง หมด ส ง ผลทํ า ให สั ต ว ไ ม มี ก ระดู ก สั น หลั ง ขนาดใหญ จํ า พวกวงศ
Chironomidae (หนอนแดง) มีอยูในฤดูหนาวมากกวาฤดูอื่น ซึ่งหนอนแดงเปนสัตวที่มีความทนทาน
ตอสภาวะที่มีปริมาณออกซิเจนต่ํา สวนจํานวนวงศที่พบในฤดูฝนและฤดูรอนมีความแตกตางจากฤดู
รอนและฤดูหนาวไมมากนัก แตจะมีบางวงศที่พบในฤดูรอนและฤดูหนาว ซึ่งไมพบในฤดูฝน เนื่องจาก
เปนชวงฤดูน้ําไหลหลากจึงทําใหไมพบสัตวจําพวก วงศ Nepidae และวงศ Gerridae ซึ่งเปนสัตวที่
มีรูปรางที่ตองอาศัยและหากินอยูบนผิวน้ํา ดังนั้นในชวงฤดูน้ําไหลหลากสัตวจําพวกนี้จึงไมสามารถ
อาศัยอยูในแหลงน้ําได
สุวลี สุวีระ (2539) กลาวไววา การเปลี่ยนแปลงประชากรของสังคมสัตวหนาดินในแหลงน้ํา
พบวาการเพิ่มหรือลดระดับน้ําในบึงมีผลทําใหปริมาณ ชนิด การแพรกระจายและความชุกชุมของสัตว
หนาดินในน้ําเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ชนิดและปริมาณธาตุอาหารในน้ํา ตลอดสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา
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ของบริเวณนั้นๆ ก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย จากกการศึกษา ปริมาณและชนิดในกุดแดง
ตามชวงฤดูกาลพบวา ฤดูรอนมีปริมาณของสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญมากที่สุดมีปริมาณเฉลี่ย
494.6 ± 489.99 ตัวตอตารางเมตร รองลงมา ในชวงฤดูหนาว พบปริมาณของสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังขนาดใหญเฉลี่ย 358.4 ± 166.16 ตัวตอตารางเมตร และชวงฤดูฝนพบวา มีปริมาณสัตวไมมี
กระดูกสันหลังขนาดใหญนอยที่สุดเฉลี่ย 150.2 ± 49.84 ตัวตอตารางเมตร ( ตารางที่ 2 ) สอดคลอง
กับการศึกษาของ นฤมล แสงประดับและวิโรจน หนักแนน (2541) รายงานวา ฤดูกาลมีผลตอความ
หนาแน นและจํานวนชนิดของสัตว ไมมีกระดู กสันหลังหน าดิ น โดยสัตว เหล านี้ จ ะถูกพั ดพาไปกับ
กระแสน้ําที่ไหลแรงและเร็วในฤดูฝนทําใหมีความหนาแนนและจํานวนชนิดลดลงมาก จํานวนชนิด
และความหนาแนนจะลดลงเล็กนอยในฤดูแลงรอนเนื่องจากเปนชวงที่สัตวหลายชนิดกลายเปนตัวเต็ม
วัยบินไปจากลําธารและจะฟนตัวอีกครั้งในฤดูแลงหนาวโดยเปนตัวออนของสัตวรุนใหม ซึ่งสัตวหลาย
ชนิดผลัดกันเปนชนิดเดนในแตละฤดูกาลและแตละสถานีที่ทําการศึกษาซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมของสัตวแตละชนิด (สุวลี สุวีระ, 2539) และจากการศึกษาสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังขนาดใหญในกุดแดง พบวาชนิดที่พบบอยที่สุด ไดแกวงศ Chironomidae ทั้งนี้เปนไปไดวาวงศ
Chironomidae สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีกวาสัตวชนิดอื่นซึ่ง
จากการตรวจวัดคุณภาพดินในแปลงนาที่ใชปุยคอกมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุด สวนแปลงที่
ใชกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินนอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการทํา
นาโดยใชปุยคอกจะชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ ตางจากการทํานาโดยใช
ปุยเคมี ซึ่งทําใหดินเสื่อมโทรม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ปริมาณของคาที่ตรวจวัดคุณภาพน้ําพบวา มีคาเกินมาตรฐานในบางจุด ดังนั้นควรจะมีการ
แนะนําใหชุมชนปลูกพืชที่สามารถกักเก็บสารเคมี หรือปองกันการปนเปอนของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา
เชน การปลูกธูปฤาษี กก เปนตน โดยสามารถปลูกบริเวณตามริมฝงของแมน้ํา
2. สงเสริมใหชุมชนและหนวยงานของภาครัฐรูจักแนวทางการอนุรักษคุณภาพแหลงน้ําโดย
วิธีทางชีวภาพไมตองใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
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มาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน
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ตารางที่ ก-1

มาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน

ดัชนีคุณภาพน้ํา

1/

คา
ทาง
สถิติ

1. สี กลิ่น และรส (Colour,
odour and taste)
2. อุณหภูมิ (Water temp.)
3. ความเปนกรด-ดาง (pH)
4. ออกซิเจนละลาย (DO)

P 20

5. บีโอดี (BOD)

P 80

6. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด (Total coliform
bacteria)
7. แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม (Fecal
coliform bacteria)
8. ไนเตรต (NO3) ในหนวย
ไนโตรเจน
9. แอมโมเนีย (NH3)
ในหนวยไนโตรเจน
10. ฟนอล (Phenols)
11. ทองแดง (Cu)
12. นิคเกิล (Ni)
13. แมงกานีส (Mn)
14. สังกะสี (Zn)
15. แคดเมียม (Cd)

P 80

P 80

หนวย
-

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1
2
3
4
5
ธ
ธ′
ธ′
ธ′

°ซ (°C)
มก./ล.
(mg/l)
มก./ล.
(mg/l)
MPN/
100 มล.

ธ
ธ
ธ

ธ′
5.0-9.0
6.0

ธ′
5.0-9.0
4.0

ธ′
5.0-9.0
2.0

-

ธ

1.5

2.0

4.0

-

ธ

5,000

20,000

-

-

MPN/
100 มล.

ธ

1,000

4,000

-

-

มก./ล.

ธ

5.0

5.0

5.0

-

มก./ล.

ธ

0.5

0.5

0.5

-

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*
0.05**

0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*
0.05**

0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*
0.05**

-
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ตารางที่ ก-1 มาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน (ตอ)
ดัชนีคุณภาพน้ํา

1/

16. โครเมียมชนิด
เฮ็กซาวาเลนท
(Cr hexavalent)
17. ตะกั่ว (Pb)
18. ปรอททั้งหมด
(Total hg)
19. สารหนู (As)
20. ไซยาไนด (Cyanide)
21. กัมมันตภาพรังสี
(Radioactivity)
ความแรงรังสีรวมอลฟา
(∝)
ความแรงรังสีรวมเบตา
22. สารฆาศัตรูพืชและ
สัตวชนิดที่มีคลอรีน
ทั้งหมด (Total
organochlorine
pesticides)
23. ดีดีที (DDT)
24. บีเอชซีชนิดแอลฟา
(Alpha BHC)
25. ดิลดริน (Dieldrin)

คา
ทาง
สถิติ

หนวย
มก./ล.

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1
2
3
4
5
ธ
0.05
0.05
0.05
-

มก./ล.
มก./ล.

ธ
ธ

0.05
0.002

0.05
0.002

0.05
0.002

-

มก./ล.
มก./ล.

ธ
ธ

0.01
0.05

0.01
0.05

0.01
0.05

-

เบคเคอเรล/ล.
(Bequerel/l)
เบคเคอเรล/ล.
(Bequerel/l)
มก./ล.

ธ

0.1

0.1

0.1

-

ธ

1.0

1.0

1.0

-

ธ

0.05

0.05

0.05

-

ไมโครกรัม/ล.
ไมโครกรัม/ล.

ธ
ธ

1.0
0.02

1.0
0.02

1.0
0.02

-

ไมโครกรัม/ล.

ธ

0.2

0.2

0.2

-
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ตารางที่ ก-1

มาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน (ตอ)

ดัชนีคุณภาพน้ํา

1/

26. อัลดริน (Aldrin)
27. เฮปตาคลอรและเฮปตา
คลออีปอกไซด
(Heptachor &
heptachlor epoxide)
28. เอนดริน (Endrin)

ที่มา:

คา
ทาง
สถิติ

หนวย
ไมโครกรัม/
ล.
ไมโครกรัม/
ล.
ไมโครกรัม/
ล.

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1
2
3
4
5
ธ
0.1
0.1
0.1
ธ

ธ

0.2

0.2

0.2

ไมสามารถตรวจพบได
ตามวิธีการ
ตรวจสอบที่กําหนด

-

-

ประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล อ มแหง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537
หมายเหตุ 1/
การแบงประเภทแหลงน้ําผิวดิน แบงออกเปน 5 ประเภท
2/
กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที่ 2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภท
ที่ 1 ใหเปนไปตามธรรมชาติและแหลงน้ําประเภทที่ 5 ไมกําหนดคา
3/
คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด
ธ
เปนไปตามธรรมชาติ
ธ’
เปนไปตามธรรมชาติ แตเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน 3°ซ
*
ในน้ําที่มีความกระดางในรูป CaCO3 ไมเกินกวา 100 มก./ลิตร
**
ในน้ําที่มีความกระดางในรูป CaCO3 เกินกวา 100 มก./ลิตร
°C
องศาเซลเซียส
P 20 คาเปอรเซ็นตไทลที่ 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง
P 80 คาเปอรเซ็นตไทลที่ 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยาง
ตอเนื่อง
มก./ล. มิลลิกรัมตอลิตร
มล.
มิลลิกรัม
MPN หมายถึง Most Probable Number
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ตารางที่ ก-2 ประเภทและการใชประโยชนแหลงน้ําของคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทแหลงน้ํา
การใชประโยชน
ประเภทที่ 1
ไดแก แหลงน้ําที่สภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรม
ทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
1. การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
2. การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
3. การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงน้ํา
ประเภทที่ 2
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
1. การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
2. การอนุรักษสัตวน้ํา
3. การประมง
4. การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
ประเภทที่ 3
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนการเกษตร
ประเภทที่ 4
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนการอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการคมนาคม
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การจําแนกสัตวไมมีกระดูกสันหลังตามการใหคะแนน BMWPthai Score ของสัตวหนาดิน
ทั่วไป จัดตาม Bio Index of Thailand Freshwater Invertebrates ของ Mustow (2002) ซึ่งมีคา
แตกตางกันในสัตวที่อยูในน้ําที่มีคุณภาพตางกันโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จําแนกถึงระดับวงศ แลวใหคะแนน ตามตารางที่ ข-1
2. นําคะแนนของสัตวแตละวงศมารวมกัน
3. นับจํานวนวงศของสัตวที่พบและสามารถใหคะแนนได
4. นําคาที่ไดในขอ 3. มาหารคะแนนรวมของสัตวในขอ 2.
5. คาที่ไดในขอ 4 จัดเปนคะแนนเฉลี่ย (Average Score Per Taxa: ASPT)
คะแนนลี่ย ASPT เปนคาที่บงบอกคุณภาพของน้ําตามกลุมสัตวหนาดินที่พบ ซึ่งสามารถนํา
คะแนนเฉลี่ย ASPT และมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําดินและคุณภาพน้ําทั่วไปมาเปรียบเทียบกัน
ไดตามตารางที่ ข-2
ตารางที่ ข-1

คา BMWP score (Mustow, 2002)

Order (อันดับ)
Cl. Triciadida
Cl. Oligochaeta
Cl. Hirudinea

Cl. Bivalvia
Cl. Gastropoda

Decapoda
Megaloptera

Family (วงศ)

Dugesiidae
All
Erpobdellidae
Clossiphoniidae
Hirudidae
Piscicolidae
Curbiculidae
Shaeriidae
Hydrobiidae
Triaridae
Viviparidae
Ancylidae
Lymnaeidae
Planorbidae
Atyidae
Palaemonidae
Parathelphusidae
Corydalidae
Sialidae

BMWP Score
5
1
3
3
3
4
3
3
3
3
6
6
3
3
8
8
3
4
4
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ตารางที่ ข-1

คา BMWP score (ตอ)

Order (อันดับ)
Ephemeroptera

Odonada

Plecoptera
Hemiptera

Trichoptera

Trichoptera
Coleoptera

Diptera

Family (วงศ)
Baetidae, Siphonuliidae
Caenidae
Ephemerellidae, Ephemeridae,
Heptageniidae, Leptophlebiidae,
Potamanthidae
Aeshnidae, Calopterygidae,
Chlorocyphidae, Corduliidae,
Coenagrioniidae, Libellulidae,
Cordulegastridae, Gomphidae,
Macromiidae
Protoneuridae
Nemouridae
Perlidae
Aphelocheiridae
Corixidae, Gerridae, Pleidae
Hydrometridae, Mesoveliidae, Naucoridae,
Nepidae, Notonectidae
Goeridae, Lepidostomatidae,
Leptoceridae, Molannidae,
Odontoceriidae, Brachycentridae,
Phryganeidae
Philopotamidae, Psychomyiidae
Rhyacophilidae
Hydroptilidae
Hydropsychidae
Chrysomelidae, Curculionidae, Dryopidae,
Dytiscidae, Elminthidae, Gyrinidae,
Haliplidae, Halodidae, Hydrophilidae,
Psephenidae
Chironomidae
Simuliidae, Tipulidae

BMWP Score
4
7
10

6
3
7
10
10
5
10
8
7
6
5

5
2
5
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ตารางที่ ข-2

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (ASPT) จากการศึกษาสัตวหนาดินกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําผิวดิน
คะแนนเฉลี่ย (ASPT)
*มาตรฐานคุณภาพน้าํ ในแหลงน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทั่วไป
1-2 จัดอยูใน
ระดับ 5
น้ําสกปรก
3-4 จัดอยูใน
ระดับ 4
น้ําคอนขางสกปรก
5-6 จัดอยูใน
ระดับ 3
น้ําคุณภาพปานกลาง
7-8 จัดอยูใน
ระดับ 2
น้ําคุณภาพคอนขางดี
9-10 จัดอยูใน
ระดับ 1
น้ําคุณภาพดี
หมายเหตุ * หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติป 2538 กําหนดไว 5 ประเภท หรือ 5 ระดับ แตละประเภทมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ค
มาตรฐานคุณภาพดิน
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ตารางที่ ค-1 มาตรฐานคุณภาพดิน
ดัชนีคณ
ุ ภาพดิน
หนวย คามาตรฐาน
วิธีการตรวจวัด
1.สารอินทรียร ะเหยงาย (Volatile Organic
Compound)
1) เบนซีน (Benzene)
มิลลิกรัม/ ตองไมเกิน 6.5 ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas
กิโลกรัม
Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
2) คารบอนเตตระคลอไรด
"
ตองไมเกิน 2.5
"
(Carbon Tetrachloride)
3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2"
ตองไมเกิน 3.5
"
Dichloroethane)
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน
"
ตองไมเกิน 0.5
"
(1,1-Dichloroethylene)
5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธิ
ลีน (cis-1,2"
ตองไมเกิน 43
"
Dichloroethylene) )
6) ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอ
ทธิลีน (trans-1,2"
ตองไมเกิน 63
"
Dichloroethylene) )
7) ไดคลอโรมีเทน
"
ตองไมเกิน 89
"
(Dichloromethane)
ตองไมเกิน
8) เเอทธิลเบนซีน
"
"
(Ethylbenzene) )
230
9) สไตรีน (Styrene)
ตองไมเกิน
"
"
1,700
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน
"
ตองไมเกิน 57
"
(Tetrachloroethylene)
11) โทลูอีน (Toluene)
ตองไมเกิน
"
"
520
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน
"
ตองไมเกิน 28
"
(Trichloroethylene) )
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13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน
"
(1,1,1-Trichloroethane) )
14) ) 1,1,2-ไตรคลอโรอี
เทน (1,1,2"
Trichloroethane)
15) ไซลีนทั้งหมด (Total
"
Xylenes)
2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) สารหนู (Arsenic)
มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

2) แคดเมียมและ
สารประกอบแคดเมียม
(Cadmium and
compounds)

"

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เลนท (Hexavalent
Chromium)

"

4) ตะกั่ว (Lead)

"

ตองไมเกิน
630

"

ตองไมเกิน 8.4

"

ตองไมเกิน
210

"

ตองไมเกิน 3.9 ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic
Absorption, Furnace Technique หรือ
วิธี Atomic Absorption, Gaseous
Hydride หรือวิธี Atomic Absorption,
Borohydride Reduction หรือวิธีอื่นที่กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ตองไมเกิน 37 ใชวิธี Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic
Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี
Atomic Absorption, Furnace
Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ตองไมเกิน
ใชวิธี Coprecipitation หรือวิธี
300
Colorimetric หรือวิธี
Chelation/Extraction หรือวิธีอื่นที่กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ตองไมเกิน ใชวิธี Inductively Coupled Plasma400
Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic
Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี
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5) แมงกานีสและ
สารประกอบแมงกานีส
(Manganese and
compounds)
6) ปรอทและสารประกอบ
ปรอท (Mercury and
compounds)
7) นิกเกิลในรูปของเกลือที่
ละลายน้ําได (Nickel,
soluble salts)

"

"
"

Atomic Absorption, Furnace
Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ตองไมเกิน
"
1,800
ตองไมเกิน 23 ใหใชวิธี Cold-Vapor Technique หรือวิธี
อื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ตองไมเกิน ใชวิธี Inductively Coupled Plasma1,600 Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry หรือวิธี Atomic
Absorption, Direct Aspiration หรือวิธี
Atomic Absorption, Furnace
Technique หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
8) ซีลีเนียม (Selenium)
"
ตองไมเกิน ใชวิธี Inductively Coupled Plasma390
Atomic Emission Spectrometry หรือวิธี
Atomic Absorption, Furnace
Technique หรือวิธี Atomic Absorption,
Gaseous Hydride หรือวิธี Atomic
Absorption, Borohydride Reduction
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3. สารปองกันกําจัดศัตรูพชื และสัตว (Pesticides)
1)อะทราซีน (Atrazine) มิลลิกรัม/ ตองไมเกิน 22 ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่
กิโลกรัม
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คลอเดน (Chlordane)
ใชวิธี Gas Chromatography/Mass
"
ตองไมเกิน 16 Spectrometry (GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรม
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3) 2,4-ดี (2,4-D)
ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี High
ตองไมเกิน
"
Performance Liquid
690
Chromatography/Thermal
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"

Extraction/Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
ตองไมเกิน 17
(GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
ตองไมเกิน 0.3
"

"

ตองไมเกิน 1.1

"

"

ตองไมเกิน 0.5

"

"

ตองไมเกิน 4.4

4) ดีดีที (DDT)
"
5) ดิลดริน (Dieldrin)
6) เฮปตาคลอร
(Heptachlor) )
7) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด
(Heptachlor Epoxide) )
8) ลินเดน (Lindane)
9) เพนตะคลอโรฟนอล
(Pentachlorophenol)

"

4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน
(Benzo (a) pyrene)

2) ไซยาไนดและ
สารประกอบไซยาไนด
(Cyanide and
compounds)

"
ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) หรือวิธี Gas
ตองไมเกิน 30 Chromatography/Fourier Transform
Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือ
วิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

มิลลิกรัม/ ตองไมเกิน
กิโลกรัม
0.6

"

ใชวิธี Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS) หรือวิธี
Thermal Extraction/Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
(TE/GC/MS) หรือวิธี Gas
Chromatography/Fourier Transform
Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ตองไมเกิน 11 ใชวิธี Total and Amenable Cyanide:
Distillation หรือวิธี Total Amenable
Cyanide (Automated Colorimetric,
with off-line Distillation) หรือวิธี
Cyanide Extraction Procedure for
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3) พีซีบี (PCBs)

"

4) ไวนิลคลอไรด (Vinyl
Chloride) )

"

Solids and Oils หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ
ตองไมเกิน 2.2 ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ตองไมเกิน 1.5 ใชวิธี Gas Chromatography หรือวิธี Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ

หมาย : 1 วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods
เหตุ
(SW-846) ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States
Environmental Protection Agency)
2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายประกาศนี้
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ภาคผนวก ง
ภาพตัวอยางสัตวหนาดินไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน
แมน้ําทาจีน ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี
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Prionoxystus sp.

Diplonychus sp.

Macrobrachium lanchesteri

Macrobrachium sp.1

Macrobrachium sp.2

Esanthelphusa sp.

Pomacea insularus

Pomacea sp.
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Lymnaea auricularis swinnoei

Indoplanorbis exutus

Filopaludina martensi cambodjensis

Filopaludina martensi munensis

Filopaludina sumatrensis polygramma

Filopaludina filosa

Trochotaia trochoides

Melanoides tuberculata
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Sermyla riqueti

Clea helena

Clea sp.

Ensidens ingallsianus ingallsianus

Pilsbryoconcha exilis

Scabies phaselus

Scabies sp.

Diplodon parallelipipedon
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Corbicula sp.
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ประวัติ
1. ชื่อ - นามสกุล
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่

5. ประวัติการศึกษา
ปที่จบ
2546

ระดับ
ปริญญา
ตรี

2551

โท

อักษรยอ

นางสาวจามรี กลางคาร
Miss Chamaree Klangkarn
3451100401149
นักวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพททที่ ํางาน
02-423-9416 มือถือ 081-7696467
E-mail: Chamaree_lk@hotmail.com
สาขาวิชาเอก

วท.บ. (ชีววิทยา)

นิเวศวิทยา

วท.ม. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

สถาบัน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
1. ประเมินคุณภาพแหลงน้ําทางชีวภาพ
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การมีสวนรวมของชุมชน
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพในแหลงทองเที่ยว โดยชุมชนมีสวน
รวม กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ํา จ.สุพรรณบุรี ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2554
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการตรวจติดตามและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน
(วช.) ป 2555
3. โครงการพัฒนาคุณภาพปลาสลิดแดดเดี่ยว เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ไดรับทุน
สนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป 2555
4. โครงการพัฒนาคุณภาพปลาสลิดแดดเดี่ยว เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ไดรับทุน
สนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป 2555
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5. การพั ฒ นาระบบฟ ซ ซี่ ล อจิ ก และการศึ ก ษาพารามิ เ ตอร ก ารทํ า นายสํ า หรั บ
วิเคราะหภาวะหัวใจหองบนเตนผิดปกติที่สัมพันธกับการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2555
6. การพั ฒ นาการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กรณี ศึ กษา ชุ ม ชนกลุม ผู ผลิตหมูหัน
จ.นครปฐม ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2557
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว :
1. การประเมินคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชสัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดินเปน
ดัชนีบงชี้ บริเวณปาบุงปาทาม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปที่พิมพ
2551 เผยแพรในวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ
2. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพในแหลงทองเที่ยว โดยชุมชนมีสวน
รวม กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ํา จ.สุพรรณบุรี ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2554
3. การลดปจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษสําหรับเกษตรกรในตําบลวังยาว อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2554
4. การพั ฒ นาระบบฟ ซ ซี่ ล อจิ ก และการศึ ก ษาพารามิ เ ตอร ก ารทํ า นายสํ า หรั บ
วิเคราะหภาวะหัวใจหองบนเตนผิดปกติที่สัมพันธกับการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2555
5. การพั ฒ นาและยกระดั บ ร า นอาหารตามทรรศนะของผู บ ริ โ ภคในเกาะ
รัตนโกสินทรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (วช.) ป 2555
6. การมีสวนรวมของชุมชนในการตรวจติดตามและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน
(วช.) ป 2555
7. โครงการพัฒนาคุณภาพปลาสลิดแดดเดี่ยว เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ไดรับทุน
สนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป 2555
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