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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพ (แพลงกต์อนพืช แพลงกต์อนสัตว์

สัตวห์น้าดิน สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัตามพรรณไมน้ํ้ า และปลา) ระหว่างพ้ืนท่ีนาขา้วอินทรียใ์ชร้ะบบการทาํนาแบบ
เปียกสลบัแห้ง และนาขา้วเคมีของจงัหวดัชยันาท โดยเก็บตวัอยา่งในเดือนสิงหาคม 2557 พบว่าคุณภาพนํ้ าในทั้งสอง
พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนั ยกเวน้ปริมาณไนโตรเจนเจลดาห์ในพ้ืนท่ีนาเคมี (4.9 ±2.37 มิลลิกรัมต่อลิตร) ท่ีมี
ปริมาณสูงกว่านาอินทรีย ์(1.26±0.91 มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรใชมี้การปลดปล่อยธาตุ
อาหารไดเ้ร็วและมากกวา่การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ไม่พบสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  (2-4, D และพาราควอต) ในนํ้ าจากนาทั้งสอง 
ดา้นทรัพยากรชีวภาพพบว่าสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัตามพรรณไมน้ํ้ าในนาอินทรียมี์ปริมาณมากกว่านาเคมี และเม่ือ
วเิคราะห์ Biological Monitoring Working Party (BMWP) พบวา่ในแหล่งนํ้านาอินทรียน์ั้นมีค่าคะแนนท่ีสูงกวา่นาเคมี 

 
ABSTRACT 

This study aimed to compare physiochemical water quality and biology (phytoplankton, zooplankton, 
benthos, invertebrates associated with plants and fish) between organic (using AWD system) and conventional paddy 
field of Chainat province in August 2014. The result revealed that there was no different of water quality between 
organic and convention rice fields except total Kjeldahl nitrogen value that was higher in conventional (4.9±2.37 
mg/l) than in organic (1.26±0.91 mg/l) paddy fields. This could be the result of chemical fertilizers that a farmer 
applied in the area and N nutrient can be released at a faster rate than manure. In addition, there was no herbicides (2-
4 D and paraquat) detected in both fields. A biological study showed that invertebrates associated with plants in 
organic higher than in conventional paddy field. Also, the result of BMWP, showed that the score was higher in 
organic than conventional paddy field. 
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บทนํา 
ระบบการผลิตเปียกสลบัแห้งหรือ Alternate 

wetting and drying (AWD) เป็นแนวคิดจากท่ี ขา้วนั้น
ไม่ใช่พืชนํ้ าแต่เป็นพืชท่ีสามารถทนนํ้าขงัได ้ซ่ึงการขงั
นํ้ าในนาข้าวมี วัต ถุประสงค์ เพ่ื อ ป้ องกัน วัช พื ช
นอกจากน้ีการท่ีตน้ขา้วแช่นํ้ าในแปลงนาตลอด ทาํให้
ตน้ขา้วอ่อนแอ ข้ีโรค ไม่แตกกอ เคร่ืองจักรเสียหาย 
เกิดการหมักในแปลงนาอย่างต่อเน่ืองส่งผลทําให้
จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย
อินทรียวตัถุในดินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมา  

ประโยชน์ของระบบการทาํนาอินทรียแ์บบ
เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ทําให้ข้าวมีความแข็งแรง
เพิ่ม ข้ึน  ระบบรากทํางานได้อย่างเต็มท่ี  หาอาหาร
ได้มากข้ึน ส่งผลให้มีการแตกกอมากข้ึน หลงัจากท่ี
ปล่อยให้หนา้ดินแตกจะมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ปุ๋ยสามารถ
ลงไปในรอยแยกของดิน  ทําให้ข้าวได้รับสามารถ
อาหารจากปุ๋ยไดม้ากข้ึน การแกลง้ขา้วคือการปล่อยให้
ขา้วนั้นไม่สามารถท่ีจะดูดซับสารอาหารเม่ือเวลาไม่มี
สารอาหารท่ีละลายนํ้ าตอนดินแห้ง แต่เม่ือปล่อยนํ้ าลง
ไปพร้อยปุ๋ยจะทาํให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความแตกต่างของระบบการ
ทาํนาแสดงดงัตารางท่ี 1  

ในแต่ละปีประเทศไทยมีการนาํเขา้สารเคมี
เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมีจาํนวน 3.8 
ล้านตัน สารป้องกันกําจัดวชัพืชจํานวน  85,821 ตัน 
และ สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจาํนวน 19,709 ตนัในพ.ศ. 
2552 (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) การนําเข้าสารเคมี
ป ริม าณ มห าศ าล เห ล่ า น้ี  อาจ ส่ งผลกระทบ ต่อ
ส่ิงแวดล้อม  ดังนั้ นในปัจจุบัน  ภาครัฐจึงได้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหันมาทํา
การเกษตรแบบอินทรียม์ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ทาํนาขา้วอินทรีย ์เช่น การใชร้ะบบเปียกสลบัแห้งเพื่อ
แกลง้ขา้วซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากกวา่การทาํนา
ขา้วเคมี 

 

ตารางที่ 1 ขอ้แตกต่างระหวา่งการทาํนาอินทรีย ์และ
การทาํนาเคมี  

ระยะเวลาในการทํานา นาอนิทรีย์  นาเคมี  

0 อาทิตย ์ - เตรียมตน้กลา้ 
- เตรียมดินไถดะ ไถ
แปร  
- ปล่อยนํ้ าขงั 

- เตรียมตน้กลา้ 
- เตรียมดิน (ไถแปร, 
ไถดะ) 

อาทิตยท่ี์ 1   - กาํจดัวชัพืช โดยใช้
การคราดหรือใชลู้ก
ทุบ 

อาทิตยท่ี์ 3 - กาํจดัวชัพืช โดยใช ้
Rotary 

- กาํจดัวชัพืช โดย
สารเคมี 2,4-D และ
พาราครวท 

อาทิตยท่ี์ 6 -ปักดาํจบัละ 3-5 ตน้ 
ลึก 3-5 เซนติเมตร 
ตน้กลา้อายปุระมาณ 
20-30 วนั รักษา
ระดบันํ้า 10 
เซนติเมตร 

ปักดาํจบัละ 3-5 ตน้ 
ลึก 3-5 เซนติเมตร ตน้
กลา้อายปุระมาณ 20-
30 วนัรักษาระดบันํ้ า 

อาทิตยท่ี์ 7 - ใส่ปุ๋ยมูลหมู (ตรา 
หวัสุกร) 

- ใส่ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิม
ธาตุอาหารใหแ้ก่ตน้
ขา้ว 

อาทิตยท่ี์ 8 - ปล่อยนํ้ าแหง้จาก
พ้ืนดิน 15 เซนติเมตร 

 

อาทิตยท่ี์ 9 - ถอนวชัพืช 
- ปล่อยนํ้ าและขงันํ้า  

- กาํจดัวชัพืช โดย
สารเคมี 2,4-D และ
พาราครวท 

อาทิตยท่ี์ 10 - ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมูลหมู 
ปุ๋ยจะแทรกเขา้ไป
ตามรอยแยกในดิน 
- ปล่อยนํ้ าแหง้จาก
พ้ืนดิน 15 เซนติเมตร 

 

อาทิตยท่ี์ 17-20  -นาขา้ว จ. ชยันาทมี
การระบาดของ
แมลงหล่า จึงมีการใช้
สารเคมีคาร์โบซลัเฟ
ตกลุ่มสารเคมีคาบอ
เมตความเขม้ขน้ 80%  

อาทิตยท่ี์ 20 - ระยะขา้วออกดอก 
ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมูลหมู 
(ตรา หวัสุกร) 
- ปล่อยนํ้ าและขงันํ้า 

- ระยะขา้วออกดอก  
ใส่ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมธาตุ
อาหารใหแ้ก่ตน้ขา้ว 
 

อาทิตยท่ี์ 22 - ปล่อยนํ้ าแหง้จาก
พ้ืนดิน 15 เซนติเมตร 

 

อาทิตยท่ี์ 24-26 - เกบ็เก่ียวผลผลิต - เกบ็เก่ียวผลผลิต 

การทํานาเคมีต้องใช้สารเคมีจํานวนมาก 
ดงันั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติระบบนิเวศ และ
มนุษยไ์ดต้วัอยา่งการศึกษาผลกระทบของการทาํนาท่ี
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ใชส้ารเคมีเปรียบเทียบกบันาขา้วอินทรียพ์บวา่ นาขา้ว
อินทรียพ์บความหนาแน่นของ Ostracod 21,000 ตวัต่อ
ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ีนาท่ีใช้สารเคมีพบความ
หนาแน่นของ Ostracod เพียง 10,000 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตรและยงัพบการตกคา้งของสารเคมีอีกดว้ย (Lim et 
al., 1984) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาปริมาณแพลงกต์อน
สัตว ์โดยพบว่า ในนาท่ีไม่ใชส้ารเคมีพบแพลงก์ตอน
สัตวป์ระมาณ 1,500 ตวัต่อลิตร ในขณะท่ีในนาขา้วเคมี
พบแพลงก์ตอนสัตวเ์พียง 400 ตวัต่อลิตร (Lim et al., 
1986)  

การใช้สารเคมียงัเพ่ิมความเส่ียงในการเกิด
โรคระบาดในคน เช่น พื้นท่ีนาขา้วในญ่ีปุ่นมีการใช้
สารเคมีในการกาํจดัวชัพืชและส่งผลทาํให้ประชากร
ของตัวร้ิน  หอย cladocerans odonatans และตัวอ่อน
ของยุง ลดจาํนวนลงการศึกษายงัพบอีกว่าตวัร้ิน และ 
ตวัอ่อนของยงุหลงัจากการทาํนานั้นมีการฟ้ืนตวั และมี
ประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วซ่ึงตวัร้ิน และยุงเป็นท่ี
รู้จกักนัดีวา่เป็นพาหะนาํโรคระบาดจากสัตวสู่์คน เช่น 
โรคมาลาเรีย โรคไขเ้ลือดออก โรคบูลทงัก์ และโรคลิ
ชมาเนีย เป็นตน้ (Shibashi et al., 1981) จากกรณีศึกษา
ในประเทศต่างๆ ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การใชส้ารเคมีส่งผลต่อ
ส่ิงมีชีวติในนาขา้ว 
 การศึกษาคร้ังน้ีน้ี มุ่งศึกษาสารเคมี 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 2,4-D และพาราควอตซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีใช้สารดังกล่าวเป็นหลักสารเคมีกลุ่ม 2,4-D 
ห รื อ  2 ,4  dichlorophenoxyacetic acid 2 ,4 -D เ ป็ น
ส าร เค มี กํ าจัด วัช พื ช  (herbicides) ท่ี ใช้ กัน อ ย่ าง
แพร่หลายทัว่โลกมากว่า 50 ปี รวมทั้งในประเทศไทย
ดว้ยสารดงักล่าวมีช่ือการคา้เช่น 2,4-ดี, คอมม่า-ดี, เค
โม-ดี, จรวด เจเจเอ็ม ฯลฯ ในส่วนสารเคมีกลุ่มพาราค
วอตหรือ พาราควอตไดคลอไรด ์(paraquat dichloride) 
หรือมีช่ือทางการค้าว่ากรัมม็อกโซน  (Gramoxone) 
เป็นกลุ่มสารเคมี Bipyridylium ท่ีใช้หลังวชัพืชงอก 
(post-emergence) เพ่ือกาํจดัวชัพืชท่ีงอกจากเมลด็ 

การศึกษาในค ร้ัง น้ี มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพ่ื อ
เปรียบเทียบคุณภาพนํ้ าและทรัพยากรประมงระหว่าง

พื้นท่ีนาขา้วอินทรียแ์ละนาขา้วเคมี ในจงัหวดัชยันาท 
เพ่ือช้ีให้เห็นถึงปัญหาของการใชส้ารเคมีในนาขา้วท่ี
อาจส่งผลต่อคุณภาพนํ้ า และความหลายหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังน้ียงัใชส่ิ้งมีชีวิตกลุ่ม
สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงัมาเป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพนํ้ า 
โด ยก ารวิ เค ร าะ ห์ ระบ บ ค่ าค ะแน น  Biological 
Monitoring Working Party (BMWP) ซ่ึงอาศยัหลกัการ
ท่ีว่า ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ทนทานต่อสารมลพิษจะให้ค่า
คะแนนสูงกว่าส่ิงมีชีวิตท่ีทนทานต่อสารมลพิษไดสู้ง 
ซ่ึงจะใหค้่าคะแนนตํ่า ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลท่ี
ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของการใชส้ารเคมีในการทาํนา
ขา้วต่อระบบนิเวศนาขา้ว 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

พืน้ทีก่ารศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการเก็บตัวอย่างใน

พื้นท่ีนาอินทรีย์ และนาเคมีของจังหวดัชัยนาท ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (พิกดั
เส้น รุ้งท่ี  15 องศาเหนือ  และเส้นแวงท่ี  100 องศา
ตะวนัออก) โดยรวมมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 8 ไร่ นา
อินทรีย ์และนาเคมีเป็นพื้นท่ีนาท่ีอยูติ่ดกนัและมีคนันา
กั้นแบ่งพ้ืนท่ีทั้งสอง การเก็บตวัอยา่งจะเก็บพ้ืนท่ีละ 5 
จุด โดยรอบแปลงนา และทาํการเก็บตวัอยา่งในเดือน
สิงหาคม 2557 โดยเวลาในการเก็บตวัอย่างห่างกนั 1 
สัปดาห์ 

การศึกษาคุณภาพนํา้ด้านกายภาพและเคม ี 
คุณภาพนํ้ าท่ีทาํการตรวจวดัไดแ้ก่ ความลึก 

(เซนติเมตร) อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิ
นํ้ า (องศาเซลเซียส) pH ค่าการนําไฟฟ้า (โมโครซี
เมนส์ต่อเซนติเมตร) และ ปริมาณของแข็งละลายนํ้ า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร)โดยใชเ้คร่ือง consort multi meter ค่า
ความโปร่งแสง(เซนติเมตร)ใช ้Secchi disc จากนั้นทาํ
การเก็บตัวอย่างนํ้ าในนาข้าวด้วย วิธีการจ้วงจุดเก็บ
ตัวอย่างละ  3 ลิตร  ในขวดพลาสติก  แล้วแช่เย็น ท่ี
อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส  เพ่ือนํามาวิ เคราะห์หา
ปริมาณสารอาหารพืชในห้องปฏิบติัการ การวิเคราะห์
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ไนโตรเจน เจลดาห์ ใช้วิ ธี  Total Kjeldahl Nitrogen 
method และวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทั้งหมดจะใชว้ิธีการ 
Persulfate Digestion Method การศึกษาปริมาณสาร
กาํจดัวชัพืช ไดแ้ก่ 2,4-D และ พาราควอท ทาํโดยเก็บ
ตวัอยา่งนํ้ า โดยใชข้วดสีชา ปริมาตรจุดเก็บตวัอยา่งละ 
1 ลิตร จากนั้นแช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แลว้
ส่งตวัอยา่งไปวิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบติัการกลาง โดยวิธี 
GT-pesticide test kit 

การศึกษาด้านชีวภาพ 
 การศึกษาด้านชีวภาพทําการเก็บตัวอย่าง
ส่ิงมีชีวิตทั้งหมด 5 กลุ่ม ไดแ้ก่แพลงก์ตอนพืชแพลงก์
ตอนสัตว์สัตว์หน้าดินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตาม
พรรณไมน้ํ้ า และปลา การศึกษาแพลงก์ตอนพืชใชถ้งั
ตักนํ้ าป ริมาตร  5  ลิตร  กรองผ่าน ถุงแพลงก์ตอน 
(plankton net) ขนาดตา 20 ไมครอน สาํหรับการศึกษา
แพลงกต์อนสัตวจ์ะใชถุ้งกรองแพลงกต์อนขนาดตา 64 
ไมครอน จากนั้นรักษาสภาพตวัอยา่งดว้ยสารละลายเอ
ทานอล 70%  

การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินใช้อุปกรณ์  
Ekman dredge หรือ Grab เก็บตวัอยา่งตะกอนดิน และ
นําไปใส่ขวดเก็บตัวอย่างพลาสติก สําหรับการเก็บ
ตวัอยา่งสัตวต์ามพรรณไมน้ํ้ าทาํโดยใชส้วิงขนาดตา 2 
มิลลิเมตร กวาดไปทั่วบริเวณพรรณไม้นํ้ าและผิวนํ้ า
เป็นเวลา 1 นาที  จากนั้ นนําตัวอย่างท่ีได้ใส่ในขวด
พลาสติกปากกว้าง  แล้วรักษาสภาพตัวอย่างด้วย
สารละลายเอทา-นอล 70% 

สําหรับการสํารวจชนิดและปริมาณปลาใน
นาขา้วทาํโดยใชอ้วนลากบริเวณตล่ิง แลว้เก็บตวัอยา่ง
ปลาท่ีติดในอวนจากนั้นทาํการจาํแนกชนิดชัง่นํ้ าหนัก
และวดัขนาดความยาวของปลา จากนั้นนาํตวัอย่างมา
รักษาสภาพดว้ยฟอร์มาลีน 

การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ความแตกต่างของพารามิเตอร์ท่ี

ศึกษาระหวา่งนาขา้วอินทรียแ์ละนาขา้วอินทรียใ์ชก้าร
วิเคราะห์  One way ANOVA ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 
95% (p<0.05) 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านตัวช้ีวดัคุณภาพนํ้ า
ท าง ชี วภ าพ ทํ า โ ด ย ใช้ วิ ธี  Biological Monitoring 
Working Party (BMWP) (Hawkes, 1998) โดยการให้
คะแนนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม
ต่างกนั จากนั้นนาํค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 
(Average Score Per Taxon : ASPT) (Mustow, 2002) 

 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการศึกษาด้านกายภาพของนํา้ 

เม่ือเปรียบเทียบพารามิเตอร์คุณภาพนํ้ าในนา
อินทรียแ์ละนาเคมีพบวา่ ค่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่า
ใกลเ้คียงกนัและอยูใ่นคุณภาพนํ้าท่ีดีดงัแสดงในตาราง
ท่ี 2 ยกเวน้ปริมาณไนโตรเจนเจลดาห์ ท่ีพบว่าในนา
เคมีมีปริมาณสูงวา่นาอินทรียอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการใช้
ปุ๋ยเคมีในนาเคมี ซ่ึงเป็นปุ๋ยท่ีมีการละลายนํ้ าไดดี้ จึงมี
อตัราการปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีรวดเร็วกว่า ส่วนใน
พื้นท่ีนาอินทรีย ์ปุ๋ยท่ีใชเ้ป็นมูลสัตว ์ซ่ึงมีการยอ่ยสลาย
ท่ีช้ากว่า ทําให้ปริมาณไนโตรเจนท่ีวดัได้ต ํ่ากว่าใน
พื้นท่ีนาเคมี ในส่วนของฟอสฟอรัส พบวา่ ในพ้ืนท่ีนา
เคมีมีแนวโน้มท่ีสูงกว่านาอินทรีย ์แต่ปริมาณท่ีพบไม่
สูงมาก ทั้งน้ีเพราะฟอสฟอรัสจะยึดเกาะอยูก่บัอนุภาค
ดินเหนียวหรือถูกดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโต 
(วเิชียร, 2548) 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าระหวา่งพ้ืนท่ีนา 

อินทรียแ์ละนาเคมี (n=5) 
พารามเิตอร์ พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ P-value 

ความลึก (cm) นา
อินทรีย ์

20.30±3.55a 0.5560 

 นาเคมี 24.48±3.84 a  
อุณหภูมิอากาศ 
(oC) 

นา
อินทรีย ์

34.20±0.84 a 0.0313 

 นาเคมี 32.64±1.61b  
อุณหภูมินํ้า (oC) นา

อินทรีย ์
31.36±0.47 a 0.1633 

 นาเคมี 30.70±0.52 a  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าระหวา่งพ้ืนท่ีนา 
อินทรียแ์ละนาเคมี (n=5) (ต่อ) 

พารามเิตอร์ พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ P-value 
pH นา

อินทรีย ์
6.87±0.09 a 1.334 

 นาเคมี 6.82±0.08 a  
DO (mg/l) นา

อินทรีย ์
3.82±0.51 a 0.9507 

 นาเคมี 3.59±1.31 a  
ค่าการนาํไฟฟ้า นา

อินทรีย ์
173.24±19.30 a 0.1994 

(μS/cm) นาเคมี 218.66±69.22 a  
ค่าความโปร่งแสง  นา

อินทรีย ์
20.30±3.55 a 0.5560 

(cm) นาเคมี 24.48±3.84 a  
TDS(mg/l) นา

อินทรีย ์
94.9±8.52 a 0.2598 

 นาเคมี 109.36±24.63 a  
TP (mg/l) นา

อินทรีย ์
0.98±0.34 a 0.5038 

 นาเคมี 1.25±0.61 a  
TKN (mg/l) นา

อินทรีย ์
1.26±0.91b 0.0161 

 นาเคมี 4.9±2.37a  
หมาย เห คุ  : (a,a) ตัวอักษร ท่ี เห มือนกันแสดงว่ าค่ า ท่ี
เปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% สาํหรับตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนั(a,b) 
แสดงว่าค่าท่ีเปรียบเทียบนั้ นมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ผลการศึกษาด้านชีวภาพของนํา้ 
 จากการศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์
ตอนพืชพบว่าในพ้ืนท่ีนาอินทรียพ์บแพลงก์ตอนพืช
กลุ่ม Chromophyta เป็นกลุ่มเด่น โดยพบ Navicula sp., 
Ceratium sp. และ  Eunotia sp. เป็นจํานวนมากท่ีสุด 
ในส่วนของพ้ืนท่ีนาเคมีพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม 
Chlorophyta มากท่ีสุดเช่นกันโดยคิดเป็น  88% ของ
จาํนวนแพลงก์ตอนพืชทั้ งหมด พบ Trachelomonas 
volvocina Ehrenberg, Euglena sp. แ ล ะ  Trachelomonas 
crebea Kellicott เป็นชนิดพนัธ์ุเด่น 

 แพลงกต์อนสัตวท์ั้งสองพื้นท่ีพบตวัอ่อนของ
กลุ่ม Arthropoda มากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีนาอินทรีย์พบ 
87% นาเคมีพบ 51% แพลงก์ตอนสัตวท่ี์พบเป็นชนิด
พันธ์ุเด่นของทั้ งสองพ้ืนท่ีคือ  copepodid cyclopoid, 
copepod nauplius และ Moinasp. 
 สัตว์หน้ าดิน ท่ีพบมากท่ี สุดใน พ้ืน ท่ีนา
อินทรียคื์อกลุ่มของ Heteroptera โดยคิดเป็น 58% ของ
พื้นท่ี ซ่ึงครอบครัวท่ีพบสูงท่ีสุดคือ แมลงมวนวน หรือ 
Notonectidae จากการลงพ้ืนท่ีเกบ็ตวัอยา่งกพ็บมวนวน
ดว้ยตาเปล่าอยู่เป็นจาํนวนมาก ในส่วนของนาเคมีพบ
กลุ่มแมลงหนอนปลอกนํ้ า (Trichoptera) 49% จาก
จาํนวนสัตว์หน้าดินทั้ งหมด แมลงหนอนปลอกนํ้ า
ครอบครัวท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ Phychomyiidae  

จากการศึกษาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัตาม
พรรณไมน้ํ้ า พบว่า ในพ้ืนท่ีนาอินทรีย ์และนาเคมีพบ
หอยโข่งเป็นจาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็น 66% และ 54% 
ตามลาํดบั ในพ้ืนท่ีนาอินทรียย์งัพบกลุ่มของ Diptera 
เป็นจํานวนรองลงมาโดยพบตัวอ่อนของยุงหรือ 
culicidae มากท่ีสุด พื้นท่ีนาเคมีพบกลุ่ม Odonata เป็น
จํานวนรองลงมาจากหอยโข่งโดยพบครอบครัว 
chlorocyphidae ซ่ึงเป็นตวัอ่อนแมลงปอเข็มเป็นชนิด
พนัธ์ุท่ีพบมากท่ีสุด 

การพบหอยโข่งปริมาณมากในพ้ืนท่ีนาทั้ ง
สองประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาเคมีอาจเป็น
เพราะช่วงเวลาท่ีเก็บตวัอย่างในพ้ืนท่ีนาเคมีเป็นช่วง
หลงัการฉีดพ่นสารเคมีเป็นเวลานาน สารเคมีท่ีตกคา้ง
จึงสลายตัวไปมากจึงทําให้ ไม่ ส่ งผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิตในแปลงนาจากการศึกษาในปี  1989 ของ 
Kurihara คน้พบวา่ อาจเป็นเพราะหอยโข่งนั้นสามารถ
ดาํรงชีวิต และเจริญเติบโตไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเป้ือน
ของสารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้สูง รวมถึงสามารถทนต่อ
โลหะหนักได้  และมีการสะสมในตัวของหอย 
(Kurihara 1989) จากการศึกษาขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็น
ว่า นาเคมีท่ีชนิดพนัธ์ุของหอยโข่งเด่นนั่นอาจจะเป็น
เพราะปริมาณสารเคมีท่ีตกคา้งอยูใ่นพ้ืนท่ี ซ่ึงส่งผลให้
ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถทนต่อความเขม้ขน้ของสารพิษนั้น
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เป็นส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นในพ้ืนท่ี ซ่ึงในท่ีน้ีคือหอยโข่ง 
เห็นได้ชัดว่าหอยโข่งนั้ นสามารถอยู่ใน พ้ืน ท่ี ท่ี มี
ความเครียดสูงได ้ 

เม่ือศึกษาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัตามพรรณ
ไมน้ํ้ า พบว่าในพ้ืนท่ีนาอินทรียมี์ชนิดและปริมาณสูง
กว่านาเคมี ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าน้ีท่ีมี
การศึกษาในประเทศ ศรีลงักา โดยเปรียบเทียบจาํนวน
และชนิดพนัธ์ุของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดใหญ่ 
พบว่าในพ้ืนท่ีนาอินทรียน์ั้ นมีจาํนวนชนิดพนัธ์ุของ
ส่ิงมีชีวิต และปริมาณมากกว่าในนาเคมี ปริมาณสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงัขนาดใหญ่ท่ีสามารถบนัทึกไดใ้น
นาอินทรีย์มีจาํนวนทั้ งส้ิน 1,464 ตัว และในนาเคมี
จาํนวนทั้ งส้ิน 969 ตวั โดยในนาอินทรียพ์บกลุ่มของ 
Hymenoptera เป็นชนิดเด่น ในส่วนของนาเคมีพบกลุ่ม
ของ Diptera มากท่ีสุด (Madanayake et al., 2013) 

จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่พบสัตวต์าม
พรรณไมน้ํ้ าในนาอินทรียสู์งกวา่เคมีมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะส่ิงมีชีวิตท่ีพบสามารถเคล่ือนท่ีและดาํรงชีวิตอยู่
ไดเ้ม่ือระดบันํ้ าในนาลดลงได ้จึงสามารถดาํรงชีพอยู่
ได้ถึงแม้จะมีการปล่อยให้พื้ น ท่ีนานั้ นแห้ ง  จาก
กรรมวิธีการทาํนาเปียกสลบัแห้ง รวมถึงสามารถทน
ต่อในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการปนเป้ือนสารเคมีสูง อีกทั้งใน
นาอินทรีย์มีเศษซากของสารอินทรีย์จากมูลสุกรท่ี
เกษตรกรใชใ้นแปลงนาเป็นปริมาณมาก ดงันั้นจึงเป็น
แหล่งอาหารของหอยโข่งซ่ึงเป็นสัตวต์ามพรรณไมน้ํ้ า
กลุ่มเด่นหอยโข่งท่ีพบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีทั้ ง 2 จะมี
พฤติกรรมการกินเศษซากของอินทรียส์าร ท่ีได้จาก
การย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ท่ี เกษตรกรใช้เป็นแหล่ง
อาหาร จึงสามารถพบได้มากในนาอินทรีย์สําหรับ
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีพบในนาเคมีสูงกว่านาอินทรีย ์
อาจเป็นเพราะรูปแบบการทาํนาอินทรียแ์บบเปียกสลบั
แหง้ท่ีทาํใหแ้ปลงนาขาดนํ้า ดงันั้นจึงอาจส่งผลต่อชนิด 
และปริมาณของสัตวน์ํ้ าได ้แต่เม่ือเทียบกบัส่ิงมีชีวิตท่ี
เป็นสัตวน์ํ้ าถาวร เช่น แพลงก์ตอน และ ปลา ซ่ึงเป็น
สัตว์ท่ีไม่สามารถอยู่ได้เม่ือขาดนํ้ า จึงส่งผลให้พบ

ส่ิงมีชีวิตกลุ่มดงักล่าวในพื้นท่ีนาอินทรียน์้อยวา่ในนา
เคมี 

 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของปลาพบวา่ 
วงศป์ลาท่ีพบมากท่ีสุดในนาขา้วทั้ง 2 ประเภทคือวงศ์
Cyprinidae ซ่ึงเป็นวงศ์ปลาตะเพียนโดยพบ ซิวเจา้ฟ้า 
(Amblypharyngodon chulabhornae) , ซิ วห น วด ย าว 
(Esomus metallicus) และตะโกก  (Cyclocheilichthys 
enoplos) เป็นชนิดพนัธ์ุเด่น เม่ือเปรียบเทียบขนาดและ
นํ้ าหนักปลาระหว่างนาอินทรีย ์ดังตารางท่ี 3 และนา
เคมีพบว่า ปลาในนาอินทรีย์มีขนาด  และนํ้ าหนัก
มากกว่าปลาในนาเคมี ขนาดของปลาในนาอินทรียจ์ะ
อยูท่ี่ 7.74 ± 2.45 เซนติเมตร และมีนํ้าหนกั 7.48 ± 3.08 
กรัม แต่ปลาท่ีพบในนาเคมีนั้นจะเป็นลูกปลาวยัอ่อนท่ี
มีขนาดเลก็มาก  

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณและจาํนวนชนิด

พนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตในนาอินทรียแ์ละนาเคมี 
(n=5) 

ทรัพยากร
ชีวภาพ 

นาอนิทรีย์ นาเคมี 

จํานวน
ชนิดพนัธ์ุ 

ความ
หนาแน่น 

จํานวน
ชนิดพนัธ์ุ 

ความ
หนาแน่น 

แพลงกต์อนพืช 
(หน่วยต่อลิตร) 

24 2,686±2,275 30 18,109±17,012 

แพลงกต์อนสัตว ์
(หน่วยต่อลิตร) 

13 553±5 13 608±295 

สัตวห์นา้ดิน 
(ตวัต่อ 10 ตาราง
เซนติเมตร) 

7 39±62 11 78±47 

สัตวต์ามพรรณ
ไมน้ํ้ า 
(ตวัต่อ1นาทีของ
การจบัโดยสวิง) 

31 305±108 26 85±44 

ปลา 
(ตวัต่อ100ตาราง
เมตร) 

9 37±16 16 42±31 

 
 การศึกษาดชันีชีวภาพ BMWP ในพืน้ทีน่าข้าว 

จากการคาํนวณค่าดชันีช้ีวดัคุณภาพนํ้ าทาง
ชีวภาพ  BMWPและนํามาเป รียบ เที ยบกับ เกณฑ์
คุณภาพนํ้ า ASPT พบว่านาอินทรีย์มีคะแนน  ASPT 
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เท่ากบั 5.3 ซ่ึงสูงกว่านาเคมีท่ีมีคะแนนASPT เท่ากับ 
5.1 และเม่ือนําค่าทั้ งสองมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพนํ้ าแลว้พบวา่ นํ้ าในนาขา้วทั้งสองอยูใ่นเกณฑ์
คุณภาพค่อนขา้งดี จากตารางท่ี 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การสํารวจคุณภาพนํ้ าดา้นกายภาพและเคมี การศึกษา
คร้ังน้ีไดผ้ลใกลเ้คียงกับการศึกษาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบวา่ ในพื้นท่ีนาอินทรียมี์ค่าคะแนน ASPT เท่ากบั
5.12 และในนาเคมี มีค่ าคะแนนASPTเท่ ากับ  5.05 
(Natthinee, 2013) จะเห็นไดว้า่ในพ้ืนท่ีนาอินทรียน์ั้นมี
ค่าคะแนน ASPT สูงกว่าในนาเคมีเพียงเล็กน้อยและ
คุณภาพนํ้าของทั้งสองพ้ืนท่ีอยูใ่นช่วงใกลเ้คียงกนั 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (ASPT)  

(Mustow, 2002) 
ค่า ASPT คุณภาพนํา้ 

6.5-10 ดีมาก 
5.6-6.4 ดี 
4.6-5.5 ค่อนขา้งดี 
3.6-4.5 ปานกลาง 
2.6-3.5 ตํ่า 
1-2.5 ตํ่ามาก 

 
สรุป 

การศึกษาน้ีไดท้าํการเปรียบเทียบคุณภาพนํ้ า
ทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพระหว่างพ้ืนท่ีนาข้าว
อินทรียแ์ละนาขา้วเคมี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพนํ้ า
โดยรวมของทั้ ง 2 พื้นท่ีนั้ นมีค่าใกล้เคียงกันยกเวน้
ปริมาณสารอาหารท่ีพบวา่ในนาเคมีมีแนวโนม้สูงกว่า
นาอินทรีย ์ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากปุ๋ยท่ีเกษตรกรใส่ในนา
ข้าว ส่วนผลการศึกษาด้านชีวภาพพบว่า สัตว์ตาม
พรรณไม้นํ้ าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหอยในนาอินทรีย์มี
ปริมาณมากกว่าในพ้ืนท่ีนาเคมี ซ่ึงอาจเป็นเพราะนา
อินทรียมี์แหล่งอาหารไดแ้ก่ ปุ๋ยมูลสัตวท่ี์เกษตรกรใช้
ในแปลงนาแต่ส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืนๆจะพบในนาเคมี
มากกวา่ในนาอินทรีย ์เน่ืองมาจากพ้ืนท่ีนาอินทรียน์ั้น
ใชร้ะบบการปลูกขา้วแบบเปียกสลบัแห้งจึงตอ้งมีการ

ปล่อยให้พื้ น ท่ีนาขาดนํ้ าถึง 3 คร้ังในหน่ึงฤดูกาล
เพาะปลูก จึงส่งผลให้พบปริมาณของส่ิงมีชีวิตในนํ้ า
นั้นพบไดน้อ้ยกวา่นาเคมี และเม่ือวิเคราะห์ค่า BMWP 
พบว่าในพ้ืนท่ีนาอินทรียน์ั้นมีคุณภาพนํ้ าใกลเ้คียงกบั
ในพ้ืนท่ีนาเคมี 
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