
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 นวัตกรรมเชิงนิเวศ 

นวัตกรรมเชิงนิเวศ หรือ  Eco-Innovation เป็นค ำจ ำกัดควำมโดยถูกนิยำมโดย OECD 
(1997) ว่ำเป็นนวัตกรรมในทุกๆ รูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Carrillo-Hermosila 
และคณะ (2010) ได้นิยำมค ำว่ำ eco-innovation ไว้ว่ำ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยเพ่ิมคุณค่ำของทรัพยำกรและลดกำรปลดปล่อยมลพิษ นอกจำกนี้
คณะกรรมำธิกำรยุโรป (OECD,2008) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของนวัตกรรมเชิงนิเวศวิทยำได้ว่ำ กำร
แสวงหำผลประโยชน์ในกิจกรรมต่ำงๆ โดยต้องค ำนึงถึงควำมสมดุลของระบบนิเวศเป็นส ำคัญ จำก
แนวควำมคิดดังกล่ำวจึงก่อให้เกิดกรอบแนวควำมคิดที่น ำไปสู่กำรใช้นวัตกรรมทำงนิเวศส ำหรับกำร
ปลูก และผลิตข้ำวอินทรีย์ที่ปลอดกำรใช้สำรเคมีอย่ำงแท้จริง ผลกระทบของกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำว
ต่อระหว่ำงควำมหลำกหลำยและกำรกระจำยตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นกำรศึกษำ
เปรียบเทียบนำข้ำวที่ไม่ใช้สำรเคมี และใช้สำรเคมีในกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมท้ัง
ทำงน้ ำ และดิน ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดกับปัญหำของสำรเคมีตกค้ำงและกำรใช้
สำรเคมีไม่ถูกต้อง อันส่งผลให้เกิดกระทบอย่ำงรุนแรงต่อระบบนิเวศซึ่งท ำให้สูญเสียควำมสมดุลใน
ธรรมชำติ  กำรพัฒนำปุ๋ยชีวภำพ ที่พัฒนำจำกจุลินทรีย์ 2 กลุ่มคือสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน และไม
คอร์ไรซำ ที่สำมำรถทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมีส ำหรับกำรปลูกข้ำวที่สำมำรถทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำร
ปลูกข้ำว และกำรศึกษำขั้นตอนและกระบวนกำรใช้งำนปุ๋ยชีวภำพที่สำมำรถด ำเนินกำรและพัฒนำได้
ในชุมชน ป้องกันกำรติดเชื้อโรคทำงระบบรำก ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิวของรำกท ำให้มีประสิทธิภำพในกำรดูด
ซับน้ ำและอำหำรให้แก่ต้นไม้มำกกว่ำปกติ ช่วยท ำให้เกิดกำรหมุนเวียน ของธำตุอำหำรในดินดีขึ้น 
ช่วยเปลี่ยนแปลงแร่ธำตุอำหำรในดินจำกสภำพที่ต้นไม้น ำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้กลำยสภำพที่ต้นไม้
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพำะกำรเพ่ิมธำตุไนโตรเจน และธำตุฟอสฟอรัส ช่วยท ำให้ระบบรำกของ
ต้นไม้มีควำมแข็งแรงมีอำยุยืนยำวนำน ทนทำนต่อสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพ
ภูมิอำกำศ เช่น ร้อนจัด หนำวจัด และช่วยในกระบวนกำรเพำะต้นกล้ำ ซึ่งจะสำมำรถช่วยท ำให้ต้น
กล้ำมีอัตรำกำรรอดตำยสูง ควำมชุ่มชื้น ผลิตฮอร์โมน และวิตำมินต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต
ของข้ำว ซึ่งปุ๋ยชีวภำพจำกจุลินทรีย์นี้จะถูกพัฒนำให้มีรูปแบบกำรใช้งำนที่ง่ำย สำมำรถใช้งำนในนำ
ข้ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังสำมำรถพัฒนำต่อเนื่องในชุมชนได้เอง สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย 
และเพ่ิมมูลค่ำของผลลิตได้ ส่วนกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสำหร่ำยซึ่งผู้ผลิตและ
แมลงน้ ำผู้บริโภคในระบบนิเวศนำข้ำวอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงศึกษำคุณภำพน้ ำทำงกำยภำพ
และเคมีบำงประกำร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนให้กับเกษตรกรเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรก ำจัดศัตรูพืช
ต่ำงๆ กำรนอกจำกนั้นยังสำมำรถน ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสำหร่ำยและแมลงน้ ำที่พบในนำ
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ข้ำวอินทรีย์สร้ำงแนวทำงกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรเกษตรเพ่ือเป็นรำยได้ให้แก่เกษตรอีกทำงหนึ่ง 
นอกจำกจะขึ้นอยู่กับกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และกำรรณรงค์ในเรื่องสิ่งมีชีวิตต่ำงๆแล้วจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องช่วยกันท ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เพ่ิมควำมมั่นใจ และเกษตรกรสำมำรถน ำด ำเนินกำร 
ลดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมผลผลิต และที่ส ำคัญคือกำรยกระดับคุณค่ำของกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ได้อย่ำงยั่งยืน 
และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

 โดยแนวคิดในกำรวิจัยสำมำรถแสดงออกได้เป็นแผนภำพดังภำพที่ 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

2.2 ข้าวอินทรีย์ (Organic rice)  
 ข้ำวอินทรีย์  (Organic rice) เป็นข้ำวที่ ได้จำกกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  (Organic 
agriculture หรือ Organic Farming) ซึ่งเป็นวิธีกำรผลิตที่หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีหรือสำรสังเครำะห์
ต่ำงๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สำรควบคุมกำรเจริญเติบโต สำรควบคุมและก ำจัดวัชพืช สำรป้องกันก ำจัดโรค
แมลงและสัตว์ศัตรูข้ำวในทุกขั้นตอนกำรผลิตและในระหว่ำงกำรเก็บรักษำผลผลิต หำกมีควำมจ ำเป็น
แนะน ำให้ใช้วัสดุจำกธรรมชำติและสำรสกัดจำกพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสำรพิษตกค้ำงปนเปื้อนใน

นิเวศ-นวตักรรมเพื่อกระบวนการปลกูข้าวอินทรีย์

แนวใหมท่ี่ปลอดสารเคมีและสารตกค้าง 

การยกระดบักระบวนการปลกูข้าวอินทรีย์ ท่ีได้ผลผลติที่ดี และมี

มาตรฐานข้าวปลอดสารเคมี และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและระบบ

นิเวศ 

นิเวศ-นวตักรรมเพื่อกระบวนการ

ปลกูข้าวอินทรีย์แนวใหม ่

ปุ๋ ยชีวภาพท่ีสามารถทดแทนการ

ใช้สารเคมใีนการปลกูข้าว 

การลดการตกค้างของสารพิษ 

และการอนรัุกษ์และสมดลุของ

ระบบดิน น า้ ป่า 

การปอ้งกนัศตัรูพืชโดยวิธีการทางนิเวศ 

 

ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ของ

สิ่งมีชีวิต 
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ผลิตผลในดินและนำ ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรรักษำสภำพแวดล้อมท ำให้ได้ผลิตผลข้ำวที่มีคุณภำพดี 
ปลอดภัยจำกอันตรำยของผลตกค้ำงส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนำมัยและคุณภำพชีวิตที่ดี 
 กำรผลิตข้ำวอินทรีย์เป็นระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชำติเป็นส ำคัญ 
ได้แก่ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ กำรรักษำสมดุล
ธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติเพ่ือกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน เช่น ปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์
ของดินโดยกำรปลูกพืชหมุนเวียนกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ในไร่นำหรือจำกแหล่งอ่ืน ควบคุม
โรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้ำวโดยวิธีผสมผสำนที่ ไม่ใช้สำรเคมี กำรเลือกใช้พันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมมีควำม
ต้ำนทำนโดยธรรมชำติ รักษำสมดุลของศัตรูธรรมชำติ กำรจัดกำรพืช ดินและน้ ำให้ถูกต้องเหมำะสม
กับควำมต้องกำรของต้นข้ำว เพื่อท ำให้ต้นข้ำวเจริญเติบโตได้ดี  มีควำมสมบูรณ์แข็งแรงตำมธรรมชำติ 
กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมไม่ให้เหมำะสมต่อกำรระบำดของโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้ำวเป็นต้น กำร
ปฏิบัติเช่นนี้ก็สำมำรถท ำให้ต้นข้ำวที่ปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับที่น่ำพอใจ (สถำบันวิจัยข้ำวอินทรีย์, 
2557) 
 นอกจำกข้ำวที่เป็นผลผลิตหลักที่ได้จำกกำรปลูกข้ำวอินทรีย์แล้วนั้น สิ่งมีชีวิตต่ำงๆที่อำศัยอยู่
ในระบบนิเวศแบบอินทรีย์ เช่น สำหร่ำย แมลง ปลำ ถือเป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดสำรพิษเช่นกัน 
ดังนั้นจึงสำมำรถน ำสิ่งมีชีวิตเหล่ำนั้นมำหำแนวทำงกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรเกษตรให้กับเกษตรกรอีก
ทำงหนึ่งด้วย 

2.3 การปลูกข้าวในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชำชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ท ำกำรเพำะปลูกพืชไร่ เช่น 

ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ท ำกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลำงสำด 
นอกจำกนี้ ในท้องที่ต่ำงๆ ของภำคใต้ และจังหวัดระยอง จันทบุรี ตรำด ได้ท ำกำรปลูกยำงพำรำอีก
ด้วย ในจ ำนวนพืชที่กสิกรปลูกดังกล่ำวนี้ ข้ำวมีพ้ืนที่ปลูกมำกกว่ำพืชชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นพ้ืนที่ประมำณ 
11.3 % ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ท ำนำมำกที่สุด 
รองลงมำ ได้แก่ ภำคเหนือ และภำคใต้ตำมล ำดับเนื่องจำกประชำชนในประเทศไทยบริโภคข้ำว เป็น
อำหำรหลัก และจ ำนวนประชำกรก็เพ่ิมมำกขึ้นทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ ชำวนำจึงจ ำเป็นต้องพยำยำมปลูก
ข้ำวให้ได้ผลิตผลมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้พอเพียงกับควำมต้องกำรของประชำกร วิธีหนึ่งที่ชำวนำได้พยำยำม 
เพ่ือเพ่ิมผลิตผล ได้แก่ กำรขยำยพ้ืนที่ท ำนำ โดยเปิดป่ำใหม่ ท ำนำปลูกข้ำว จะเห็นได้ว่ำ ผลิตผลได้
เพ่ิมข้ึนตำมพ้ืนที่นำที่เพ่ิมมำกขึ้นทุกๆ ปี ส่วนวิธีกำรเพิ่มผลิตผลโดยวิธีอ่ืนนั้น ชำวนำไม่สำมำรถท ำได้ 
เช่น กำรคัดเลือกหำพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลิตผลสูง พันธุ์ต้ำนทำน โรคและแมลง ข้ำวพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย 
วิธีกำรป้อง กันก ำจัดโรค แมลง และวัชพืชในนำข้ำว ซึ่งรัฐบำลจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรช่วยเหลือ
ชำวนำ หน่วยงำนที่เกี่ยว ข้องเรื่องนี้โดยตรง ได้แก่ กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(http://kanchanapisek.or.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560) 
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       2.3.1  นาปี นาปรัง 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีกำรท ำไร่ท ำนำเป็นส่วนใหญ่  ดินแดนพ้ืนที่ที่
เพำะปลูกย่อมมีควำมส ำคัญ นั่นหมำยถึงหำกพ้ืนที่ดินด ำมีธำตุอินทรีย์อุดมสมบูรณ์ พืชผลย่อมเติบโต
งอกงำมให้ดอกผลอย่ำงเต็มที่ แต่หำกดินขำดสำรอำหำร ดอกผลก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ชำวนำไทยจึง
มีกำรท ำนำสองแบบ คือ กำรท ำนำในช่วงที่เหมำะสมคือฤดูฝน ซึ่งมีฤดูนี้ปีละครั้ง เรียกว่ำ นำปี ส่วน
กำรท ำนำในฤดูอ่ืนเพ่ิมขึ้นคือท ำในฤดูแล้ง จึงเรียกว่ำนำปรัง ผลผลิตจำกนำปีและนำปรังอำจไม่
เหมือนกัน เนื่องจำกนำปีเป็นกำรท ำนำปีละครั้ง ฉะนั้นเนื้อดินรวมทั้งสำรอำหำรน่ำจะได้รับกำรเพำะ
บ่มบ ำรุงมำอย่ำงพอสมควร ขณะที่กำรท ำนำปีละสองครั้งอย่ำงนำปรัง เนื้อดินเดิมย่อมขำดธำตุอำหำร
ไปและไม่ได้รับกำรบ ำรุงมำกพอ ผลผลิตเมื่อเทียบกับนำปีแล้ว น่ำจะมีคุณภำพน้อยกว่ำ  
    นำปี  คือนำข้ำว ที่ท ำในระหว่ำง เดือนเมษำยน จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูกำรท ำนำ
ปกติ พันธุ์ข้ำวนำปีจะออกดอกตำมวันและเดือนที่ค่อนข้ำงตำยตัว ไม่ว่ำจะตกกล้ำในเดือนเมษำยน 
พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม หรือสิงหำคม เมื่อถึงวันที่จะออกดอกก็ออกพร้อมกันหมด เนื่องจำก
ช่วงของแสงต่อวันบังคับ ตำมปกติจะแบ่งวันหนึ่งออกเป็น กลำงวัน 12 ชั่วโมง  กลำงคืน 12 ชั่วโมง 
แต่เนื่องจำกกำรหมุนรอบตัวเองของโลก จึงท ำให้แต่ละส่วนของ โลกได้รับแสงอำทิตย์ในแต่ละวันไม่
เท่ำกัน  ท ำให้เมื่อช่วงของวันยำวขึ้นข้ำวก็จะเจริญเติบโตทำงล ำต้น ไม่ออกรวง หรือถ้ำออกรวงได้ก็ไม่
พร้อมกันในต้นเดียว บำงรวงก็แก่โน้มลง บำงรวงก็เพ่ิงตั้งท้อง  จนเมื่อช่วงของวันเริ่มสั้นลง ข้ำวพวกนี้
จะเจริญทำงพันธุ์ (ออกรวง) ดังนั้น กำรท ำนำล่ำช้ำ เช่น ปักด ำในเดือนตุลำคม ต้นข้ำวจะเตี้ย แตกกอ
น้อย รวงเล็ก เพรำะยังไม่ทันเจริญทำงล ำต้นก็ต้องมำเจริญทำงพันธุ์ นั่นคือ วันสั้นยำวมีผลต่อกำรออก
รวงของข้ำว  ข้ำวประเภทนี้จึงเรียกว่ำ “ข้ำวนำปี” หรือ “ข้ำวไวแสง” ซึ่งเป็นข้ำวที่ออกตำมฤดูกำล 
    นำปรัง คือนำข้ำวที่ต้องท ำนอกฤดูท ำนำเพรำะในฤดูท ำนำ น้ ำมักจะมำกเกินไป  ซึ่งข้ำวที่ใช้
ท ำนำปรังจะเป็นข้ำวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อกำรออกดอก ซึ่งเรียกว่ำ “ข้ำวนำปรัง” หรือ “ข้ำวไม่ไว
แสง” ซึ่งเป็นข้ำวที่ออกตำมอำยุ ไม่ว่ำจะปลูกเมื่อใด พอครบอำยุก็จะเก็บเกี่ยวได้   กำรเพำะปลูกข้ำว
นำปรังจ ำ เป็นต้องใช้น้ ำชลประทำน เนื่องจำกเป็นกำรปลูก ในฤดูแล้ง โดยเกษตรกรท ำ กำรเพำะปลูก
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึงเมษำยนของปีถัดไป เนื้อที่เพำะปลูกในแต่ละปีจึงขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำใน
เขื่อนต่ำงๆ ว่ำมีเพียงพอที่จะส่งน้ ำให้ เกษตรกรได้เพำะปลูกได้มำกน้อยเท่ำใด  
(http://www.royin.go.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560) 
 2.3.2  นาข้าวภาคเหนือและเชียงใหม่ 
    นำข้ำวภำคเหนือ ท ำกำรปลูกข้ำวนำสวนในที่รำบระหว่ำงภูเขำกันเป็นส่วนใหญ่ เพรำะมี
ระดับน้ ำในนำตื้นกว่ำ 80 เซนติเมตร และท ำกำรปลูกข้ำวไร่ในที่ดอน และที่สูงบนภูเขำ เพรำะไม่มีน้ ำ
ขังในพ้ืนที่ปลูก ส่วนมำกชนิดของข้ำวที่ปลูกเป็นทั้งข้ำวเหนียว และ ข้ำวเจ้ำ และในบำงท้องที่มีกำร
ปลูกข้ำวนำปรังด้วย แมลงศัตรูข้ำวที่ส ำคัญ ได้แก่ แมลงบั่ว หนอนกอ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และสี
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น้ ำตำล และโรคข้ำวที่ส ำคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบสีแสด และโรคถอดฝักดำบ 
ภำคเหนือมีควำมอุดมสมบูรณ์ของดินนำ ดีกว่ำภำคอ่ืนๆ ข้ำวนำปีท ำกำรเก็บเกี่ยวในระหว่ำงเดือน
พฤศจิกำยน และธันวำคม (http://kanchanapisek.or.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560)    
    นำข้ำวจังหวัดเชียงใหม่  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพในกำรท ำนำมีถึงร้อยละ 80 
ของประชำกรทั้งหมด ในบำงอ ำเภอสำมำรถท ำนำได้ปีละ 2 ครั้ง    เช่นอ ำเภอสันป่ำตอง  เพรำะอยู่
ในพ้ืนที่รับน้ ำชลประทำน  บริเวณที่เพำะปลูกข้ำวอยู่ตำมที่รำบริมฝั่งแม่น้ ำ และที่รำบระหว่ำงภูเขำ 
ข้ำวที่ปลูกจะปลูกข้ำวเหนียวซึ่งเอำไว้รับประทำนมำกกว่ำข้ำวเจ้ำซึ่งเอำไว้ขำย เริ่มปลูกตั้งแต่เดือน
มิถุนำยนเป็นต้นไปและเก็บเกี่ยวประมำณเดือนธันวำคม กำรท ำนำจะมีทั้งนำปีหรือนำด ำและท ำนำ
ปรัง(https://sites.google.com/site/monneppo/home/sersthkic, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 
2560) 
 
2.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร  
 สำรเคมีทำงกำรเกษตร ในบทควำมนี้ยึดถือตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร และอำหำรแห่งชำติที่ได้ให้นิยำมค ำว่ำ “วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร” หมำยถึง สำรที่มี
จุดมุ่งหมำย ใช้เพ่ือป้องกัน ท ำลำย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ระหว่ำงกำรเพำะปลูก กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจ ำหน่ำย หรือ
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร หรือเป็นสำรที่อำจใช้กับสัตว์เพ่ือควบคุมปรสิต
ภำยนอก และให้หมำยควำมรวมถึง สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช สำรท ำให้ใบร่วง สำรท ำให้ผล
ร่วง สำรยับยั้ง กำรแตกยอดอ่อน และสำรที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังกำรเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกันกำร
เสื่อมเสียระหว่ำง กำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สำรอำหำรของพืชและสัตว์วัตถุเจือปน
อำหำร และยำส ำหรับสัตว์ (สำคร, 2556) 
 ควำมหมำยของค ำนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้นสอดคล้องกับนิยำมของค ำว่ำ Pesticide ของ 
คณะกรรมำธิกำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ (Codex Alimentarius Commission : CAC ) 
และ องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nation : FAO) ที่ระบุว่ำ Pesticide หมำยถึง สำรหรือส่วนผสมของสำรที่ใช้เพ่ือกำรป้องกัน 
หรือท ำลำย หรือควบคุมศัตรูพืช รวมถึงพำหะของโรคในมนุษย์หรือสัตว์ ชนิดของพืชหรือสัตว์ที่ไม่
ต้องกำรและ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับผลผลิต กระบวนกำรผลิต กำรจัดเก็บ กำรขนส่งหรือ
กำรตลำดของอำหำร สินค้ำกำรเกษตร ไม้ผลิตภัณฑ์จำกไม้หรืออำหำรสัตว์หรือหมำยถึงสำรที่ใช้กับ
สัตว์เพ่ือที่จะควบคุมแมลง แมง หรือศัตรูที่อยู่บนหรืออยู่ในร่ำงกำย นอกจำกนี้ยังหมำยถึงสำรที่ใช้
ควบคุมกำรเจริญเติบโต สำรท ำให้ ใบร่วง สำรดูดควำมชื้นหรือสำรที่ใช้ในผลไม้เพ่ือป้องกันกำรร่วง
ก่อนก ำหนด และหมำยถึงสำรที่ใช้กับ ผลผลิตก่อนหรือหลังกำรเก็บเกี่ยวเพ่ือป้องกันผลผลิตจำกกำร

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index2.php
https://sites.google.com/site/monneppo/home/sersthkic,%20เข้าถึง
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เสื่อมสภำพระหว่ำงกำรจัดเก็บและ กำรขนส่ง โดยในที่นี้ไม่รวมถึงปุ๋ยหรือสำรแอนติไบโอติกหรือ
สำรเคมีอ่ืนๆ ที่ใช้ในสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น กำรเร่งกำรเจริญเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำรเจริญพันธุ์ (สำคร, 2556) 

2.5 การสลายตัวของสารปราบศัตรูพืช (Pesticides Breakdown) 
 จำกส ำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กันยำยน (2554) ได้แบ่งกลุ่มสำรปรำบศัตรูพืชไว้ดังนี้ 
 1.กลุ่มที่มีฤทธิ์ตกค้ำงยำวนำน คือ กลุ่มออร์กำโนคลอรีน (Organochlorine) หรือมีอีกชื่อ
หนึ่งว่ำ กลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon เป็นสำรที่สลำยตัวช้ำมีฤทธิ์ตกค้ำงยำวนำน สะสมใน
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและ แพร่กระจำยในสิ่งแวดล้อมโดยมีระยะเวลำตกค้ำงยำวนำนประมำณ 30 ปีมี
ควำมสัมพันธ์กับขบวนกำรห่วงโซ่อำหำร (Food chains) ของพืชและสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วย สำรเคมีนี้
ออกฤทธิ์โดยกำรสัมผัส (Contact) และกินตำย (Stomach poisons) สำรเคมีในกลุ่มนี้มีผลท ำลำย
ระบบประสำทส่วนกลำง และอำจเป็นเหตุของโรคมะเร็ง (โดยขึ้นอยู่กับปริมำณสำรเคมีที่ร่ำงกำย
ได้รับเข้ำไปซึ่งจะท ำให้เกิดพิษต่อร่ำงกำยในปริมำณที่แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับกำร ตอบสนองต่อสำรพิษ
ของแต่ละบุคคล (Dose & Respond)  
  ปัจจุบันสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้จัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 ตำม พ.ร.บ.วัตถุ
อันตรำย พ.ศ.2535 โดยห้ำมมิให้มีกำรใช้กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 
ควบคุมโดยกำรห้ำม ประกอบกิจกำรใดๆ เนื่องจำกเป็นสำรที่มีคุณสมบัติคงทนอยู่ในสภำพแวดล้อมได้
เป็นระยะเวลำยำวนำน ประมำณ 30 ปีประกอบกับมีควำมเป็นพิษสูงและอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และมีควำมทนทำนต่อกำรถูกย่อยสลำย โดยเอ็นไซม์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 
 2.กลุ่มที่สลำยตัวเร็ว ไม่ตกค้ำงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ได้แก่ กลุ่มออร์กำโน
ฟอสเฟต กลุ่มคำร์บำเมต กลุ่มไพรีทรอยด์และกลุ่มสำรก ำจัดวัชพืช สำรเคมีกลุ่มนี้จะมีกำรตกค้ำงใน
สิ่งแวดล้อมในระยะเวลำ สั้น โดยระยะเวลำกำรสลำยตัวส่วนใหญ่เฉลี่ยจะอยู่ประมำณ 3-15 วัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ควำมร้อน แสงแดด และสำรเคมีบำงชนิดสำมำรถสลำยตัวได้
โดยจุลินทรีย์ที่อำศัยอยู่ในดินและพืช ชนิดของสำรเคมี กลุ่มท่ีสลำยตัวเร็ว ได้แก่  

ออร์กาโนฟอสเฟต  (Organophosphate) สำรเคมี ในกลุ่มนี้ มีฟอสฟอรัส (P) เป็น
องค์ประกอบส ำคัญ ออกฤทธิ์ทั้งในทำงสัมผัสและดูดซึม (Systemic) โดยพิษจะออกฤทธิ์ในช่วงสั้นๆ 
สำรเคมีในกลุ่มนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลง ในร่ำงกำย (Metabolize) และถูกขับถ่ำยออกจำกร่ำงกำยของ
สัตว์ทำงอุจจำระและปัสสำวะได้ทั้งนี้ระยะเวลำในกำร ขับสำรนี้ออกจำกร่ำงกำยสัตว์จะขึ้นอยู่กับ
ปริมำณสำรเคมีและระยะเวลำที่ร่ำงกำยสัตว์ได้รับเข้ำไป  

คาร์บาเมท (Carbamate) สำรเคมีกลุ่มนี้มีไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบส ำคัญ ลักษณะ
ของกำรออก ฤทธิ์คล้ำยคลึงกับกลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต โดยออกฤทธิ์ในช่วงสั้นๆ สำมำรถขับถ่ำยออก
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จำกร่ำงกำยของสัตว์ได้อย่ำง รวดเร็ว ทำงอุจจำระและปัสสำวะได้ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรขับสำรนี้ออก
จำกร่ำงกำยสัตว์จะข้ึนอยู่กับปริมำณสำรเคมี และระยะเวลำที่ร่ำงกำยสัตว์ได้รับเข้ำไป  

ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) สำรเคมีในกลุ่มนี้มีข้อดีกว่ำสำรเคมีในกลุ่มอ่ืนๆ ในแง่ที่มีควำม
ปลอดภัยต่อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีฤทธิ์ในกำรก ำจัดแมลงสูงกว่ำ แต่เนื่องจำกมีควำมยุ่งยำกใน
กำรสังเครำะห์จึงท ำให้ต้นทุนกำร ผลิตสูง จึงมีรำคำแพงกว่ำสำรเคมีในกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเหตุที่สำรเคมีใน
กลุ่มนี้มีประสิทธิภำพสูงแม้ใช้ในอัตรำควำมเข้มข้น ที่ต่ ำ ปัญหำด้ำนพิษตกค้ำงจึงมีน้อยมำก ทำง
อุจจำระและปัสสำวะได้ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรขับสำรนี้ออกจำกร่ำงกำย สัตว์จะขึ้นอยู่กับปริมำณ
สำรเคมีและระยะเวลำที่ร่ำงกำยสัตว์ได้รับเข้ำไป 
 
2.6 สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 

  ส ำห รับป ระ เทศ ไทยสถิ ติ จำกปี  2559 มี กำรน ำ เข้ ำส ำรเคมี ทั้ งหมด  154,567ตั น            
พบว่ำมีกำรน ำเข้ำสำรก ำจัดวัชพืชมำกท่ีสุด ที่ปริมำณ 125,596 ตัน สำรก ำจัดแมลง 16,056 ตัน และ
สำรป้องกันและก ำจัดโรคพืช 12,915 ตัน ตำมล ำดับ ซึ่งเกินก ำหนดที่แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะลดกำรน ำเข้ำปุ๋ย และสำรเคมี
กำรเกษตรให้ไม่เกินปีละ 3.5 ล้ำนตัน และจำกกำรรวบรวมข้อมูล พบว่ำ สถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมี
ทำงกำรเกษตรของประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีในขณะที่พ้ืนที่กำรเพำะปลูกยังคงมีอยู่เท่ำ
เดิม ซึ่งเป็นกำรบ่งชี้ว่ำเกษตรกรของ ไทยมีปริมำณกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือ
เป็นกำรใช้เคมีมำกเกินควำมจ ำเป็น หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเพรำะศัตรูพืชต่ำงๆ มีกำรปรับตัวเพ่ือต่อต้ำน
สำรเคมีทำงกำรเกษตรมำกยิ่งข้ึน 

 (http://www.oae.go.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560) 
  นอกจำกนี้แล้วยังพบว่ำสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีในประเทศเพ่ือนบ้ำน อำทิ เวียดนำม 

ชำวนำในประเทศ เวียดนำมมีควำมเชื่อว่ำ กำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรใน ปริมำณมำก จะให้ผลผลิตที่
มำกขึ้น ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว กำรใช้สำรเคมีในปริมำณที่มำกเกินไป ส่งผลต่อรำยจ่ำยที่เพ่ิมขึ้นโดย
ไม่จ ำเป็น และยังส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของผู้สัมผัสสำรเคมีเหล่ำนั้น รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรตกค้ำงของ สำรเคมีในแปลงนำข้ำวเอง และกำรปนเปื้อนสำรเคมี ในแหล่ง
เพำะเลี้ยงปลำบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น สำรเคมีก ำจัดแมลงจัดเป็นสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ที่มีกำรใช้กัน
มำกและแพร่หลำยที่สุด สำรเคมีในกลุ่ม ออร์กำร์โนคลอรีน เช่น เอ็นโดซัลฟำน (Endosulfan) ซึ่งถูก
จ ำกัดกำรใช้โดยรัฐบำลเวียดนำม อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ สำรเคมีก ำจัดแมลงในนำข้ำวที่รัฐบำลจ ำกัด
ปริมำณ กำรใช้พบว่ำ ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วงฤดูแล้งของ ปีค.ศ.1996-1997 ส ำรวจพบว่ำ กำร
ใช้เมธิลพำรำไท- ออน (Methylparathion) ซึ่งมีระดับควำมเป็นพิษ ร้ำยแรงมำก (Ia) ลดลงอย่ำงมำก
เมื่อเปรียบเทียบกับ ในปีค.ศ. 1992 พิจำรณำจำกสัดส่วนชำวนำและ ปริมำณกำรใช้ นอกจำกนี้ 

http://www.oae.go.th/economicdata/pesticides.html
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พบว่ำ ร้อยละ 60 ของ ชำวนำหันมำใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) เช่น 
Cypermethrin, Deltamethrin และ Alpha-cypermethrin ควบคู่กับสำรเคมีก ำจัดแมลง กลุ่มคำ
บำร์เมท (Carbamate) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มระดับ ควำมเป็นพิษปำนกลำง (II) สำรเคมีก ำจัดวัชพืชที่ใช้กัน
มำกในประเทศ เวียดนำมได้แก่ 2,4-D, Butachlor และ Fenxappro-Pethyl เป็นต้น เพ่ือควบคุม
วัชพืช สำรเคมีก ำจัดวัชพืชที่ ใช้กันส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มระดับควำมเป็นพิษ เล็กน้อย (III) และกลุ่มไม่
มีพิษถ้ำใช้อย่ำงระวัง (IV) ยกเว้น Gramoxone เท่ำนั้นที่จัดอยู่ในกลุ่มระดับควำม เป็นพิษปำนกลำง
ซึ่งถูกจ ำกัดกำรใช้แล้วแต่พบว่ำยังมี กำรน ำไปใช้กันอยู่ จึงยังมีรำยงำนกำรเจ็บป่วยของ ชำวนำที่เกิด
อำกำรพิษเฉียบพลันจำกกำรสัมผัสสำร Gramoxone แต่อย่ำงไรก็ตำม ไม่เกินร้อยละ 2 ของ ชำวนำ 
ที่ใช้สำรชนิดนี้ แต่ส ำหรับสำร 2,4-D ที่ ใช้กันมำก ก็มีผลให้เกิดอำกำรแสดงทำงร่ำงกำย บำงอย่ำงอัน
เกิดจำกกำรสัมผัสได้เช่นกัน สำรเคมีก ำจัดเชื้อรำ เป็นสำรเคมีกลุ่มใหญ่อีก กลุ่มหนึ่งที่ชำวนำใช้ในกำร
ควบคุมโรคจำกเชื้อรำของ ต้นข้ำว จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ในปี ค.ศ. 1996-1997 มี กำรใช้สำรเคมี
ก ำจั ด เชื้ อรำถึ ง 30 ชนิ ด  ในฤดู แล้ ง สำรเคมีก ำจั ด เชื้ อรำที่ ช ำวนำนิ ยม ใช้กันมำก ได้ แก่ 
Propiconazole, Iprodione, Validamicine, and Zineb เป็ น ต้ น  แม้ ว่ ำสำรเคมี ในกลุ่ มนี้ ไม่
ก่อให้เกิดอันตรำยที่ เฉียบพลันรุนแรงต่อสุขภำพของผู้ใช้ แต่มีรำยงำน พบว่ำ เป็นอันตรำยต่อผิวหนัง
แต่ดวงตำของชำวนำที่ ได้รับสัมผัส (ชิดหทัย, 2560) ในขณะที่ประเทศกัมพูชำ เป็นอีกประเทศหนึ่งใน 
บริเวณลุ่มน้ ำโขงตอนล่ำงที่ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม และมีข้ำวเป็นผลผลิตหลักของ
ประเทศ ปริมำณกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรโดยเฉพำะสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชได้เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
เนื่องจำกกำร ใช้สำรเคมีกำรเกษตรในประเทศกัมพูชำมักมีกำรน ำเข้ำมำโดยไม่มีกฎหมำยควบคุม จึง
พบว่ำ ยังมี สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่ถูกสั่งห้ำมใช้แล้วมีจ ำหน่ำย ให้แก่เกษตรกรในตลำดภำยในประเทศ  
สำรเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศกัมพูชำส่วนใหญ่จึง เป็นสำรเคมีท่ีมีควำมเป็นพิษสูงที่ถูกสั่ง
ห้ำมใช้แล้ว และลักลอบน ำเข้ำอย่ำงผิดกฎหมำยจำกประเทศเพ่ือน บ้ำนคือ ไทยและเวียดนำม  
นอกจำกนี้ เกษตรกรชำวกัมพูชำ ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพื ชที่ไม่ถูกต้อง 
เหมำะสม เช่น ชนิดและควำมเข้มข้นของสำรเคมีที่ใช้ ระยะเวลำและควำมถี่ในกำรฉีดพ่นสำรเคมี ไม่
เป็นไป ตำมที่ระบุไว้ในฉลำกที่ติดข้ำงขวดสำรเคมีนั้นๆ ท ำให้เกิดผลกระทบที่ตำมมำต่อสุขภำพ
อนำมัยของ เกษตรกร ผลระยะยำวต่อระบบนิเวศทำงธรรมชำติ หรือมีผลต่อผลผลิตของเกษตรกรเอง 
(ชิดหทัย, 2560) 

 
2.7 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

  จำกข้อมูลสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของประเทศไทยดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้
ว่ำ มีกำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรมำก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ำสำรเคมี ทำงกำรเกษตร
จ ำพวกปุ๋ยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชอำหำร ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่อง ควำมเสียหำย
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ต่อผลผลิต ท ำให้ผลิตภำพทำงกำรเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร และเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่กำรใช้สำรเคมีที่มำกเกินควำมจ ำเป็น และไม่ถูกต้องเหมำะสมจะท ำให้เกิดผลกระทบด้ำน
ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งในด้ำนสุขภำพของเกษตรกร ผู้บริโภค ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ด้ำนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (สำคร, 2556) 

2.8 การเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้กับสาหร่ายและแมลงน ้าที่พบในนาข้าวอินทรีย์ 
 สำหร่ำยและแมลงน้ ำที่พบในนำข้ำวมีหลำยชนิดแต่ชนิดที่มีควำมส ำคัญในกำรน ำมำใช้เพ่ิม
มูลค่ำทำงกำรเกษตรได้ ตัวอย่ำงเช่น 

2.8.1 สำหร่ำยเตำหรือเทำ (Spirogyra spp.) เป็นสำหร่ำยน้ ำจืด พบมำกที่ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันตก ในแหล่งน้ ำนิ่ง สะอำด ใส รูปร่ำงเป็น เส้นยำวคล้ำยผม ไม่มีกิ่ง
ก้ำน จะพบมำกในนำข้ำวช่วงหน้ำฝน ชำวบ้ำนจะน ำมำขำยโดยม้วนเป็นก้อนกลมๆ เทำส่วนมำกน ำมำ
กินเป็นผักสด ผักลวกกับน้ ำพริกหรือเอำมำย ำ มีรำยงำนกำรวิจัยพบว่ำสำหร่ำยเตำมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูง ได้แก่ โปรตีน    คำโบไฮเดรต แคลเซี่ยมและเบต้ำ -แคโรทีน รวมถึงสำรกลุ่มที่มีฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ (ยุวดี พีรพรพิศำลและคณะ, 2549) นอกจำกนั้น ยุวดี พีรพ
รพิศำล (2551) และพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย (2556) รำยงำนว่ำเปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักแห้งของ
สำหร่ำยเตำประกอบด้วยโปรตีน 18.63-23.76% ไขมัน 2.86-5.21% คำร์โบไฮเดรต 53.98-56.31% 
เส้นใย 6.24-7.66% และเถ้ำ 11.78% และประกอบด้วยธำตุเหล็กสูงถึง 33.85% เทียบเท่ำผักกูดที่ให้
ธำตุเหล็ก 36.30% ทั้งยังมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงเมื่อเทียบกับสำหร่ำยน้ ำจืดชนิดอ่ืนๆ สำรต้ำนอนุมูล
อิสระ (IC50) ในสำหร่ำยเตำมี 1.06 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 2.8.2 สำหร่ำยไก (Cladophora  glomerata) เป็นสำหร่ำยสีเขียวประเภทยึดเกำะขนำด
ใหญ่ที่เจริญเติบโตทั้งในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม โดยพบในภำคเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ สำหร่ำย
สกุลนี้สำมำรถพบได้ทั้งระบบนิเวศแบบน้ ำนิ่งและน้ ำไหลแต่พบในระบบนิเวศน้ ำไหลในปริมำณที่
มำกกว่ำ สำหร่ำยไกจะเจริญเติบโตในช่วงที่น ้ำใสและกระแสน ้ำไม่แรงมำก ประมำณฤดูหนำวถึงต้นฤดู
ร้อน โดยจะเจริญเติบโตยึดเกำะกับก้อนหินหรือพืชทั่วล ำน ้ำ จะเก็บเกี่ยวสำหร่ำยไกไปท ำแห้งเพ่ือ
รับประทำนในครัวเรือนหรือวำงจ ำหน่ำยในตลำด ใช้เป็นอำหำรหมูและยังมีกำรน ำมำท ำเป็นสำหร่ำย
ไกแปรรูปออกจ ำหน่ำยเป็นสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ชำวบ้ำนยังพบระบุว่ำสำหร่ำย
ไกนั้นยังเป็นอำหำรของปลำหลำยชนิด (ศรีวรรณ และประเสริฐ , 2544; Southeast Asia Rivers 
Network, 2006) มีรำยงำนกำรวิจัยพบว่ำสำหร่ำยไกมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระและระงับกำรเกิดแผลใน
กระเพำะอำหำร นอกจำกนี้ยังมีฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ ระงับปวด ขยำยหลอดลม ยับยั้งกำรหดเกร็งของ
กล้ำมเนื้อเรียบ และ ลดควำมดันโลหิตในกำรทดลองเบื้องต้นอีกด้วย  (ยุวดี  พีรพรพิศำลและคณะ , 
2549; Peerapornpisal et al., 2006) และยังมีรำยงำนของ Rujjanawate et al.(2005) พบว่ำ
สำหร่ำยไกชนิด Microspora floccose สำมำรถระงับกำรเกิดแผลในกระเพำะอำหำรในสัตว์ทดลอง
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ได้ โดยมีกลไกกำรออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันเยื่อเมือก (mucus) ของกระเพำะอำหำร  จำก
ผลกำรวิเครำะห์คุณค่ำทำงอำหำรของสำหร่ำยไกจำกแหล่งน้ ำต่ำงๆในประเทศไทยพบว่ำ  เปอร์เซ็นต์
ของน้ ำหนักแห้งของสำหร่ำยไกประกอบด้วยโปรตีน  19.3% ไขมัน 3.12% ใยอำหำร 21.09 % 
คำร์โบไฮเดรต30.34 % วิตำมินต่ำงๆ ได้แก่วิตำมินซี บี1 บี2 แร่ธำตุ เช่น โซเดียมซึ่งมีสูงถึง 716.9 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของน้ ำหนักแห้ง เป็นต้น (ยุวดี พีรพรพิศำล, 2551) 
 2.8.3 สำหร่ำยลอนหรือไข่หิน (Nostochopsis spp.) เป็นสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงิน ทัลลัสมี
ลักษณะเป็นก้อนเมือก ภำยในมีเส้นสำยจ ำนวนมำกฝังอยู่ เส้นสำยตรงหรือโค้งงอ แตกแขนงแบบ
แท้จริงแต่ไม่เป็นระเบียบ บำงแขนงสั้น บำงแขนงยำว เมื่อยังอ่อนอยู่จะเป็นก้อนตัน เมื่อโตขึ้นตรง
กลำงจะกลวงแขนงสั้นๆ ประกอบด้วยเซลล์ 2-3 เซลล์ ภำยในเซลล์ประกอบเซลล์รูปร่ำงคล้ำยถัง
เบียร์ สำหร่ำยเหล่ำนี้มักขึ้นอยู่บนก้อนหินในที่อำกำศเย็น และมีน้ ำไหลผ่ำน พบมำกทำงภำคเหนือ
ของไทย (ยุวดี พีรพรพิศำล, 2549; นวรัตน์ เหล่ำชวลิตกุล, 2544) จำกผลกำรวิเครำะห์คุณค่ำทำง
อำหำรของสำหร่ำยไข่หินจำกแหล่งน้ ำต่ำงๆในประเทศไทยพบว่ำ  เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักแห้งของ
สำหร่ำยลอนประกอบด้วยโปรตีน 19.1% ไขมัน 0.64% ใยอำหำร 2.05 % คำร์โบไฮเดรต 31.94 % 
วิตำมินต่ำงๆ ได้แก่วิตำมินซี บี1 บี2 แร่ธำตุ เช่น แคลเซียมซึ่งมีสูงถึง 12378.9 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
ของน้ ำหนักแห้ง และประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จ่ำเป็นต่อร่ำงกำย เช่น เมไทโอนีน ไลซีน โพรลีน ซีรีน 
ไทโรซีน อะลำนีน นอกจำกนั้นไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และไม่มีกำรปนเปื้อนของโลหะหนักที่
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (ยุวดี พีรพรพิศำล, 2551) 
 2.8.4 แมลงดำนำ (Lethocerus  indicus) เป็นพวกมวนที่มีขนำดใหญ่สุด  ตัวผู้มีขนำดเล็ก
กว่ำตัวเมีย  ขำคู่หน้ำเป็นขำแบบจับ  ขำคู่กลำงและหลังเป็นแบบขำว่ำยน้ ำ  ปำกเป็นแบบเจำะดูด  
ส่วนใหญ่อยู่ในน้ ำ จัดเป็นแมลงตัวห้ ำ อำหำรส่วนใหญ่ คือสัตว์น้ ำเล็กๆที่อำศัยอยู่ในแหล่งน้ ำ มักออก
หำอำหำรในเวลำกลำงวัน  แมลงดำตัวผู้จะผลิตสำรฟีโรโมนส์ซึ่งมีกลิ่นฉุนเพ่ือใช้ดึงดูดให้เพศเมียเข้ำ
มำผสมพันธุ์  จึงมีผู้นิยมใช้แมลงดำนำตัวผู้ซึ่งมีกลิ่นฉุนนี้มำท ำอำหำร โดยเฉพำะน้ ำพริกซึ่งท ำให้มี
กลิ่นหอมน่ำรับประทำน คุณค่ำทำงอำหำรของแมลงดำนำต่อน้ ำหนักแห้ง 100 กรัมพบว่ำมีโปรตีน 
19.8 กรัม ไขมัน 8.3 กรัม ใยอำหำร 5.0 กรัม คำร์โบไฮเดรต 2.1 กรัม แคลเซียม 43.5 มิลลิกรัม 
เหล็ก 13.0 มิลลิกรัม (กัณฑ์วีร์, 2542) 
 2.8.5 แมลงเหนี่ยง (Hydrous  cavistanum) เป็นด้วงชนิดหนึ่ง ล ำตัวเป็นรูปไข่  สีน้ ำตำล
หรือด ำ   ผิวเรียบเป็นมันคล้ำยด้วงดิ่ง  ด้ำนสันหลังโค้งนูนแต่ด้ำนล่ำงเรียบ  มีรยำงค์ฟันยำวมำก  
หลำยชนิด   อกปล้องที่สำมเจริญดี  ขยำยเป็นหนำมขนำดใหญ่  ตัวเต็มวัยกินซำกพืชซำกสัตว์ในน้ ำ
เป็นอำหำร  ตัวหนอนด ำรงชีวิตเป็นตัวห้ ำจับกินสัตว์น้ ำอ่ืนเป็นอำหำร นิยมน ำมำปรุงกินโดยกำรทอด
คั่ว หมกและแกง คุณค่ำทำงอำหำรของแมลงเหนี่ยงต่อน้ ำหนักแห้ง 100 กรัมพบว่ำมีโปรตีน 21.0 
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กรัม ไขมัน 7.1 กรัม ใยอำหำร 7.6 กรัม คำร์โบไฮเดรต 0.3 กรัม แคลเซียม 36.7 มิลลิกรัม เหล็ก 6.5 
มิลลิกรัม (กัณฑ์วีร์, 2542) 
 2.8.5 ตัวอ่อนแมลงปอบ้ำน (Crocothemis sp.) เป็นระยะตัวอ่อนของแมลงปอ  อำศัยอยู่ใน
น้ ำ เวลำหำยใจจะดูดน้ ำเข้ำไปทำงปลำยท้อง   จำกนั้นพ่นน้ ำออกทิ้งทำงเดิมเพ่ือดึงเอำออกซิเจนที่
ละลำยอยู่ในน้ ำมำใช้ในกระบวนกำรหำยใจ    สำมำรถพบเห็นตำมแหล่งน้ ำนิ่ง  หรือน้ ำหลำกที่มี  
หญ้ำรกๆ   หรือมีตะไคร่น้ ำมำกๆ  ตัวเต็มวัยอำศัยอยู่บนบก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทั้งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยด ำรงชีวิตเป็นตัวห้ ำ  จับสัตว์ขนำดเล็กกินเป็นอำหำร  จำกกำรที่ตัวอ่อนใช้ออกซิเจนที่
ละลำยอยู่ในน้ ำ  ท ำให้สำมำรถใช้เป็นดัชนีวัดคุณภำพแหล่งน้ ำได้ นอกจำกนั้นยังทำงภำคเหนือนิยม
น ำมำปรุงกินโดยกำรหมกและแกง คุณค่ำทำงอำหำรของตัวอ่อนแมลงปอบ้ำน พบว่ำมีโปรตีน 70.48 
% ไขมัน 4.93 % ใยอำหำร 9.62 % คำร์โบไฮเดรต 1.18 %  แร่ธำตุ เช่น แคลเซียม 86.5 มิลลิกรัม 
เหล็ก 268 มิลลิกรัม (Shantibala et al., 2014) 
 
2.9   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จิรำภรณ์ (2555) ได้ศึกษำกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำวของเกษตรกร อ ำเภอสำมโก้ จังหวัด
อ่ำงทอง พบว่ำเกษตรกรมีกำรปฏิบัติถูกต้องตำมค ำแนะน ำ ในระดับมำก และกำรเก็บรักษำสำรเคมี/
กำรจัดกำร เกษตรกรมีกำรปฏิบัติถูกต้องตำมค ำแนะน ำ ในระดับมำก เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรใช้
สำรเคมีในนำข้ำวตำมอัตรำแนะน ำ  โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรฉีดพ่นในช่วงเช้ำ ตำมช่วง อำยุข้ำวที่
แนะน ำ  และใช้ในฤดูนำปีและนำปรัง เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีปัญหำสำรเคมีมีรำคำแพง โรคและ 
แมลงดื้อยำ อัตรำกำรใช้ได้ผลเฉพำะครั้งแรก ไม่มีสถำนที่ท ำลำยสำรเคมี ดั้งนั้นเกษตรจึงเสนอแนะว่ำ 
ควรมี มำตรกำรลดภำษีน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตร ควรมีกำรทดลองปรับอัตรำกำรใช้สำรเคมีให้
เหมำะสมกับโรคและ แมลง และรัฐควรจัดหำสถำนที่ในกำรท ำลำยสำรเคมีทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะ 
 กฤติญำ  และคณะ (2557) ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืชของชำวนำ  
โดยเป็นกำรศึกษำเชิงปรำกฏกำรณ์ ใช้วิธีกำรเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกร จ ำนวน 100 
รำย ด ำเนินกำรศึกษำ โดยประเมินสภำวะชนบทแบบเร่งด่วน โดยใช้แนวทำงสัมภำษณ์กึ่งด ำเนินกำร
วิเครำะห์เนื้อหำ อ ำเภอองครักษ์ มีลักษณะ เป็นพื้นที่รำบลุ่ม และมีร้ำนค้ำเคมีเกษตรจ ำนวน 19 ร้ำน 
ระยะเวลำในกำรใช้สำรเคมีอยู่ระหว่ำง 5 - 25 ปี รูปแบบกำรใช้สำรเคมี มี 2 ประเภท คือ 1) กำรใช้
สำรเคมีเพ่ือควบคุม และก ำจัดวัชพืช  2) กำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงศัตรูพืช ยำฆ่ำแมลงที่เกษตรกรใช้  
ในพ้ืนที่ด้วยกัน 17 ชนิด และอีก 14 กลุ่มสำรออกฤทธิ์ ใช้จ ำนวน 6 - 7 ครั้ง/รอบ กำรผลิต 
พฤติกรรมของเกษตรกรในกำร ใช้สำรเคมี 1) ด้ำนส ำหรับควำมคำดหวังของเกษตรกรที่ท ำกำรผลิต
ข้ำวคือเกษตรกรมุ่งหวังที่จะให้ได้ผลผลิตในปริมำณท่ี เพื่อให้ได้รำยได้สูง 2) กำรรับรู้ตำมกระบวนกำร
รับรู้ (Perception) 3) ได้รับกำรส่งเสริม สำเหตุที่เกษตรกรต้องใช้สำรเคมี ยำเนื่องจำกวัชพืช และ
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แมลงศัตรูพืชรบกวน เกษตรมีควำมกังวล และควำมกลัวที่ต้องใช้สำรเคมี ทัศนะทำงด้ำนผลกระทบ
ของกำรใช้สำรเคมี มี 3 ส่วนคือ ผลกระทบต่อสุขภำพของเกษตรกร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจและสังคม และจำกกำรศึกษำพบข้อเสนอแนะ 5 ด้ำน คือ เชิงพัฒนำเชิง
ประเด็น เชิงยุทธศำสตร์ เกษตรกร  ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ชนิกำนต์, สุดำรัตน์ (2557) ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
ในต ำบลจอมทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จ ำนวน 180 
คน  จำกตัวแทน เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้ำว พ.ศ. 2555/2556 ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลคือแบบสอบถำมและ
แบบสัมภำษณ์พฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรผลกำรวิจัยพบว่ำ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับดีถึงร้อยละ 88 ส่วนพฤติกรรมกำรใช้สำรก ำจัด
ศัตรูพืช พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สำรก ำจัดแมลงในกลุ่มคำร์บำเมต (Carbamate) ร้อยละ 88 ส่วน
สำรก ำจัดวัชพืชเป็นสำรในกลุ่มไบไพริไดเรียม (Bipyridylium) ร้อยละ80 ในขณะที่สำรป้องกัน ก ำจัด
ศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้สำรปฏิชีวนะร้อยละ  94  เกษตรกรร้อยละ 94  ฉีดพ่นสำรก ำจัดศัตรูพืชใน
ปริมำณที่ระบุ ตำมฉลำกในช่วงเช้ำเวลำ  6.00 - 10.00 น. ในขณะฉีดพ่นเกษตรกรทุกคนป้องกัน
ตนเองโดยสวมเสื้อแขนยำวและ ไม่พักรับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่มขณะฉีดพ่นหลังกำรฉีดพ่นจะ
ล้ำงอุปกรณ์ และรีบกลับบ้ำนอำบน้ ำช ำระ ร่ำงกำยเกษตรกรร้อยละ 63 ไม่มีปัญหำในกำรใช้สำรก ำจัด
ศัตรูพืช และจะใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชต่อไปร้อยละ  81  เนื่องจำกกำรใช้สำรเคมีสำมำรถก ำจัดศัตรูพืช
ได้ผลจริงและทันเวลำ ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 19 มีแนวโน้มว่ำจะ ไม่ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชต่อไป
เนื่องจำกมีผลกระทบต่อสุขภำพ ส ำหรับกำรใช้สำชีวภำพของเกษตรกรโดยวิธีกำร ต้มกลั่นพืช
สมุนไพรที่หำได้ภำยในท้องถิ่นมำใช้ฉีดพ่นก ำจัดศัตรู พืชแทนกำรใช้สำรเคมีแต่ยังไม่เป็นที่นิยม
แพร่หลำย เนื่องจำกมีควำมยุ่งยำกเสียเวลำในกำรท ำและต้องฉีดพ่นบ่อยกว่ำกำรใช้สำรเคมี 
 นัฐวุฒิ และคณะ (2557) ได้ศึกษำกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต่อ
สุขภำพ พืชผัก และดินในแปลงนำ ของ อ ำเภอร่องค ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ 
คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว จ ำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภำษณ์ 
แบบสอบถำมกึ่งโครงสร้ำง กำรเก็บตัวอย่ำง เลือดเกษตรกร พืชผัก และ ดินในแปลงนำส่งตรวจหำ
ระดับและปริมำณกำรปนเปื้อนของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ข้อมูลเชิงปริมำณวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำ 
ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพท ำกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ดินใน
แปลงนำ พบสำรเคมี คลอโรไพริฟอส (Chloropyrifos) ในปริมำณ 5.21 มก./กก.ไกลโฟเสต 
(Glyphosate) ในปริมำณ 9.99 มก./กก. และ พำรำควอต (Paraquat) ในปริมำณ 72.15 มก./กก. 
พืชผักในแปลงนำมีระดับสำรเคมีตกค้ำงในพืชผักอยู่ในระดับ ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 28 และระดับเป็น
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พิษ ร้อยละ 4 ผลกำรเจำะเลือดเพ่ือหำรระดับสำรเคมีตกค้ำงในเลือดเกษตรกร  อยู่ในระดับไม่
ปลอดภัย ร้อยละ 58 ระดับมีควำมเสี่ยง ร้อยละ 28 
 Chittapun et al. (2552) ได้ท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแพลงก์ตอนสัตว์
ในนำข้ำว จังหวัดปทุมธำนี ตั้งแต่เดือนสิงหำคมถึงพฤศจิกำยน พ.ศ. 2548 ทั้งหมด 3 แปลง พบ
แพลงก์ตอนสัตว์ทั้ งหมด 88 สปีชีส์  โดยอยู่ ใน  Rotifera 74 ชนิด Cladocera 11 ชนิด และ 
Copepoda 3 ชนิด โดยชนิดที่พบมำกที่สุดในกำรศึกษำได้แก่ Nauplii, Rotifers และ Cladocera 
ตำมล ำดับ 

 วิชัยและคณะ (2554) ได้ท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแมลงศัตรูข้ำวและ
แมลงศัตรูธรรมชำติ ในนำข้ำวอินทรีย์ ใน พ้ืนที่ ศูนย์ วิ จั ยและพัฒ นำกีฏวิทยำสิ่ งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสนตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงพฤษภำคม พ.ศ. 2552 โดย
ใช้วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงแบบสุ่มโดยใช้สวิงโฉบ 10 ครั้งต่อจุด จ ำนวน 3 จุดในทุกๆ 14 วันตั้งแต่เริ่มปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว พบแมลงและแมงมุม 52 ชนิด จ ำแนกเป็นแมลงศัตรูข้ำว 20 ชนิด ชนิดเด่นคือ 
Stenchaetothrips biformis Bagnall, Nephotettix virescens Distant และ Orseolia oryzae 
Wood-Mason แมลงศัตรูธรรมชำติ 25 ชนิด ชนิดเด่นคือ Ischnura aurora var. aurora Brauer, 
Microvelia douglasi  var. atrolineata Bergroth และ Cyrtorhinus lividipennis Reuter แมง
มุมศัตรูธรรมชำติ 7 ชนิด ชนิดเด่นคือ Tetragnatha maxillosa Thorell, Tetragnatha nitens 
Audouin และ Clubiona japonicola Bösenberg & Strand นอกจำกนั้นพบว่ำต้นข้ำวในช่วง
สร้ำงเมล็ด (56 วัน) พบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแมลงและแมงมุมมำกที่สุดโดยพบถึง 46 
ชนิดและต้นข้ำวระยะกล้ำ (14 วัน) พบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแมลงและแมงมุมน้อยที่สุด
โดยพบ 22 ชนิด 
 ณัฐนันท์และคณะ (2554) ได้ท ำกำรส ำรวจพรรณปลำในนำข้ำว ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2551 ถึง ตุลำคม 2552 จำกจ ำนวนตัวอย่ำงปลำทั้งหมดท่ีเก็บได้ 909 
ตัว สำมำรถจัด  จ ำแนกปลำได้ เป็ น 7 อันดับ 17 วงศ์ 29 สกุล 33 ชนิด โดยปลำในอันดับ 
Cypriniformes มีจ ำนวนชนิดมำกที่สุดคือ 13 ชนิด รองลงมำคือปลำในอันดับ Perciformes พบ 10 
ชนิด และปลำในอันดับ Siluriformes พบ 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 39.39, 30.30 และ 12.12 ของ
จ ำนวนชนิดปลำที่พบทั้งหมดตำมล ำดับ พบปลำที่มีอวัยวะช่วยหำยใจทั้งหมด 10 ชนิด คือ ปลำอีด 
(Lepidocephalichthys hasselti)  ป ล ำ ดุ ก อุ ย  (Clarias macrocephalus)  ป ล ำ ไห ล น ำ 
(Monopterus albus) ปลำหมอไทย (Anabas testudineus) ปลำกดเขียว    
(Betta smaragdina) ป ล ำสิ ลด  (Trichogaster pectoralis) ป ลำกระดี่ ห ม้ อ  (Trichogaster 
trichopterus) ปลำกริมสี (Trichopsis pumila) ปลำกริมควำย (Trichopsis vittata) และปลำช่อน 
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(Channa striata) คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของจ ำนวนชนิดปลำที่พบทั้งหมด และพบปลำน้ ำจืดต่ำงถ่ิน 
(alien species) เพียงชนิดเดียวเท่ำนั้นคือ ปลำนิล (Oreochromis niloticus) 
 แตงอ่อน (2555) ท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแมลงน้ ำและเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของแมลงน้ ำในนำข้ำวที่มีกำรใช้ปุ๋ย ใน 1 ฤดูกำลท ำนำ ศึกษำปัจจัยคุณภำพน้ ำทำง
กำยภำพและเคมีในนำข้ำว 6 แห่ง (สินเหล็ก 1, 2 และ 3 ไรซ์เบอรี่ 1, 2 และ 3 นำข้ำวแต่ละแห่งมี
เนื้อที่ประมำณ 6 ไร่) ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน 2553 เก็บตัวอย่ำงแมลงน้ ำและคุณภำพน้ ำ 3 ครั้งตลอดฤดูกำลท ำ
นำดังนี้ ช่วงต้น (20 วันหลังจำกน ำน้ ำเข้ำนำ) ช่วงกลำง (60 วันหลังจำกน ำน้ ำเข้ำนำ) และช่วงท้ำ ย
ฤดูกำลท ำนำ (1 อำทิตย์ก่อนกำรเก็บเกี่ยว) เก็บตัวอย่ำงแมลงน้ ำ 3 ซ้ ำในแต่ละช่วงโดยใช้สวิงน้ ำ พบ
แมลงน้ ำ 5 อันดับ 17 วงศ์ โดยแมลงน้ ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกที่สุดคือ มวนนำ (8 วงศ์) รองลงมำ
คือ ด้วงนำ (3 วงศ์) แมลงสองปีก (3 วงศ์) แมลงปอ (2 วงศ์) และแมลงชีปะขำว (1 วงศ์) ควำม
หลำกหลำยของแมลงน้ ำพบมำกที่สุดในช่วง 20 วันหลังจำกน ำน้ ำเข้ำนำ ดัชนีควำมหลำกชนิดพบสูง
ที่สุดในนำข้ำวสินเหล็ก 1 (0.9218) รองลงมำคือ สินเหล็ก 2 (0.7547)             ไรซ์เบอรี่  1 
(0.7436) สิ น เห ล็ ก  3 (0.6797) ไ ร ซ์ เบ อ รี่  3 (0.5911) แ ล ะ ไร ซ์ เบ อ รี่  2 (0.4355) ก ำ ร                
วิเครำะห์สหสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยคุณภำพน้ ำกบแมลงน้ ำ พบว่ำ อุณหภูมิน้ ำและอำกำศ ควำมเป็น
กรดเป็นด่ำง ควำมเป็นด่ำง ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนย-ไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟต ซัลเฟต ควำม
ขุ่นใสของน้ ำและควำมสูงของพีชมีควำมสัมพันธ์กับแมลงน้ ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ (p<0.05, p<0.01) 

Tieying et al. (2005) ท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำ
เงินในนำข้ำว จังหวัดฟูเจียน ประเทศจีน โดยศึกษำในช่วงระหว่ำงกำรปลูกข้ำวครั้งที่ 1 ระหว่ำงเดือน
เมษำยนถึงมิถุนำยน ครั้งที่ 2 มิถุนำยนถึงตุลำคมและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน
ถึงเมษำยนและตรวจสอบประชำกรของสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงินโดยใช้วิธี semi-nested PCR ตำม
ด้วย denaturing gradient gel electrophoresis analysis สำมำรถแยกชนิดของสำหร่ำยสีเขียว
แกมน้ ำเงินได้ทั้งหมด 24 ชนิด และพบมำกที่สุดในเดือนกันยำยนซึ่งเป็นช่วงกำรปลูกข้ำวครั้งที่ 2 และ
พบสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงินสกุล Leptolyngbya และ Nostoc ในทุกๆครั้งของกำรเก็บตัวอย่ำง 
นอกจำกนั้นพบชนิดสำหร่ำยสีเขียวแกมน้ ำเงินที่แตกต่ำงกันในในช่วงระหว่ำงกำรปลูกข้ำวและช่วง
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

Kumar และ Sahu (2012) ศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสำหร่ำยสีเขียวในนำข้ำว 
เมือง    ฮำร์กแฮนด์ ประเทศอินเดีย โดยท ำกำรเก็บตัวอย่ำงในปี 2010-2011 โดยพบสำหร่ำยสีเขียว
ทั้ งห ม ด  5 ออ เด อร์  ได้ แ ก่  Chlorococcales พ บ  9  ส ปี ชี ส์ , Ulotrichales พ บ  1 ส ปี ชี ส์ , 
Cladophorales พบ 2 สปีชีส์ , Oedogoniales พบ 1 สปีชีส์  และ Zygnematales พบ 11 พบ
สำหร่ำยสีเขียวชนิดเด่น ได้แก่ Pediastrum tetras, Scenedesmus acuminatus, Cladophora 
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glomerata, Rhizoclonium hieroglyphiarum, Spirogyra lagerheimini, Spirogyra dubia, 
Zygnema stellinum, Closterium acutum, Cosmarium contractum แ ล ะ  Euastrum  
spinulosum 
  Zhang et al. (2013) ท ำกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแมลงในนำข้ำวอินทรีย์ 
จังหวัดกังดง ประเทศจีน ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง 2 ครั้ง ได้แก่ช่วงเดือนเมษำยนถึงมิถุนำยนและช่วงเดือน
สิงหำคมถึงพฤศจิกำยน 2009 ในกำรเก็บตัวอย่ำงครั้งแรกพบแมลงทั้งหมด 114 ชนิด โดยจ ำแนกเป็น
แมงมุม 58 ชนิด แมลงผู้ล่ำ 16 ชนิด แมลงศัตรูพืช 25 ชนิดและพบแมลงทั่วไป 15 ชนิด ส่วนกำรเก็บ
ตัวอย่ำงครั้งที่สองพบแมลงทั้งหมด 109 ชนิด โดยจ ำแนกเป็นแมงมุม 50 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ แมลงผู้
ล่ำ 19 ชนิด แมลงศัตรูพืช 24 ชนิดและพบแมลงทั่วไป 16 ชนิด จำกกำรศึกษำชนิดเด่นของแมลงใน
แต่ละกลุ่มพบชนิดเด่นของแมงมุมได้แก่ Tetragnatha shikokiana , Hylyphantes graminicola, 
Ummeliata insecticeps และ Pirata subpiraticus ชนิดเด่นของแมลงผู้ล่ำได้แก่ Cyrtorrhinus 
livdipennis และ Paederus fuscipes 

Tagun (2014) ได้ท ำกำรส ำรวจกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำว และตรวจสอบควำมเป็นพิษของ
สำรเคมีที่มีกำรใช้ ในพ้ืนที่ อ ำเภอแม่แตง อ ำเภอจอมทอง และ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำมี
กำรใช้สำรก ำจัดวัชพืช 4 ชนิดได้แก่ atrazine, 2,4-D, alachlor, paraquat จำกกำรตรวจสอบควำม
เป็นพิษของสำรเคมี พบว่ำ Paraquat เป็นสำรเคมีที่มีควำมเป็นพิษมำกที่สุดในสำรก ำจัดศัตรู ตำม
ด้วย alachlor, atrazine และ 2,4-D ตำมล ำดับ 

Che Salmah et al. (2560) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ ำ
ของนำข้ำวในฤดูกำลต่ำงๆของกำรปลูกข้ำวที่  Manik Rambung จังหวัด Simalungun ประเทศ
อินโดนีเซีย ท ำกำรศึกษำสิ่งมีชีวิตที่พบและคุณภำพน้ ำทำงกำยภำพและเคมีบำงประกำรในกำรปลูก
ข้ำว 5 ขั้นตอน 4 ฤดูกำล พบว่ำค่ำควำมเป็นกรดด่ำงมีค่ำระหว่ำง 5.97–7.25 ค่ำออกซิเจนที่ละลำย
น้ ำ 6.07–6.32 มิลลิกรัมต่อลิตร BOD 2.48-2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรต 6.47-11.11 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ฟอสเฟต 4.36-6.69 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียม 0.07-0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร พบสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังทั้งหมด 48,127 ตัว โดยจัดจ ำแนกเป็น 6 Orders 21 Families 25 species โดยพบ
วงศ์เด่นได้แก่ Baetidae (27.97%), Chironomidae (27.40%) และ Tubificidae (22.91%) 
นอกจำกนั้นพบวงศ์ Oligochaeta, Ephemeroptera และ Diptera มีกำรกระจำยตัวมำกที่สุด 
 




