
บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

3.1 พื้นที่ศึกษำ 
ได้เลือกจุดศึกษาตัวแทนใน อ าเภอแม่แตง อ าเภอจอมทอง และอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พ้ืนที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ าธรรมชาติ และ
แหล่งน้ าที่พัฒนาแล้วหลายแหล่ง แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปิง น้ าแม่แตง น้ าแม่งัด และเขื่อนแม่
งัดสมบูรณ์ชล และประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอแม่แตง ท าอาชีพเกษตรกร และมีรายได้หลักจากการ
ปลูกข้าวเป็นหลัก เกษตรกรจึงหันมาใช้สารปราบศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการเกษตร ก าหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างระบบนิเวศน้ าไหลในบริเวณพ้ืนที่นาข้าวอินทรีย์และนาข้าวแบบเคมี โดยเก็บตัวอย่างในเดือน
มีนาคม 2561 รายละเอียดเกี่ยวกับจุดเก็บตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 3.1 
ตำรำงที่ 3.1 พิกัดของจุดเก็บตัวอย่างในอ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แตง และอ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ 

จุดเก็บตัวอย่ำง ที่ตั้ง พิกัด GPS ควำมสูง
ระดับน้ ำทะเล (ม.) 

1 นาข้าวอินทรีย์ ห้ วยยางค า  อ า เภ อจอมท อง จั งห วั ด
เชียงใหม่ 

18.405423 N 
98.643334 E 

299 

2 นาข้าวเคม ี ห้วยฮวก อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 18.405399 N 
98.641204 E 

315 

3 นาข้าวอินทรีย์ ล าน้ าขุนแจ๋ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  19.329082 N 
99.248302 E 

501 

4 นาข้าวเคม ี ล าน้ าขุนแจ๋ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 19.323251 N 
99.237759 E 

469 

3 นาข้าวอินทรีย์ บ้านช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  19.22418 N 
99.11923 E 

410 

4 นาข้าวเคม ี บ้ านพระบาท  อ า เภ อแม่ แตง จั งหวัด
เชียงใหม่  

19.152021 N 
99.11231 E 

460 
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3.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
3.3.1 ด าเนินการส ารวจและเลือกก าหนดจุดศึกษา ได้แก่นาข้าวที่ใช้สารเคมี และนาข้าวที่ไม่

ใช้สารเคมี เพ่ือท าการเปรียบเทียบถึงผลกระทบ  

 3.3.2 การศึกษาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ด าเนินการ
เก็บตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ละเก็บตัวอย่างเพ่ือไปวิเคราะห์หาสารตกค้างใน
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการใช้ประโยชน์และความส าคัญของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ และมีการสอบถามจาก
เกษตรกร ผู้น าชุมชน รวมถึงการประชุมชุมชน เวทีชาวบ้าน การส ารวจร่วมกับเกษตรกร การศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆการตอบแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ เป็นตัวแทนของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพน้ า ดิน และสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 

 3.3.3 การส ารวจการกระจาย ความหลากหลาย และเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแพนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ค านวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity index) การกระจายตัว (Distribution) สัมพันธ์กับปริมาณสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
(Correlation) รวมถึงค่าความเป็นพิษของสารเคมีผสมที่เกษตรกรใช้ (Mixture toxicity Model) 
และการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีในนาข้าวต่อสิ่งมีชีวิต (Risk Assessment in Rice field 
Model) และศึกษาการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

3.3.4  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สารเคมีตกค้าง และ
ความสัมพันธ์กับสภาพนิเวศและการใช้ประโยชน์ในนาข้าวโดยผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม อบรม 
และสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและชุมชนในพ้ืนที่ของอ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) โดยก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ และการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและนักวิจัย 

3.3.5 ค านวณหาค่าดัชนีความหลากหลาย ค่าดัชนีความหลากชนิด ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 
และค่าดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดศัตรูพืชและนกที่พบในนาข้าว โดยน าข้อมูลของนาข้าวทั้งสองพ้ืน
ที่มาเปรียบเทียบกันและหาความสัมพันธ์ระหว่างนกและศัตรูพืช 

3.3.6 ส ารวจและเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่นาข้าวและพ้ืนที่ๆ พบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน
ขนาดใหญ่ และมีรายงานการพบเชื้อ ไมคอร์ไรซา เช่นพื้นที่ป่าไผ่ และป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ท าการเพาะเลี้ยง จัดจ าแนก และแยกสปอร์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา และ
สาหร่ายขนาดใหญ่ ในห้องปฏิบัติการ โดยเชื้อราไมคอร์ไรซาใช้เทคนิค sprad plate method บน
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อาหาร PDA และสาหร่ายขนาดใหญ่ด้วยอาหารเลี้ยง Selective Algae agar, Soil agar และBG1 
คัดเลือกสายพันธุ์ไมคอร์ไรซาจ านวน 10 สายพันธุ์ และสาหร่ายขนาดใหญ่จ านวน 10 สายพันธุ์ ไปท า
การทดสอบการเพ่ิมธาตุอาหาร และปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับ
พัฒนาเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไป 

   3.3.7 ท าการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่ และเชื้อราไมคอร์ไรซาในดินนาข้าว แล้ว
ท าการตรวจสอบการเพ่ิมธาตุอาหารในดิน และระยะเวลาการน าเข้าและปลดปล่อยธาตุอาหารและน า
ดินที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในห้องปฏิบัติการ ผสมกับดินในแปลงเพาะปลูก เพ่ือศึกษาหาอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และทดลองผสมกับวัสดุยึดเกาะที่เหมาะสม น าดินที่ได้จากการเก็บ
เกี่ยวในห้องปฏิบัติการ ผสมกับดินในแปลงเพาะปลูกข้าวและศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ และทดลองผสมกับวัสดุยึดเกาะที่เหมาะสม เพ่ือหาสูตรการใช้งานที่เหมาะสม โดยการ
ด าเนินการร่วมกับเกษตรกร เพ่ือร่วมกันหาข้อดีข้อเสีย และวิธีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว ทดลองผลิตปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาแบบพร้อมใช้ และสามารถเก็บรักษาได้ 
และสามารถด าเนินการเองได้ในชุมชน 

  3.3.8 สร้างเครื่องมือเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว และสาร
ตกค้าง และความสัมพันธ์ของดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของเอกสาร ชุดคู่มือการเรียนรู้ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักวิจัยและชุมชนร่วมกันคิดและสร้างแนวทางการเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการท าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างนักวิจัยและชุมชนในพื้นที่ที่ท าการปลูกนาข้าวปกติและนาข้าวอินทรีย์และ จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ และจัดการประชุมในชุมชนพ้ืนที่วิจัย เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงเป็น
ต้นแบบ ส าหรับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ต่อไป 

 




