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บทคัดย่อ 
 การตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในนาข้าว ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
สุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสัตว์เลี้ยง งานวิจัยนี้จึงท าการวิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารเคมี
ทางการเกษตรในตัวอย่างน้ าจากนาข้าวของเกษตรกรในอ าเภอวัดสิงห์และอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาทซึ่ง
เป็นการปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ าตม เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธีสุ่ม (Completely Randomized Design) 
จ านวน 45 ตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ น ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Liquid Chromatography/Mass 
Spectrophotometry(LC/MS) เพื่อหาปริมาณและชนิดของสารตกค้าง ประเมินค่าความเสี่ยงจากการ
สัมผัสสารเคมี และจัดท าแผนที่พื้นที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงของการกระจายตัวของสารเคมีทางการเกษตร
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ามีการตกค้างของสารก าจัดวัชพืช (Herbicide)  สาร
ก าจัดเชื้อรา (Fungicide) สารก าจัดแมลงกลุ่ม Carbamate และ Organophosphate ในตัวอย่างน้ าของ
ทั้ง 2 อ าเภอแต่มีปริมาณที่แตกต่างกัน และพบสารก าจัดแมลงกลุ่ม Organochlorine เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
กลุ่มในอ าเภอหันคา ปริมาณการตกค้างของสารเคมีดังกล่าวมีค่าความเสี่ยงจากการสัมผัสสูงกว่าค่า 
Acceptable  Daily  Intake (ADI) จากการประเมินความเสี่ยงโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อหาค่าปริมาณความเสี่ยงด้านสุขภาพเฉลี่ยรอบจุดต าแหน่งหมู่บ้านรัศมี  250 เมตรของ
สารเคมีในน้ า (mg/kg day bw) รายหมู่บ้าน จ าแนกตามชนิดของสารเคมีตกค้างที่พบ พบว่าทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่ศึกษามีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสสารก าจัดแมลงชนิด Diazinon ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษเฉียบพลัน 
และสารก าจัดวัชพืชชนิด  Diuron ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง ส่วนสารก าจัดแมลง 
Methomyl และ Thiaclopid และสารก าจัดวัชพืช Pendimethalin มีระดับความเสี่ยงที่จะสัมผัสใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่สารก าจัดวัชพืชชนิด Glyphosate และ Ametryn และสารก าจัดเชื้อราชนิด 
Thiabendazole และ Metalaxyl มีระดับความเสี่ยงที่จะสัมผัสน้อย  
 
ค ำส ำคัญ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร ระบบสารสนเทศ
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Abstract 

Agricultural chemical residues in paddy field is the source of environmental pollution 
affecting the health of farmers, livestock and consumers. The concentration of agricultural 
chemical residues collected from water at the wet broadcasting paddy fields in Wat-sing and Hun-
kha district of Chai Nat province. Forty-five samples in each district were collected by completely 
randomized design and analyzed with Liquid Chromatography/Mass Spectrophotometry (LC/MS) 
techniques for volume and type of residues. The risk value resulting from the exposing to chemical 
was identified and the spatial distribution maps of risk areas was produced by Geographic 
Information System (GIS). The research revealed that Herbicide, Fungicide, Carbamate and 
Organophosphate were found in both districts with different level of concentration. In addition, 
another group of chemicals Organochlorine was only found in Hun-kha district. The concentration 
found level of agricultural residues is higher than the standard level, Acceptable Daily Intake (ADI 
value). For the study on risk assessment with GIS to investigate the average health risk from the 
chemical residues collected from water (mg/kg day bw) within the radius of 250 meters around 
the village locations, it was found that the high-risk substances appeared in all communities were 
Diazinon and Diuron. Methomyl, Thiaclopid and Pendimethalin were at medium risk whereas 
Glyphosate, Ametryn, Thiabendazole and Metalaxyl were at low risk. 

 
Keywords:  Health Risk Assessment, Agricultural Chemical Residue, Geographic Information 
System, Paddy fields 
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บทน ำ 
 ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
จ านวนมาก ซึ่งสารเคมีทางการเกษตรแต่ละชนิดย่อมส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเป็นพิษของสารนั้น ๆ (Chaiwong, J. Sriratanasak, W. & 
Arunmit, S., 2010)  คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรกันอย่าง
แพร่หลาย  จนกลายเป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  ที่ส าคัญคือ ส่งผลต่อสุขภาพของ
เกษตรกร ผู้บริโภค และสัตว์เลี้ยง (Chookerd, S. Sampantamit, T. & Ketmai, W., 2011) การ
ปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกก าลัง
ให้ความสนใจ โดยเฉพาะสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมยาวนาน ซึ่งเกษตรกรมีโอกาส
ได้รับสารเคมีที่ปนเปื้อนนี้ในปริมาณน้อย ๆ เป็นเวลานานจนอาจท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยได้  
เมื่อเกษตรกรผู้บริโภคและสัตว์เลี้ยงได้รับสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกายและไม่สามารถ
ก าจัดออกมาได้ จะเกิดการสะสมของสารเคมีทางการเกษตรในร่างกายจนถึงจุดที่ร่างกายหมดภูมิ
ต้านทานก็จะแสดงอาการป่วยไข้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการรักษา (Laosuwan, P., 2011) โดยความ
รุนแรงของโรคนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีทางการเกษตรที่ได้รับสัมผัส (Report on National 
Disease Surveillance, 2003) ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรลงในแปลงนา
ข้าวหรือพืชอ่ืน ๆ จึงท าให้เกิดการสะสมของสารเคมีเหล่านี้ในสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ
คุณภาพดิน เป็นต้น (Wattanasuntorn, P. & Amornsanguansin, J., 2016) ยิ่งมีการสะสมของสารเคมี
ทางการเกษตรมากขึ้นเท่าใดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมยิ่งมีมากขึ้น
เท่านั้น การศึกษาความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมกับ
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรค ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าใดนักเนื่ องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณใน
การศึกษา และความยุ่งยากของวิธีการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาความเสี่ยงจากการตกค้างและการ
แพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อมนั้นมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การศึกษาท าให้ทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตกค้างและการแพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตร
ในพื้นที่ และสามารถน ามาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของการตกค้างและการแพร่กระจายของสารเคมีทาง
การเกษตรต่อการเกิดโรคที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรได้อีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาการประเมินความเสี่ยงและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการตกค้างของสารเคมี
ทางการเกษตรในนาข้าว  เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการในการเฝ้าระวังและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่อ่ืน ๆ 
ต่อไป 
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วิธีกำรศึกษำ 
งานวิจัยนี้ด าเนินการศึกษาในพื้นที่อ าเภอวัดสิงห์และอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในพื้นที่

อ าเภอวัดสิงห์จะครอบคลุม 4 ต าบล ได้แก ่เทศบาลต าบลวัดสิงห์ ต าบลมะขามเฒ่า  ต าบลหนองขุ่น และ
ต าบลหนองน้อย ส่วนจุดเก็บตัวอย่างในอ าเภอหันคาครอบคลุมทั้งหมด 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านเชี่ยน 
ต าบลวังไก่เถื่อน ต าบลหันคา ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ต าบลห้วยงูและต าบลหนองแซง พื้นที่ส่วนใหญ่มี
การปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ าตม ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาการตกค้างของสารเคมี
ทางการเกษตรในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากนาข้าว (2) ประเมินความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทาง
การเกษตร และ(3) ศึกษาและจัดท าแผนที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการกระจายตัวของสารเคมีทาง
การเกษตรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยได้ก าหนดวิธีการศึกษา การรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 

 
 กำรศึกษำกำรตกค้ำงของสำรเคมีทำงกำรเกษตรในตัวอย่ำงสิง่แวดล้อมจำกนำข้ำว 
 เป็นการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ าในแปลง
นาข้าวของเกษตรกรทั้ง 2 อ าเภอของจังหวัดชัยนาท  โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าแบบสุ่ม (Completely  
Randomized Design, CRD) จ านวน 45 ตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ โดยสุ่มเก็บจ านวน 10 จุดต่อพื้นที่
(แปลงตัวอย่าง) จากนั้นน ามาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วน าใส่ภาชนะเพ่ือน ากลับมาวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการต่อไป น าตัวอย่างที่เก็บมาจากแปลงนาของเกษตรกรน ามาสกัดด้วยวิธี In House  
Method  Base  on  TNO, 1993. Standard Operation Procedure, Zeist. จากนั้นน าตัวอย่างที่สกดั
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ Liquid Chromatography/Mass Spectrophotometry  (LC/MS) เพื่อหาปริมาณ
และชนิดของการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่าง 
 
 กำรค ำนวณค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรตกค้ำงของสำรเคมีทำงกำรเกษตร  
 ในการค านวณคา่ความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรจะค านวณจากค่า
การรับสัมผัส  โดยสามารถหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 
 
 

                                            Risk    =      Total exposure 
                                                                 Safe dose 
 
 กำรศึกษำและจัดท ำแผนที่พื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงของกำรกระจำยตัวของสำรเคมีทำง
กำรเกษตรด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

ศึกษาการกระจายการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคทางด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) จากข้อมูลในต าแหน่งที่มี
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การเก็บตัวอย่างข้อมูล เพื่อหาค่าของข้อมูลในบริเวณพื้นที่ศึกษาอ่ืนๆที่ไม่มีข้อมูลการเก็บตัวอย่า ง โดย
สมการที่เหมาะสมที่จะได้ ท าการเลือกโดยใช้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute 
Error: MAE) ซึ่งสมการที่ใช้ท าการเลือก คือ Inverse Distance Weight จากนั้นน าผลค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าที่ได้จากการศึกษาข้างต้น มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท าแผนที่พื้นที่ที่มี ความเสี่ยงของการ
ตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรแต่ละชนิดต่อสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ศึกษา 

 
ผลกำรศึกษำ 
  กำรศึกษำกำรตกค้ำงของสำรเคมีทำงกำรเกษตรในตัวอย่ำงสิง่แวดล้อมจำกนำข้ำว 

ในตัวอย่างน้ าพบการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรสูงที่สุดคือ สารก าจัดวัชพืช ชนิด 
Glyphosate มีปริมาณการค้างเฉลี่ยเท่ากับ 0.0204 ±0.001 mg/kg รองลงมาคือสารก าจัดแมลงในกลุ่ม 
Organophosphate ชนิด Diazinon มีปริมาณการตกค้างเฉลี่ยเท่ากับ 0.0183±0.03 mg/kg  สารก าจัด 
เชื้อราชนิด Thiabendazole มีปริมาณการตกค้างเฉลี่ยเท่ากับ 0.0119±0.01 mg/kg และสาร 
Metalaxyl มีปริมาณการตกค้างเฉลี่ยเท่ากับ 0.097±0.001 mg/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1  ชนิดและปริมาณการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรที่ตรวจพบในตัวอยา่งน้ าที่เก็บจากพื้นที่ศึกษา 
 
กำรค ำนวณค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรตกค้ำงของสำรเคมีทำงกำรเกษตร 
        จากการค านวณค่าความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างน้ าในอ าเภอวัดสิงห์ 
พบว่าในตัวอย่างที่วิเคราะห์นั้นมีค่าความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรเกินจากค่าADI ที่
สามารถรับได้ต่อวัน สารที่มีค่าความเสี่ยงสูงที่สุดคือ สารก าจัดวัชพืช (Herbicide) ชนิด Diuron  
มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ 7.0700 mg/kg day bw (ADI: 0.001 mg/kg bw) รองลงมาคือสารก าจัดแมลงในกลุ่ม 
Organophosphate ชนิด Diazinon มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ 2.5620 mg/kg day bw (ADI: 0.005 mg/kg bw) 
และสารก าจัดแมลงชนิด Thiaclopid มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ 0.6510 mg/kg day bw (ADI: 0.01 mg/kg bw) 
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ภำพที่ 2 ปริมาณค่าความเส่ียงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างน้ าที่เก็บจากนาขา้วของเกษตรกรใน
อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชยันาท 
 

ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เก็บจากอ าเภอหันคาพบว่ามีค่าความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทาง
การเกษตรมีค่าเกินจากค่า ADI ที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับได้ต่อวัน ส่วนในตัวอย่างน้ านั้นพบสารที่มีความเสี่ยงสูง
ที่สุดคือ สารก าจัดวัชพืช ชนิด Diuron มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ 6.400 mg/kg day bw (ADI: 0.001 mg/kg 
bw) รองลงมาคือสารก าจัดแมลงในกลุ่ม Organophosphate ชนิด Diazinon มีค่าความเสี่ยงจากการสัมผัส
เท่ากับ 1.2800 mg/kg day bw (ADI: 0.005 mg/kg bw) และสาร Thiaclopid มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ 0.5800 
mg/kg day bw (ADI: 0.01 mg/kg bw) และสารในกลุ่ม Organochlorine ชนิด Endosulfan มีค่าความเสี่ยง
เท่ากับ 0.500 mg/kg day bw  (ADI: 0.006 mg/kg bw) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 ปริมาณค่าความเส่ียงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างน้ าที่เก็บจากนาขา้วของเกษตรกรใน
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
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 กำรศึกษำและจัดท ำแผนที่พื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงของกำรกระจำยตัวของสำรเคมีทำงกำรเกษตร
ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากนา
ข้าว และค่าความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร น ามาประเมินความเสี่ยงโดยใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาค่าปริมาณความเสี่ยงด้านสุขภาพเฉลี่ยรอบจุดต าแหน่งหมู่บ้านรัศมี  250 
เมตรของสารเคมีในน้ า (mg/kg day bw) รายหมู่บ้านจ าแนกตามชนิดของสารเคมีตกค้างที่พบ ท าการค านวณ
ระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ ารายหมู่บ้าน ค่าที่ได้น ามาจัดท าแผนที่ความเสี่ยงจากการตกค้าง
ของสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกรแยกตามชนิดสารเคมีตกค้างที่พบ 

จากผลการศึกษาระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ า (mg/kg day bw) ในอ าเภอวัดสิงห์ 
พบว่าสารก าจัดวัชพืช Diuron และสารก าจัดแมลง Diazinon ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Organophosphate มีระดับความ
เสี่ยงมากและพบในทุกหมู่บ้านที่ท าการศึกษา สารกลุ่มนี้แม้สลายตัวได้ค่อนข้างเร็ว ไม่ค่อยมีการตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมระยะยาว แต่มีพิษเฉียบพลันสูง โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ Acetylcholinesterase  ท าให้
เกิดการสะสมของ Acetylcholine ที่ปลายเส้นประสาท พิษเฉียบพลันท าให้เกิดการกระตุ้นปลายประสาท
อย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้ง่ายอาการอ่ืนๆ ที่พบ มีคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้ าตาไหล เหงื่อออก ม่านตาหด 
กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ การเกร็งของหลอดลม กล้ามเนื้อกระตุก และมีเสมหะมาก (สรุปรายงานการเฝ้า
ระวังโรค, 2546) หากเกษตรกรได้รับการสัมผัสสารเคมีนี้ในปริมาณมากและเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดผลเสียต่อ
สุขภาพและอนามัยได้ สารที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง คือสารก าจัดแมลงกลุ่ม Carbamate ชนิด 
Methomyl, กลุ่ม Organophosphate ชนิด Thiaclopid และ สารก าจัดวัชพืช Pendimethalin พบในทุก
พื้นที่ ยกเว้นในพื้นที่บ้านโคกสุกและบ้านดอนตาล ต.หนองน้อยที่มีความเสี่ยงน้อย ส าหรับสารก าจัดวัชพืช 
Glyphosate และ  Ametryn และสารก าจัดเชื้อราชนิดThiabendazole และ Metalaxyl มีระดับความเสี่ยง
น้อยในเกือบทุกชุมชน ยกเว้นบ้านคลองปลาไหล ต.มะขามเฒ่าและบ้านทุ่งพงษ์ ต.หนองน้อย ที่พบสาร 
Thiabendazole มีระดับความเสี่ยงปานกลาง และพบสาร Ametryn และ Metalaxyl ในระดับเสี่ยงปานกลาง
ที่บ้านหนองแก ต.วังหมัน ส่วนสารก าจัดเชื้อราชนิด Mecarbam ไม่มีความเสี่ยงเลยในทุกพื้นที่ รายละเอียด
ระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่อ าเภอวัดสิงห์แสดงไว้ในตารางที่1 แผนที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการ
ตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรแต่ละชนิดต่อสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ศึกษา แสดงไว้ในภาพที่ 4 (A-J) 

 
ตำรำงที่ 1 ระดับความเส่ียงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ า ในพื้นที่อ าเภอวัดสิงห์ 
 

ต ำบล/หมู่บ้ำน ระดับควำมเสี่ยงด้ำนสขุภำพ ของสำรเคมีในน้ ำ  
  Diazinon Diuron Thiaclopid Methomyl Pendime 

thalin 
Thiabenda 
zole 

Ametryn Glyphosate Metalaxyl Mecar 
bam 

ต.มะขำมเฒ่ำ                     
ปากคลองมะขามเฒ่า มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านท่าแร่ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านคลองมอญ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านคลองปลาไหล มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านหนองพญา มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
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ต ำบล/หมู่บ้ำน ระดับควำมเสี่ยงด้ำนสขุภำพ ของสำรเคมีในน้ ำ  
  Diazinon Diuron Thiaclopid Methomyl Pendime 

thalin 
Thiabenda 
zole 

Ametryn Glyphosate Metalaxyl Mecar 
bam 

บ้านหนองพญานอก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านหนองน้อย มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านดอนหนองโพธิ์ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
ต.วังหมัน                     
บ้านหนองแก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย ปานกลาง ไม่เสี่ยง 
ต.หนองขุ่น                     
บ้านหนองพลับ  มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านหนองคอกควาย มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านหนองบ่อหว้า มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านหนองกระทิง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
ต.หนองน้อย                     
บ้านหนองน้อย มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านโคกสุก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านดอนตาล มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านดอนแต้ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านหนองบัวบ้า มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
บ้านทุ่งพงษ์ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย ไม่เสี่ยง 
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D 

A B C 

E F 

G H I 

J 
ภำพที่ 4 แผนที่ความเส่ียงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างน้ า
ในนาข้าวต่อสุขภาพของเกษตรกร อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท A, B, C, D, E, F, 
G, H, I และ J  คือ แผนที่ความเส่ียงการการตกค้างของสาร Ametryn, Diazinon, 
Diuron, Glyphosate, Mecarbam, Metalaxyl, Methomyl, Pendimethalin, 
Thiabendazole และ Thiaclopid 
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ส าหรับผลการศึกษาระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ า (mg/kg day bw) ในอ าเภอ
หันคา พบว่าสารก าจัดวัชพืช Diuron และสารก าจัดแมลง Diazinon ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Organophosphate 
มีระดับความเสี่ยงมากและพบในทุกหมู่บ้านที่ท าการศึกษายกเว้นบ้านสระคู่ ต.หนองแซงเท่านั้นที่พบ
ความเสี่ยงของสาร Diazinon ที่ระดับปานกลาง สารที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางที่พบในทุกพื้นที่ คือ
สารก าจัดแมลงกลุ่ม Carbamate ชนิด Methomyl และกลุ่ม Organophosphate ชนิดThiaclopid 
กลุ่มOrganochloride ชนิด Endosulfan และ สารก าจัดวัชพืช Pendimethalin พบในทุกพื้นที่ ยกเว้น
ในพื้นที่บ้านดอนตูม ต.ห้วยงูที่พบระดับความเสี่ยงของสาร Endosulfan ในระดับน้อย และบ้านสะดือ
สิงห์ ต.วังไก่เถื่อนที่พบระดับความเสี่ยงของสาร Pendimethalin มีความเสี่ยงน้อย ส าหรับสารก าจัดเชื้อ
ราชนิด Metalaxyl พบว่ามีระดับความเสี่ยงน้อยในทุกชุมชน สารก าจัดวัชพืช Glyphosate และ  
Ametryn มีระดับความเสี่ยงน้อยในเกือบทุกชุมชน ยกเว้นบ้านสระดู่ ต.หนองแซงที่พบระดับความเสี่ยง
ของสารAmetryn ระดับปานกลาง ส่วนบ้านควนกระโดน ต.หันคา และบ้านดอนกระโดน ต.วังไก่เถื่อนไม่
พบความเสี่ยงของสารก าจัดวัชพืช Glyphosate สารก าจัดเชื้อราชนิดThiabendazole มีระดับความ
เสี่ยงทั้งน้อยและปานกลาง โดยมีระดับความเสี่ยงน้อยในทุกชุมชนของต.ห้วยงูและต.บ้านเชี่ยน แต่ในต.
หนองแซงมี2หมู่บ้านคือ บ้านดอนจันทร์และบ้านวังลั่นทมที่พบระดับความเสี่ยงปานกลาง ในต.สามง่าม
ท่าโบสถ์พบ 5 ชุมชนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง อีก 4 ชุมชนมีระดับความเสี่ยงน้อย ต.หันคา มี 2 
ชุมชนท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง อีก 4 ชุมชนมีระดับความเสี่ยงน้อย และในต.วังไก่เถื่อน พบสาร
Thiabendazole มีระดับความเสี่ยงปานกลางในบ้านคลองคต ชุมชนอ่ืนๆพบระดับความเสี่ยงน้อย ส่วน
สารก าจัดเชื้อราชนิด Mecarbam ไม่มีความเสี่ยงเลยในทุกพื้นที่ รายละเอียดระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ
แสดงไว้ในตารางที่2 แผนที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรแต่ละชนิดต่อ
สุขภาพของชุมชนในพื้นที่ศึกษา แสดงไว้ในภาพที่ 5 (A-K) 

 

ตำรำงที่ 2 ระดับความเส่ียงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ า ในพื้นที่อ าเภอหันคา 
 

หมู่บ้ำน/ต ำบล ระดับควำมเสี่ยงด้ำนสขุภำพ ของสำรเคมีในน้ ำ 
 

Ametryn Diazinon Diuron Endo 
sulfan 

Glypho 
sate 

Mecar 
bam 

Meta 
laxyl 

Methomyl Pendi 
methalin 

Thiaben 
dazole 

Thiaclopid 

ต.หนองแซง                       
บ้านแหลมทอง น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านหนองแซงตีนด น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านกลางทุ่ง น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านสระดู่ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านดอนจันทน์ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านช าแระ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านดอนพุทรา น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านหนองกาเหลือง น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านวังลั่นทม น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ต.ห้วยงู                       
บ้านคลองจันทร์ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านห้วยงู น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านดอนชงโค น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านหนองกระเบา น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านโคกหมู น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านท่าแก้ว น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านดอนซาก น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านดอนตูม น้อย มาก มาก น้อย น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านคลองห้วยงู น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านวังสามัคคี น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
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ต.สำมง่ำมท่ำโบสถ์                       
บ้านหม่ืนเทพ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านวังจิก น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านวงเดือน น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านวังจิก น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านหนองหวาย น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านท่าโบสถ์ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านท่าฟืน น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านทับใต้ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านท่ากรวด น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ต.หนัคำ                       
บ้านดอนไร่ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านหันคาเหนือ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านควนกะโดน น้อย มาก มาก ปานกลาง ไม่เสี่ยง ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านต้นเดี่ยว น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านหนองต่อ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านพวก น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
ต.วังไก่เถื่อน                       
บ้านคลองคต น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
บ้านดอนกระโดน น้อย มาก มาก ปานกลาง ไม่เสี่ยง ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านท่าบ้านหลวง น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านวังกะชาย น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านถ้ าเข้ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านสะตือสิงห์ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง 

ต.บ้ำนเชี่ยน                       
บ้านเชี่ยน น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านเชี่ยน น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านทับนา น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านใหม่ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านดอนกระดาษ น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านบางล่ี น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านท่าบ้านหลวง น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 
บ้านพราน น้อย มาก มาก ปานกลาง น้อย ไม่เสี่ยง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง 



ความเสี่ยงด้านสุขภาพของชุมชนจากการตกค้างของสารเคมี 

ทางการเกษตรในนาข้าว จังหวัดชัยนาท

126

Vol .21 No.1 /  2019Journal  of  Soc ia l
Development

 

   

A B C 

D E F 

G H 

J K 

I1
11 

ภำพท่ี 5 แผนที่ความเสี่ยงจากการ
ตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรใน
ตัวอย่างน้ าในนาข้าวต่อสุขภาพของ
เกษตรกร อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   
A, B, C, D, E, F, G, H, I ,J และ K  คือ 
แผนทีความเสี่ยงการการตกค้างของสาร 
Ametryn, Diazinon, Diuron, 
Endosulfan, Glyphosate, 
Mecarbam, Metalaxyl, 
Methomyl, Pendimethalin, 
Thiabendazole และ Thiaclopid 
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สรุปและอภิปรำยผล 
  ผลการศึกษาชนิดและปริมาณการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจาก
นาข้าว และค่าความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร น ามาประเมินความเสี่ยงโดยใช้
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาค่าปริมาณความเสี่ยงด้านสุขภาพเฉลี่ยรอบจุดต าแหน่ง
หมู่บ้านรัศมี 250 เมตรของสารเคมีในน้ า (mg/kg day bw) รายหมู่บ้านจ าแนกตามชนิดของสารเคมี
ตกค้างที่พบ ท าการค านวณระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ ารายหมู่บ้าน ค่าที่ได้น ามาจัดท า
แผนที่ความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกรแยกตามชนิดสารเคมี
ตกค้างที่พบ จากผลการศึกษาระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพของสารเคมีในน้ า (mg/kg day bw) พบว่า
สารก าจัดวัชพืช Diuron และสารก าจัดแมลง Diazinon ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Organophosphate มีระดับความ
เสี่ยงมากและพบในทุกหมู่บ้านที่ท าการศึกษา สารก าจัดแมลงกลุ่ม Carbamate ชนิด Methomyl กลุ่ม 
Organophosphate ชนิด Thiaclopid และ สารก าจัดวัชพืช Pendimethalin มีระดับความเสี่ยงปาน
กลาง สารก าจัดวัชพืช Glyphosate และ Ametryn  สารก าจัดแมลง Thiabendazole และ สารก าจัด
เชื้อรา Metalaxyl มีระดับความเสี่ยงน้อย และสาร Mecarbam ไม่มีความเสี่ยงเลย  
 
ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 เกษตรกรจังหวัดชัยนาทสว่นใหญ่ปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ าตม มีบางส่วนก็ใช้เครื่องจักรในการ
ปักด า ซึ่งในปัจจบุันเร่ิมนิยมปลกูข้าวนาด ากันมากข้ึน ในการศกึษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบชนิด
และปริมาณการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร และค่าความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมี ในนาด า
และนาหว่านน้ าตม และพฤติกรรมการใช้สารเคมีของชุมชนควบคู่ไปด้วย 
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