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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปี 2556 
 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

2. โครงการวิจัย  : การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัด 

  ศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม 

    กิจกรรมที ่3  : การสะสมและการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 

    กิจกรรมย่อย 3.1 : การสะสมสารพิษตกค้างในแหล่งน้ าใต้ดินบริเวณเกษตรกรรม 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): 3.1.1 การสะสมสารพิษตกค้างในแหล่งน้ าใต้ดินบริเวณเกษตรกรรมพ้ืนที่ 

                                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Accumulation of Pesticide Residues in Groundwater in  

 Agricultural Area: Lower Northeastern Region  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง : นายประกิจ  จันทร์ติ๊บ  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  สปผ.                                       

   ผู้ร่วมงาน     นางสาวปภัสรา คุณเลิศ  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  สปผ.                                          

 
5. บทคัดย่อ 

ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงน ้ำใตด้ินจำกบ่อบำดำลบริเวณพืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีใกลเ้คียงในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เลือกก ำหนดจุดเก็บตวัอย่ำงได ้4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครรำชสีมำ บุรีรมัย ์ศรีสะ
เกษ และสุรินทร  ์ไดจุ้ดเก็บรวม 26 จุด โดยเก็บตัวอย่ำงน ำ้ใตด้ินทุก ๆ 3 เดือน จ ำนวน 3 ครัง้ ระหว่ำงเดือน
กุมภำพันธ์ ถึงเดือนกรกฎำคม 2556 เป็นตัวอย่ำงน ำ้ใตด้ินรวมทั้งหมด 67 ตัวอย่ำง เพ่ือหำชนิดและปริมำณ
สำรพิษตกค้ำงในน ้ำใต้ดิน  โดยตรวจวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำงของสำรก ำจัดแมลง 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่ม 
Organochlorines, Organophosphorus, Pyrethroids และ Carbamates  สำรป้องกันก ำจัดโรคพืช 1 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุม่ Acylalanine และสำรก ำจดัวชัพืชกลุม่ Triazines ไดแ้ก่ atrazine, ametryn และ metribuzine   

ผลกำรตรวจวิเครำะหพ์บสำรพิษตกคำ้งในน ำ้ใตด้ินทัง้หมด 1 ตวัอย่ำง คิดเป็นรอ้ยละ 1 โดยพบสำรพิษ
กลุ่ม Triazine 1 ตวัอย่ำง ชนิดสำรพิษท่ีพบ ไดแ้ก่ atrazine 1 ตวัอย่ำง ปริมำณ 0.03 ไมโครกรมัต่อลิตร ส  ำหรบั
สำรป้องกนัก ำจัดแมลงกลุ่ม Organochlorines, Organophosphorus, Pyrethroids และ Carbamates และสำร
ป้องกนัก ำจดัโรคพืชกลุ่ม Acylalanine ผลกำรวิเครำะหต์รวจไมพ่บสำรพิษตกคำ้ง ปริมำณสำรพิษตกคำ้งท่ีพบใน
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น ำ้ใตด้ินมีปริมำณต ่ำกว่ำค่ำปริมำณสงูสดุท่ีก ำหนดใหม้ีได ้(Maximum Allowable Concentration: MAC) ในน ำ้
ดื่ม น ำ้เพ่ือใช้อุปโภคและใช้เพ่ือกำรเกษตร และต ่ำกว่ำค่ำควำมเป็นพิษต่อปลำและสัตวน์  ำ้ (Median Lethal 
Concentration : LC50)  

 
Abstract 

The accumulation of pesticide residues in groundwater in the Lower Northeastern Region 
agricultural Area was studied by surveying and sampling water from artesian wells in agricultural and 
nearby areas. The sampling points were selected from 4 provinces, including Nakhon Ratchasima , 
Buriram , Surin and Sisaket province, with a total of 26 sampling points. The collecting of groundwater 
samples were proceeded for 3 times during February to July 2013 with a total of 67 groundwater 
samples. To identify and quantify, 4 groups of insecticides including organochlorines, 
organophosphorus, pyrethroids and carbamates, fungicide and herbicides, gas and liquid 
chromatography has been applied in this work. The results show that only one herbicide, as atrazine,  
was found in one sample with amount of 0.03 micrograms per liter and did not find insecticides, 
organochlorines, organophosphorus, pyrethroids, and carbamates, also fungicides in all samples. The 
pesticide residue found in the groundwater is lower than the Maximum Allowable Concentration (MAC) 
in drinking water for domestic and agricultural use and lower than the Median Lethal Concentration 
(LC50) which does not affect to fish and aquatic animal. 

 
6. ค ำน ำ 

น ำ้บำดำลหรือน ำ้ใตด้ินโดยทั่วไปมกัจะใชส้ื่อในควำมหมำยเดียวกัน  เกิดจำกน ำ้ผิวดินท่ีซึมผ่ำนชัน้ดิน
ตำ่งๆ ลงไปจนถงึชัน้ดินหรือชัน้หินท่ีไม่ซมึน ำ้ และเกิดกำรสะสมอยู่ระหว่ำงช่องวำ่งของเนือ้ดิน โดยเฉพำะชัน้ดินท่ี
เป็นกรวด ทรำยหิน ปริมำณของน ำ้ท่ีขงัอยู่ในชัน้ของดินดงักล่ำวจะค่อย  ๆ เพ่ิมปริมำณมำกขึน้ในฤดฝูน และลด
ปริมำณลงในฤดแูลง้ น ำ้บำดำลจะมีกำรถ่ำยเทระดบัไดเ้ช่นเดียวกบัน ำ้ผิวดิน มนุษยน์ ำน ำ้บำดำลมำใชป้ระโยชน์
โดยกำรเจำะบ่อบำดำล เน่ืองจำกน ำ้เป็นตวัท ำลำยท่ีดี ในขณะท่ีซมึผ่ำนชัน้ดินลงไปก็จะละลำยเอำแรธ่ำตแุละสำร
ตำ่ง ๆ ในชัน้ดินปะปนลงไปดว้ยรวมทัง้สำรก ำจดัศตัรูพืชและวตัถมุีพิษกำรเกษตรชนิดต่ำง ๆ  ดงันัน้น ำ้จำกบ่อน ำ้
บำดำลจะพบวำ่มีควำมใสสะอำดปรำศจำกเชือ้โรค แตม่กัมีปริมำณของแรธ่ำตแุละสำรละลำยตำ่ง ๆ เจือปนอยู่ใน
น ำ้แตกตำ่งกนัไป (กรมทรพัยำกรน ำ้บำดำล) ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีรำบสงู มีพืน้ท่ี
เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็นภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนลำ่ง พืน้ท่ีโดยทั่วไปเป็นท่ีรำบ
กวำ้งใหญ่และติดต่อถึงกนัไดโ้ดยตลอด มีทิวเขำกัน้ท่ีรำบออกเป็นตอน  ๆ ลกัษณะแบบนีท้  ำใหแ้หล่งน ำ้ผิวดินใน
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือจ ำนวนแหล่งน ำ้มีไม่มำกเหมือนภำคอื่น ๆ เช่นภำคกลำง ท ำใหใ้นกำรอุปโภค บริโภค 
และกำรท ำเกษตรกรรมตอ้งมีกำรน ำน ำ้ใตด้ินมำใชร้่วมดว้ย จำกกำรส ำรวจเพ่ือศกึษำกำรสะสมสำรพิษตกคำ้งใน
แหล่งน ำ้ใตด้ินบริเวณเกษตรกรรมในครัง้นี ้พบว่ำทำงตอนลำ่งของภำคเกษตรกรส่วนใหญ่ท ำนำขำ้ว  พืชไร ่ไดแ้ก่ 
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ออ้ย ขำ้วโพด มันส ำปะหลัง ถั่วลิสง พืชผัก ไดแ้ก่ พริก มะเขือเทศ มะเขือยำว ผักกวำงตุง้ ผักกำดหอม คะน้ำ 
ถั่วฝักยำว หวัไชเทำ้ และอื่น ๆ จงึมีกำรใชว้ตัถุมีพิษกำรเกษตรหลำกหลำยชนิดเพ่ือป้องกนัก ำจดัศัตรูพืช เช่น สำร
ก ำ จั ด แ ม ล ง  ไ ด้ แ ก่  abamectin, carbofuran, cabosulfan, chlorpyrifos, cypermethrin, dimethoate, 
dicrotophos, imidacloprid, omethoate และ methomyl สำรก ำจัดโรคพืช ได้แก่ mancozeb และ metalaxyl 
สำรก ำจัดวัชพืช ได้แก่ 2,4-D, alachlor, ametryn, atrazine, diuron, glyphosate และ paraquat กำรใช้สำร
ก ำจัดศัตรูเหล่ำนี ้จะถูกชะลงสู่แหล่งน ำ้ทั้งผิวดินและใตด้ินได ้สำรชนิดใดมีควำมสำมำรถละลำยน ำ้ไดด้ีก็จะ
สำมำรถซึมลงสู่ใตด้ินได ้โดยเฉพำะสำรก ำจดัวชัพืชกลุ่ม Trazines เช่นสำรพิษชนิด ametryn และ atrazine ใน
บริเวณท่ีมีกำรใชส้ำรพิษชนิดนีป้ริมำณมำก เช่นไร่ออ้ย โดย US.EPA รำยงำนว่ำพบ atrazine ปนเป้ือนในน ำ้ใต้
ดินในระดบัสงู ในบำงรฐัของอเมริกำท่ีมีกำรใชใ้นแหล่งปลกู (US.EPA) ในประเทศอินเดียกำรศกึษำกำรปนเป้ือน
สำรพิษตกค้ำงกลุ่มออรก์ำโนคลอรีนในจังหวัด Thiruvallur ผลกำรศึกษำพบ DDT, HCH และเมตำโบไลต ์ 
endosulfan และเมตำโบไลต ์ควำมเขม้ขน้อยู่ในช่วง 0.8 ไมโครกรมัตอ่ลิตรถงึ 15.9 ไมโครกรมัตอ่ลิตร ซึง่แสดงให้
เห็นว่ำมีกำรปนเป้ือนสำรกลุ่มออรก์ำโนคลอรีนในปริมำณสูงในน ำ้ใต้ดิน (R. Jayashree et al., 2007) และพบ 
gamma-HCH, malathion และ dieldrin ปริมำณสงูสดุคือ 0.90, 29.84 และ 16.28 ไมโครกรมัต่อลิตรตำมล ำดบั 
บริเวณเขตอตุสำหกรรมในจงัหวดั Kanpur รฐั Uttar Pradesh ของอินเดียดว้ยเช่นกนั (N. Sankararamakrishnan 
et al., 2005) จำกกำรศึกษำสำรพิษตกคำ้งน ำ้ใตด้ินในแหล่งปลูกสม้ท่ีส  ำคัญของยุโรปใตท่ี้เขตวำเลนเซียของ
ประเทศสเปน ระหว่ำงปี 2000 ถึงปี 2003 สำรก ำจัดวชัพืชท่ีพบบ่อยคือ simazine, terbuthylazine, bromacil, 
terbumeton และ diuron โดยท่ี simazine เป็นสำรท่ีพบบ่อยท่ีสดุรองลงมำคือ สำรเมตำโบไลตข์อง triazine (F. 
Hernández et al., 2008) ส  ำหรับประเทศไทยจำกกำรศึกษำกำรปนเป้ือนวัตถุมีพิษในน ้ำใต้ดินบริเวณพื้นท่ี
เกษตรกรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของศิวำภรณ์ และคณะ (2549) พบกำรปนเป้ือนของสำรก ำจัด
วชัพืช atrazine และ metribuzine ปริมำณสงูสดุ 0.03 ไมโครกรมัต่อลิตรและ 0.09 ไมโครกรมัต่อลิตรตำมล ำดบั 
ในแหล่งน ำ้ใตด้ินบริเวณบ่อบำดำลอ ำเภอหนองหิน จงัหวดัเลย และจำกกำรศกึษำกำรปนเป้ือนวตัถุมีพิษในน ำ้ใต้
ดินบริเวณพืน้ท่ีเกษตรกรรมภำคเหนือตอนลำ่งของปรีชำ และคณะ (2549) ตรวจพบ atrazine ปริมำณสงูสดุ 0.15 
ไมโครกรมัต่อลิตร บริเวณอ ำเภอบึงสำมคัคี จงัหวดัก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีกำรท ำเกษตรกรรมไร่ออ้ยมำก
และมีกำรใชส้ำรพิษชนิดนีใ้นปริมำณมำก ดงันัน้กลุม่วิจยัวตัถมุีพิษกำรเกษตรจงึไดศ้กึษำกำรสะสมสำรพิษตกคำ้ง
ในแหล่งน ำ้ใตด้ินบริเวณเกษตรกรรมพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่งอีก เพ่ือเป็นขอ้มลูในกำรเฝำ้ระวงัและ
ติดตำมกำรปนเป้ือนสำรพิษในน ำ้ใตด้ินและใหเ้กิดควำมปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค อปุโภคและเกษตรกรผูใ้ชน้  ำ้ 

 
7. วิธีด ำเนินกำร 
อุปกรณ ์
1. เครื่องแกว้ 
เครื่ องแก้วท่ี ใช้ ในกำรสกัดได้แก่  separatory funnel, beaker, cylinder, Erlenmeyer flask, round bottom flask, 
graduated tube, glass vial for auto sampler, pipette, volumetric flask และ glass funnel เครื่องแกว้ท่ีใชใ้นกำรเตรียม
สำรละลำยมำตรฐำน ไดแ้ก่ auto pipette volumetric pipette และ volumetric flask class A 
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2. เคมีภณัฑช์นิดตำ่ง ๆ   
2.1 สำรเคมีชนิด analytical grade ส ำหรบัใชใ้นกำรสกัดตัวอย่ำง ไดแ้ก่ anhydrous sodium sulfate (anh. Na2SO4), 

acetone, ethyl acetate, hexane, sulfuric acid, methanol, sodium hydroxide 
2.2 สำรเคมชีนิด pesticide grade และ HPLC grade ไดแ้ก่ acetone, acetonitrile, ethyl acetate, hexane, water, 

isopropanol,   methanol และ iso-octane  
2.3  สำรมำตรฐำน pesticide grade  

2.3.1 กลุม่ Organochlorines 16 ชนิด ประกอบดว้ย aldrin, alpha BHC, alpha endosulfan, beta endosulfan, 
dieldrin, endosulfan sulfate, endrin, gamma BHC, heptachlor, heptachlor epoxide, o,p'-DDE, o,p'-DDT, 
o,p'-TDE, p,p'-DDE, p,p'-DDT และ p,p'-TDE  

2.3.2 กลุม่ Organophosphorus 21 ชนิด ประกอบดว้ย azinphos ethyl, chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, 
diazinon, dicrotophos, dimethoate, EPN, ethion, ethoprophos, fenthion, fenitrothion, malathion, 
methidathion, monocrotophos, parathion methyl, pirimiphos methyl, profenofos, triazophos, 
methamidophos, omethoate และ phosalone  

2.3.3 กลุม่ Pyrethroids 7 ชนิด ประกอบดว้ย bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, lambda cyhalothrin, 
deltamethrin, fenvalerate และ permethrin  

2.3.4 กลุม่ Carbamates 11 ชนิด ประกอบดว้ย 3 - keto carbofuran, 3 - OH carbofuran, carbaryl, carbofuran, 
fenobucarb, methomyl, metolcarb, isoprocarb, methiocarb, iprodione และ promecarb 

2.3.5 กลุม่ Triazines 3 ชนิด ประกอบดว้ย atrazine, ametryn และ metribuzine 
2.3.6 กลุม่  Acylalanine 1 ชนิด ประกอบดว้ย metalaxyl 

3. เครื่องมือวิทยำศำสตร ์
เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 2 และ 5 ต  ำแหน่ง เครื่องสกดัวตัถมุีพิษ separatory funnel shaker เครื่องลดปริมำตรชนิด rotary 
evaporator เครื่องลดปริมำตรชนิด nitrogen evaporator ตูอ้บสำรเคมี ตูดู้ดควำมชืน้ (desiccator) เครื่องผสมสำรละลำย 

(vortex mixer) ตูเ้ย็นอณุหภูมิ 5  3 องศำเซลเซียส ตูแ้ช่ (Freezer) อุณหภูมิ – 20  5 องศำเซลเซียส เครื่องตรวจวดัใน
ภำคสนำม ไดแ้ก่เครื่องวดัค่ำกรด-ด่ำง ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ และอื่น ๆ  เครื่อง Gas Chromatograph (GC) ของบริษัท Agilent 
Technology รุ่น HP 6890 พรอ้มหัวตรวจวัดชนิด Flame Photometric Detector (FPD) และ Electron Capture Detector 
(ECD) เครื่ อง Gas Chromatograph /Mass Selective Detector (GC/MSD) รุ่น 5973 และเครื่ อง High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) ของบริษัท Agilent Technology รุน่ 1100 Series  

4. วสัดอุปุกรณส์  ำหรบัเก็บตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ แครงท ำดว้ย stainless steel และขวดพลำสติกชนิด polypropylene พรอ้มฝำปิด   
ส ำหรบัเก็บตวัอย่ำงน ำ้ ถงัแช่เย็นรกัษำสภำพตวัอย่ำงในระหวำ่งขนสง่  

 
วิธีกำร 
1. กำรส ำรวจพืน้ท่ีและก ำหนดจดุเก็บ 
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1.1 สืบคน้ติดต่อขอข้อมูลแหล่งน ้ำใตด้ินจำกกรมทรัพยำกรน ำ้บำดำลส ำรวจพืน้ท่ีเกษตรกรรมในเขตภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยศกึษำขอ้มลูจำกส ำนกังำนกำรเกษตรจงัหวดั และลงพืน้ท่ีสอบถำมขอ้มลูกำรใชส้ำรพิษ
แหล่งเกษตรกรรมของเกษตรกร เพ่ือใชป้ระกอบในกำรตรวจวิเครำะหส์ำรพิษตกคำ้ง ก ำหนดจุดเก็บบริเวณภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ใชเ้ครื่อง GPS ในกำรหำพิกดัทำงภูมิศำสตรใ์นปี 2556 ไดจุ้ดเก็บรวมทัง้สิน้ 26 
จดุใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครรำชสีมำ บรุีรมัย ์ศรีสะเกษ และสรุินทร ์แบ่งเป็นจงัหวดัดงันี ้ 

1.1.1 จงัหวดันครรำชสีมำ 8 จุด ไดแ้ก่ อ  ำเภอโชคชยั 1 จุด อ ำเภอปักธงชยั 1 จดุ อ ำเภอปำกช่อง 3 จุด อ ำเภอ
หนองบญุมำก 2 จดุ และ อ ำเภอหว้ยแถลง 1 จดุ 

1.1.2  จงัหวดับรุีรมัย ์1 จดุ ไดแ้ก ่อ ำเภอล ำปลำยมำศ 1 จดุ  
1.1.3 จงัหวดัศรีสะเกษ 10 จดุ ไดแ้ก่ อ  ำเภอกนัทรำรมณ ์5 จดุ อ ำเภอขขุนัธ ์3 จดุ อ ำเภอยำงชุมนอ้ย 1 จดุและ

อ ำเภอวงัหิน 1 จดุ 
1.1.4 จงัหวดัสรุินทร ์7 จดุ ไดแ้ก่ อ  ำเภอเมือง 2 จดุ อ ำเภอปรำสำท 2 จดุ อ ำเภอศีขรภมูิ 1 จดุ และอ ำเภอสงัขะ 

2 จดุ   
2. ระยะเวลำในกำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้  
 เก็บตวัอย่ำงน ำ้ใตด้ินทกุ ๆ  3 เดือน ระหวำ่งเดือนกมุภำพนัธ ์2556 ถงึเดือนกรกฎำคม 2556 รวม 3 ครัง้ ครัง้แรกเป็น
ช่วงฤดหูนำว เดือนกมุภำพนัธ ์2556 ครัง้ท่ี 2 ช่วงฤดรูอ้น เดือนพฤษภำคม 2556 ครัง้ท่ี 3 ช่วงฤดฝูน เดือนกรกฎำคม 2556 ได้
ตวัอย่ำงน ำ้ทัง้หมด  67 ตวัอย่ำง    
3. วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้ใตด้ิน (Keith, 1991)  
3.1 ก่อนเก็บตวัอย่ำงน ำ้ จะมีกำรเปิดน ำ้ทิง้ก่อนประมำณ 20 – 30 นำที ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัควำมลกึของบ่อ และเพ่ือป้องกนักำร
ปนเป้ือนของสำรพิษท่ีอำจจะตกคำ้งในท่อสง่น ำ้ และในบ่อบำดำล 
3.2 วดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (electrical conductivity) ในน ำ้ ประมำณ 2-3 ครัง้ จนค่ำกำรน ำไฟฟ้ำคงท่ี ท ำกำรวดัคณุภำพน ำ้ เช่น 
ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) อณุหภูมิของน ำ้และอำกำศ และค่ำปริมำณสำรทัง้หมดท่ีละลำยในน ำ้ (Total Dissolved Solid) 
หลังจำกนั้นเก็บตัวอย่ำงน ้ำใส่ขวดพลำสติกให้เต็มขวดปริมำตร 3 ลิตร แช่ตัวอย่ำงในน ้ำแข็งไวร้ะหว่ำงกำรน ำส่ง
หอ้งปฏิบตัิกำร  

4. กำรเตรียมสำรละลำยของสำรมำตรฐำน  
เตรียม stock standard solution ของสำรพิษแต่ละชนิดใหม้ีควำมเขม้ขน้ ประมำณ 1,000 ไมโครกรมัต่อมิลลิลิตร 

เตรียม Intermediate standard solution ให้ได้สำรละลำยของสำรมำตรฐำนผสม ท่ีมีควำมเข้มข้นอยู่ในช่วง 50 - 200 
ไมโครกรมัตอ่มิลลิลิตร และเตรียม  working standard solution ใหไ้ดส้ำรละลำยของสำรมำตรฐำนผสมของแตล่ะกลุม่ใหม้ี
ควำมเขม้ขน้ประมำณ 0.01 - 2.50 ไมโครกรมัตอ่มิลลิลิตร 

5. วิธีกำรสกดัตวัอย่ำง 
 5.1 กำรสกดัสำรพิษในน ำ้ 

5.1.1 กลุม่ Organochlorines และกลุม่ Pyrethroids (AOAC, 2005)  
  ตวงน ำ้ปริมำตร 1,000 มิลลิลิตร เติม hexane (AR) 100 มิลลิลติร เขย่ำโดยใช ้separatory funnel 

shaker นำน 3 นำที ตัง้ทิง้ไวใ้หแ้ยกชัน้ ไขชัน้ลำ่งทิง้ ชัน้บนกรองผำ่น sodium sulfate anhydrous ท ำซ ำ้อีก 2 
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ครัง้โดยใชป้ริมำตร hexane (AR) ครัง้ละ 50 มิลลิลิตร เก็บชัน้ของ hexane กรองรวมกนั  ลำ้ง separatory funnel 
ดว้ย hexane (AR) 10 มิลลิลิตร 2 ครัง้ น ำไปลดปริมำตรโดยใช ้rotary evaporator ท่ีอณุหภมูิ 40 องศำเซลเซียส 
จนเกือบแหง้ ปรบัปริมำตรดว้ย hexane (PR) ลดปริมำตรสำรสกดัดว้ย nitrogen evaporator และปรบัปริมำตร
ใหไ้ด ้1 มิลลิลิตร น ำไปฉีดเครื่อง GC ชนิดหวัตรวจวดั ECD 

5.1.2 กลุม่ Organophosphorus, Carbamates, Acylalanine และ Triazines (AOAC, 1995) 
  ใชวิ้ธีกำรสกดัเช่นเดียวกบัวิธีกำรสกดัสำรพิษกลุม่ Organochlorines และกลุม่ Pyrethroids 

นขอ้ 5.1.1 แตจ่ะเปลี่ยนจำก hexane เป็น ethyl acetate และน ำสำรสกดัท่ีไดฉี้ดเครื่อง GC ชนิดหวัตรวจวดั 
FPD เพ่ือตรวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุม่ Organophosphorus ฉีดเครื่อง HPLC ชนิดหวัตรวจวดั DAD เพ่ือ
ตรวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุม่ Carbamates และฉีดเครื่อง GCMS เพ่ือตรวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุม่ Triazines 

6. กำรเตรียมเครื่อง GC GC/MSD และ HPLC 
ตวัอย่ำงน ำ้ใตด้ินท่ีสกดัไดน้  ำไปตรวจวิเครำะหห์ำชนิดและปริมำณสำรพิษ 
6.1 เครื่อง Gas Chromatograph หวัตรวจวดัชนิด Electron Capture Detector (ECD) ใชต้รวจวิเครำะหส์ำรพิษ 
กลุม่ Organochlorines และกลุม่ Pyrethroids ควบคมุสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องดงันี ้    
Mode    : splitless  
GC column  : DB 1701 capillary, ควำมยำว 30 เมตร x เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 0.32 มิลลิเมตร,  
      stationary phase 0.25 ไมโครเมตร  

Temperature  : injector = 230 C, detector = 300 C  

Oven program  : 80C (1 นำที)  20 C/นำที   220 C (2 นำที) 1 C/นำที 235 C (1 นำที) 20 C/นำที  240 C (1 นำที)    

25 C/นำที  265 C (12 นำที)  20 C/นำท ี 280 C (8 นำที) 
Carrier gas  : helium flow 1.4 มิลลิลิตร/นำที  
Make up gas  : nitrogen flow 30 มิลลิลิตร/นำที 
Injection volume : 1 ไมโครลิตร 

6.2 เครื่อง Gas Chromatograph หวัตรวจวดัชนิด Flame Photometric Detector (FPD) ใชต้รวจวิเครำะหส์ำรพิษ 
กลุม่ Organophosphorus ควบคมุสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องดงันี ้ 
Mode  : splitless  
GC column    : DB 1701 capillary, ควำมยำว 30 เมตร x เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 0.25 มิลลิเมตร,  
        stationary phase 0.25 ไมโครเมตร 

Temperature   : injector = 230C, detector = 250 C 

Oven program : 80C (1 นำที) 20 C/นำท ี194C (1 นำที) 2 C/นำที   197C (1 นำที)   5 C/นำท ี  200C (1 นำที)       
                                                                                        1 C/นำท ี  210C (2 นำที)  0.5 C/นำที 212C (1 นำที)  30 C/นำที  260C (17 นำที)                  
Carrier gas  : helium flow 1.2 มิลลิลิตร/นำที  
Make up gas  : nitrogen flow 60 มิลลิลิตร/นำที  
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Ignite gas   : H2 110 มิลลิลิตร/นำที, Air 150 มิลลิลิตร/นำที 
Injection volume : 1 ไมโครลิตร 

6.3 เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หัวตรวจวัดชนิด Diode Array Detector 
(DAD) ใชต้รวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุม่ Carbamates และ กลุม่ Acylalanine ควบคมุสภำวะกำรท ำงำนของเครื่อง
ดงันี ้

 Wavelength : 220 นำโนเมตร 
 Column  : Eclipse XDB-C18   ควำมยำว 150 มิลลิเมตร 
      เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 4.6 มิลลิเมตร  ขนำดอนภุำค 5 ไมโครเมตร 
 Flow rate   : 1.0 มิลลิลิตรตอ่นำที 
 Mobile Phase :  Water: acetonitrile = 65:35 % 
 Temperature : 30 องศำเซลเซียส 
 Injection volume      : 10 ไมโครลิตร 
6.4 เครื่อง Gas Chromatograph หวัตรวจวดัชนิด Mass Selective Detector (GC/MSD)  
 ใชต้รวจวิเครำะหส์ำรพิษกลุม่ Triazines ควบคมุสภำวะกำรท ำงำนของเครื่องดงันี ้

        Mode  : splitless  
 GC column  : RTX – 5ms capillary, ควำมยำว 30 เมตร x เสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 0.25 มิลลิเมตร,  

       stationary phase 0.25 ไมโครเมตร  

  Temperature : injector = 250 C, detector: MS Source = 250 C, MS Quadrupole = 150 C 

              Oven program  : 50C (1 นำที) 15 C/นำท ี  180 C (1 นำที)  3 C/นำที 200 C (0 นำที) 1 C/นำท ี 210 C (0 นำที)    

     15 C/นำที  290 C (5 นำที)  
   Carrier gas : helium flow 1.4 มิลลิลิตร/นำที  
 Injection volume : 1 ไมโครลิตร 

  
ระยะเวลำ เดือนตลุำคม 2555 – เดือนกนัยำยน 2556 
สถำนที่ท ำกำรทดลอง พืน้ท่ีเกษตรกรรมในเขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือในจังหวดันครรำชสีมำ บุรีรมัย ์ศรีสะ
เกษ และสรุินทร ์และหอ้งปฏิบัติกำรกลุ่มงำนวิจัยผลกระทบจำกกำรใชว้ตัถุมีพิษกำรเกษตร กลุ่มวิจัยวตัถุมีพิษ
กำรเกษตร ส ำนกัวิจยัพฒันำปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร ดงัตำรำงท่ี 1 และแสดงแผนท่ีจดุเก็บดงัรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1 แสดงแผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินในเขตพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 1. ท่ีตัง้ของจดุเก็บตวัอย่ำงใชเ้ครื่อง GPS ในกำรหำพิกดัทำงภมูิศำสตร ์

 
จุดที ่ ช่ือ - สกุล ทีต่ัง้ พิกัดภูมิศำสตร ์

1 นำงสมิต ขอผลกลำง บ.โนนนำรยี ์ม.19 ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 47 P 758531 1631979 

2 - บ.หนองผกัแวน่  ต.หนองสำหรำ่ย อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 47 P 765845 1621044 

3 นำยออ้น เปรือ่งกระโทก บ.พลบัพลำ ม.9 ต.พลบัพลำ อ.โชคชยั จ.นครรำชสีมำ 48 P 193467 1629127 

4 นำงมำ พินสระนอ้ย บ.นกออก ม.1 ต.นกออก อ.ปักธงชยั จ.นครรำชสีมำ 48 P 183072 1626472 

5 นำงสมพร พลำยงำม บ.แหลมทอง ม.3 ต.แหลมทอง อ.หนองบญุมำก จ.นครรำชสีมำ 48 P 210864 1633358 

6 น.ส.นรศิรำ มดัตงัดอน บ.หนองหวัแรด ม.8 ต.แหลมทอง อ.หนองบญุมำก จ.นครรำชสีมำ 48 P 215527 1633113 

7 ผญบ.ชมจนัทร ์จำนสนัเทียะ บ.หว้ยยำง ม.7 ต.หินดำด อ.หว้ยแถลง จ.นครรำชสีมำ 48 P 234415 1659619 

8 ผญบ. วรรณนำ ธำรหำญ บ.ไร ่ต.หมสูี อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 47 P 759855 1610776 

9 นำงงวน พรรคฐิน บ.โคกสะอำด ม.16 ต.นำบวั อ.เมือง จ.สรุนิทร ์ 48 P 330843 1631414 

10 นำงเน่ือง ลำยปมู ม. 7 ต.เชือ้เพลิง  อ.ปรำสำท จ.สรุนิทร ์ 48 P 329671 1626970 

11 นำยปรำณี หอมจนัทร ์ บ.โพธ์ิกอง ม.3 ต.เชือ้เพลิง อ.ปรำสำท จ.สรุนิทร ์ 48 P 327533 1627668 

12 - บ.หลกั  ม.5 ต.สกำด อ.สงัขะ จ.สรุนิทร ์ 48 P 362255 1616640 

N 
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13 นำยคอน ลำยทอง บ.ตน้ซอ ม.2 ต.ตน้ซอ อ.สงัขะ จ.สรุนิทร ์ 48 P 371391 1617063 

14 นำยวิทยำ สำทร  บ.โจดสิร ิม.9 ต.ยำง อ.ศีขรภมิู จ.สรุนิทร ์ 48 P 380496 1656886 

15 ผญบ.วิเชียร แสนเมือง บ.ส ำโรง ม.6 ต.เมืองที  อ.เมือง จ.สรุนิทร ์ 48 P 355200 1648543 

16 นำงสมจิตต ์แกว้หำวงษ ์ บ.โสน ม.1 ต.โสน อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 405954 1622869 

17 นำยทว ีจินดำวงษ ์ 48 ม.3 ต.หว้ยส ำรำญ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 409019 1624678 

18 นำงสมบตั ิจนัทรต์ำม บ.สนวน ม.17 ต.สะเดำใหญ่ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 419783 1627807 

19 นำยคลำ้ย นรสิงห ์ บ.โพนยำง 55 ม.7 ต.โพนยำง อ.วงัหิน จ.ศรสีะเกษ 48 P 412832 1651742 

20 - บ.หนองแซว ม.8 ต.ดนู อ.กนัทรำรมณ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 456981 1669531 

21 ด.ต.ไชยำ สขุหลำ้ บ.โนนสงั ม.11 ต.โนนสงั อ.กนัทรำรมณ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 459895 1669869 

22 นำยเสถียร ไชยำนกุลู บ.เมืองนอ้ย ม.1 ต.เมืองนอ้ย อ.กนัทรำรมณ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 452711 1681989 

23 นำยประดษิฐ์พร ป้องเศรำ้ บ.โนนสวน ม.2 ต.เมืองนอ้ย อ.กนัทรำรมณ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 449695 1682621 

24 - บ.ทุง่มั่ง ม.1 ต.อีปำด อ.กนัทรำรมณ ์จ.ศรสีะเกษ 48 P 444980 1684171 

25 - บ.บอน  ม.11 ต.บงึบอน อ.ยำงชมุนอ้ย จ.ศรสีะเกษ 48 P 440074 1686227 

26 นำงละเอียด เขตดอน บ.หนองสระ ม.3 ต.หนองกระทิง อ.ล  ำปลำยมำศ จ.บรุรีมัย ์ 48 P 257954 1656631 

 

 
8. ผลกำรทดลองและวจิำรณ ์

 
ผลกำรวดัคณุภำพน ำ้ใตด้ินของจงัหวดันครรำชสีมำ พ.ศ. 2556 

 ฤดแูลง้ ฤดฝูน 

pH 6.16 – 7.32 6.60 – 7.38 

อณุหภมูิน ำ้ (C) 27.0 – 29.3 27.0 – 29.7  

Electrical Conductivity (EC) (µs/cm) 390 – 1818 381 – 1722   
Total Dissolved Solid (TDS) (ppm) 194 – 909 190 – 857  

 
ผลกำรวดัคณุภำพน ำ้ใตด้ินของจงัหวดับรุีรมัย ์พ.ศ. 2556 

 ฤดแูลง้ ฤดฝูน 

pH  6.94 – 7.19  6.92 

อณุหภมูิน ำ้ (C) 28.4 – 29.1  29.1 

Electrical Conductivity (EC) (µs/cm) 688 – 686  665 
Total Dissolved Solid (TDS) (ppm) 344 – 391 331 
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ผลกำรวดัคณุภำพน ำ้ใตด้ินของจงัหวดัสรุินทร ์พ.ศ. 2556 

 ฤดแูลง้ ฤดฝูน 

pH  5.21 – 8.49 6.1 – 7.3 

อณุหภมูิน ำ้ (C) 25.7 – 29.6   28.8 – 29.5  

Electrical Conductivity (EC) (µs/cm) 58 – 1721 54 – 1041  
Total Dissolved Solid (TDS) (ppm) 29 – 860 30 – 520  

 
ผลกำรวดัคณุภำพน ำ้ใตด้ินของจงัหวดัศรีสะเกษ พ.ศ. 2556 

 ฤดแูลง้ ฤดฝูน 

pH  4.71 – 7.41 4.99 – 7.61 

อณุหภมูิน ำ้ (C) 28.0 – 30.3  28.2 – 29.9 

Electrical Conductivity (EC) (µs/cm) 45 - 1556 27 – 1,158 
Total Dissolved Solid (TDS) (ppm) 22 - 777 18 – 586 

 
 คุณภำพของน ำ้จำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงโดยรวมค่อนขำ้งเป็นกรดอ่อน ๆ ถึงเป็นกลำง 
อณุหภูมิน ำ้ในฤดแูลง้และฤดฝูนไม่แตกต่ำงกนัมำก คำ่กำรน ำ้ไฟฟ้ำ (Electrical Conductivity) บ่งบอกถงึปริมำณ
ไอออนรวมทัง้ไอออนบวกและไอออนลบท่ีมีอยู่ในน ำ้มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำแตกต่ำงกันในแต่ละไอออนและในแต่ละ
พืน้ท่ีก็แตกต่ำงกนัไป อำทิเช่นโซเดียมไอออน แคลเซียมไอออน ท่ีเป็นไอออนบวกหรือไฮดรอกไซดไ์อออนและคำร์
บอรเ์นตไอออนท่ีเป็นไอออนลบ ซึ่งค่ำกำรน ำ้ไฟฟ้ำในน ำ้จะบอกถึงกำรปนเป้ือนของสำรท่ีมีควำมสำมำรถละลำย
ไดใ้นน ำ้ไดถ้ำ้หำกมีปริมำณคำ่กำรน ำไฟฟ้ำท่ีเปลี่ยนแปลงไปมำก ๆ ก็จะท ำใหท้รำบถึงกำรปนเป้ือนไดใ้นเบือ้งตน้ 
และค่ำปริมำณสำรทั้งหมดท่ีละลำยในน ำ้ (TDS) ในฤดูฝนสูงกว่ำฤดูแลง้เล็กน้อย เน่ืองจำกในฤดูฝนสำรท่ีมี
ควำมสำมำรถละลำยน ำ้ไดจ้ะละลำยหรือถกูชะลงสู่น  ำ้ใตด้ินได ้จึงท ำใหใ้นฤดฝูนท่ีมีปริมำณน ำ้จำกผิวดินมำกถูก
ชะลงสู่น  ำ้ใตด้ินได ้โดยจะพบว่ำคำ่ปริมำณสำรทัง้หมดท่ีละลำยในน ำ้มีควำมสมัพนัธไ์ปในทำงเดียวกนักบัค่ำกำร
น ำ้ไฟฟ้ำของสำรละลำยหรือน ำ้ใตด้ินในแหลง่เก็บเดียวกนั 

สุ่มเก็บตัวอย่ำงน ้ำใตด้ิน ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ เดือนพฤษภำคม และเดือนกรกฎำคม 2556 รวม
ตวัอย่ำงท่ีสุม่เก็บทัง้หมด 67 ตวัอย่ำง ตรวจวิเครำะหส์ำรพิษตกคำ้ง 6 กลุม่ แบ่งเป็นสำรก ำจดัแมลง 4 กลุม่ ไดแ้ก่ 
ก ลุ่ ม  Organochlorines 16 ช นิ ด  ก ลุ่ มOrganophosphorus 2 1  ช นิ ด  ก ลุ่ ม  Pyrethroids 7 ช นิ ด  ก ลุ่ ม 
Carbamates 11 ชนิด กลุ่มสำรป้องกันและก ำจัดโรคพืช 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม Acylalanine 1 ชนิด และสำรก ำจัด
วชัพืช 1 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ Triazines 3 ชนิด 

ผลกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงน ้ำใต้ดิน 67 ตัวอย่ำง พบสำรพิษตกคำ้งเพียง 1 ตัวอย่ำง คิดเป็น 1
เปอรเ์ซน็ต ์เป็นสำรก ำจดัวชัพืชกลุ่ม Triazines ไดแ้ก่สำรพิษชนิด atrazine ปริมำณท่ีพบ 0.03 ไมโครกรมัต่อลิตร 
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ส ำห รับสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม  Organochlorines กลุ่ ม  Organophosphorus กลุ่ ม  Pyrethroids และกลุ่ ม 
Carbamates และสำรป้องกนัก ำจดัโรคพืชกลุม่ Acylalanine ตรวจไมพ่บในทกุตวัอย่ำง (ตำรำงท่ี 2.)  
ตำรำงท่ี 2. ผลกำรตรวจวิเครำะหส์ำรพิษตกคำ้งในตวัอย่ำงน ำ้ใตด้ินบริเวณภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 

จ ำนวน 
กลุม่สำรพิษ 

ชนิดของ
สำรพิษ 

ปริมำณ  

(ไมโครกรมั/ลิตร) 
LC50 ทัง้หมด ตรวจพบ 

67 1(1%) triazines (1) 1/ atrazine (1)  0.03 8.8 mg/L, rainbow trout 2/ 
acylalanine ตรวจไมพ่บ  -  
carbamates  ตรวจไมพ่บ  -  
organochlorines  ตรวจไมพ่บ -  
organophosphorus  ตรวจไมพ่บ -  
pyrethroids ตรวจไมพ่บ -  

หมำยเหต ุ:/1   จ ำนวนตวัอย่ำงท่ีพบสำรกลุ่มนี,้  2/ Douglas Hartley et al.  

สำรพิษตกคำ้งท่ีตรวจพบในน ำ้ใตด้ินเป็นสำรกลุ่ม triazines ชนิดท่ีพบคือ atrazine โดยพบปนเป้ือนใน
น ำ้ใตด้ินท่ีเก็บในช่วงฤดฝูนคือช่วงเดือนกรกฎำคมปี 2556 มำกกว่ำในช่วงฤดแูลง้คือช่วงเดือนกุมภำพันธ ์แต่พบ
ในปริมำณนอ้ยมำก โดยพบ atrazine ปริมำณ 0.03 ไมโครกรมัต่อลิตร  (ฤดฝูน) เป็นตวัอย่ำงท่ีเก็บจำกบ่อบำดำล
ของเกษตรกร บ.โจดสิริ ม.9 ต.ยำง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทรแ์ละจุดท่ีพบอยู่ในแหล่งท่ีมีกำรปลูกขำ้วและมะเขือเทศ 
จำกขอ้มูลกำรใชม้ีกำรใชส้ำร atrazine ซึ่งเป็นสำรก ำจัดวชัพืชใบกวำ้ง เป็นสำรท่ีมีกำรจ ำกัดกำรใช ้เน่ืองจำกมี
ศกัยภำพท่ีจะปนเป้ือนในน ำ้ใตด้ินได้มีควำมเป็นพิษนอ้ย มีควำมคงสภำพในดินนำนและสลำยตวัอย่ำงรวดเร็ว
โดยปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสในสภำพท่ีเป็นกรดหรือด่ำง แต่สลำยตวัชำ้ในสภำพเป็นกลำง (U.S.EPA) ไดร้ำยงำนว่ำ
ตรวจพบกำรปนเป้ือน atrazine ในน ำ้ใตด้ินและพบในปริมำณสงูในบำงรฐัของอเมริกำท่ีมีกำรใชใ้นแหล่งปลกูใน
ปริมำณมำก 

ตรวจไมพ่บสำรพิษกลุม่ กลุม่ Organochlorines กลุม่ Organophosphorus กลุม่ Pyrethroids และกลุ่ม 
Carbamates และสำรป้องกันก ำจัดโรคพืชกลุ่ม Acylalanine ในน ำ้ใตด้ินเน่ืองจำกสำรพิษในกลุ่มนีม้ีกำรสลำยตวัใน
สิ่งแวดลอ้มไดด้ีและรวดเร็วกวำ่ จึงไม่แพร่ลงสู่ชัน้ใตด้ิน ปริมำณสำรพิษตกคำ้งท่ีพบในน ำ้ใตด้ินต ่ำกว่ำค่ำปริมำณสงูสดุท่ี
ก ำหนดใหม้ีได ้(MAC) ในน ำ้ดื่ม น ำ้เพ่ืออปุโภค และใชเ้พ่ือกำรเกษตรและต ่ำกว่ำค่ำควำมเป็นพิษต่อปลำและสตัวน์  ำ้ (LC50) 
แสดงดงัตำรำงท่ี 3 
ตำรำงท่ี 3 คำ่สงูสดุท่ียอมใหม้ีได ้(Maximum Allowable Concentration, MAC) ในน ำ้ (ไมโครกรมั/ลิตร) 

วตัถมุีพิษ ประเทศ ระดบัท่ีก ำหนด เง่ือนไขเฉพำะ 
atrazine WHO 

สหรฐัอเมริกำ 
แคนำดำ 
สหพนัธส์ำธำรณรฐัเยอรมนั 
องักฤษ 

2 
3 
3 
3 
2 

น ำ้ดื่ม 1/ 

น ำ้ดื่ม 2/ 
น ำ้ดื่ม 2/ 

น ำ้ดื่ม 2/ 

น ำ้ดื่ม 2/ 



 
 

12 
 

1/ : WHO (องคก์ำรอนำมยัโลก) 1996, 1998  
2/ : Gustafson, 1993 

จำกกำรส ำรวจและศึกษำแหล่งน ำ้ใตด้ินในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ท ำใหท้รำบถึงกำรสะสมและกำร
แพร่กระจำยของสำรพิษในน ำ้ใต้ดินบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีใกลเ้คียงว่ำมีกำรปนเป้ือนวัตถุมีพิษ
กำรเกษตรในปริมำณนอ้ยและค่อนขำ้งปลอดภัยจำกสำรพิษตกคำ้งทำงกำรเกษตร แต่ถำ้น ำมำผลิตเพ่ือกำร
บริโภคตอ้งผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีเหมำะสมและควรตรวจคุณภำพน ำ้ดำ้นอื่น ๆ ทัง้ทำงดำ้นเคมี ดำ้นกำยภำพ
และดำ้นจุลินทรียเ์พ่ือสำมำรถน ำผลกำรตรวจวิเครำะหม์ำประกอบกำรพิจำรณำว่ำแหล่งน ำ้นัน้ เหมำะสมท่ีจะ
น ำมำผลิตเพ่ือกำรอปุโภคบริโภคหรือไมเ่พ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัตอ่สขุภำพของประชำชนมำกท่ีสดุ 

 

9. สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
สำรพิษตกคำ้งทำงกำรเกษตรที่ตรวจพบในน ำ้ใตด้ินพบเพียงสำรในกลุม่ triazines เน่ืองจำกเป็นบริเวณท่ี

มีกำรท ำเกษตรกรรมเช่นนำขำ้ว และผักอื่น ๆ  เกษตรกรนิยมใชใ้นกำรฉีดพ่นเพ่ือก ำจดัวชัพืช แต่ปริมำณท่ีตรวจ
พบปริมำณต ่ำ ไม่เกินค่ำควำมปลอดภัยท่ีก ำหนดใหม้ีไดใ้นน ำ้ จำกกำรเฝ้ำติดตำมสำรพิษตกคำ้งในน ำ้บริเวณ
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง พบว่ำปริมำณสำรพิษตกคำ้งยังคงพบในปริมำณต ่ำกว่ำค่ำปริมำณสูงสุดท่ี
ก ำหนดใหม้ีได ้(MAC)  และต ่ำกว่ำคำ่ควำมเป็นพิษตอ่ปลำและสตัวน์  ำ้ ยงัจดัอยู่ในเกณฑท่ี์ใชส้  ำหรบัอปุโภค และ
ใชเ้พ่ือกำรเกษตรได ้ถำ้น ำมำผลิตเพ่ือกำรบริโภคตอ้งผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีเหมำะสมและควรตรวจสอบคณุภำพ
น ำ้ดำ้นอื่น ๆ ก่อน เช่น ทำงกำยภำพ ทำงเคมีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โลหะหนกั ปริมำณไอออน คำ่ควำมกระดำ้ง เป็นตน้ 

 

10. กำรน ำไปใช้ประโยชน ์
1. เผยแพรใ่นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี และกำรประชมุวิชำกำรของหน่วยงำน 
2. ฐำนขอ้มลูกำรสะสมสำรพิษตกคำ้งในแหลง่น ำ้ใตด้ินบริเวณเกษตรกรรมพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
เอกสำรอ้ำงองิ 

กรมทรพัยำกรน ำ้บำดำล กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม. http://www.dgr.go.th/water2006/technique 
18.html (เขำ้ถงึเมื่อ 15 ธ.ค. 2556) 

ศิวำภรณ ์สกลุเท่ียงตรง และพงศศ์รี ใบอดลุย.์ 2549. ศกึษำกำรปนเป้ือนวตัถมุีพิษในน ำ้ใตด้ินบริเวณเกษตรกรรม: 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน. ใน ผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2549.  ส ำนกัวิจยัพฒันำ
ปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร, กรมวิชำกำรเกษตร. 

ปรีชำ ฉัตรสนัติประภำ และพงศรี ใบอดลุย.์ 2549. ศกึษำกำรปนเป้ือนวตัถุมีพิษในน ำ้ใตด้ินบริเวณเกษตรกรรม: 
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