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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ใชขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 และใสปุยเคมี 2 ครั้ง คือ ระยะขาวแตกกอและระยะขาว

ตัง้ทอง มกีารใชปยุเคมทีัง้หมด 6 อตัรา ไดแก 0, 50, 100, 150, 175 และ 200 % ของอตัราปกติ
เรยีกวา กรรมวธิทีี ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดบั เกบ็ตวัอยางนำ้ 5 ระยะ ไดแก กอนและหลงัการใสปยุ
ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 และกอนการเกบ็เกีย่ว  ผลการวจิยัพบวา 1) คณุภาพน้ำมคีาอยใูนเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำ ยกเวน ปรมิาณสารแขวนลอยและปรมิาณโพแทสเซยีมมคีามากกวาเกณฑมาตรฐาน และ
2) กรรมวธิทีี ่4 มกีารเจรญิเตบิโต องคประกอบผลผลติ และผลผลติขาวมากกวากรรมวธิอีืน่อยางมนียั
สำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และไมสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกับกรรมวิธีอื่นไดแสดงวามี
คณุภาพน้ำแตกตางจากกรรมวธิอีืน่ แตกรรมวธิทีี ่4 ไมมดีชันคีณุภาพน้ำทีม่คีามากกวากรรมวธิอีืน่อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปผลการวิจัยไดวาคุณภาพน้ำมีความอุดมสมบูรณสูง
และเหมาะสมกบัการนำไปใชในการชลประทาน จดัอยใูนประเภทน้ำชลประทานชนดิ C1S1 - C2S1
มคีวามเคม็ปานกลางและปรมิาณโซเดยีมต่ำ จดัอยใูนแหลงน้ำผวิดินประเภทที ่ 2 - 4 ควรมกีารแนะนำ
กบัเกษตรกรใหใชปยุอตัราสงูสดุเปน 150 % ของอตัราปกต ิ เพือ่ประหยดัรายจายและมผีลผลติสงูกวา
ผลผลติทัว่ไปของขาวพนัธสุพุรรณบรุ ี1

คำสำคญั: คณุภาพน้ำ, ปยุเคม,ี สพุรรณบรุ ี1
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Abstract
The objective of this research is to find the most effective percentage of chemical fertilizer

apply in Supanburi 1 rice' s field in order to optimize farmer expense and improve productivity
from current rice production yield. The research methodology using Supanburi 1 rice field to
add twice of chemical fertilizer, the first period was at vegetative stages and the second
period was at panicle-formation stage, the testing process to apply totally six chemical
fertilizer rates from 0, 50, 100, 150, 175 and 200 percent from normal application which called
method 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. The water collections were conduct five times start
from before and after the first and second added chemical fertilizer, and before harvest. The
research finding is 1) Water quality is in the level of standardize except the amount of
suspended solid and potassium are higher than normal standard. 2) The result from method
4 which applied chemical fertilizer 150 percent of normal application show the highest growth
and yield components. In statistic total productivity is better than other methods significantly.
The significant score is 0.05 which is different with other methods. Moreover, the water quality
index in method 4 is not significantly higher than others at significant score 0.05. In conclusion
water quality is good enough and suitable for agriculture categorized as irrigation water type
C1S1-C2S1, moderate salinity and low sodium content. It classifies in surface water type
2-4. Therefore, the recommendation to farmer is to add chemical fertilizer 150 percent of
normal application in order to optimize their expense and improve Supanburi 1 rice
productivity compare with general productivity of the same type of rice.

Keyword : Water Quality, chemical fertilizer, Suphanburi 1

1.  ความสำคญัและทีม่าของปญหา
การปลูกขาวของเกษตรกรสวนใหญในเขตชลประทานนิยมใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเพราะขาว

มกีารตอบสนองตอการใชปยุเคมอียางเหน็ไดชดัโดยตนขาวเจรญิเตบิโตไดดแีละใหผลผลติสงู การใชปยุ
เคมใีนการปลกูขาวเปนทีน่ยิมแมวาจะมรีาคาสงูกวาปยุชนดิอืน่เนือ่งจากปยุเคมหีาซือ้ไดงาย สะดวกในการ
ใช และมธีาตอุาหารหลกัทีล่ะลายออกมาอยใูนรปูทีต่นขาวจะนำไปใชประโยชนไดทนัท ีดงันัน้ปยุเคมจีงึ
เปนปจจยัการผลติท่ีสำคญัและเปนตนทนุหลกัในการปลกูขาว จากสถติกิารนำเขาปยุเคมขีองประเทศไทย
ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 พบวา ปรมิาณและมลูคาการนำเขาปยุเคมมีแีนวโนมสงูขึน้ทกุป โดยปยุยเูรยี
(46-0-0) และปยุแอมโมเนยีมฟอสเฟต (16-20-0) ซึง่นยิมใชกนัมากในการปลกูขาว ในป พ.ศ. 2560
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มปีรมิาณการนำเขา 2,466,887 และ 413,819 ตนั ตามลำดบั คดิเปนมลูคา 20,467 และ 3,939 ลานบาท
ตามลำดบั ซึง่มากกวาป พ.ศ. 2559 ถงึ 16.1 และ 16.0 เปอรเซน็ต ตามลำดบั  (สำนกังานเศรษฐกจิการ
เกษตร, 2561)

เกษตรกรจะใชปยุเคมใีนปรมิาณมากโดยเฉพาะในชวงทีข่าวเจรญิเตบิโตทางลำตนและชวงการสบื
พนัธ ุคอื ระยะขาวแตกกอและระยะขาวตัง้ทอง เพือ่เปนการเรงการเจรญิเตบิโตและเพิม่ผลผลติ ซึง่การ
ใชปยุเคมใีนปรมิาณมากและใชอยางตอเนือ่งเปนระยะเวลานานทำใหสภาพดนิเสือ่มโทรมเรว็ขึน้และสง
ผลตอความสมดุลของระบบนิเวศในดินอีกทั้งเมื่อทำการระบายน้ำออกจากแปลงนาก็จะมีผลกระทบตอ
คณุภาพน้ำในคลองชลประทานทีอ่ยใูกลเคยีง การใชปยุเคมใีนปรมิาณมากเกนิกวาการทีต่นขาวจะดดูซบั
ธาตอุาหารท่ีอยใูนปยุเคมไีปใชประโยชนอาจทำใหมปีรมิาณธาตอุาหารไหลลงสแูหลงน้ำได ทำใหเกดิการ
เพิม่ปรมิาณธาตอุาหารในแหลงน้ำสงผลใหคณุภาพน้ำในแหลงน้ำเปลีย่นแปลงไปดวย การปลกูขาวมกีาร
ระบายน้ำออกจากแปลงนาครัง้เดยีวกอนทีจ่ะเกบ็เกีย่วประมาณ 30 วนั ดงันัน้น้ำทีข่งัในแปลงนาหลงั
จากใสปุยแลวจึงมีสารอาหารซึ่งละลายออกมาจากปุย ถามีปริมาณสารอาหารที่อยูในน้ำที่ขังในแปลง
นามากในชวงทีร่ะบายน้ำออกจากแปลงนากอนที่จะเก็บเกีย่วหรือในชวงฤดูฝนที่มนี้ำลนจากแปลงนาจะ
เปนการเพิม่ปรมิาณสารอาหารในแหลงน้ำ กอใหเกดิการแพรกระจายของวชัพชืทำใหมสีาหรายและพชื
น้ำเพิม่จำนวนอยางรวดเรว็จนเกดิสภาพยโูทรฟเคชัน่ เมือ่สาหรายและพชืน้ำตายจะกลายเปนอาหารของ
จุลินทรียในน้ำทำใหมีปริมาณจุลินทรียเพิ่มขึ้นจึงมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลงกอใหเกิดการเนา
เหม็นของทางน้ำชลประทานสงผลกระทบตอระบบนิเวศในแหลงน้ำและลดคุณคาของการใชประโยชน
จากทางน้ำชลประทานดวย ซึง่จะสงผลกระทบตอการเกษตรและเศรษฐกจิของประเทศรวมทัง้สภาพแวด
ลอมและสุขภาพของประชาชน

เกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำของประเทศไทยตามทีก่รมควบคมุมลพษิรวบรวมไวมอียหูลายเกณฑ แต
เกณฑที่เกี่ยวของกับคุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติและทางน้ำชลประทานมีทั้งหมด 3 เกณฑ ไดแก
มาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผวิดิน (คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต,ิ 2537) มาตรฐานคณุภาพ
น้ำท้ิงในทางน้ำชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) และเกณฑคณุภาพน้ำทีเ่หมาะสมตอการดำรงชวีติ
ของสตัวน้ำ (สถาบนัประมงน้ำจดืแหงชาต,ิ 2530 อางองิในกรมควบคมุมลพษิ, 2540) เนือ่งจากประเทศ
ไทยไมมมีาตรฐานน้ำชลประทาน และสวนใหญการใชน้ำชลประทานเปนการใชน้ำเพือ่การเกษตร ดงันัน้
จงึใชเกณฑมาตรฐานน้ำชลประทานของ FAO (1985) เพือ่เพิม่เกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำในการเปรยีบ
เทยีบดชันคีณุภาพน้ำทีเ่กีย่วของกบัการนำน้ำไปใชเพือ่การเกษตร และใชเกณฑของ USDA Handbook
No. 60 (1954) ในการจำแนกชนดิของน้ำชลประทานตามความเปนพษิของความเคม็และปรมิาณโซเดยีม
โดยใชไดอะแกรมที่ใชความนำไฟฟาในการพิจารณาความเปนพิษของความเค็มและใชสัดสวนของการ
ดดูซบัโซเดยีม (SAR) ในการพจิารณาความเปนพษิของปรมิาณโซเดยีม สำหรบัวธิกีารวเิคราะหคณุภาพ
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น้ำทีน่ำมาใชมกัจะอางองิจากวธิวีเิคราะหคณุภาพน้ำของ American Public Health Association (APHA),
American Water Works Association (AWWA), and Water Environment Federation (WPCF)
ในหนงัสอื Standard methods for the examination of water and wastewater

จากขอมลูดงักลาวขางตนจงึดำเนนิการวจิยัเพือ่เปนการศกึษาผลกระทบของการใชปยุเคมทีีม่อีตัรา
แตกตางกันในนาขาวตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำโดยใชแปลงนาภายในสถานีทดลองการใชน้ำ
ชลประทานที ่ 9 (ทามวง) อำเภอทามวง จงัหวดักาญจนบรุ ี เปนแปลงนาทดลอง ซึง่เปนการเฝาระวัง
คณุภาพน้ำในคลองชลประทานตามแผนยทุธศาสตร 4 ป ตัง้แต พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรมชลประทาน

2. วตัถปุระสงค
2.1 เพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนาทีม่กีารใสปยุเคมใีนอตัราทีแ่ตกตางกนั
2.2 เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลติขาวจากแปลงนาทีม่กีารใสปยุเคมใีนอตัราท่ีแตกตางกนั

3. วธิกีารวจิยั
3.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองเปนแบบสมุในบลอ็กสมบรูณ (RCBD) โดยปลกูขาวในแปลงนาทดลองและ

มอีตัราการใชปยุ 6 กรรมวธิ ีจำนวน 3 ซ้ำ รวม 18 หนวยทดลอง
3.2 ขัน้ตอนการดำเนนิการ
1) เกบ็ตวัอยางดนิในแปลงนาทดลองกอนการเริม่ปลกูขาวเพือ่นำมาวเิคราะหคณุสมบตัขิองดนิ จาก

ผลวิเคราะหดินพบวาแปลงทดลองเปนดินเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว อัตราการรั่วซึมน้ำของดินชา
ความชืน้ชลประทานมคีา 29.4 เปอรเซน็ต ความชืน้ทีจ่ดุเหีย่วเฉาถาวรมคีา 15.1 เปอรเซน็ต ความชืน้ใน
ดนิทีพ่ชืสามารถนำไปใชไดมคีา 14.4 เปอรเซน็ต ดนิมปีฏกิริยิาเปนกรดเลก็นอย ไมมปีญหาเรือ่งความ
เคม็ของดนิ ความชืน้ของดนิทีอ่ิม่ตวัดวยน้ำมคีา 56.3 เปอรเซน็ต เปอรเซน็ตของอนิทรยีวตัถอุยใูนเกณฑ
ปานกลาง ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชนตอพชือยใูนเกณฑคอนขางสงู ปรมิาณโพแทสเซยีมทัง้หมด
ทีส่กดัไดอยใูนเกณฑต่ำ ดงันัน้ดนิในแปลงนาทดลองจงึมคีวามเหมาะสมในการปลกูขาว

2) การเตรยีมแปลงนาทดลองเพือ่ปลกูขาว (ทำการไถ ไถแปร คราด และทำเทอืก)
3) วดัพืน้ทีแ่ปลงยอยขนาด 4 x 5 เมตร (20 ตารางเมตร) จำนวน 18 แปลง โดยมคีนัดนิ

ขนาดกวาง 100 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร กั้นระหวางแปลงยอยทุกแปลง และจัดทำแผนผัง
การทดลองโดยการสมุดวยวธิจีบัฉลากกรรมวธิี

4) การปลกูขาวแบบนาหวานน้ำตมใชเมลด็ขาวพนัธสุพุรรณบรุ ี1 โดยใชการหวานเมลด็ขาวงอก
การเตรยีมเมลด็พนัธโุดยนำเมลด็ขาวพนัธสุพุรรณบรุ ี 1 แชน้ำ 24 ชัว่โมง และหมุโดยใชกระสอบคลมุ
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เพือ่รกัษาความชืน้เปนเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้นำไปหวานในแปลงยอยทีเ่ตรยีมไวใหสม่ำเสมอ ใชเมลด็
พนัธอุตัรา 25 กโิลกรมัตอไร

5) การใหน้ำ รกัษาระดบัน้ำในแปลงนาทดลองตัง้แตใหน้ำคร้ังแรกถงึกอนการเกบ็เกีย่วใหอยใูน
ระดบั 5 - 10 ซม.

6) ใสปยุเคมใีนแปลงนาทดลอง 2 คร้ัง ตามระยะการเจรญิเตบิโตของขาว คอื ครัง้ที ่1 ใสระยะ
ขาวแตกกอ และครั้งที่ 2 ใสระยะขาวตั้งทอง โดยใชสูตรและอัตราการใชปุยเคมีที่ชาวนาใชปกติ คือ
ใสปยุครัง้ที ่1 สตูร 46-0-0 อตัรา 35 กโิลกรมัตอไร ครัง้ที ่2 สตูร 16-20-0 อตัรา 20 กโิลกรมัตอไร ซึง่
กำหนดใหอัตราการใชปุยเคมีของชาวนาปกติเปนอัตรา 100 เปอรเซ็นต การทดลองนี้มีการใชปุยเคมี
ทัง้หมด 6 อตัรา ไดแก 0, 50, 100, 150, 175 และ 200 เปอรเซน็ต ของอตัราปกต ิปรมิาณปยุแสดง
ดงัตารางที ่1

ตารางที ่1 ปรมิาณปยุของแตละกรรมวธิี

7) เกบ็ตวัอยางน้ำแบบจวง (Grab Sampling) ในแตละแปลงนายอยของแตละกรรมวธิ ีโดยเกบ็
ตวัอยางน้ำจำนวน 5 ระยะ คอื กอนและหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 กอนและหลงัการใสปยุครัง้ที ่2 และเมือ่ทำการ
ระบายน้ำออกจากแปลงนากอนการเกบ็เกีย่ว ดชันคีณุภาพน้ำทีว่เิคราะหในภาคสนาม ไดแก อณุหภมูนิ้ำ
(Tw) ความนำไฟฟา (EC) ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายน้ำ (TDS) ความเคม็ (Sal) ความเปนกรด - ดาง
(pH) ปรมิาณออกซเิจนละลายน้ำ (DO) สวนความขนุ (Tur) ปรมิาณสารแขวนลอย (SS) ปรมิาณไนโตรเจน
ทัง้หมด (TN) ปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3 - N) ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด (TP) ปรมิาณฟอสเฟต
ฟอสฟอรสั (PO4 - P) ปรมิาณแคลเซยีม (Ca) ปรมิาณแมกนเีซยีม (Mg) ปรมิาณโซเดยีม (Na) ปรมิาณ
โพแทสเซยีม (K) ปรมิาณคารบอเนต (CO3) ปรมิาณไบคารบอเนต (HCO3) ปรมิาณคลอไรด (Cl) ปรมิาณ
ซลัเฟต (SO4) และสดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR) เปนการวเิคราะหในหองปฏบิตักิารเคมี
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3.3 การวเิคราะหขอมลู
1) เปรียบเทียบผลวิเคราะหคุณภาพน้ำกับเกณฑมาตรฐานน้ำชลประทานของ FAO (1985)

มาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผวิดิน (คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต,ิ 2537) มาตรฐานคณุภาพ
น้ำท้ิงในทางน้ำชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) และเกณฑคณุภาพน้ำทีเ่หมาะสมตอการดำรงชวีติ
ของสตัวน้ำ (สถาบนัประมงน้ำจดืแหงชาต,ิ 2530 อางองิในกรมควบคมุมลพษิ, 2540)

2) วเิคราะหขอมลูคณุภาพน้ำทางสถติ ิสถติทิีใ่ชทดสอบ ไดแก
2.1) คาเฉลีย่ดชันคีณุภาพน้ำของแตละกรรมวธิี
2.2) จำแนกกลุมกรรมวิธีโดยใชคุณภาพน้ำในชวงระยะกอนการเก็บเกี่ยวเพื่อจัดกลุมของ

กรรมวธิทีีม่คีณุภาพน้ำคลายคลงึกนัใหอยใูนกลมุเดยีวกนัโดยใชการวเิคราะหกลมุ (Cluster analysis)
2.3) เปรยีบเทยีบความแตกตางทางสถติขิองคาเฉลีย่ดชันคีณุภาพน้ำระหวางแตละกรรมวธิี

ในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำ โดยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - Way ANOVA)
ดวยวธิ ีF - test ทีร่ะดบันยัสำคญัทางสถติ ิ0.05 และวธิ ีDMRT (Duncan's New Multiple Range
Test) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต

2.4) เปรยีบเทยีบความแตกตางทางสถติขิองคาเฉลีย่ดชันคีณุภาพน้ำระหวางชวงเวลาทีเ่กบ็
ตวัอยางน้ำ โดยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - Way ANOVA) ดวยวธิ ีF - test
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan's New Multiple Range Test) ที่ระดับ
ความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต

2.5) เปรยีบเทยีบความแตกตางทางสถติขิองคาเฉลีย่การเจรญิเตบิโต องคประกอบผลผลติ
และผลผลติของขาวระหวางแตละกรรมวธิ ีโดยการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - Way
ANOVA) ดวยวธิ ีF - test ทีร่ะดับนยัสำคญัทางสถติ ิ0.05 และวธิ ีDMRT (Duncan's New Multiple
Range Test) ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต

4. ผลการศกึษาวจิยัและวจิารณ
4.1 การเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำกบัเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำของกรรมวธิทีี ่1 - 6 มคีาอยใูนเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำ ยกเวน ปรมิาณสารแขวน

ลอยและปริมาณโพแทสเซียม ในบางชวงระยะเวลาของบางกรรมวิธีที่มีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน
คณุภาพน้ำ เนือ่งจาก 1) ปรมิาณสารแขวนลอยและปรมิาณโพแทสเซยีมในบอน้ำทีส่บูมาใชรกัษาระดบั
น้ำในแปลงนาทดลองมคีาสงูกวาเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ำ อกีทัง้ดนิบรเิวณนัน้เคยเปนแปลงนาทดลอง
มากอนจงึอาจมกีารสะสมโพแทสเซยีมในดนิ เมือ่มนี้ำขงัจงึละลายออกมา แปลงนาทดลองยอยมคีวามลกึ
เพยีง 30 เซนตเิมตร และมขีนาด 20 ตารางเมตร เมือ่ขงัน้ำไวจงึมตีะกอนดนิละลายออกมาทำใหมปีรมิาณ
สารแขวนลอยสงู และ 2) ในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่ 1 มกีารเตรยีมแปลงนาทดลองเพือ่ปลกูขาวจงึ
ทำใหมปีรมิาณสารแขวนลอยสงูขึน้ อกีทัง้แปลงนาทดลองยอยมคีวามลกึเพยีง 30 เซนตเิมตร และมขีนาด
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ภาพที ่1 อณุหภมูนิ้ำ (TW) ภาพที ่2 ความนำไฟฟา (EC)

ภาพที ่3 ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ (TDS) ภาพที ่4 ความเคม็ (Sal)

ภาพที ่5 ปรมิาณออกซเิจนละลายในน้ำ (DO) ภาพที ่6 ความเปนกรด - ดาง (pH)

ภาพที ่7 ความขนุ (Tur) ภาพที ่8 ปรมิาณสารแขวนลอย (SS)

ภาพที ่9 ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (TN) ภาพที ่10 ปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน (NO3 - N)

20 ตารางเมตร เมือ่ขงัน้ำไวจงึมตีะกอนดนิละลายออกมาทำใหมปีรมิาณสารแขวนลอยสงู ผลวเิคราะห
คณุภาพน้ำแสดงดงัภาพที ่1 - 20
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4.2 การเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนาทีม่กีารใสปยุเคมใีนอตัราท่ีแตกตางกนั
1) จากการจำแนกกลมุกรรมวธิโีดยใชขอมลูคณุภาพน้ำกอนการเกบ็เกีย่วมาจำแนกกลมุกรรมวธิทีี่

มคีณุภาพน้ำคลายคลงึกนัใหอยใูนกลมุกรรมวธิเีดยีวกนั ซึง่ใชการวเิคราะหทางสถติดิวยวธิกีารวเิคราะห
กลมุ (Cluster analysis) โดยพจิารณาจาก Dendrogram แสดงดงัภาพที ่ 21 พบวา สามารถจดักลมุ
กรรมวธิอีอกเปน 2 กลมุ ไดแก กลมุที ่ 1 ประกอบดวย กรรมวธิทีี ่ 1, 2, 3, 5 และ 6 สวนกลมุที ่ 2
ประกอบดวย กรรมวธิทีี ่4 แสดงวาในชวงกอนการเกบ็เกีย่วมคีณุภาพน้ำของกรรมวธิทีี ่1, 2, 3, 5 และ 6

ภาพที ่11 ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด (TP) ภาพที ่12 ปรมิาณฟอสเฟตฟอสฟอรสั (PO4 - P)

ภาพที ่13 ปรมิาณแคลเซยีม (Ca) ภาพที ่14 ปรมิาณแมกนเีซยีม (Mg)

ภาพที ่15 ปรมิาณโซเดยีม (Na) ภาพที ่16 ปรมิาณโพแทสเซยีม (K)

ภาพที ่17 ปรมิาณไบคารบอเนต (HCO3) ภาพที ่18 ปรมิาณคลอไรด (Cl)

ภาพที ่19 ปรมิาณซลัเฟต (SO4) ภาพที ่20 สดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR)
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คลายคลงึกนัจงึสามารถจดัอยใูนกลมุกรรมวธิเีดยีวกนัได สวนกรรมวธิทีี ่4 มคีณุภาพน้ำแตกตางจากกรรมวธิี
อืน่ซึง่กรรมวธิทีี ่4 มอีตัราการใสปยุเคม ี150 เปอรเซน็ตของอตัราปกติ

2) เมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางนำ้ระหวาง 6 กรรมวธิ ีโดยวเิคราะห
ความแตกตางทางสถติ ิ(ตารางที ่2) พบวา คณุภาพน้ำกอนการใสปยุครัง้ที ่1 ไมมคีวามแตกตางกนัอยาง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 สวนคณุภาพน้ำหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 กอนการใสปยุครัง้ที ่2
หลงัการใสปยุครัง้ที ่2 และกอนการเกบ็เกีย่ว มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับนยัสำคญั
0.05 แสดงวาอตัราการใสปยุทีแ่ตกตางกนัทำใหมคีณุภาพน้ำแตกตางกนั

ภาพที ่21 Dendrogram ของการวเิคราะหกลมุกรรมวธิกีอนการเกบ็เกีย่วโดยใชขอมลูคณุภาพนำ้

ตารางที ่2 ดชันคีณุภาพน้ำในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำระหวาง 6 กรรมวธิี
ทีม่คีามากทีส่ดุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดับนยัสำคญั 0.05
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2.1) คณุภาพน้ำกอนการใสปยุครัง้ที ่1 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 แสดงวาดนิในแปลงนาทดลองใน 18 แปลงยอย เมือ่มนี้ำขงัแลว
สารอนิทรยีและสารอนนิทรยีทีล่ะลายออกมาในน้ำทำใหมคีาดัชนคีณุภาพน้ำทัง้ 21 ดชัน ี ไมแตกตางกนั

2.2) คณุภาพน้ำหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 ไดแก ความนำไฟฟา ความเคม็ ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายใน
น้ำ ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณแคลเซยีม ปรมิาณโซเดยีม ปรมิาณโพแทสเซยีม ปรมิาณไบคาร
บอเนต และสดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR) โดยกรรมวธิทีี ่6 มคีวามนำไฟฟา ความเคม็ ปรมิาณ
ของแขง็ทีล่ะลายในน้ำ ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณแคลเซยีม ปรมิาณโซเดยีม ปรมิาณโพแทสเซยีม
และสัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) มากที่สุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
เนือ่งจากเปนการใสปยุเคมใีนอตัรา 200 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิซึง่เปนอตัราการใสปยุมากทีส่ดุของ
การวจิยันี ้และการใสปยุครัง้ที ่1 ใชปยุยเูรยีซึง่ละลายน้ำไดดจีงึไปเพิม่ปรมิาณของออิอนทีล่ะลายในน้ำ
ทำใหมคีาความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ และปรมิาณธาตอุาหารตาง ๆ ทีอ่ยใูน
น้ำสงูขึน้ อกีทัง้สตูรของปยุยเูรยี คอื 46-0-0 ซึง่เปนการเพิม่ธาตไุนโตรเจนจงึทำใหมปีรมิาณไนโตรเจน
ทัง้หมดของกรรมวธิทีี ่6 มากกวากรรมวธิทีี ่1 - 5 อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสำคญั 0.05

2.3) คณุภาพน้ำกอนการใสปยุครัง้ที ่2 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 ไดแก ปรมิาณฟอสเฟตฟอสฟอรสัและปรมิาณแมกนเีซยีม

2.4) คณุภาพน้ำหลงัการใสปยุครัง้ที ่2 ระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสำคญั 0.05 ไดแก ความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายในน้ำ ปรมิาณ
ไนโตรเจนทัง้หมด ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด ปรมิาณฟอสเฟตฟอสฟอรสั ปรมิาณแคลเซยีม ปรมิาณ
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โพแทสเซยีม ปรมิาณไบคารบอเนต และปรมิาณซลัเฟต เนือ่งจากการใสปยุครัง้ที ่ 2 ใชปยุแอมโมเนยี
มฟอสเฟตสตูร 16-20-0 ซึง่เปนการเพิม่ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั จงึทำใหมปีรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดและ
ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดของกรรมวธิทีี ่6 มากกวากรรมวธิทีี ่1 - 5 อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั
นยัสำคญั 0.05 นอกจากนีป้รมิาณของออิอนทีล่ะลายในน้ำทำใหมคีาความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทัง้
หมดทีล่ะลายในน้ำ และปรมิาณธาตอุาหารตาง ๆ ทีอ่ยใูนน้ำสงูขึน้

2.5) คณุภาพน้ำกอนการเกบ็เกีย่วระหวางกรรมวธิทีี ่1 - 6 ทีม่คีวามแตกตางกนัอยางมนียั
สำคญัทางสถติทิีร่ะดับนยัสำคญั 0.05 ไดแก ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ ปรมิาณแมกนเีซยีม
ปรมิาณไบคารบอเนต และสดัสวนของการดดูซบัโซเดยีม (SAR)

4.3 การเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนากอนการใสปยุ หลงัการใสปยุ และกอนการเกบ็เกีย่ว
จากการเปรยีบเทยีบคณุภาพน้ำในแปลงนากอนการใสปยุ หลงัการใสปยุ และกอนการเกบ็เกีย่ว

โดยวเิคราะหความแตกตางทางสถติ ิพบวา มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดับนยัสำคญั
0.05 แสดงวาชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำในแปลงนาทดลองมผีลตอคณุภาพน้ำ ซึง่ชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยาง
น้ำทีม่จีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุเรยีงจากมากไปหานอย ไดแก หลงัการใสปยุครัง้ที ่1 (จำนวน
13 ดชัน)ี หลงัการใสปยุครัง้ที ่2 (จำนวน 7 ดชัน)ี กอนการใสปยุครัง้ที ่1 (จำนวน 4 ดชัน)ี กอนการเกบ็
เกีย่ว (จำนวน 2 ดชัน)ี และกอนการใสปยุครัง้ที ่2 (จำนวน 1 ดชัน)ี ตามลำดบั รายละเอยีดแสดงดงั
ตารางที ่3

ตารางที ่3 ดชันคีณุภาพน้ำในแตละชวงเวลาทีเ่กบ็ตวัอยางน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุอยางมนียัสำคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสำคญั 0.05

คณุภาพน้ำในแปลงนาชวงหลงัการใสปยุครัง้ที ่1 มจีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุ คอื
13 ดชัน ีดงันัน้จงึควรมกีารเฝาระวังเพราะมจีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุมากกวาชวงเวลา
อืน่ เนือ่งจากการใสปยุครัง้ที ่1 มอีตัราการหวานปยุสงูกวาครัง้ที ่2 เกอืบ 50 เปอรเซน็ต อกีทัง้ปยุทีใ่สใน
ครัง้แรกเปนปยุยเูรยีซึง่มคีณุสมบตัลิะลายน้ำไดดมีากและการหวานปยุทำใหปยุเคมแีตกตวัใหออิอนและ
ละลายอยใูนน้ำไดมากกวาการฝงปยุ (อนรุกัษ, 2558) ปยุเคมมีสีมบตัเิปนอนนิทรยีสารเมือ่ละลายน้ำจงึ
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เพิ่มปริมาณอนินทรียสารที่ละลายอยูในน้ำใหมีคาเพิ่มสูงขึ้น การแตกตัวของปริมาณอนินทรียสารเปน
อิออนในน้ำทำใหเพิ่มคาความนำไฟฟาและปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำรวมท้ังปริมาณธาตุ
อาหารตาง ๆ ที่อยูในรูปของอิออน นอกจากนี้สูตรของปุยยูเรีย คือ 46-0-0 ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจน
46 เปอรเซน็ต การเปลีย่นรปูของไนโตรเจนจากปยุเคม ีไดแก ปฏกิริยิาไฮโดรไลซสี ไนตรฟิเคชนั และ
การระเหยของแอมโมเนยี สงผลใหแอมโมเนยีมออิอนทีเ่กดิขึน้จากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสีเปลีย่นเปนไนเต
รท-ไนโตรเจนโดยปฏกิริยิาไนตรฟิเคชนั จงึทำใหในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่2 มปีรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน
สงูกวาชวงเวลาอืน่และเปนเพยีงดชันคีณุภาพน้ำเพยีงอยางเดยีวทีต่วัอยางน้ำทีเ่กบ็ในชวงกอนการใสปยุ
ครัง้ที ่2 มคีามากกวาชวงเวลาอืน่ นอกจากนีห้ลงัการใสปยุครัง้ที ่2 และกอนการเกบ็เกีย่วมปีรมิาณไน
เตรท - ไนโตรเจนมากกวาชวงเวลาอืน่เชนกนั ดงันัน้ในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่2 หลงัการใสปยุครัง้ที ่2
และกอนการเกบ็เกีย่วจงึควรมกีารเฝาระวังคณุภาพน้ำเฉพาะปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจน เนือ่งจากใน
ชวงทีใ่สปยุครัง้ที ่ 2 และกอนการเกบ็เกีย่วเปนเดอืนพฤษภาคมและกรกฎาคมซึง่เปนชวงฤดฝูน ถามนี้ำ
ในแปลงนาไหลลนออกจากแปลงนาจะทำใหเปนการเพิ่มปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจนใหกับแหลงน้ำท่ี
อยใูกลเคยีง ซึง่ปรมิาณไนเตรท - ไนโตรเจนเปนธาตอุาหารทีส่ำคญัทีท่ำใหเกดิการเพิม่จำนวนของสาหราย
และวชัพชืในน้ำเกดิสภาพยโูทรฟเคชัน่ (Eutrophication) จะทำใหปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน้ำลดลง
จนเกิดการเนาเสียของแหลงน้ำ

5. การสรปุผลการวจิยั
5.1 คณุภาพน้ำในชวงกอนการใสปยุครัง้ที ่1 หลงัการใสปยุครัง้ที ่1 กอนการใสปยุครัง้ที ่2 หลงั

การใสปุยครั้งที่ 2 และกอนการเก็บเกี่ยว มีความอุดมสมบูรณสูงและเหมาะสมกับการนำไปใชใน
การชลประทาน จดัอยใูนประเภทน้ำชลประทานชนดิ C1S1 - C2S1 มคีวามเคม็ปานกลางและปรมิาณ
โซเดยีมต่ำ สามารถใชกบัดนิและพชืเกอืบทกุชนดิ (U.S., 1954) จดัอยใูนแหลงน้ำผวิดนิประเภทที ่2 - 4
เปนแหลงน้ำทีไ่ดรบัน้ำทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพือ่การอปุโภคและบรโิภค
โดยตองผานการฆาเชือ้โรคตามปกต ิและผานกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน้ำเปนพเิศษกอน และสามารถ
เปนประโยชนเพื่อการอนุรักษสัตวน้ำ การประมง การวายน้ำและกีฬาทางน้ำ การเกษตร และการ
อตุสาหกรรม คณุภาพน้ำมคีาอยใูนเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ปรมิาณสารแขวนลอยและปรมิาณโพแทสเซยีม
ที่มีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน

5.2 ชวงเวลาเกบ็ตวัอยางน้ำทีม่คีาของดชันคีณุภาพน้ำสงูทีส่ดุ ไดแก หลงัการใสปยุครัง้ที ่1 จำนวน
13 ดชัน ีหลงัการใสปยุครัง้ที ่2 จำนวน 7 ดชัน ีกอนการใสปยุครัง้ที ่1 จำนวน 4 ดชัน ีกอนการเกบ็เกีย่ว
จำนวน 2 ดชัน ีและกอนการใสปยุครัง้ที ่2 จำนวน 1 ดชัน ีควรมีการเฝาระวังคณุภาพน้ำในชวงหลงัการ
ใสปยุครัง้ที ่1 เพราะมจีำนวนของดชันคีณุภาพน้ำทีม่คีาสงูทีส่ดุมากกวาชวงเวลาอืน่และเปนการใชปยุใน
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ปรมิาณมากกวาการใสปยุครัง้ที ่2 ซึง่ปยุยเูรยีละลายน้ำไดดจีงึไปเพิม่ปรมิาณของออิอนทีล่ะลายในน้ำทำ
ใหมคีาความนำไฟฟา ปรมิาณของแขง็ทัง้หมดทีล่ะลายในน้ำ และปรมิาณธาตอุาหารตาง ๆ ทีอ่ยใูนน้ำ
สงูขึน้

5.3 การวเิคราะหกลมุกรรมวธิกีอนการเกบ็เกีย่วดวยขอมลูคณุภาพน้ำมเีพยีงกรรมวธิทีี ่4 ซึง่มอีตัรา
การใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิทีไ่มสามารถจดัอยใูนกลมุเดยีวกบักรรมวธิอีืน่ได แสดงวาอตัรา
การใสปยุเคม ี150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิมคีณุภาพน้ำแตกตางจากอตัราอืน่ แตคณุภาพน้ำของอตัรา
การใสปยุเคม ี150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิในชวงกอนการเกบ็เกีย่วไมมดีชันคีณุภาพน้ำทีม่คีามากกวา
อัตราอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสอดคลองกับขอมูลการเจริญเติบโต
องคประกอบผลผลติ และผลผลติขาวซึง่อตัราการใสปยุเคม ี 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิ มคีวามสงู
ของตนขาวกอนการเกบ็เกีย่ว ความยาวรวง จำนวนระแงตอรวง จำนวนเมลด็ดตีอรวง และผลผลติขาว
มากกวาอตัราอ่ืน ดงันัน้ควรเลอืกใชอตัราการใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิเพือ่ประหยดัรายจาย
ของปยุเคมแีละคณุภาพน้ำของอตัราการใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิ ไมมคีามากกวาอัตราอืน่
แมจะมกีารใชอตัราการใสปยุมากกวาบางกรรมวธิ ี และอตัราการใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกติ
ใหผลผลติ 942 กโิลกรมัตอไร โดยทัว่ไปพนัธขุาวสพุรรณบรุ ี1 ควรมผีลผลติ 806 กโิลกรมัตอไร ซึง่อตัรา
การใสปยุ 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิใหผลผลติสงูกวาผลผลติทัว่ไปของขาวพนัธนุี ้ดงันัน้ควรมกีาร
แนะนำกบัเกษตรกรใหใชปยุอตัราสงูสดุเปน 150 เปอรเซน็ตของอตัราปกต ิเพือ่เพิม่ผลผลติขาว

6. ขอเสนอแนะ
ควรมีการนำผลงานวิจัยนี้ไปทดลองในแปลงนาที่อยูในเขตชลประทานซึ่งเปนสภาพพื้นที่จริงเพื่อเปน

การศึกษาผลกระทบของคุณภาพน้ำในดานปริมาณสารอาหารในคลองชลประทานที่มีการใชปุยเคมีใน
นาขาว และเปนแนวทางในการบรหิารจดัการน้ำในคลองชลประทานใหมคีวามสมดลุของระบบนเิวศและ
เกดิประโยชนสงูสดุ
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