
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นใน
การจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ํานา่น

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร





บริเวณลุ่มน้ําสาขาย่อยแม่ถา (ลุ่มน้ําสาขาน้ําสา) ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา



บริเวณลุ่มน้ําสาขาย่อยแม่ถา (ลุ่มน้ําสาขาน้ําสา) ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสาภาพถ่ายดาวเทียม GeoEye-1 ณ วันที่ 19 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555



ภาพจริงของปัญหาสารพิษต้นน้ําน่าน



6

ไกลโฟเซต พาราควอต



ค่าความเข้มข้นของสารปราบศัตรูพืชในน้ําผิวดินจากลุ่มน้ําสาขาต่างๆ
(sub-river basin)

การปนเปื้อนของสารปราบศตัรูพชืในแหลง่น้ํา

ลุ่มน้ําสาขา
ความเข้มข้น (พีพีบี หรือ ไมโครกรัมต่อลิตร (ppb or µg/L))

ไกลโฟเสต พาราควอท อาทราซีน คลอไพริฟอส
น้ําผิวดิน

7

น้ําผิวดิน
ห้วยน้ํายาว 3.68  – 23.3 0.240 – 1.07 7.25 – 621 0.150 – 196
แม่น้ําน่านส่วนบน 2.95 – 29.6 0.380 – 2.54 <LD – 97.4 <LD – 6.78
แม่น้ําน่านส่วนที่สอง 4.59 – 47.5 0.240 – 0.810 0.230 – 275 <LD – 13.6
น้ําว้า 4.57 – 57.9 0.292 – 0.651 2.66 – 227 0.123 – 36.4
น้ําสา 6.11 – 14.9 <LD – 0.550 1.75 – 10.4 <LD – 0.684
น้ําสมุน 4.24 – 43.1 0.220  – 0.550 2.33 – 54.5 <LD – 1.19
น้ําแหง 5.01 – 17.4 0.222 – 4.98 2.32 – 75.3 <LD – 41.8
แม่น้ําน่านส่วนที่สาม 3.71 – 80.9 0.231 – 2.96 2.31 – 832 0.101 – 6.22



ค่าความเข้มข้นของสารปราบศัตรูพืชในน้ําใต้ดินจากลุ่มน้ําสาขา
ต่างๆ (sub-river basin)

การปนเปื้อนของสารปราบศตัรูพชืในแหลง่น้ํา

ลุ่มน้ําสาขา
ความเข้มข้น (พีพีบี หรือ ไมโครกรัมต่อลิตร (ppb or µg/L))

ไกลโฟเสต พาราควอท อาทราซีน คลอไพริฟอส

8

ไกลโฟเสต พาราควอท อาทราซีน คลอไพริฟอส

น้ําใต้ดิน

ห้วยน้ํายาว NA NA NA NA
แม่น้ํานา่นส่วนบน 7.13 – 7.22 0.431 – 1.03 1.73 – 1.80 <LD – 0.14
แม่น้ํานา่นส่วนที่สอง 4.42 – 30.5 <LD – 19.3 4.77 – 20.8 <LD – 0.21
น้ําว้า 3.86 – 8.55 0.361 – 0.621 2.33 – 26.05 <LD – 0.36
น้ําสา 5.64 – 9.70 0.382 – 0.411 3.57 – 5.12 <LD – 0.41
น้ําสมุน 3.86 – 31.1 0.291 – 0.621 2.33 – 161 2.19 – 4.24
น้ําแหง 5.64 – 9.79 0.349 – 0.410 1.11 – 205 <LD – 3.6
แม่น้ํานา่นส่วนที่สาม 0.551 – 24.1 <LD – 2.12 1.21 – 26.1 <LD



น้ําดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดน่าน

ลําดับที่ ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง
ไกลโฟเสต

(ไมโครกรัม/
ลิตร)

อาทราซีน
(ไมโครกรัม/

ลิตร)

พาราควอท
(ไมโครกรัม/

ลิตร)

คลอไพริฟอส
(ไมโครกรัม/

ลิตร)
1 บ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว(ท้ายน้ํา) น้ําดื่ม A 8.13 6.70* 0.49 2.94
2 ม.1 บ้านศรีมงคล  ต.น้ําขึ่ง อ.เวียงสา น้ําดื่ม B 6.90 18.08* 0.54 3.07
3 ม.2 บ้านทุ่งค้อน ต.อวน อ.ปัว น้ําดื่ม C 6.19 94.11* 0.29 3.65
4 ม.2 บ้านนาเลา ต.พงษ์ อ.สันติสุข น้ําดื่ม D 15.03 6.85* 0.80 N.D.
5 บ้านนาเซีย ต.หมอเมือง อ.แม่จริม น้ําดื่ม E 13.90 17.57* 0.35 1.41
6 วัดน้ําล้อม ต.เมืองจัง อ.เมือง น้ําดื่ม F 8.99 4.73 0.36 N.D.6 วัดน้ําล้อม ต.เมืองจัง อ.เมือง น้ําดื่ม F 8.99 4.73 0.36 N.D.
7 บ้านศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย น้ําดื่ม G 5.79 3.69 0.27 N.D.
8 บ้านนาเซีย ต.หมอเมือง อ.แม่จริม น้ําดื่ม H 7.84 8.46* 0.29 N.D.
9 บ้านป่าต้าง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง น้ําดื่ม I 18.78 8.86* 1.62 5.44

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมี 10.17 18.78 0.56 3.30



น้ําประปาเพื่อการบริโภคและอุปโภค

ลําดับที่ ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง
ไกลโฟเสต

(ไมโครกรัม/
ลิตร)

อาทราซีน
(ไมโครกรัม/

ลิตร)

พาราควอท
(ไมโครกรัม/

ลิตร)

คลอไพริฟอส
(ไมโครกรัม/

ลิตร)
1 ม.1 บ้านศรีมงคล  ต.น้ําขึ่ง อ.วียงสา น้ําประปา 6.77 4.71* 0.45 1.97
2 บ้านท่าน้าว ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง น้ําประปา 6.11 8.44* 4.59 N.D.
3 ม.5 บ้านดอนมูล ต.ศิลาเพ็ชร(ต้นน้ํา)อ.ปัว น้ําประปา 4.55 9.23* 1.21 N.D.
4 บ้านบอน (ห้วยปูดท้ายน้ํา) ต.สถาน อ.ปัว น้ําประปา 6.17 4.94* 0.35 N.D.
5 ม.4 บ้านดอนสถาน ต.สถาน อ.ปัว น้ําประปา 6.19 2.11 0.22 N.D.
6 ม.5บ้านสองแคว ต.ไร่หลวง อ.สองแคว น้ําประปา 54.12 3.13 2.53 6.12
7 ม.2 บ้านนาเลา ต.พงษ์ อ.สันติสุข น้ําประปา 8.26 62.01* 0.44 1.27
8 บ้านนาบัว ต.หนองแดง อ.แม่จริม น้ําประปา 8.08 7.14* 0.48 N.D.8 บ้านนาบัว ต.หนองแดง อ.แม่จริม น้ําประปา 8.08 7.14* 0.48 N.D.
9 บ้านนาเซีย ต.หมอเมือง อ.แม่จริม น้ําประปา 40.56 4.53* 2.19 1.97
10 บ้านน้ําว้า ต.น้ําพาง อ.แม่จริม น้ําประปา 3.15 20.73* 0.99 N.D.
11 ตลาดสดบ้านน้ํามวบ ต.น้ํามวบ อ.เวียงสา น้ําประปา 3.09 16.54* 0.33 N.D.
12 บ้านศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย น้ําประปา 21.87 1.81 0.25 1.32
13 บ้านปงสนุกใหม่ ต.ปงสนุก น้ําประปา 5.15 41.74* 0.30 3.28
14 บ้านพี้เหนือ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง(ต้นน้ํา) น้ําประปา 5.99 3.79 0.67 N.D.
15 บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน น้ําประปา 6.22 4.37* 0.31 N.D.
16 วัดน้ําล้อม ต.เมืองจัง อ.เมือง น้ําประปา 4.75 1.41 0.74 N.D.

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมี 11.26 12.29 0.78 2.66



การประเมินความรุนแรงของการปนเปื้อนสารเคมีในผัก
ในพื้นที่ต้นน้ําน่าน 

ด้วยการเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นสูงสุดที่มีได้ในผัก
ใช้ตามมาตรฐาน

ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมาตรฐานสากล Codex
* ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่มีได้ในผักใช้ตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

**ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่มีได้ในผักใช้ตามมาตรฐานสากลของ Codex**ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่มีได้ในผักใช้ตามมาตรฐานสากลของ Codex

ชนิดกลุ่มผัก รายละเอียด ช่วงความเข้มข้นของสารเคมีในผัก (หน่วย: ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
คลอร์ไพริฟอส* อาทราซีน* ไกลโฟเซต** พาราควอต*

สรุปรวมทั้งหมด ตย.ที่เกิน std/
ตย.ที่พบ/
ตย.ทั้งหมด

10/41/45 0/43/45 3/45/45 17/45/45



ชนิดกลุ่มผัก รายละเอียด ช่วงความเข้มข้นของสารเคมีในผัก 
(หน่วย: ไมโครกรัม/กิโลกรัม)

คลอร์ไพริฟอส* อาทราซีน* ไกลโฟเซต** พาราควอต*
กลุ่มผักชนิดที่ 1
(ถั่วฝักยาว, มะเขือ, 
มะเขือเทศ, พริก, 
พริกหยวก, ข้าวโพด
แตงกวา)

ค่ามาตรฐาน 50
(ถั่วเหลอืง)

100
(ข้าวโพดฝักอ่อน)

3,000
(ข้าวโพดหวาน)

50
(ข้าวโพดฝักอ่อน

มะเขือเทศ)
ความเข้มข้น

ที่พบ
ND -298.15 0.07-23.12 167.98-5500.42 8.75-206.70

ตย.ที่เกิน std/
ตย.ที่พบ/

7/20/22 0/20/22 2/22/22 5/22/22
ตย.ที่พบ/
ตย.ทั้งหมด



ชนิดกลุ่มผัก รายละเอียด ช่วงความเข้มข้นของสารเคมีในผัก (หน่วย: ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
คลอร์ไพริฟอส* อาทราซีน* ไกลโฟเซต** พาราควอต*

กลุ่มผักชนิดที่ 2
ผักใบ
(ยอดฟักทอง, ยอด
มะระ, ผักกาดเขียว,
ผักไข่เหา, ใบชะพล.ู
ผักปัง, ตําลึง, ผักบุ้ง
กะหล่ําปลี,ผักไห่ ผัก
กูด)

ค่ามาตรฐาน 50
(ถั่วเหลอืง)

100
(ข้าวโพดฝักอ่อน)

3,000
(ข้าวโพดหวาน)

70
(ผักใบ)

ความเข้มข้น
ที่พบ

ND-86.68 0.06-16.32 176.04-3936.8 8.90-349.30

ตย.ที่เกิน std/
ตย.ที่พบ/
ตย.ทั้งหมด

3/21/23 0/23/23 1/23/23 12/23/23

กูด) ตย.ทั้งหมด



การประเมินความรุนแรงของการปนเปื้อนสารเคมีในปลา
ในพื้นที่ต้นน้ําน่าน ด้วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆ 

* ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่มีได้ในปลาตามสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
**ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่มีได้ในปลาใช้ตามมาตรฐานสากลของ Codex
***ไม่มีการกําหนดค่าของอาทราซีนทั้งในมาตรฐานของไทยและ Codex

ชนิดกลุ่มปลา รายละเอียด ช่วงความเข้มข้นของสารเคมีในปลา (หน่วย: ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
คลอร์ไพริฟอส* อาทราซีน*** ไกลโฟเซต** พาราควอต*

สรุปรวมทั้งหมด ตย.ที่เกิน std/
ตย.ที่พบ/
ตย.ทั้งหมด

15/19/19 -/19/19 19/19/19 19/19/19



ชนิดกลุ่มปลา รายละเอียด ช่วงความเข้มข้นของสารเคมีในปลา (หน่วย: ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
คลอร์ไพริฟอส* อาทราซีน*** ไกลโฟเซต** พาราควอต*

ปลาในลําน้ําน่าน ค่ามาตรฐาน 10
(เครื่องในสัตว์)

- 50
(เนื้อสัตว์)

5
(เนื้อสัตว์)

ความเข้มข้น
ที่พบ

0.31-475.32 0.08-109.18 113.96-9324.12 10.80-189.25

ตย.ที่เกิน std/
ตย.ที่พบ/
ตย.ทั้งหมด

7/11/11 -/11/11 11/11/11 11/11/11



ชนิดกลุ่มปลา รายละเอียด ช่วงความเข้มข้นของสารเคมีในปลา ((หน่วย: ไมโครกรัม/กิโลกรัม)
คลอร์ไพริฟอส* อาทราซีน*** ไกลโฟเซต** พาราควอต*

ปลาที่ประมง
ปากนาย 
อ.นาหมื่น
(ก่อนเข้าเขื่อน
สิริกิต์)

ค่ามาตรฐาน 10
(เครื่องในสัตว์)

- 50
(เนื้อสัตว์)

5
(เนื้อสัตว์)

ความเข้มข้น
ที่พบ

40.45-516.38 0.19-53.34 1047.84-9613.34 8.50-55.15

ตย.ที่เกิน std/
ตย.ที่พบ/
ตย.ทั้งหมด

8/8/8 -/8/8 8/8/8 8/8/8



อําเภอเชียงกลาง

อําเภอเมือง

อําเภอท่าวังผา

อําเภอปัว

อําเภอเวียงสา

ปกติ/ปลอดภัย

เสี่ยง

0 20 40 60 80 100

อําเภอภูเพียง

อําเภอสองแคว

อําเภอเชียงกลาง

ร้อยละ

ไม่ปลอดภัย

ผลการตรวจวัดเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในพื้นที่จังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2549



อําเภอเวียงสา

อําเภอทุ่งช้าง

อําเภอเชียงกลาง

อําเภอนาหมื่น

อําเภอสันติสุข

อําเภอบ่อเกลือ

อําเภอสองแคว

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ปกติ/ปลอดภัย

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

อําเภอเมือง

อําเภอแม่จริม

อําเภอบ้านหลวง

อําเภอนาน้อย

อําเภอท่าวังผา

อําเภอเวียงสา

ร้อยละ

ปกติ/ปลอดภัย

เสี่ยง/ไม่ปลอดภัย

ผลการตรวจวัดเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในพื้นที่จังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2550



อําเภอสองแคว

อําเภอเชียงกลาง

อําเภอสันติสุข

อําเภอภูเพียง

อําเภอท่าวังผา

ปกติ/ปลอดภัย

เสี่ยง

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

อําเภอเวียงสา

อําเภอปัว

อําเภอสองแคว

ร้อยละ

เสี่ยง

ไม่ปลอดภัย

ผลการตรวจวัดเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในพื้นที่จังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2551



อําเภอท่าวังผา

อําเภอเวียงสา

อําเภอทุ่งช้าง

อําเภอเชียงกลาง

อําเภอนาหมื่น

อําเภอสันติสุข

อําเภอบ่อเกลือ

อําเภอสองแคว

อําเภอภูเพียง

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ปกติ

เสี่ยง

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

อําเภอเมือง

อําเภอแม่จริม

อําเภอบ้านหลวง

อําเภอนาน้อย

อําเภอปัว

อําเภอท่าวังผา

ร้อยละ

เสี่ยง

ไม่ปลอดภัย

ผลการตรวจวัดเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในพื้นที่จังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2553



อําเภอเวียงสา

อําเภอทุ่งช้าง

อําเภอเชียงกลาง

อําเภอนาหมื่น

อําเภอสันตสิุข

อําเภอบ่อเกลือ

อําเภอสองแคว

อําเภอภูเพียง

อําเภอเฉลมิพระเกียรติ

ปกติ/ปลอดภัย

เสี่ยง

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

อําเภอเมือง

อําเภอแม่จรมิ

อําเภอบ้านหลวง

อําเภอนาน้อย

อําเภอปัว

อําเภอท่าวังผา

อําเภอเวียงสา

ร้อยละ

เสี่ยง

ไม่ปลอดภัย

ผลการตรวจวัดเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในพื้นที่จังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2555
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ปรับปรุงระบบประปาต้นแบบ
ประปาป่าอ้อย หมู ่4 ป่าแลวหลวง อ. สันตสิุข จ.น่าน

 4 พฤษภาคม 2559 
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ปรับปรุงระบบประปาต้นแบบ
ประปาป่าแลวหลวง หมู่ 1 ป่าแลวหลวง อ. สันติ

สุข จ.น่าน
 4 พฤษภาคม 2559 



การป้องกันสารเคมีสําหรับน้ําบ่อตื้น
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การป้องกันสารเคมีสําหรับสระเก็บน้ํา
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เก็บตัวอย่างน้ํา ดิน หญ้าแฝกวิเคราะห์สารเคมี
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อบรมเจ้าหน้าที่ อสม. และผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน

การจัดอบรม อสม. และเจ้าหน้าที่
ระบบประปา
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อบรมนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่
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การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
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อบต.พระครูสมคิด
วัดโป่งคํา

กลุ่มเกษตร
อินทรีย์

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ

กลุ่ม
เยาวชน
กลุ่ม

ผู้ใช้นํ 'า กลุ่มกลุ่ม

กลุ่ม
อนุรักษ์ฯ

อําเภอสันติสุข

เกษตรอําเภอ

โรงเรียน

สาธารณสุข
อําเภอ

ปฏิรูปที.ดิน

อบต.

ตํารวจ

อสม

พัฒนาที.ดิน

สปก

สาธารณสุข
จังหวัด

อบจ.

โครงการพระราชดําริ ปิดทองหลังพระ

พาณิชย์กระทรวงพาณิชย์

สวมหมวก

ให้ภูเขา

ใส่รองเท้าให้ตีนดอย

กองทุนหมวกใบใหม่

ทหาร
เกษตรจังหวัด

เครือข่าย
โรงเรียน
12 แห่ง

รอบพื 'นที.

วิทยาลัย
ชุมชน

วัด
พัฒนา

ผนึกกําลัง

32

สกว
น่าน

จุดเริ. มต้น
งานวิจัย

(กระบวนการ
พัฒนาผ้าฝ้าย

ย้อมสีธรรมชาติ)

ผู้ใช้นํ 'า กลุ่ม
นวด

กลุ่ม
สมุนไพรตํารวจ

(ปลูกผักกินเอง)

โรงพยาบาลสหกรณ์

พาณิชย์
จังหวัด

เครือข่ายสหกรณ์
(เวียงสา)

กระทรวงพาณิชย์

Organic Village

การตลาด

โครงการด้านการตลาด

มูลนิธิสัมมาชีพ

ม.แม่โจ้

ม.นเรศวร

ม.เชียงใหม่

ม.จุฬาฯ

โรงแรมใหญ่
CSR

ทรัพยากรฯ
จังหวัด
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แผนที่ศนูย์เรียนรู้วสิาหกิจชุมชน กลุ่มชีววิถี ตําบลน้ําเกี๋ยน



สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อสอบถาม
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99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
อีเมล์ kpuangrat@gmail.com



สถานวจิัยเพื.อความเป็นเลศิทางวชิาการด้านวจิัยและนวัตกรรมเพื.อสถานวจิัยเพื.อความเป็นเลศิทางวชิาการด้านวจิัยและนวัตกรรมเพื.อ
สิ.งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร


