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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาระดับสารพิษตกคางในฟางขาว สารพิษตกคางในเลือด คาโลหิต

วิทยา และคาชีวเคมีในเลือดของโค-กระบือของเกษตรกรท่ีใชฟางขาวเสริมในฤดูแลง ในพ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย เก็บตัวอยางฟางขาว จํานวน 36 ตัวอยาง (ฟารม) แยกเปน ฟารม

โคเนื้อ 16 ฟารม และ ฟารมกระบือ 20 ฟารม และตัวอยางเลือดโค และกระบือ กอนใชฟางขาว และระหวาง

ใชฟางขาวเลี้ยงโค-กระบือ ในฟารมเกษตรกร จํานวน 36 ฟารม ๆ ละ 3 ตัว รวม 108 ตัว เก็บตัวอยางเลือดตัว

ละ 2 ครั้ง รวมตัวอยางเลือดท้ังสิ้น 216 ตัวอยาง ดําเนินการทดลองระหวางเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 

วิเคราะหหาสารพิษตกคางในฟางขาว ไดแก กลุมคารบาเมต (Carbamate Group) กลุมออรกาโนฟอสเฟต 

(Organophosphate Group) และกลุมกําจัดวัชพืช (Weed Control Group) วิเคราะหและเปรียบเทียบ

สารพิษตกคางในเลือดของโค-กระบือในฟารมท่ีพบปริมาณสารพิษตกคางในฟางขาว คาโลหิตวิทยา และคา

ชีวเคมีในเลือดระหวางกอนใชฟางขาวและระหวางใชฟางขาวเลี้ยงโค-กระบือ วิเคราะหความแปรปรวนและ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี paired t-test ในโปรแกรมสําเร็จรูป พบวา ตรวจพบสารพิษตกคาง ในกลุม 

Carbamate  ไดแก Cabaryl, Carbofuran และ Methiocarb ในฟางขาวของเกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือ กลุม 

Organophosphate พบ Parathion-methyl, Malathion และ Parathion-ethyl สวนกลุมกําจัดวัชพืช พบ 

Bromacil และ Diuron ซ่ึงท้ังสามกลุมสารพิษดังกลาว พบในปริมาณท่ีไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด ในฟางขาว 

แตไมพบสารพิษตกคาง ในเลือดของโค-กระบือ สําหรับคาโลหิตวิทยา ไดแก คา Hb และ Hct พบวา กอนการ

ใชฟางขาว และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโค กระบือ มีคาลดลง แตยังอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน สวนคาทาง

ชีวเคมีในเลือดของโค-กระบือบางคา พบวา กอนการใชฟางขาว และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโค-กระบือ มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจากการใชฟางขาวเปนอาหารหยาบหลักในฤดูแลง 

ทําใหสัตวไดรับโภชนะไมเพียงพอ ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหตองปรับเปลี่ยนกลไกในรางกายของตัวสัตว (โค-กระบือ) 

เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม   

คําสําคัญ: สารพิษตกคาง   ฟางขาว   โค   กระบือ  

เลขทะเบียนวิจัย: 60(1)-0206-013 
1/ ศูนยวิจัยและพัฒนากระบือ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 
2/ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย อําเภอประคํา จังหวัดบุรีรัมย 31220 
3/ กลุมวิจัยและพัฒนากระบือ สํานักพัฒนาพันธุสัตว อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000   
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Pesticide Residues Levels in Blood of Cattles and Buffaloes of Small Farmers from 

Rice Straw Supplement in Dry Season: A Case Study in the Parting Low of 

Northeastern Region of Thailand 

 

Piset Sadkrathok1/  Nikorn Sanghuayphrai2/  Tida Comsangthong3/  Suvit Boonprong3/ 

 

Abstract 

 

 The objectives of this study were to examine the pesticide residues in rice straw, in blood, 

hematology and blood biochemical profiles in cattle and buffalo of farmers raising animals used rice 

straw supplement in dry season in Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin and Buriram provinces. The rice 

straws samples were collected from 36 farms: 16 cattle farms and 20 buffalo farms, and blood 

samples from cattle and buffaloes were collected, 3 animals per farm, 2 times per animal, total of 216 

samples. The experimental period was from October 2016 to September 2019. Pesticide residues such 

as: Carbamate, Organophosphate and weed control groups in rice straw were analyzed 36 farms. In the 

terms of pesticide residues types in rice straw which were detected in farm pesticide residues types in 

blood, hematology and blood biochemistry profiles of the cattle and buffaloes before and during the 

periods of raising animals were analyzed, and compared using paired t-test for differences between 

groups in Program Package. The results showed that levels of Carbamet group such as: Carbaryl, 

Carbofuran and Methiocarb, Organophosphate group such as: Parathlon-methyl, Malathion and 

Parathion-ethyl and weed control group such as: Bromacil and Diuron in rice straw were of lower 

values than reference ranges. There were not pesticide residues in blood of all animals. The 

hematology such as: hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) decreased but were in reference ranges. 

However, blood biochemical profiles comparison between before and during feeding rice straw 

revealed that some values were significantly different (P<0.05). This resulted from animals fed with rice 

straw supplementary in dry season affected with malnutrition. Thus, the animals need to adapt their 

mechanism to cope with harsh environment conditions.      

 

Keywords: Pesticide residues, rice straw, cattle, buffalo 
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คํานํา 

 

 เปนท่ีทราบกันวาการเลี้ยงโคและกระบือของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญใชผลพลอย

ไดจากการเกษตรมาเปนอาหารสัตวโดยใชฟางขาวเปนผลพลอยไดท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก  หางาย ราคาถูก แต

อยางไรก็ตามฟางขาวท่ีใชเลี้ยงโคและกระบือ สวนใหญไดมาจากการปลูกขาวท่ีมีการใชปุยเคมีและสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว เพ่ือเรงการเจริญเติบโตและการเพ่ิมผลผลิต การนําสารเคมีและกําจัดแมลง

ศัตรูพืชมาใชนั้น หากเกษตรกรมีการปฏิบัติอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการแลวอาจกอใหเกิดปญหาหลาย

ประการดวยกัน เชน การใชสารเคมีท่ีไมถูกตองและใชปริมาณมากเกินความจําเปน สงผลใหแมลงดื้อยา เกิด

การระบาดของแมลงบอยครั้งและรุนแรงข้ึนกวาเดิม เกิดศัตรูพืชชนิดใหม ๆ ท่ีทําลายรุนแรงข้ึน เนื่องจาก

สารเคมีไปทําลายสมดุลธรรมชาติ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดอันตรายตอผูใชตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  มีการเจือปนใน

สิ่งแวดลอม และตกคางในผลิตผลทางการเกษตรท่ีเกินคาความปลอดภัย ซ่ึงในทวีปเอเชียมีการปนเปอนของ

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทผลไม ผัก นม และผลิตภัณฑจากนมและเนื้อสัตว (Battu et al., 2004) 

นอกจากนี้ยังพบการตกคางของสารเคมีทางการเกษตร ในกลุมออรกาโนฟอสเฟต ออรกาโนคลอรีน และไพรีทรอย 

(Bradman et al., 2006)  จากการศึกษาสารพิษตกคางในตัวอยางฟางขาว พบวาอยูในกลุมออรกาโนฟอสเฟต 

เกินมาตรฐานกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) (ทวีพร และ ผกาพรรณ, 2551; 

วรเชษฐ และคณะ, 2553; ชวิศา และคณะ, 2556 ;สาคร, 2556) ซ่ึงสารเคมีดังกลาวจัดอยูในหนึ่งกลุมของ

สารเคมีเกษตรเฝาระวัง 4 ชนิด ประกอบดวย คารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น (รพิจันทร, 2554

ก, 2554ข) ซ่ึงสารเคมีตกคางตาง ๆ มีผลโดยตรงตอสัตวเลี้ยง คือ มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหหายใจ

ลําบาก สูญเสียการทรงตัว ขากรรไกรแข็ง อาเจียน ทองรวง กระวนกระวาย มีอาการสั่นชักกระตุก ทําใหตับโต

ผิดปกติ มีอาการเจ็บปวย การเจริญเติบโต และการรอดชีวิตลดลง ไตผิดปกติ คุณสมบัติทางเคมีของเลือด

เปลี่ยนไป เปนพิษตอการสืบพันธุและขยายพันธุ การพัฒนาการเจริญเติบโตของกระดูกผิดปกติ พิษท่ีกอใหเกิด

การผาเหลา (ศักดา, 2557; สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ, 2559) 

กรมปศุสัตว ตระหนักถึงความเสี่ยงจะเกิดจากการใชผลผลิตทางการเกษตรท่ีปนเปอนสารเคมีเปนพิษ

มาใชเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอตัวสัตวเองและมีผลตกคางในตัวสัตว สงผลถึง

ผูบริโภคเนื้อสัตว ดังนั้นวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ จึงไดทําการศึกษาระดับสารพิษตกคางในฟางขาว สารพิษ

ตกคางในเลือด คาโลหิตวิทยา และคาชีวเคมีในเลือดของโค-กระบือของเกษตรกรท่ีใชฟางขาวเสริมในฤดูแลงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงจะเปนคาดัชนีชี้วัดการไดรับสารพิษตกคาง เพ่ือประเมินสารพิษตกคางใน

ผลพลอยไดจากการเกษตรท่ีใชเลี้ยงโคและกระบือ ตลอดจนแนวทางการนําฟางขาวเลี้ยงโคและกระบือใหเกิด

ความปลอดภัยในระบบการทําฟารมของเกษตรกรตอไป  
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อุปกรณและวิธีการทดลอง 

  

รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจจากตัวอยาง (Survey Research) ดําเนินการในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย ระหวางเดือนตุลาคม 

2559 – กันยายน 2562 ประชากร สุมตัวอยางเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) (สุชาติ, 

2546) กับเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนในโครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ โครงการฟารมโคเนื้อสราง

อาชีพ และโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดําริ (ธคก.)  

1. สัตวทดลอง 

1.1 โค สุมตัวอยางโคทดลองซ่ึงเปนโคลูกผสมบราหมัน x พ้ืนเมือง มีระดับสายเลือดโคบราหมัน 50 

– 75 เปอรเซ็นต เพศเมีย ไมอุมทอง อายุประมาณ 5 ป จากโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพและโครงการ 

ธคก. ของเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเนื้อรายละ 5-15 ตัว สุมโคทดลองฟารมละ 3 ตัว ใน 4 จังหวัด ๆ ละ 4 ฟารม 

(รวมฟารมท่ีสุมทดลอง 16 ฟารม) รวมโคเนื้อท่ีใชทดลอง 48 ตัว  

1.2. กระบือ สุมตัวอยางกระบือทดลองซ่ึงเปนกระบือ เพศเมีย ไมอุมทอง อายุประมาณ 5 ป จาก

โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ และโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดําริ (ธคก.) ของ

เกษตรกรท่ีเลี้ยงกระบือรายละ 5-10 ตัว สุมกระบือทดลองฟารมละ 3 ตัว ใน 4 จังหวัด ๆ ละ 5 ฟารม (รวม

ฟารมท่ีสุมทดลอง 20 ฟารม) รวมกระบือท่ีใชทดลอง 60 ตัว 

2. การจัดการเล้ียงดู 

การเลี้ยงดูโคเนื้อของเกษตรเปนกลุมท่ีไดรับการสงเสริมในโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพหรือ

โครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดําริ (ธคก.) เปนโคลูกผสมบราหมัน x พ้ืนเมืองมีระดับสายเลือดโคบราหมัน 

50 – 75 เปอรเซ็นต สวนกระบือจะเปนกระบือปลักท่ีไดรับสงเสริมจากโครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิต

กระบือหรือโครงการ ธคก. การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อและกระบือของเกษตรในกลุมทดลองจะจัดการคลายคลึง

กัน คือ ในฤดูฝนจะเลี้ยงดูโดยการตัดหญาสดใหกินในคอก จากการปลูกหญาท่ีเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวสงเสริม 

เชน หญาเนเปยรปากชอง 1 หญากินนีสีมวง และหญารูซ่ี มีการปลอยแทะเล็มในพ้ืนท่ีตนเองและท่ีสาธารณะ

เปนบางครั้ง สวนในฤดูแลง มีการตัด หญาสดใหกิน ผูกลามและปลอยแทะเล็มในพ้ืนท่ีตนเองและท่ีสาธารณะ

เปนบางครั้ง มีการเสริมฟางขาวใหกินในคอกตลอดเวลา  

โค-กระบือจะกลับเขาคอกของเกษตรกรแตละฟารม เวลาประมาณ 17.30 – 18.00 น. มีการให

อาหารขนท่ีมีโปรตีน 12 เปอรเซ็นต ตามสภาพความสมบูรณของรางกาย และเสริมดวยฟางขาวใหกินตลอดเวลา 

มีแรธาตุและน้ําสะอาดใหกินในคอกตลอดเวลา การปองกันและรักษาโรคปฏิบัติตามโปรแกรมการปองกันและ

รักษาโรคของกรมปศุสัตว 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 สํารวจสารเคมีท่ีใชกําจัดวัชพืชและแมลง ท่ีนิยมใชกันมากในการปลูกขาวในพ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย (กลุมมีพิษเฉพาะกลุมวัชพืช; Bromacil, Diuron) และกลุม

สารเคมีกําจัดแมลง (กลุมออรกาโนฟอสเฟต, Organophosphate group และกลุมคารบาเมต, Carbamate 

group) เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหหาสารพิษตกคางในฟางขาวท่ีนํามาใชเลี้ยงโคและกระบือ  

3.2 เก็บตัวอยางฟางขาวภายในฟารมเกษตรผูเลี้ยงโค จํานวน 16 ฟารม ๆ ละ 1 กิโลกรัม และ

ภายในฟารมเกษตรผูเลี้ยงกระบือในฤดูแลง 20 ฟารม ๆ ละ 1 กิโลกรัม เชนเดียวกัน รวมตัวอยางท่ีใชท้ังสิ้น 36 

ตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหหาชนิดและระดับสารพิษตกคางในฟางขาว ซ่ึงตัวอยางฟางขาวจะเปนฟางขาวอัดฟอนท่ี

เกษตรกรซ้ือมาจากพอคาคนกลางท่ีนํามาจําหนายในหมูบาน  

3.3 เก็บตัวอยางเลือดโคและกระบือของเกษตรกรกลุมตัวอยาง เก็บตัวอยางเลือด 2 ครั้ง คือ ระยะ

กอนใชฟางขาวในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 และระหวางใชฟางขาวเสริมในเดือนมีนาคม – เมษายน 

2560 ระหวางเวลา 07.00 – 09.30 น. จากจํานวน 16 ฟารม ๆ ละ 3 ตัว เปนโค 48 ตัว เก็บตัวอยางเลือดตัว

ละ 2 ครั้ง รวมตัวอยางเลือดโค 96 ตัวอยาง และจํานวนตัวอยางเลือดกระบือ จากจํานวน 20 ฟารม ๆ ละ 3 

ตัว รวมจํานวนกระบือ 60 ตัว เก็บตัวอยางเลือดตัวละ 2 ครั้ง รวมตัวอยางเลือดกระบือ 120 ตัวอยาง จํานวน

ตัวอยางเลือด โค 96 ตัวอยาง รวมตัวอยางเลือดท้ังสิ้น 216 ตัวอยาง  

วิธีเก็บตัวอยางเลือดโค-กระบือ ดําเนินการเชนเดียวกัน โดยเจาะเลือดท่ีเสนเลือดดําใหญ (jugular 

vein) บริเวณใตลําคอ จํานวน 10 ซีซี แยกเปน 2 สวน คือ หลอดท่ี 1 ตัวอยางเลือด 5 ซีซี เก็บในหลอด

ทดลองท่ีไมมีสารปองกันการแข็งตัวของเลือดในอุณหภูมิหอง (25°C) สําหรับใชแยกซีรั่ม สวนหลอดท่ี 2 เก็บ

ตัวอยางเลือด 5 ซีซี ในหลอดท่ีบรรจุสาร Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) ซ่ึงเปนสารปองกัน

การแข็งตัวของเลือด เก็บไวเพ่ือหาคาทางโลหิตวิทยา (hematology) 1 ซีซี ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับจาก

เก็บตัวอยางเลือด สวนท่ีเหลือ 4 ซีซี และในหลอดท่ี 1 นําเขาเครื่องปนเหวี่ยง (centrifuged) ขนาด 1000 x g 

เวลา 20 นาที ภายใตอุณหภูมิ –4°C (Bogin, 1994) เพ่ือแยกพลาสมาและซีรั่มจากนั้นเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ –

20°C จากนั้นนําซีรั่ม ไปตรวจหาคาซีรั่มโปรตีน และนําพลาสมาไปตรวจหาระดับสารพิษตกคางในเลือดและคา

ชีวเคมีในเลือด ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันท่ีเก็บตัวอยางเลือด 

4. การวิเคราะหตัวอยาง 

4.1 วิเคราะหหาระดับสารพิษตกคางในฟางขาว กลุมสารพิษกําจัดแมลง โดยวิธี In-house 

method TE-CH-032 ตามกรรมวิธีของ Steinwandter (Fersenius, 1995) และกลุมมีพิษเฉพาะกลุมวัชพืช 

โดยวิธี QuEChERS method (Anastassiades et al., 2003) รวมท้ังสิ้น 36 ตัวอยาง (จากฟารมโคเนื้อ 16 

ฟารม และกระบือ 20 ฟารม) โดยใชเครื่อง high performance liquid chromatography (HPLC) และ gas 

chromatography (GC) (ศูนยวิจัยและประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย, 2556) 

4.2 ระดับสารพิษในเลือดของโค-กระบือ เฉพาะในฟารมท่ีพบสารพิษตกคางในฟางขาว ตามแบบ

วิธีการในขอ 4.1 
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4.3 วิเคราะหคาชีวเคมีในเลือด ไดแก creatinine (Cr), aspartate amino transferase (AST), 

alanine amino transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), gamma–glutamyl transferase 

(GGT), creatine phosphokinase (CPK), cholinesterase (ChE) และglobulin ในพลาสมา โดยวิธี Standard 

Enzymatic methods (Kaneko et al., 1997) สวนระดับ total protein (TP) ในซีรั่ม โดยวิธี Biuret 

method (Scoffone and Fontana, 1975) และ albumin ในซีรั่ม โดยวิธี Bromocressol-green method 

(Drupt et al., 1974) ตามลําดับ สวนคาโลหิตวิทยา ไดแก hemoglobin (Hb) และ hematocrit (Hct) ใชวิธี

วิเคราะห Sysmex–4500 Hematology Analyzer (Sysmex Biochemical Co., Ltd., Taipei, Taiwan) 

5. การวิเคราะหขอมูล  

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีจะศึกษา ไดแก คาชีวเคมีในเลือด และคาโลหิตวิทยา ท้ังกอนและ

ระหวางเสริมดวยฟางขาว ดวยวิธี paired t-test (Steel and Torrie, 1980) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 

ผลและวิจารณการทดลอง 

 

ชนิดและระดับสารพิษตกคางในฟางขาวท่ีใชเล้ียงโค 

ผลจากการศึกษาในฟางขาว จากฟารมของเกษตรผูเลี้ยงโค จํานวน 16 ตัวอยาง (ฟารม) วิเคราะหหา

ชนิดและระดับสารพิษตกคางในกลุมคารบาเมต (Carbamate Group) และกลุมกลุมออรกาโนฟอสเฟต 

(Organophosphate Group) ซ่ึงเปนสารเคมีทางการเกษตรท่ีใชกําจัดแมลงศัตรูพืช ดังแสดงใน Table 1 

พบวา ในกลุมคารบาเมต (สารกําจัดแมลง) ในฟางขาว ไดแก คารบาริล (Carbaryl) จํานวน 4 ฟารม คารโบฟู

ราน (Carbofuran) จํานวน 5 ฟารม และ เมตไตรโอคารบ (Methiocarb) จํานวน 4 ฟารม กลุมออรกาโน

ฟอสเฟต (สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช) ไดแก พาราไธออน-เมททิล (Parathion-methyl) จํานวน 3 ฟารม มา

ลาไธออน (Malathion) จํานวน 3 ฟารม พาราไธออน-เอททิล (Parathion-ethyl) จํานวน 2 ฟารม และกลุม

สารกําจัดวัชพืช ไดแก โบมาซิล (Bromacil) จํานวน 6 ฟารม และไดยูรอน (Diuron) จํานวน 5 ฟารม โดยพบ

สารดังกลาวขางตนสวนใหญอยูในปริมาณต่ํากวา 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (mg/kg) ซ่ึงสาร Bromacil และ 

Diuron เปนสารกําจัดวัชพืชท่ีเกษตรกรนิยมใช เนื่องจากสารดังกลาว สามารถควบคุมวัชพืชไดดี อยางไรก็ตาม

ปริมาณท่ีพบสารปนเปอนท้ัง 2 ชนิด ซ่ึงพบในปริมาณนอยอยูในระดับมาตรฐานท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค       

(ไมเกิน 0.05 mg/kg; สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557)  
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Table 1 Detection on pesticide residues levels of rice straw in 16 raising cattle farms  

Pesticide Types No. Not Detected (farm) No. Detected (farm; mg/kg)* 

Carbamate Group   

Carbaryl 12 4 (0.05) 

Isoprocarb 16 0 

Fenobucarb 16 0 

Promecarb 16 0 

Carbofuran 11  5 (<0.02 – 0.05) 

Methiocarb  12 4 (<0.02 – 0.05) 

Methomyl  16 0 

Aldicarb  16 0 

Oxamyl  16 0 

Metolcarb  16 0 

Organophosphate Group   

DDVP 16 0 

Methamidophos  16 0 

Mevinphos  16 0 

Omethoate               16 0 

Diazinon               16 0 

Dicrotophos                16 0 

Monocrotophos  16 0 

Dimethoate  16 0 

Pirimithos-methyl 16 0 

Chlorpyrifos  16 0 

Parathion-methyl 13 3 (0.05) 

Pirimithos-ethyl 16 0 

Malathion  13 3 (0.05) 

Fenitrothion  16 0 

Parathion-ethyl 14 2 (0.05) 

Prothiofos 16 0 

Methidathion  16 0 

Profenofos  16 0 

Ethion  16 0 
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Table 1 (Continued)   

Pesticide Types No. Not Detected (farm) No. Detected (farm; mg/kg)* 

Triazophos  16 0 

EPN 16 0 

Phosalone  16 0 

Azinphos-ethyl 16 0 

Weed Control Group   

Bromacil  10 6 (<0.02 – 0.05) 

Diuron  11 5 (<0.02 – 0.05) 

* Values in the parentheses were pesticide residues levels (mg/kg). 
 

ผลการศึกษาชนิดและระดับสารพิษตกคางในฟางขาวครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยการตกคางของ

สารกําจัดแมลงในหญาและฟางขาวนาปรังท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการทํานาปรังของ

เกษตรกรตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย ในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 ราย สวนใหญใชสารกลุม คารบาเมต

และออรกาโนฟอสเฟต ผลการศึกษาไมพบสารตกคางในหญาและฟางขาว (จักรพงษ และคณะ, 2562) ใน

แนวทางเดียวกัน กลุมสารเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใชกําจัดแมลง รอยละ 80 เปนกลุมออรกาโนฟอตเฟต และกลุม

คารบาเมต เพ่ือใชควบคุมกําจัดวัชพืช และกําจัดแมลงศัตรูพืชเปนหลัก (มาลี, 2551; กฤติญา และคณะ, 2557; 

ชนิกานต และ สุดารัตน, 2557) สอดคลองกับการใชสารเคมีในการทํานาขาวของเกษตรในอําเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ท่ีพบวา เกษตรกรมีการใชสารเคมีในการทํานาขาวหลายประเภท ไดแก ปุยเคมี สารเคมีกําจัด

แมลงแมลง สารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีปองกันโรคพืช และสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว (สมคิด, 2554; สยาม 

และคณะ, 2560) อยางไรก็ตามการวิเคราะหสารพิษตกคางในฟางขาวครั้งนี้พบการปนเปอนท้ังชนิดและปริมาณ

จํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชสารเคมี 1-2 ครั้ง ในรอบการผลิตขาว และใชใน

ระยะชวงแรก เฉลี่ย 11.2 วัน เพ่ือกําจัดหอยและแมลง ทําใหมีระยะเวลาท่ีสารเคมีสลายตัวกอนเก็บเก่ียวขาวซ่ึง

มีอายุท่ี 120-126 วัน สอดคลองกับกรมวิชาการเกษตร (2548) ระบุวาระยะการตกคางของคารบาเมตท่ีความ

เขมขน 12 มิลลิลิตรตอลิตรอยูท่ี 65-70 วัน (นัฐวุฒิ และคณะ, 2557) ซ่ึงตางจากเกษตรกรภาคกลางในอําเภอ

องครักษ จังหวัดนครนายกใชสารเคมีกลุมคารบาเมต ออรกาโนฟอสเฟต และกลุมไพรีทรอยด จํานวน  6-7 ครั้ง

ตอรอบการผลิตขาว (กฤติญา และคณะ, 2557) ใกลเคียงกับเกษตรกรในภาคตะวันตกใชสารเคมีเพ่ือกําจัด

ศัตรูพืชและโรคพืชซ่ึงใชประมาณ 5-6 ครั้งตอฤดูกาลปลูกขาว ในสวนของยาเคมีกําจัดแมลงใช 10 ครั้งตอ

ฤดูกาลปลูกขาว (สมคิด, 2554) จะเห็นไดวาเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใชสารเคมีนอยกวาภาคอ่ืน ๆ 

แสดงใหเห็นวาฟางขาวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

สุรินทร และบุรีรัมย อยูในระดับท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557) คือมีคาสารตกคางทางการเกษตรนอยกวาคาปริมาณสารพิษตกคาง

สูงสุด (maximum residue limit for pesticide; MRL)  
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ชนิดและระดับสารพิษตกคางในฟางขาวท่ีใชเล้ียงกระบือ 

ผลจากการศึกษาดังแสดงใน  Table 2 จากตัวอยางฟางขาวใน 20 ฟารม ของเกษตรกรผูเลี้ยง

กระบือ จํานวน 20 ตัวอยาง พบในกลุมคารบาเมต จํานวน 3 ชนิด ไดแก Carbaryl Carbofuran และ 

Methiocarb  พบในกลุมตัวอยาง จํานวน 5 4 และ 6 ฟารม ตามลําดับ โดยพบ Carbaryl ในปริมาณนอยกวา 

0.02 – 0.06 mg/kg และพบสาร Carbofuran และ Methiocarb ในปริมาณนอยกวา 0.02 – 0.05 mg/kg  

ซ่ึงอยูในระดับท่ีปลอดภัย (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557) สวนในกลุมออรกา

โนฟอสเฟต พบสาร Parathion-methyl 6 ฟารม ในปริมาณนอยกวา 0.02 – 0.05 mg/kg และพบ Malathion 

และ Parathion-ethyl ใน 2 และ 3 ฟารม ตามลําดับ ปริมาณ เทากับ 0.05 mg/kg และ นอยกวา 0.02 – 

0.05 mg/kg ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบชนิดสารพิษชนิดอ่ืน ไดแก Bromacil และ Diuron พบใน 6 ฟารม 

โดยพบ Bromacil และ Diuron ในปริมาณนอยกวา 0.02 – 0.05 mg/kg อยางไรก็ตามยังอยูในระดับท่ี

ปลอดภัย (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557)  

จากผลการตรวจศึกษาปริมาณสารพิษตกคางในฟางขาวท่ีใชเลี้ยงโค-กระบือ ดังแสดงใน Table 1 และ 2 

ระดับคาสารพิษตกคางในฟางขาวอยูในระดับต่ํากวาระดับท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค (สํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557) ฟารมท่ีเลี้ยงโค-กระบือสวนมากจะตรวจไมพบปริมาณสารพิษตกคางในฟาง

ขาว สําหรับฟารมท่ีตรวจพบปริมาณสารพิษตกคางมีอยูบางจะกระจายทุกจังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย จากการสอบถามเกษตรกรกลุมตัวอยางท่ีตรวจพบสารพิษตกคางในฟางขาว 

จะซ้ือฟางขาวอัดกอนมาจากพอคาท่ีอัดฟอนฟางขาวในเขตภาคกลางท่ีมีการทํานาปละ 2 - 3 ครั้ง และ

สวนมากเกษตรกรในเขตภาคกลางจะใชสารเคมีในการปราบวัชพืชในนาขาวสูง  

 

Table 2 Detection on pesticide residues levels of rice straw in 20 raising buffalo farms  

Pesticide Types No. Not Detected (farm) No. Detected (farm; mg/kg)* 

Carbamate Group   

Carbaryl 15 5 (<0.02 – 0.06) 

Isoprocarb 20 0 

Fenobucarb 20 0 

Promecarb 20 0 

Carbofuran 16  4 (<0.02 – 0.05) 

Methiocarb  14 6 (<0.02 – 0.05) 

Methomyl  20 0 

Aldicarb  20 0 

Oxamyl  20 0 
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Table 2 (Continued) 

Pesticide Types No. Not Detected (farm) No. Detected (farm; mg/kg)* 

Metolcarb  20 0 

Organophosphate Group   

DDVP 20 0 

Methamidophos  20 0 

Mevinphos  20 0 

Omethoate  20 0 

Diazinon  20 0 

Dicrotophos  20 0 

Monocrotophos  20 0 

Dimethoate  20 0 

Pirimithos-methyl 20 0 

Chlorpyrifos  20 0 

Parathion-methyl 14 6 (<0.02 - 0.05) 

Pirimithos-ethyl 20 0 

Malathion  18 2 (0.05) 

Fenitrothion  20 0 

Parathion-ethyl 17 3 (<0.02 - 0.05) 

Prothiofos 20 0 

Methidathion  20 0 

Profenofos  20 0 

Ethion  20 0 

Triazophos  20 0 

EPN 20 0 

Phosalone  20 0 

Azinphos-ethyl 20 0 

Phosalone  20 0 

Azinphos-ethyl 20 0 

Weed Control Group   

Bromacil  14 6 (<0.02 – 0.05) 

Diuron  14 6 (<0.02 – 0.05) 

* Values in the parentheses were pesticide residues levels (mg/kg). 
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ระดับสารพิษตกคางในเลือดโคและกระบือ 

 ผลการตรวจวิเคราะหคาสารพิษตกคางในเลือด (พลาสมา) ของโคและกระบือในฟารมจากท่ีแสดงใน 

Table 1 และ 2 (แตละฟารมสุมใชสัตวทดลอง ฟารมละ 3 ตัว) ไมพบสารพิษตกคางในเลือด ดังแสดงผลใน Table 

3 แสดงวา โคและกระบือท่ีเปนสัตวเค้ียวเอ้ือง ซ่ึงมีจุลินทรียในกระเพาะรูเมน สามารถเปลี่ยนองคประกอบ

สารเคมีท่ีเปนพิษท่ีมีระดับต่ําอยูแลว เปนสารไมมีพิษสําหรับสัตวได ดังเชน กระถินจะมีสารไมโมซีน (Mimosine) 

ซ่ึงจุลินทรียในกระเพาะรูเมน จะยอยสลายเปนสารพิษ 3, 4-dihydroxy pyridone (3,4-DHP) และ 2,         

3-dihydroxy pyridone (2, 3-DHP) มีผลไปขัดขวางการสรางฮอรโมนไทร็อกซินของตอมไทรอยด แตก็

สามารถถูกเปลี่ยนรูปโดยจุลินทรีย Synergistes jonesii ท่ีอยูภายในกระเพาะรูเมน ใหเปนสารอ่ืนท่ีไมมีพิษ 

(Jones and Megarrity, 1986) จึงทําใหสัตวกระเพาะรวมสามารถกินกระถินไดโดยไมแสดงอาการเปนพิษ 

(สายัณห, 2547)  

 

Table 3 Detection on pesticide residues levels in blood of cattle and buffalo during 

raising animals with rice straw supplement    

Pesticide Types Cattle Buffalo 

 No. Obs. 

(head) 

Values  

(mg/kg) 

No. Obs. 

(head) 

Values  

(mg/kg) 

Carbaryl 12 0.00 15 0.00 

Carbofuran 15 0.00 12 0.00 

Methiocarb 12 0.00 18 0.00 

Parathion-methyl 9 0.00 18 0.00 

Malathion-ethyl 9 0.00 6 0.00 

Parathion-ethyl 6 0.00 9 0.00 

Bromacil 18 0.00 18 0.00 

Diuron 15 0.00 18 0.00 

 

คาโลหิตวิทยาในเลือดโค  

 จาการศึกษาคาโลหิตวิทยาหรือคาความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) 

ไดแก hemoglobin (Hb) และ hematocrit (Hct) กอนการใชฟางขาวเลี้ยงโค และระหวางการใชฟางขาว

เลี้ยงโค พบวาคา Hb มีคาเทากับ 113.92 และ 106.23 กรัมตอลิตร ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) สาเหตุท่ีคา Hb ลดลงในระหวางกินฟางขาวเนื่องจากเปนฤดูแลง โคไดรับโภชนะในอาหารหยาบ

นอยกวาในฤดูอ่ืนท่ีไมไดกินฟางขาวเปนอาหารหยาบหลักในปริมาณสูง สวนคา Hct มีคาเทากับ รอยละ 32.27 

และ 31.25 ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เม่ือพิจารณาคา Hb และคา Hct กอนการใชฟางขาวเลี้ยงโค 
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และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโคมีคาเฉลี่ยลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับคาอางอิงแลว พบวาคายังอยูในชวง

เกณฑมาตรฐาน ดังแสดง Table 4 

 ฮีโมโกลบิน (Hb) คือ คาระดับโปรตีนหรือสารสีแดงในเซลลเม็ดเลือดแดงท่ีทําหนาท่ีจับกับออกซิเจน 

เพ่ือนําออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ในรางกายและนําคารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย การตรวจสาร

ฮีโมโกลบินเพ่ือบงบอกวารางกายมีภาวะเลือดจาง เชนเดียวกับฮีมาโทคริต (Hct) คือ คาปริมาณความเขมขน

ของเม็ดเลือดแดงตอปริมาตรของเลือดท้ังหมด คานี้แสดงโดยการวัดเปนเปอรเซ็นต เปนคาท่ีใชบงบอกสภาวะ

โลหิตจางเชนเดียวกับคาฮีโมโกลบิน การศึกษาครั้งนี้คาท้ังสองดังกลาว อยูในชวงเกณฑมาตรฐานอางอิงปกติ 

(normal reference range) แสดงวาโคยังดํารงชีวิตอยูเปนปกติ (Radostits et al., 1994; Boonprong et al., 

2007) แตในชวงฤดูแลงโคอาจไดรับโภชนะจากอาหารหยาบไมเพียงพอ ทําใหคาโลหิตวิทยาดังกลาว (คา Hb 

และ Hct) ลดลง  

คาชีวเคมีในเลือดโค 

 จากการศึกษาคาชีวเคมีในเลือด ดังแสดง Table 4 พบวา Cr, AST, ALP, TP, Albumin และ 

Globulin กอนการใชฟางขาวเลี้ยงโค มีคาเทากับ 129.78 µmol/L, 87.01 U/L, 143.29 U/L, 74.71 g/L, 

26.85 g/L และ 47.85 g/L ตามลําดับ และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโค มีคาเทากับ 165.77 µmol/L, 

128.06 U/L, 177.48 U/L, 80.60 g/L, 29.39 g/L และ 51.28 g/L ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงทุกคามีคาเฉลี่ยสูงข้ึนเม่ือโคไดรับฟางขาว และเม่ือเทียบกับคาอางอิง พบวา

ทุกคาอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน สวนคา ALT, GGT, CPK และ A/G ratio ของโคท้ังสองกลุมทุกคาไมแตกตาง

กันทางสถิติ สําหรับคา ChE ของโคกอนการใชฟางขาวเลี้ยงโค มีคาเทากับ 323.02 U/L และระหวางการใช

ฟางขาวเลี้ยงโค เทากับ 242.46 U/L แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงคา ChE ของโคกอน

การใชฟางขาวเลี้ยงโค มีคาสูงแตเม่ือใชฟางขาวเลี้ยงโคมีคาลดลง แตอยางไรก็ตาม คา ChE ท่ีมีคาสูงกวาคา

มาตรฐาน (College of Veterinary Medicine, 2017) เปนคา ChE ของโคเนื้อตางประเทศท่ีอยูในเขต

อบอุน แตคา ChE ของโคในเขตมรสุมรอนชื้นไมมีรายงานการศึกษา นอกจากนี้คา ChE ของโคเนื้อท่ีสูงกวาคา

อางอิงมาตรฐาน ยังไมมีรายงานท่ีพบวาสัตวผิดปกติแตอยางไร  

  Creatinine (Cr) เปนของเสียท่ีเกิดจากกลามเนื้อ สาร Cr จะเกิดข้ึนทุกวัน ซ่ึงสารนี้จะถูกขับออกจาก

รางกายผานไต แตหากไตทํางานผิดปกติหรือไตเสื่อมดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม การกําจัดสาร Cr จะลดลงทําใหมี

ปริมาณในเลือดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสารนี้จะถูกกรองท่ีไตและขับออกทางปสสาวะ การศึกษาครั้งนี้คา Cr อยูในชวงเกณฑ

อางอิงมาตรฐาน ในระหวางการใชฟางขาว โคมีระบบการทํางานของไตปกติ (Radostits et al., 1994; 

Boonprong et al., 2007) 
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Table 4 Hematology and blood biochemical profiles of cattle were raised by rice straw 

supplement in the low part of Northeastern Thailand.  

Items Before raising During raising Reference ranges1/ 

No. Observation (head) 48 48  

Hemoglobin (g/L) 113.92±2.26a 106.23±1.90b 87 – 124  

Hematocrit (%) 32.27±0.62 31.25±0.44 25 – 33 

Cr (µmol/L) 129.78±3.43b  165.77±5.51a 88.4 – 177  

AST (U/L) 87.01±5.04b 128.06±16.39a 54 – 135  

ALT (U/L) 21.73±0.91 24.02±1.44 11 – 40  

ALP (U/L) 143.29±8.18b 177.48±9.34a 27 - 227 

GGT (U/L) 24.08±1.70 27.89±2.94 17 – 54  

CPK (U/L) 232.29±21.10 288.60±31.13 88 – 292  

ChE (U/L) 323.02±6.67a  242.46±15.95b 119 – 239 

TP (g/L) 74.71±1.00b 80.60±1.32a 67 – 88  

Albumin (g/L) 26.85±0.28b  29.39±0.45a 33 – 43  

Globulin (g/L) 47.85±1.01b 51.28±1.51a  28 – 54  

A/G ratio 0.56±0.07 0.57±0.06 0.6 – 1.6 

Means±SE within the same row with different superscripts were significantly different (P<0.05). 
1/ College of Veterinary Medicine, Cornell University (2017)  

เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase, ChE) เปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีสุด เม่ือโดนพิษของยาฆาแมลง และ

ยังใชเปนดัชนีบอกการทํางานของตับได พบไดในตับ ตับออน หัวใจ เนื้อเยื่อสวนสีขาวของสมอง (white 

matter) และซีรั่ม ระดับเอ็นไซม ChE ลดลง พบไดในผูท่ีโดนพิษของกลุม Organophosphate ซ่ึงเปนโรคตับ

อักเสบ โรคตับแข็ง กลามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) การติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infections) 

และสัตวท่ีมีเอ็นไซมผิดปกติ (Moss et al., 1987; Tietz, 1995) สารเคมีกําจัดแมลงกลุมท่ียับยั้งเอ็นไซม ChE 

ไดแก สารเคมีกําจัดแมลงในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต มีกลไกในการยับยั้งการทํางานของ

เอ็นไซม ChE คือ สารกลุมออรกาโนฟอสเฟต เปนพิษตอระบบประสาทเนื่องจากสารนี้ไปยับยั้งการทํางานของ 

acetylcholine ท่ีปลายประสาทมีมากเกินไปกอใหเกิดการกระตุนระบบประสาทในรางกายมากกวาปกติ สงผล

ใหเกิดอาการผิดปกติหลายๆ อยาง เชน ทองเสีย กลามเนื้อกระตุก หลอดลมตีบ ผิวหนังซีด ชักเกร็ง หมดสติ 

ระบบหายใจลมเหลว และเสียชีวิตเฉียบพลัน (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2552: วรเชษฐ และคณะ, 2553) ใน

การศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับเอ็นไซม ChE กอนการใชฟางขาวเลี้ยงโค มีคาสูงกวาคาอางอิงมาตรฐาน ขณะท่ี

ระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโคมีคาลดลงแตอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College of Veterinary 

Medicine, 2017)  ผลดังกลาวอาจสืบเนื่องจากโคท่ีทดลองครั้งนี้เปนโคท่ีอยูในเขตมรสุมเขตรอนท่ีมีสภาพ

อากาศแปรปรวน ทําใหคา ChE สูง สอดคลองกับรายงานของ Otto et al. (1992) ท่ีศึกษาในโคพันธุ Paraguayan 
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และ Otto et al. (2000) ศึกษาในโคพันธุ Agoni ในประเทศโมซัมบิก เชนเดียวกับ Boonprong et al. 

(2007) ศึกษาในโคพ้ืนเมืองไทย พบวา คาชีวเคมีของโคมีคาสูงกวาคาอางอิงมาตรฐาน ซ่ึงอางอิงจากโคยุโรป

เปนสวนใหญ สวนระดับคา ChE ลดลงระหวางทดลอง อาจสืบเนื่องจากกอนการใชฟางขาวเลี้ยงโคเกษตรกร

ปลอยเลี้ยงตามแหลงทุงหญาท่ัวไปตามแนวเขตท่ีทําการเกษตรอ่ืน ๆ โอกาสท่ีโคจะไดรับยาฆาแมลงกลุมออรกา

โนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมตมีผลทําใหสาร acetylcholine ในรางกายสูงข้ึนเชนกัน สารตัวนี้เปนตัวกลางใน

การสงกระแสประสาท (nerve impulses) ของ preganglionic automatic fibres, postganglionic 

parasympathetic fibres และ postganglionic sympathetic fibres บางชนิด ซ่ึงเสนประสาทเหลานี้จะสง

กระแสประสาทไปยังหัวใจ มานตา ตอมน้ําลาย กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก กระเพาะปสสาวะ ตอมหลอดลม 

(bronchial glands) ตอมเหง่ือ (sweat glands) รวมท้ังอวัยวะและเนื้อเยื่ออ่ืน  ๆในรางกาย นอกจากนั้น acetylcholine 

ยังทําหนาท่ีของตัวกลางในการสงกระแสประสาทท่ีสวนเชื่อมของระบบประสาทและกลามเนื้ อ 

(neuromuscular junction) และท่ีจุดประสานประสาท (synapse) ตางๆ ของระบบประสาทสวนกลาง 

(Kaneko et al., 1997) โดยเอ็นไซม ChE มีหนาท่ีในการทําลายสาร acetylcholine ใหเกิดความสมดุลของ

การทํางานในระบบประสาท หากมีการสะสมของสาร acetylcholine มากข้ึนในรางกาย สาร acetylcholine 

จะไปกระตุน receptors ของตัวมันท้ัง muscarinic และ nicotinic receptors ซ่ึงเปนสาเหตุของอาการทาง 

over-cholinergic activity คือมีการสงกระแสประสาทอยูตลอดเวลา โดยสามารถแบงอาการท่ีเกิดข้ึนตาม

แหลงท่ีสะสมของสาร acetylcholine ไดดังนี้ อาการทางประสาท จะเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน เหง่ือออก 

แนนหนาอก หรือถาอาการรุนแรงข้ึนอาจปวดทอง ทองเดิน น้ําลายฟูมปาก น้ําตาและน้ํามูกไหล ถายอุจจาระ

และปสสาวะโดยกลั้นไมอยู หลอดลมมีเสมหะมาก หายใจหอบ หลอดลมตีบ หนาเขียวคล้ํา เปนตน อาการทาง

กลามเนื้อ จะเกิดอาการกระตุกของกลามเนื้อ โดยเฉพาะท่ีลิ้น บริเวณหนาและลําคอ หรือกระตุกท่ัวรางกาย 

เกิดอาการออนเพลียและเปนอัมพาต (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2552) 

สวนคาเอ็นไซมอ่ืนๆ ท่ีมักตรวจรวมวินิจฉัยความผิดปกติของรางกายสัตว (Radostits et al., 1994; 

Kaneko et al., 1997) ไดแก คาเอ็นไซม AST ใชชวยตรวจวินิจฉัยภาวะโรคตับ และภาวะโรคกลามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดหัวใจ โดย AST พบไดมากท่ีตับ และกลามเนื้อหัวใจ และพบไดนอยท่ีเซลลกลามเนื้อโครงราง ไต 

สมอง ตับออน ปอด และเม็ดเลือดขาว เอ็นไซม ALT หรือ SGPT จะเจาะเลือดเพ่ือตรวจการทํางานของตับ

มักจะตรวจรวมกับ AST ผลเลือดท่ีผิดปกติจะเกิดเม่ืออวัยวะบางแหงของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ไต 

หัวใจ หรือกลามเนื้อ ไดรับอันตรายจากการติดเชื้อ เชน ตับอักเสบ สารพิษ ยา ไขมันพอกตับ เอ็นไซม Alkaline 

phosphatase (ALP) เปนเอ็นไซมท่ีมีหนาท่ีในการเอา phosphatase ออกมา เอ็นไซมนี้พบไดในหลายอวัยวะ 

แตพบมากในตับ ทอน้ําดีและในกระดูก ซ่ึงตับนับวาเปนแหลงใหญท่ีสุดของ ALP คา GGT มักใชเปนตัวบงชี้

ความผิดปกติของเซลลตับเนื่องจาก GGT  จะมีความไวตอการสะทอนใหเห็นถึงสภาวะความผิดปกติใด ๆ ของ

ตับ กลาวคือ GGT จะสูงข้ึนจากสาเหตุท่ีทอน้ําดีของตับเกิดตีบจนตันหรือใกลจะตัน (มีผลทําใหคา Direct 

Bilirubun สูงข้ึนดวย) ทอน้ําดีอักเสบ (ยังไมถึงกับตีบหรือตัน แตพลอยทําใหตับตองหลั่ง GGT ออกมามากกวาปกติ) 

และจากถุงน้ําดีอักเสบ  (ถุงน้ําดีท่ีอยูภายในตับเกิดอักเสบเสียเอง ยอมทําใหตับปลอย GGT ออกมาสูงกวาปกติ) 

ความกระทบกระเทือนหรือการอักเสบท่ีเกิดข้ึนตออวัยวะใด ๆ นอกจากจะมีผลทําใหคา GGT สูงข้ึนมากนอย
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ตามความสําคัญของอวัยวะนั้น ๆ แลวยังมีผลทําใหคา ALP ตองสูงข้ึนตามไปดวย ยกเวนในกรณีการเกิดโรคท่ี

กระดูกท่ีคา ALP จะสูงข้ึนอยางผิดปกติเพียงตัวเดียว โดยท่ีคา GGT ยังอยูในเกณฑปกติ (กลาวโดยสรุปก็คือ 

ถา GGT และALP สูงใหสันนิษฐานวาเกิดโรคตับหรือทอน้ําดี แตถา GGT ปกติ แต ALP สูง ก็อาจสันนิษฐานได

วาเกิดโรคท่ีกระดูก) สําหรับเอ็นไซม creatine phosphokinase (CPK) มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเรงปฏิกิริยา

ชีวเคมีในการแลกเปลี่ยนสารพลังงานภายในเซลล หรือกลาวอยางสรุปก็คือ มีสวนชวยผลิตพลังงานใหทุกเซลล

ของอวัยวะสําคัญ เพ่ือใหแตละอวัยวะทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพตอไป CPK ท่ีพบในเลือดมี 3 ชนิดไดแก 

เซลลของกลามเนื้อ หัวใจ และเซลลของสมอง การตรวจเลือดหา CPK มักจะตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรค เม่ือสัตวมี

อาการหรือสงสัยวาจะเปนโรค ซ่ึงจะชวยในการวินิจฉัยโรคหัวใจเฉียบพลัน เพ่ือหาสาเหตุของอาการแนน

หนาอก เพ่ือประเมินความรุนแรงของโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด คา CPK สูงเกินเกณฑปกติ อาจแสดงผลวา

อาจเกิดโรคหรือการบาดเจ็บท่ีกลามเนื้อหัวใจ กลามเนื้อโครงสรางหรือเนื้อเยื่อสมอง รางกายอาจรับพิษจาก

กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide poisoning ) ภายหลังการไดรับยาระงับความรูสึกชนิดสูดดม 

(inhalational anesthetics) แลวเกิดการแพยา หรืออาจเกิดสภาวะกลามเนื้อหัวใจมีปญหาจากฤทธิ์ของ

แอลกอฮอล (alcoholic cardiomyopathy) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับเอ็นไซมตาง ๆ ท่ีกลาวมา

ขางตน (ยกเวนคา ChE; ท่ีไดอธิบายเหตุผลมาแลว) ท้ังกอนเลี้ยงดวยฟางขาว และในระหวางใชฟางขาวเลี้ยงโค 

มีคาอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College of Veterinary Medicine, 2017) 

สวนระดับคา TP, albumin และ globulin ในการศึกษาครั้งนี้ คาดังกลาวในระหวางการใชฟางขาวมี

คาสูงกวากอนเลี้ยงดวยฟางขาว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และ TP, globulin 

และ A/G ratio คาดังกลาวในระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโคมีคาสูงข้ึน อยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College 

of Veterinary Medicine, 2017) แตคา albumin มีคาต่ํากวาคาอางอิงมาตรฐาน  สืบเนื่องมาจากในระยะ

ทดลองโคไดรับโภชนะไมพอเพียงตอความตองการของสัตว  

 

คาโลหิตวิทยาในเลือดกระบือ  

 จาการศึกษาคาโลหิตวิทยาหรือคาความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) ดัง

แสดง Table 5 ไดแก hemoglobin (Hb) และ hematocrit (Hct) กอนการใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ และ

ระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ พบวาคา Hb มีคาเทากับ 111.05 และ 106.23 กรัมตอลิตร มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สาเหตุท่ีคา Hb ลดลงในระหวางกินฟางขาวเนื่องจากเปนฤดูแลง 

กระบือไดรับโภชนะในอาหารหยาบนอยกวาในฤดูอ่ืนท่ีไมไดกินฟางขาวเปนอาหารหยาบหลักในปริมาณสูง 

เชนเดียวกับการศึกษาในโคเนื้อ สวนคา Hct มีคาเทากับ รอยละ 31.92 และ 31.32 ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาคา Hb และคา Hct กอนการใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ และระหวางการใชฟาง

ขาวเลี้ยงกระบือ มีคาเฉลี่ยลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับคาอางอิงแลวพบวาคายังอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน 

สอดคลองกับการศึกษาในโคเนื้อ ดังแสดงใน Table 5 
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คาชีวเคมีในเลือดกระบือ 

 จากการศึกษาคาชีวเคมีในเลือด พบวาคา Cr, ALP, CPK, TP, Albumin และ Globulin กอนการใช

ฟางขาว มีคาเทากับ 170.76 µmol/L, 143.73 U/L, 275.17 U/L, 81.67 g/L, 29.47 g/L และ 52.26 g/L 

ตามลําดับ ระหวางใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ เทากับ 136.03 µmol/L, 174.01 U/L, 212.17 U/L, 75.12 g/L, 

27.07 g/L และ 48.05 g/L ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทุกคามีคาเฉลี่ย

สูงข้ึนเม่ือกระบือไดรับฟางขาว และเม่ือเทียบกับคาอางอิงทุกคาอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน สวนคา AST, ALT, 

GGT และ A/G ratio ของกระบือท้ังสองกลุมทุกคา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สําหรับคา ChE กอนการใช

ฟางขาว มีคาเทากับ 328.37 U/L และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ เทากับ 234.42 U/L ซ่ึงมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  คา ChE ของกระบือกอนการใชฟางขาวมีคาสูงแตเม่ือใชฟางขาว

เลี้ยงกระบือมีคาลดลง ซ่ึงคา ChE ในเลือดลดลงแตยังอยูในเกณฑคาอางอิงมาตรฐาน แสดงใหเห็นวากระบือ

ไมไดรับสารเคมีตกคางจากการเลี้ยงดวยฟางขาว ดังแสดง Table 5 
 

Table 5 Hematology and biochemical profiles of swamp buffalo were raised by rice straw 

supplement in the low parting of Northeastern Thailand.  

Items Before raising During raising Reference ranges1/ 

No. Observation (head) 60 60 - 

Hemoglobin (g/L) 111.05±1.97a 106.23±1.90b 87 – 124  

Hematocrit (%) 31.92±0.52 31.32±0.43 25 – 33 

Cr (µmol/L) 170.76±4.41a 136.03±4.46b 88.4 – 177  

AST (U/L) 122.50±16.63 116.20±13.47 54 – 135  

ALT (U/L) 26.87±2.95 23.75±1.21 11 – 40  

ALP (U/L) 143.73±6.46b 174.01±8.44a 27 - 227 

GGT (U/L) 27.25±2.54 24.08±1.70 17 – 54  

CPK (U/L) 275.17±22.23a 212.17±14.94b 88 – 292  

ChE (U/L) 328.37±6.48a 234.42±8.11b 119 – 239 

TP (g/L) 81.67±1.16a 75.12±0.87b 67 – 88  

Albumin (g/L) 29.47±0.40a 27.07±0.26b 33 – 43  

Globulin (g/L) 52.26±1.31a 48.05±1.01b 28 – 54  

A/G ratio 0.56±0.05 0.56±0.07 0.6 – 1.6 

Means±SE within the same row with different superscripts were significantly different (P<0.05). 
1/ College of Veterinary Medicine (2017) 

 Creatinine (Cr) เปนของเสียท่ีเกิดจากกลามเนื้อ สาร Cr จะเกิดข้ึนทุกวัน ซ่ึงสารนี้จะถูกขับออก

จากรางกายผานไต แตหากไตทํางานผิดปกติหรือไตเสื่อมดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม การกําจัดสาร Cr จะลดลง
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ทําใหมีปริมาณในเลือดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสารนี้จะถูกกรองท่ีไตและขับออกทางปสสาวะ การศึกษาครั้งนี้คา Cr มี

คาเฉลี่ยสูงข้ึนในระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ และสูงกวารายงานของ Srisakdi et al. (2013) ศึกษา

ในกระบือปลักไทย พบวา มีคาอยูระหวาง 126.12-146.36 µmol/l อยางไรก็ตามคา Cr อยูในชวงเกณฑ

อางอิงมาตรฐาน และแสดงวากระบือมีสุขภาพดี และระบบการทํางานของไตปกติ (Radostits et al., 

1994; Boonprong et al., 2007) 

เอ็นไซม Cholinesterase (ChE) ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับเอ็นไซม ChE กอนการใชฟางขาวเลี้ยง

กระบือ มีคาสูงกวาคาอางอิงมาตรฐาน เชนเดียวกับการศึกษาในโคเนื้อ ขณะท่ีระหวางการใชฟางขาวเลี้ยง

กระบือ มีคาลดลงแตอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College of Veterinary Medicine, 2017)   ผล

ดังกลาวอาจสืบเนื่องจากกระบือท่ีทดลองครั้งนี้เปนกระบือท่ีอยูในเขตมรสุมเขตรอนท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน

อยูเสมอ ทําใหคา ChE สูง การศึกษาครั้งนี้และการศึกษาอ่ืนในกระบือปกติท่ีมีคาตางกันนั้นข้ึนอยูกับ พันธุ อายุ 

ระยะการใหผลผลิต และสภาพแวดลอมของสัตว (Canfield et.al., 1985; Stocham and Scott, 2002)  

สวนคาเอ็นไซมในพลาสมาอ่ืนๆ ท่ีมักตรวจรวมวินิจฉัยความผิดปกติของรางกายสัตว (Radostits et 

al., 1994; Kaneko et al., 1997) ไดแก คา AST, ALT, ALP และ GGT เปนคาบงชี้ความผิดปกติการทํางาน

ของหัวใจ ตับ และกลามเนื้อ ระดับเอ็มไซมท่ีมีคาสูงกวาปกติ แสดงวากลามเนื้อหัวใจ หรือเซลลตับหรือเซลล

ของกลามเนื้อถูกทําลาย ซ่ึงคาเอ็นไซมตาง ๆ ไดอธิบายไดเชนเดียวกับคาชีวเคมีในโค   

สวนระดับคา TP, albumin และ globulin ในการศึกษาครั้งนี้ คาดังกลาวกอนการใชฟางขาวเลี้ยง

กระบือ มีคาสูงกวาระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงกระบือ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

และอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College of Veterinary Medicine, 2017) ผลจากคาดังกลาวในระหวาง

การใชฟางขาวเลี้ยงกระบือมีคาสูงข้ึน แตคาอยูในชวงเกณฑมาตรฐานอางอิง (reference range) ปกติ 

เชนเดียวกับการศึกษาคาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักกลุมปกติมีระดับคา TP, albumin 

และ globulin มีคาเทากับ 86.50 38.63 และ 47.87 กรัมตอลิตร (ไพบูลย และคณะ, 2557) ซ่ึงคาดังกลาวเปนคา

พ้ืนฐานเบื้องตนบงบอกความปกติของรางกายกระบือ แสดงวากระบือไดรับโภชนะพอเพียงตอความตองการของสัตว

  

สรุปผลการทดลอง 

 ผลจากการศึกษาระดับสารเคมีพิษตกคางในเลือดโค กระบือของเกษตรกรจากการใชฟางขาวเลี้ยง

เสริมในฤดูแลง กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สรุปไดวา ตรวจพบชนิดของสารพิษในกลุม 

Carbamate ไดแก Cabaryl, Carbofuran และ Methiocarb ในฟางขาวของเกษตรกรผูเลี้ยงโค และกระบือ 

ในกลุม Organophosphate พบ Parathion-methyl, Malathion และ Parathion-ethyl สวนกลุมกําจัด

วัชพืช พบ Bromacil และ Diuron ซ่ึงท้ังสามกลุมสารพิษตกคางพบในปริมาณท่ีไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด 

แตไมพบสารพิษตกคางในเลือดของโค-กระบือ สําหรับคาโลหิตวิทยา ไดแก คา Hb และ Hct พบวา กอนการ

ใชฟางขาว และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโค กระบือ มีคาเฉลี่ยลดลงแตยังอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน สวนคา

ทางชีวเคมีในเลือดของโค-กระบือบางคา พบวา กอนการใชฟางขาว และระหวางการใชฟางขาวเลี้ยงโค-กระบือ 
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มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นจึงสรุปไดวาการใชฟางขาวของเกษตรกร ท้ัง 4 

จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย สามารถนําฟางขาวมาใชเลี้ยงโค กระบือไดโดยไม

เปนพิษตอสัตว แตการใชฟางขาวเปนอาหารหยาบหลักในฤดูแลงนาน ๆ จะทําใหสัตวไดรับโภชนะไมเพียงพอ 

ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหตองปรับเปลี่ยนกลไกในรางกายของตัวสัตว (โค-กระบือ) เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดใน

สภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมทําใหสัตวมีสภาพซูบผอม  

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวาฟางขาวท่ีใชเลี้ยงโค-กระบือ ซ่ึงเปนฟางขาวนําเขามาจากแหลง

อ่ืน พบสารพิษตกคางในปริมาณท่ีต่ํา ดังนั้นการเก็บสํารองหรือซ้ือขายฟางขาวควรตรวจสอบแหลงท่ีมาท่ี

เชื่อถือได อยางไรก็ตาม ควรมีการวิจัยตอเนื่องเก่ียวกับการเรงการชวยยอยสลายสารพิษตกคางดวยกรรมวิธี

การตาง ๆ พรอมท้ังปรับปรุงคุณภาพฟางขาวเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนะใหสูงข้ึนโดยนํามาเปนวัตถุดิบหลัก

เปนสวนผสมของอาหารผสมครบสวนหมัก (Fermented Total Mixed Ration, FTMR) สําหรับเลี้ยงโค 

กระบือ เพ่ือลดตนทุนเนื่องจากหางาย ราคาถูกและมีมากในทองถ่ิน ทําใหเกษตรกรมีอาหารหยาบสํารองอยาง

เพียงพอกับความตองการของสัตว เกษตรกรมีความม่ันใจในการนําฟางขาวมาใชเปนอาหารสัตว และเกิดความ

ยั่งยืนในระบบการทําฟารมปศุสัตวในอนาคตตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยเรื่อง ระดับสารเคมีพิษตกคางในเลือดโคและกระบือของเกษตรกรจากการใชฟางขาว

เลี้ยงเสริมในฤดูแลง: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สําเร็จลุลวงโดยไดรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง และขอขอบคุณ

เจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท้ัง 4 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และ

บุรีรัมย ทุกทานท่ีชวยเก็บตัวอยางและประสานงานในพ้ืนท่ี เกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงโค กระบือ ตลอดจนผูมี

สวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหแลวเสร็จสมบูรณไดดวยดี 
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