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สารบัญตาราง 
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สารบัญภาพ 
ภาพที ่  หน้า 

1 กรอบแนวคิดในการท าเกษตรอินทรีย์ 4 
2 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดิน 12 
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8 การก าหนดคุณสมบัติของตัวแปร (Variable view)   48 
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10 กรอบแนวคิดหลักการใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบหลายล าดับชั้นร่วมกับการ

วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในการหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคาย 
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12 การ Summarize พ้ืนที่อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 57 
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16 สถิติมูลค่าการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชระหว่าง ปี 2548–กันยายน 2555 97 
17 ผลการตรวจเลือดร้อยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ใน ปี 2540-2550 
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22 สารเคมีตกค้างสูงสุดในผักชี แตงโม และพริกแดง 102 
23 ข้อสันนิษฐานที่พบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่ผ่านตรารับรองมาตรฐาน Q 103 
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สารบัญแผนที่  
แผนที ่  หน้า 

1 พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 7 
2 พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันของประเทศไทย 7 
3 ปริมาณคาร์บอนในดินประเทศไทย 9 
4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินประเทศไทย 9 
5 ปริมาณไนโตรเจนในดินประเทศไทย 10 
6 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินประเทศไทย 10 
7 ปริมาณโพแทสเซียมในดินประเทศไทย 10 
8 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2553 11 
9 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2554 11 
10 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2555 11 
11 ค่าปริมาณน้ าฝน จังหวัดหนองคาย 75 
12 พ้ืนที่ชลประทาน จังหวัดหนองคาย 75 
13 ค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน จังหวัดหนองคาย 76 
14 ค่าระดับความเป็นกรดด่างของดิน จังหวัดหนองคาย 76 
15 พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย 77 
16 ค่าปริมาณอินทรียวัตถุของดิน จังหวัดหนองคาย 77 
17 ค่าปริมาณคาร์บอนของดิน จังหวัดหนองคาย 78 
18 ค่าปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน จังหวัดหนองคาย 78 
19 ค่าปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน จังหวัดหนองคาย 79 
20 ค่าปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน จังหวัดหนองคาย 79 
21 ค่าปริมาณแคลเซียมของดิน จังหวัดหนองคาย 80 
22 ค่าปริมาณแมกนีเซียมของดิน จังหวัดหนองคาย 80 
23 ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน จังหวัดหนองคาย 81 
24 ค่าความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างของดิน จังหวัดหนองคาย 81 
25 ค่าความเค็มของดิน จังหวัดหนองคาย 82 
26 ค่าความหนาแน่นรวมของดิน จังหวัดหนองคาย 82 
27 ค่าความสามารถในการซาบซึมน้ าของดิน จังหวัดหนองคาย 83 
28 ค่าปริมาณความต้องการปูนของดิน จังหวัดหนองคาย 83 
29 จุดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดหนองคาย 84 
30 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า จังหวัดหนองคาย 84 
31 ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ในน้ า จังหวัดหนองคาย 85 
32 ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ า จังหวัดหนองคาย 85 
33 ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ า จังหวัดหนองคาย 86 
34 ค่าปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ า จังหวัดหนองคาย 86 
35 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม จังหวัดหนองคาย  87 
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สารบัญแผนที่ (ต่อ) 
แผนที ่  หน้า 
36 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จังหวัดหนองคาย 87 
37 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม จังหวัดหนองคาย 88 
38 พ้ืนที่เหมาะสมในการด าเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคาย 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น แบบ Eigen Vector 
90 

39 พ้ืนที่เหมาะสมในการด าเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคาย  
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น แบบ Fuzzy AHP 

90 

40 พ้ืนทีเ่หมาะสมในการด าเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคาย  
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) 

91 

41 พ้ืนทีเ่หมาะสมในการด าเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคาย 92 
42 พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคาย 93 
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สารบัญตารางภาคผนวก 
ตารางภาคผนวกที ่  หน้า 

1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า จังหวัดหนองคาย แต่ละไตรมาส ปี 2554 121 
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บทสรุปผู้บริหาร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยายาม น าร่อง 6 จังหวัดเป้าหมายผลักดันโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agriculture City) ในปี 2557 ดังนั้นทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จึงพยายามเปิดพ้ืนที่ศึกษา เปิด
เวทีสัมมนาขับเคลื่อนโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2557 นี้ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งกระทรวงทั้งสิ้น 432 ล้านบาท 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ โดยชู 3 หัวใจส าคัญสู่การเป็นเมืองเกษตรสีเขียว 
คือ พัฒนาพ้ืนที ่พัฒนาสินค้า และพัฒนาคน อย่างบูรณาการครบทุกภาคส่วน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 
เป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรฯ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศ ของรัฐบาลซึ่งเน้นให้ความส าคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการ
บริโภค และมีการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร
เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ราชบุรี พัทลุง หนองคาย ศรีสะเกษ และจันทบุรี โดย
เป็นตัวแทนของจังหวัดต้นแบบในแต่ละภาคของประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนาเป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้ก าหนดการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557 จากเจ้าหน้าที่  นักวิชาการ ของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งส่วนกลางและ
จังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้น ๆ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
เกษตรกร และผู้ประกอบการในพ้ืนที่เข้าร่วม ส าหรับจังหวัดหนองคาย ในเบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรเลือก
พ้ืนที่ความพร้อมจากการตอบรับและความเข้มแข็งของเกษตรกรและประชาชนในแต่ละอ าเภอเป็นจุดเริ่มต้น
ได้แก่   อ าเภอรัตนวาปีและอ าเภอสระใคร เป็นล าดับแรก จากนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงเร่งพิจารณาการหา
ฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ไม่ใช่เพียงภายในกระทรวงเกษตรฯแต่พยายามหาข้อมูลเกือบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางด้านการน าเข้าสารเคมีที่เป็นพิษ การตรวจเลือดเกษตรกรจากกระทรวงสาธารณสุข จุดที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมประจ าจังหวัด การสอบถามผลกระทบและอาการข้างเคียงจากสารเคมีทางการเกษตรที่แสดงออก
ของเกษตรกรในจังหวัด โดยมีฐานข้อมูล 24 ฐานข้อมูล น ามาถ่วงน้ าหนักและหาปฏิสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหาค่า
ความส าคัญของปัจจัยแบบกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบหลายล าดับชั้น (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) แล้วด าเนินการประมวลผลร่วมกับวิธีการ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือที่จะได้พ้ืนที่ที่ควร
ไปด าเนินการจัดท าเมืองเกษตรสีเขียวตั้งแต่ปี 2558 ต่อไป 

ผลการน าข้อมูลมาประมวลผลแบบกระบวนการล าดับชั ้นเช ิงว ิเคราะห์แบบหลายล าดับชั้น 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ท าให้สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่จะชี้เป้าหมายและขับเคลื่อน 6 
เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัด
หนองคาย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดจันทบุรี สรุปผลการด าเนินงาน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบหลายล าดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP)
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) โดยวิธีหาดัชนีความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ (Land Index) การตรวจและคัดกรองการแพ้สารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัด และการ
ประเมินข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก าจัดสัตว์ศัตรูพืช จากการ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรโดยตรง  

 



  โดยได้ตัวชี้วัดพ้ืนฐานซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาสมบัติของดินทางเคมีและกายภาพ การศึกษาสมบัติทาง
คุณภาพของน้ าผิวดินที่เหมาะสม และการก าหนดขอบเขตเมืองเกษตรสีเขียวให้ห่างจากพ้ืนที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากสารพิษตกค้างในการผลิตอาหารของแต่ละ
พ้ืนที่ การสร้างตัวชี้วัดพ้ืนฐานดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล 27 ด้าน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพ้ืนฐานของ
เมืองเกษตรสีเขียว  

จากการรวบรวมข้อมูล 27 ด้าน แบ่งเป็นข้อมูลทางด้านบวก 23 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าปริมาณน้ าฝน         
2) พ้ืนที่ชลประทาน 3) ค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) ค่าระดับความเป็นกรดด่างของดิน 5) พ้ืนที่ ที่
เหมาะสมส าหรับเกษตรอินทรีย์ 6) ค่าปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 7) ค่าปริมาณคาร์บอนของดิน 8) ค่าปริมาณ
ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน 9) ค่าปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน 10) ค่าปริมาณโพแทสเซียม
ที่ เป็นประโยชน์ของดิน 11 )  ค่ าปริมาณแคลเซียมของดิน  12 )  ค่ าปริมา ณแมกนี เซี ยมของดิน                   
13) ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 14) ค่าความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างของดิน 
15) ค่าความเค็มของดิน 16) ค่าความหนาแน่นรวมของดิน 17) ค่าความสามารถในการซาบซึมน้ าของดิน           
18) ค่าปริมาณความต้องการปูนของดิน 19) ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 20) ค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ในน้ า 21) ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ า 22) ค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค
ลิฟอร์มทั้งหมดในน้ า 23) ค่าปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ า และด้านลบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) จุดที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม 2) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 3)  พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 4) พ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่ม 
 การประสานฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีกระทรวงหลัก ๆ ได้แก่ 1) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แก่ ส านักต่าง ๆ ภายในกรมฯ ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริม
การเกษตร 2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา 4) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด 6) กระทรวงมหาดไทย 
ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี 
 การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมมากที่สุดในการด าเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดหนองคาย โดยใช้
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบหลายล าดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ร่วมกับดัชนี
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Land Index) เป็นการหาความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยศึกษาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่ส าคัญ คือ เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good 
Agriculture Practices: GAP) ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (General Water Quality Index: WQI) และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์
สามารถบ่ งชี้ อ าเภอที่มีความเหมาะสมในการด าเนินงานก่อน 5 อันดับแรก คือ กิ่ งอ าเภ อโพธิ์ตาก                      
มีพ้ืนที่เหมาะสม 39,508.19 ไร่ หรือ ร้อยละ 55.25 ของพ้ืนที่อ าเภอ  อ าเภอศรีเชียงใหม่ มีพ้ืนที่เหมาะสม 
22,934.34 ไร่  หรือ ร้อยละ 25.88 ของพ้ืนที่อ าเภอ อ าเภอสังคม มี พ้ืนที่ เหมาะสม 53,542.79 ไร่                    
หรือ ร้อยละ 20.12 ของพ้ืนที่อ าเภอ อ าเภอท่าบ่อ มี พ้ืนที่เหมาะสม 22,107.44 ไร่ หรือ ร้อยละ 10.65                      



ของพ้ืนที่อ าเภอ และอ าเภอโพนพิสัย มีพ้ืนที่เหมาะสม 3,447.15 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.72 ของพ้ืนที่อ าเภอ ส าหรับ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมน้อยที่สุด คือ กิ่งอ าเภอเฝ้าไร่ ตามล าดับ 

การตรวจและคัดกรองการแพ้สารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พบว่า แนวโน้ม
ตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ผลตรวจเลือดมีความเสี่ยง พบที่อ าเภอสังคม ส่วนผลตรวจเลือดอาการไม่ปลอดภัย 
พบที่อ าเภอโพนพิสัย เนื่องจากผู้ผลิตหรือเกษตรกรขาดความระมัดระวังในกระบวนการผลิต โดยการใช้สารเคมี
ปริมาณมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงเกษตรกรท าการเกษตรมาเป็นเวลานานอาจท าให้มีสารเคมีตกค้าง นอกจากนี้ 
การประเมินข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก าจัดสัตว์ศัตรูพืช จาก
การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า เกษตรกรมีอาการผิดปกติมากที่สุด ใน
พ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก ซึ่งได้จากความรู้สึกของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการ
ใช้สารเคมีหรือการท าเกษตรแบบปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายของสาธารณสุขจังหวัดมีทั้งที่เป็นประชาชน
ทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดินน าข้อมูลการส ารวจแบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 6 
จังหวัดต้นแบบเมืองเกษตรสีเขียวโดยตรงท าให้ผลตรวจเลือดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นคนละ
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้แตกต่างกัน 
 จากการประมวลผลและจัดท าฐานข้อมูลในที่สุดงาน 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดิน ก็
ได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ซึ่งถูกจัดเตรียมในรูปที่เป็นเอกสารวิชาการ และลงในรูปพ้ืนที่ทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยจะส่งให้แต่ละจังหวัดจัดเตรียมและปรับแผนในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป 
 

Executive Summary 

Ministry of Agriculture and Cooperative (MOAC) has been acting six green agriculture 
projects as flagship project for early the physical year 2014. Four hundred and thirty two 
million baht has been paid to introduce understanding and to exchange experience such as 
area approach, product and skill to the community.  

Green Agriculture City as flagship project of MOAC follows the national strategic 
planning. This project is emphasizing ecofriendly of food chain and consumer aspect. It is 
focus on the provinces that are promptly complete information and there is community to 
encourage continuous improvement the best products. Six provinces are selected such as 
Chiang Mai, Ratchaburi, Phatthalung, Nong Khai, Srisaket and Chanthaburi. They are 
representative of each regional of the country to push as green agriculture city and 
agrotourism. All stakeholders of Nong Khai province are concern about the selection of the 
best target community in each district. Rattana Wapi and Srakhai district are the first priority 
to choose as pioneer district of green agriculture city in Nong Khai province. Land 
Development Department (LDD) catalyzes and collects all information as dataset from not 
only MOAC but also another Ministry. For example, import chemical pesticide and other 



toxic substance, blood test by Ministry of Public Health, Plant location of province, 
questionnaire’s farmer from toxins and residues. There are 24 databases and analyze by 
means of Analytical Hierarchy Process (AHP) then use GIS to delineate the green agriculture 
city in 2015. 

The result shows that soil chemical properties, water quality index, no plant location 
establish far away from 5 km that is a free zone of critical area from toxins. LDD collected 27 
dataset such as rainfall, irrigated area, soil fertility, soil pH, organic land suitability, soil 
organic matter, soil carbon, soil nitrogen content, soil phosphorus content, soil potassium 
content, soil calcium content, soil magnesium content, soil cation exchange capacity, soil 
base saturation, the electrical conductivity, soil bulk density, soil infiltration rate, Lime 
requirement, Dissolve oxygen in water, Bio oxygen demand, Total Coliform Bacteria, Fecal 
Coliform Bacteria, NH3–N in water. There are 4 negative indexes such as plant location, flood 
areas, drought areas and land slide impact areas. 

MOAC is a core to cooperate and sharing information to other Ministry. Ministry of 
Natural Resources and Environment (MONRE) is importance such as Pollution Control 
Department, Department of Ground Water Resources. Moreover, Ministry of Information and 
Communication Technology such as Thai Meteorological Department is supply big data to 
other Departments. Ministry of Industry Thailand such as Department of Industry Works 
offers plant locations. Ministry of Public Health such as Provincial Public Health Office feeds 
blood test information. Ministry of Interior such as Department of Public Works and Town & 
Country planning that are supply more data.   

Land suitability of Green Agriculture City in Nong Khai province by means of 
Analytical Hierarchy Process (AHP) and Land Index (LI) is a method to delineate that consists 
of Organic Farming, Good Agriculture Practices Areas, General Water Quality Index and 
Environmental Impact Assessment etc., This reveals that top five district for Land Suitability 
of Green Agriculture City such as Pho Tak 39,508.19 rai (55.25% of the district), Si Chiang Mai 
22,934.34 rai (25.88% of the district), Sang Khom 53,542.79 rai (20.12% of the district), Tha Bo 
22,107.44 rai (10.65% of the district) and Phon Phisai 3,447.15 rai (0.72% of the district) for the 
opposite is Fao Rai district respectively.  

Blood test information and chemical allergic in 2013-2014 from farmers by Provincial 
Public Health Office has indicated that Sang Khom district is a risk zone levels for blood 



testing but Phon Phisai is an unsafe zone levels for blood testing. This means that farm 
workers are not sufficient precaution or lack awareness of farmers. Pho Tak’s farmer 
questioners indicate that they have gotten impact from chemical pesticide poisonings. The 
result shows it is difference target group then none synchronize the report of blood testing. 
At the end, this report completely collects more information and to adjust action plan of 
Green Agriculture City in the near future.     
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ในปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดให้โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว (Green 
Agriculture City) เป็นโครงกำรส ำคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง ที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ประเทศของรัฐบำล ซึ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่กำร
ผลิตและกำรบริโภค และมีกำรคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำยจำกจังหวัดที่มีศักยภำพและมีควำมโดดเด่นในกำรผลิต
สินค้ำเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ รำชบุรี พัทลุง หนองคำย ศรีสะเกษ และ
จันทบุรี โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดต้นแบบในแต่ละภำคของประเทศ เพ่ือผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว 
และพัฒนำเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้ก ำหนดกำรขับเคลื่อนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟัง
กำรชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2557 จำกเจ้ำหน้ำที่ นักวิชำกำรของกระทรวงเกษตรฯ ทั้ ง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อมด้วยส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆ เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่เข้ำร่วม 

สำระส ำคัญ  คือ กำรก ำหนดพ้ืนที่ที่จะพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยอำจจะมีขอบเขตระดับอ ำเภอ
หรือระดับต ำบล  ตำมแต่ศักยภำพที่สำมำรถจะขับเคลื่อนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่ำงเป็นรูปธรรมเต็มพ้ืนที่ และ
ประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนให้มีกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ดีเหมำะสม (Good Agricultural 
Practice, GAP) ให้ปลอดภัยจำกสำรเคมีตกค้ำงในสินค้ำเกษตร หัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียวมี
อยู่ 3 ประกำรด้วยกัน ประกำรแรก คือ กำรพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปรำศจำกมลพิษรบกวน มีกำร
จัดกำรของเสียอย่ำงเป็นระบบ ประกำรที่สอง คือกำรพัฒนำตัวสินค้ำให้เป็นสินค้ำท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัย ไม่มีสำรพิษตกค้ำง มีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิต และประกำร
สุดท้ำย คือกำรพัฒนำคน ให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรขำยสินค้ำที่มีคุณภำพ สำมำรถท ำ
กำรผลิต และอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืน 

กรมพัฒนำที่ดิน ให้ควำมส ำคัญกำรด ำเนินงำนเชิงพ้ืนที่โดยเน้นกำรท ำตัวชี้วัดเบื้องต้น (Green 
Agriculture Primary index) ในสองมิติ คือทั้งทำงบวก (Green Agric-City) และทำงลบ (Gray Agric-City) 
ในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ คอยติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนสถำนกำรณ์กำรด ำเนินกำรของทุกภำคส่วน โดย
พยำยำมลดควำมซ้ ำซ้อน และจัดล ำดับควำมส ำคัญงำนของทุกหน่วยในกระทรวงเกษตรฯ ที่ไปมีส่วนร่วมใน 6 
พ้ืนที่ต้นแบบ โดยเน้นประชำชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อกิจกรรมของกระทรวงเกษตร 
เป็นศูนย์กลำง ในกำรก ำหนดตัวชี้วัดเบื้องต้น นอกจำกนี้กรมพัฒนำที่ดิน จะด ำเนินกำรประสำนข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ไปที่จังหวัดโดยตรงและจะคอยเป็นผู้ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลง
ฐำนข้อมูลให้อยู่ในรูปข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยมุ่งเน้น กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ท่ีแท้จริงตำมสภำพภูมิประเทศ โดยใช้
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ช่วยอธิบำยควำมเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนำกำรของกำรขับเคลื่อน
จำกทุกภำคส่วน โดยจังหวัดจะได้ประโยชน์ในกำรด ำเนินยุทธศำสตร์ ของจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยเฉพำะโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะได้ลดควำมซ้ ำซ้อนจำกโครงกำรอ่ืนอย่ำงเด่นชัด โดยกรมพัฒนำที่ดิน
จะเป็นผู้ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลให้มีควำมทันสมัย และอยู่ในรูป digital บน website ของจังหวัด และ
กระทรวงเกษตรฯ 
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กรมพัฒนำที่ดินมีแนวทำงในกำรหำพื้นที่ท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร และใช้พ้ืนที่เป็นเครื่องมือยึด
โยงให้ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงเกษตรฯ โดยน ำภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนเข้ำร่วม
ด ำเนินกำร โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์มำประมวลผล เพ่ือวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลกำยภำพด้ำน
ดิน น้ ำ ป่ำไม้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงกำรเกษตร พ้ืนที่เสี่ยงภัยทำงกำรเกษตร พ้ืนที่หมอกควันไฟข้ำมแดน 
พ้ืนที่ดินที่มีปัญหำ พ้ืนที่ที่อำจปนเปื้อนสำรเคมี หรือพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกโลหะหนักทั้ งจำกกำรเกษตร
และโรงงำนอุตสำหกรรม ข้อมูลกำรน ำเข้ำสำรพิษทำงกำรเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเสียหำย  

จังหวัดหนองคำยเป็น 1 ใน  6 จังหวัดที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกกระทรวงเกษตรฯ  ให้พัฒนำเป็นเมือง
เกษตรสีเขียว เป้ำหมำยของโครงกำรที่เน้นไปในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรชำยแดน เพ่ือเป็นฐำนกำรผลิต
สินค้ำเกษตรที่ดีและเหมำะสม รวมทั้งกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ประชำชนมีควำมมั่นคงทำงอำหำรเป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
ประเทศ ดังนั้นกำรจัดท ำฐำนข้อมูล และกำรหำพ้ืนที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวของ
จังหวัดหนองคำย เป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้กำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลส ำเร็จ และขับเคลื่อนงำน
ของกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดประสำนในทุกองค์กร ให้ไปในทิศทำงและรูปแบบเดียวกัน  

 

2. กำรตรวจเอกสำร 
     ข้อมูลโครงกำร ฐำนข้อมูล และพื้นที่ท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ 

ในปี 2557 กระทรวงเกษตรฯ ได้พยำยำมผลักดันโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture 
City)  โดยมีพ้ืนที่น ำร่องใน 6 จังหวัดเป้ำหมำย ทุกหน่วยงำนในกระทรวงเกษตรฯ จึงพยำยำมศึกษำ จัดเวที
สัมมนำเพื่อขับเคลื่อนโครงกำร โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ช่วง มกรำคม–กุมภำพันธ์ 2557 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในแต่ละพ้ืนที่ โดยชู 3 หัวใจส ำคัญสู่กำรเป็นเมืองเกษตรสีเขียว คือ พัฒนำพื้นที่ 
พัฒนำสินค้ำ และพัฒนำคน อย่ำงบูรณำกำรครบทุกภำคส่วน  

เน้นกำรผลิตระดับต้นน้ ำให้ได้สินค้ำคุณภำพ ควำมปลอดภัย ส่วนระดับกลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
ได้แก่ กำรแปรรูป กำรก ำจัดของเสียโดยน ำไปเป็นพลังงำนทดแทน ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรให้เกิดร้ำน Q 
Shop, Q restaurant รวมทั้งกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งต้องอำศัยกำรบูรณำกำรจำกทุกภำค
ส่วนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันและที่ส ำคัญ คือ 
เกษตรกรจะต้องมีควำมเข้ำใจ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ให้กำรสนับสนุน และร่วมมือกันอย่ำงแข็งขันเพ่ือ
พัฒนำพ้ืนที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งคำดว่ำประชำชนในจังหวัดหนองคำยให้ควำมเห็นชอบและ
เข้ำใจกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภำค
ส่วน ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำโครงกำรฯ โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนโคร งกำร
ในระดับพ้ืนที่เพ่ือผลักดันให้เกิดเมืองเกษตรสีเขียวน ำร่องอย่ำงเป็นรูปธรรม 

จำกหลักคิดเมืองเกษตรสีเขียว หน่วยงำนต่ำงๆ ในกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอร่ำงแผนงบประมำณ 
ทั้งสิ้น 13 หน่วยงำน ประกอบไปด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กรมชลประทำน (ชป.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร (กสก.) กรมวิชำกำรเกษตร (วก.) 
กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) กรมกำร
ข้ำว (กข.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมหม่อนไหม (กม
ม.) และกรมพัฒนำที่ดิน (พด.) ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินเข้ำไปเกี่ยวข้องในสองมิติ ทั้งพ้ืนที่ต้นน้ ำ กำรปรับปรุงที่ดิน 
และพ้ืนที่กลำงน้ ำด้ำน Footprint ของวัสดุปรับปรุงดิน จำกแนวคิดเดิมที่วำงไว้เพ่ือที่จะท ำให้ทุกหน่วยงำน
ขับเคลื่อนให้ไปในทิศทำงเดียวกัน แต่ประเด็นหลักคือ จะเริ่มกันอย่ำงไร และจะเชื่อมโยงกันอย่ำงไร เพ่ือมิให้
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เกิดควำมซ้ ำซ้อน และต่ำงกรมต่ำงท ำต่ำงหลำกหลำยแนวคิด ดังนั้นกรมพัฒนำที่ดินมีแนวทำงโดยใช้พ้ืนที่
เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงให้ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงเกษตรฯ สำมำรถภำระกิจหลักของตนจัด
เข้ำมำเชื่อมร้อยเข้ำด้วยกันโดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ เป็นเครื่องมือ เพ่ือวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ใน
ภำพรวม โดยเริ่มต้นจำกข้อมูลกำยภำพด้ำนดิน น้ ำ ป่ำไม้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงกำรเกษตร พ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทำงกำรเกษตร พ้ืนที่หมอกควันไฟข้ำมแดน พ้ืนที่ดินที่มีปัญหำ พ้ืนที่ที่อำจปนเปื้อนสำรเคมี หรือพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโลหะหนักทั้งจำกกำรเกษตรและโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้แผนที่ผังเมืองของทั้ง 6 
จังหวัดพิจำรณำควบคู่ไปพร้อมกับแผนพัฒนำจังหวัด กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องท ำไปพร้อมกับวิธีติดป้ำย
สัญลักษณ์พ้ืนที่สีเขียว 1-5 คล้ำยติดฉลำกพลังงำนประหยัดไฟฟ้ำในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟเบอร์ 5 มีกำรถ่วง
น้ ำหนักให้คะแนนในแต่ละหน่วยงำนและต้องตั้งทีมท ำงำนให้มีควำมเป็นเอกภำพโดยเริ่มจำกงำนภำยในกรม
พัฒนำที่ดินก่อน และค่อยขยำยแนวคิดเชื่อมโยงไปในทุกหน่วยงำน หำกทุกหน่วยงำนมีทิศทำงเดียวกันและ
ค่อยเริ่มไปพร้อมกัน ก็จะท ำให้งำนที่ส ำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

กรมพัฒนำที่ดิน จะด ำเนินกำรประสำนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ไปที่จังหวัดโดยตรงและจะคอยเป็น
ผู้ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงฐำนข้อมูลให้อยู่ในรูปข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดย
มุ่งเน้น กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ที่แท้จริงตำมสภำพภูมิประเทศ โดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ช่วย
อธิบำยควำมเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมำส ซึ่งเมื่อเห็นควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อย 4 ครั้งในรอบปี จะสำมำรถ
เห็นถึงพัฒนำกำรของกำรขับเคลื่อนจำกทุกภำคส่วน โดยจังหวัดจะได้ประโยชน์ในกำรด ำเนินยุทธศำสตร์ ของ
จังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะได้ลดควำมซ้ ำซ้อนจำกโครงกำร
อ่ืนอย่ำงเด่นชัด โดยกรมพัฒนำที่ดินจะเป็นผู้ กระชับข้อมูลให้มีควำมทันสมัย และอยู่ในรูป digital บน 
website ของจังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ 

จำกหลักแนวคิดดั้งเดิมอำจกล่ำวได้ว่ำกำรท ำพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียวให้ส ำเร็จคงต้องพิจำรณำ
ทำงด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ คือ กำรเกษตรที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติและเทคนิคกำรผลิตที่เหมำะสมกับท้องถิ่น
และมีควำมหลำกหลำย มีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ขณะเดียวกัน เพ่ิมผลประโยชน์ตอบ
แทนต่อเกษตรกร ปรับปรุงระบบนิเวศ และลดของเสีย และควำมไม่มีประสิทธิภำพในห่วงโซ่อำหำร เทคนิค
กำรผลิตขึ้นอยู่กับวิธีทำงธรรมชำติในกำรบริหำรจัดกำรโรคพืชและสัตว์ วัชพืช แหล่งอินทรียวัตถุของปุ๋ย เมล็ด
พันธุ์ อย่ำงไรก็ตำม ยังสำมำรถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ท ำให้เกิดกำรใช้ปุ๋ย สำรเคมี ฮอร์โมนในกำรควบคุม
ศัตรูพืชและโรคสัตว์อย่ำงมีควำมแม่นย ำและมีประสิทธิภำพสูงได้ด้วย 

1. แนวคิดทำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming Approach) 
2. แนวคิดทำงด้ำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) 
3. แนวคิดด้ำนกำรค้ำทำงกำรเกษตรที่เป็นธรรม (Fair Trade) 
4. แนวคิดเกษตรนิเวศวิทยำ (Ecological Agriculture) 
5. แนวคิดเกษตรเชิงอนุรักษ์ (Conservation Agriculture) 
6. แนวคิดกำรลดผลกระทบภำวะโลกร้อนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่รุนแรง (Global 

Warming Impact by Extreme of Climate Change) 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
ที่มำ: Anuluxtipun et al., 2006 

จำกสถิติกำรน ำเข้ำสำรพิษทำงกำรเกษตรโดยส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำร
เกษตรพบว่ำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีเพ่ือกำรเกษตรในประเทศไทยถือว่ำอยู่ในขั้นรุนแรง สัดส่วน
กำรใช้สำรเคมีที่ใช้ในนำข้ำวเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก โดยในปี 2555 มีอัตรำกำรน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 จำกปี 
2554 ส ำหรับกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำวมี 2 ส่วน คือใช้ในนำข้ำว และใช้เพ่ือเก็บสต๊อกข้ำว นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
ต้นทุนในกำรท ำนำปรังเพ่ิมข้ึนจำกที่ไม่ควรเกิน 300-500 บำทต่อไร่ แต่กลับพบว่ำมีกำรใช้ต้นทุนสูงถึง 1,500 
บำทต่อไร่ กำรใช้สำรเคมีจ ำนวนมำกส่งผลกระทบทั้งต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค โดยจำกกำร
ตรวจกำรปนเปื้อนของสำรเคมีในเลือดของเกษตรกรพบว่ำ มีเกษตรกรถึงร้อยละ 32 ที่มีกำรปนเปื้อนของ
สำรเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยปี 2555 

ประเทศไทยน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 134,377 ตัน คิดเป็นเนื้อสำรส ำคัญ 70,156 ตัน 
คิดเป็นมูลค่ำ 19,357 ล้ำนบำท และในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2556 มีปริมำณน ำเข้ำสำรเคมี 96,793 ตัน 
คิดเป็นเนื้อสำรส ำคัญ 49,139 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 13,229 ล้ำนบำท มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ สำรเคมีเหล่ำนี้กว่ำ 50 
เปอร์เซ็นต์ถูกใช้ในนำข้ำวภำยในประเทศผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยร้ำนวัสดุทำงกำรเกษตรที่กระจำยอยู่ทุกอ ำเภอ 

ตำรำงที่ 1 กำรน ำเข้ำสำรพิษที่ใช้ทำงกำรเกษตร ปี 2548-2556 

ปี 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

2556 
ปัจจัย (ครึ่งปี) 
ปริมำณ (ตัน) 75,473 95,763 116,323 109,908 62,383 117,699 164,383 134,377 96,793 
สำรส ำคัญ (ตัน) 44,696 55,539 67,895 62,871 36,945 69,869 87,619 70,156 49,139 
รำคำ (ล้ำนบำท) 10,531 12,809 15,026 19,182 9,376 17,925 22,044 19,357 13,229 

ที่มำ: ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2555 
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กำรน ำเข้ำสำรพิษทำงกำรเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่
เสียหำย จึงเป็นสำเหตุส ำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อแนวทำงที่จะท ำพ้ืนที่เกษตรสี
เขียวเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม อย่ำงไรก็ตำมกำรเริ่มต้นระยะแรกต้องท ำให้ทุกหน่วยงำนมีทิศทำงที่ชัดเจน
และรูปแบบของกำรประเมินต้องสำมำรถท ำให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้กำรก ำหนด พ้ืนที่เกษตรสีเขียวมี
ควำมชัดเจน และข้อมูลกำรน ำเข้ำสำรพิษที่เพ่ิมขึ้นเท่ำกับตอกย้ ำกำรลดลงของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก 0.14 ล้ำนไร่ ในปี 2549 เหลือ 0.12 
และ 0.11 ล้ำนไร่ ในปี 2550 และ 2551 ตำมล ำดับ ส ำหรับปี 2552 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร
อินทรีย์ทั้งกลุ่มพืชผัก ประมง ปศุสัตว์รวมทั้งสิ้น 118,091 ไร่ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้ำวำง
ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์อีกร้อยละ 40 เป็น 200,000 ไร่ ภำยในปี 2554 -2555 ส ำหรับสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ที่มีสัดส่วนกำรผลิตมำกคือ ข้ำว โดยมีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 50 โดยเฉพำะข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ 
รองลงมำคือ พืชผัก เช่น ผลไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้ำวโพดฝักอ่อน ข้ำวโพดหวำน ผักตระกูลสลัด กล้วยหอม 
เครื่องเทศ และสมุนไพรต่ำง ๆ เป็นต้น 

กำรท ำเกษตรอินทรีย์จะท ำให้ระบบนิเวศได้รับกำรฟื้นฟู สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิต และต่อต้ำน
จำกโรคร้ำยได้ ดังนั้นผู้บริโภคที่ให้ควำมสนใจในสุขภำพ จึงได้เปลี่ยนพฤติกรรมหันมำบริโภคผลิตภัณฑ์ จำก
เกษตรอินทรีย์ ทั้งในรูปของสินค้ำอุปโภค บริโภค อย่ำงไรก็ดี หำกภำครัฐและเอกชนสำมำรถรวมตัวกันได้ใน
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน จะสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ไทยเป็นครัวของ
โลกได้ ทั้งนี้ จำกผลกำรศึกษำเกษตรอินทรีย์ของโลก ระบุว่ำ มีเกษตรกรที่ด ำเนินกำรผลิตด้ำนเกษตรอินทรีย์
ทั่วโลก 1.8 ล้ำนคน มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ และพ้ืนที่ระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ รวมกันรำว 232.5 ล้ำน
ไร่ โดยประเทศที่มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มำกที่สุด คือ ออสเตรเลีย อำร์เจนตินำ สหรัฐอเมริกำ และจีน  แต่
ประเทศที่มีประชำกรท ำเกษตรอินทรีย์มำกที่สุดกลับเป็นอินเดีย ยูกันดำ และเม็กซิโก ขณะที่ด้ำนกำรตลำด
เกษตรอินทรีย์โลก ปี 2554 มียอดจ ำหน่ำยรวม 1.88 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.62 เมื่อเทียบกับปี 
2553 โดยสหรัฐอเมริกำเป็นตลำดใหญ่ที่สุด ส ำหรับในเอเชีย มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 23 ล้ำนไร่ โดยจีนมีพ้ืนที่
มำกที่สุด รองลงมำ คือ อินเดีย และไทยอยู่อันดับ 7 ซึ่งตลำดในเอเชียนั้นมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
ตลำดส ำคัญอยู่ที่จีน ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ ส่วนประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 2.2 แสนไร่ มีประชำกรที่ท ำ
เกษตรอินทรีย์รำว 7,000 คน สร้ำงผลผลิต 80,000 ตันต่อปี มูลค่ำกำรส่งออกคิดเป็น 4,000 ล้ำนบำท โดย
ตลำดส่งออกส ำคัญของประเทศไทย คือ สหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ และสิงคโปร์ โดยไทยวำงเป้ำหมำยขยำย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ร้อยละ 20 ภำยในปี 2556 เป็น 3.7 แสนไร่ โดยเฉพำะพืชไร่อินทรีย์ที่จะมีอัตรำกำร
ขยำยตัวมำกที่สุด 

อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลฯ ได้มีเป้ำหมำยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนตำมแนวทำงสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงอำหำรให้ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับชำติ ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
หลักว่ำต้องสอดคล้องกับสภำพสังคมแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดรูปธรรม ภำครัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
เกษตรอินทรีย์แห่งชำติ เพ่ือก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อน โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ภำคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
เกษตรกร จนจัดท ำเป็นยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชำติ ปี 2556-2559 แล้ว 
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ตำรำงที่ 2 พื้นที่กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทย ปี 2541-2551             หน่วย: ไร่ 

ปี พ.ศ. ข้ำว พืชไร่ ผัก ผลไม ้ อ่ืน ๆ รวม 
2541 6,281.41 - - 6,281.41 
2542 5,510.13 - - 5,510.13 
2543 7,005.26 3,518.75 - 10,524.01 
2544 9,900.50 3,518.75 - 13,419.25 
2545 32,841.27 22,382.30 768.75 55,992.32 
2546 46,719.33 22,260.64 768.75 69,748.72 
2547 52,182.75 7,859.79 13,283.60 12,777.00 768.75 86,871.89 
2548 108,302.02 6,731.20 14,844.76 4,995.35 761.00 135,634.33 
2549 113,213.04 6,546.65 15,121.21 4,981.83 1,077.25 140,939.98 
2550 77,005.03 10,103.64 16,503.19 15,907.20 203.75 119,722.81 
2551 70,486.67 11,791.13 13,820.39 8,368.92 1,500.00 105,967.10 
2552* 89,378 28,713 118,091 

ที่มำ: มูลนิธิสำยใยแผ่นดิน, 2552 

 

 

 

 

 

 



1 

      

     แผนที่ 1 พ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย                แผนที่ 2 พ้ืนที่ที่ท ำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันของประเทศไทย 

7 

 

ที่มำ: Anuluxtipun et al., 2006 ที่มำ: Anuluxtipun et al., 2006 
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กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good Agriculture Practices: GAP) หมำยถึง 
แนวทำงในกำรท ำกำรเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพดีตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ำกำร
ลงทุนและกระบวนกำรผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีกำรใช้ทรัพยำกรที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
เกิดควำมยั่งยืนทำงกำรเกษตรและไม่ท ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักกำรนี้ได้รับกำรก ำหนดโดย
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) 

ประเทศไทยมีกำรน ำหลักเกณฑ์ของ GAP มำประยุกต์ใช้ ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับ
พืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชำกำรเกษตรและกรมกำรข้ำว ที่มุ่งให้เกิดกระบวนกำร
ผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจำกศัตรูพืชและคุณภำพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อก ำหนด
เรื่อง แหล่งน้ ำ พ้ืนที่ปลูก กำรใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร กำรเก็บรักษำและขนย้ำยผลิตผลภำยในแปลง 
กำรบันทึกข้อมูล กำรผลิตให้ปลอดภัยจำกศัตรูพืช กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลคุณภำพ และ
กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเก่ียว 

กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับปศุสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมปศุสัตว์ 
เป็นกำรน ำหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับสัตว์ (GAP ส ำหรับสัตว์) มำใช้ เพ่ือยกระดับกำรเลี้ยง
สัตว์ในประเทศไทย และเพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้บริโภคอำหำรที่ได้จำกสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีควำมปลอดภัย 

กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับสัตว์น้ ำ (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมประมง 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงที่ดีส ำหรับฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ ำ (GAP ส ำหรับสัตว์น้ ำ) เป็นส่วนหนึ่ง
ของมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ส ำหรับกระบวนกำรผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมง 

ส ำหรับประเทศไทย กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ใน
กำรตรวจรับรองระบบกำรจัดกำรคุณภำพ: กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (GAP) โดยได้ก ำหนด
ข้อก ำหนด กฎเกณฑ์ และวิธีกำรตรวจประเมิน ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรที่สอดคล้องกับ GAP ตำมหลักกำรสำกล 
เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรผลิตพืชในระดับฟำร์มของประเทศ รวมทั้งได้จัดท ำคู่มือกำรเพำะปลูกพืชตำมหลัก 
GAP ส ำหรับพืชที่ส ำคัญของไทยจ ำนวน 27 ชนิด ประกอบด้วย ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ล ำไย สับปะรด ส้มโอ 
มะม่วง และส้มเขียวหวำน พืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง คะน้ำ หอมหัวใหญ่ กะหล่ ำปลี พริก 
ถั่วฝักยำว ถั่วลันเตำ ผักกำดขำวปลี ข้ำวโพดฝักอ่อน หัวหอมปลี และหอมแดง ไม้ดอก กล้วยไม้ตัดดอก และ
ปทุมมำ พืชอ่ืนๆ ได้แก่ กำแฟโรบัสต้ำ มันส ำปะหลัง และยำงพำรำ กำรตรวจรับรองระบบ GAP ของกรม
วิชำกำรเกษตรได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

- กระบวนกำรผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย 
- กระบวนกำรผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจำกศัตรูพืช 
- กระบวนกำรผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจำกศัตรูพืชและคุณภำพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 

กำรน ำหลักกำรหรือแนวทำงเกษตรอินทรีย์ร่วมกับพ้ืนที่ของ GAP มำผนวกรวมกันน่ำจะสำมำรถ
ตีควำมให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว โดยพิจำรณำควบคู่ไปกับพ้ืนที่ที่ต้องท ำ EIA ที่อำจ
ก่อมลพิษให้กับชุมชน ซึ่งนิยำมว่ำเป็นพ้ืนที่สีเทำ Gray Zone โดยกำรก ำหนดเขตเมืองเกษตรสีเขียวจะ
พยำยำมไม่เข้ำไปในเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำวมำกนัก จะได้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  ท้ำยสุดแล้วกำรก ำหนด
แนวทำงร่วมกันทั้ง 13 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ ต้องมีจุดร่วมเชิงพ้ืนที่ และจ ำเป็นต้องหำ Key to success 
ร่วมกันในเบื้องต้นก่อน เพ่ือขจัดควำมซ้ ำซ้อนและกระจัดกระจำยของพรหมแดนแห่งควำมรู้ที่ทุกหน่วยงำน
พยำยำมใช้กิจกรรมที่มีอยู่เป็นตัวขับเคลื่อน เมืองเกษตรสีเขียวให้เดินไปข้ำงหน้ำ โดยแบ่งตำมโครงสร้ำงของ
กระทรวงเกษตรฯ เป็นกลุ่มภำรกิจ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2640/durian-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1674/longan-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2062/pineapple-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1492/pomelo-%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1825/mango-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2833/asparagus-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1663/chinese-kale-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2772/onion-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2222/cabbage-%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2589/capsicum-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2221/yardlong-bean-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2780/shallot-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2664/coffee-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F
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 แผนที่ 3 ปริมำณคำร์บอนในดินประเทศไทย                              แผนที่ 4 ปริมำณอินทรียวัตถุในดินประเทศไทย 

9 

   

ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 
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  แผนที่ 5 ปริมำณไนโตรเจนในดินประเทศไทย             แผนที่ 6 ปริมำณฟอสฟอรัสในดินประเทศไทย        แผนที่ 7 ปริมำณโพแทสเซียมในดินประเทศไทย 
 

 

10 
 

ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 
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   แผนที่ 8 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2553         แผนที่ 9 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2554             แผนที่ 10 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2555 
 
 

11 

 

ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 ที่มำ:  ยุทธศำสตร์, 2555 
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Key to success for Green Agricultural city primary index 
สิ่งส ำคัญที่ท ำให้กำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลส ำเร็จ คือกำรสร้ำงดัชนีขั้นพ้ืนฐำนเป็น

ตัวชี้วัด ที่ซึ่งจะสำมำรถขับเคลื่อนงำนของกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดประสำนในทุกองค์กร ทั้งภำยในและ
ภำยนอก อันเป็นควำมร่วมมือที่จะตกลงก้ำวเดินไปในทิศทำงและรูปแบบเดียวกันโดยกำรใช้กำรพัฒนำเชิง
พ้ืนที่เป็นเครื่องมือ ในกำรเชื่อมตัวในทุกภำคส่วน 

ดิน กรมพัฒนำที่ดิน แสดงในรูปขอบเขตจังหวัด กันพ้ืนที่สีเทำ (Gray Zone) ซึ่งเป็นเขต
อุตสำหกรรมที่เป็น point source ออกจำกเขตเกษตรสีเขียวที่จะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรจัดจ ำแนกเป็น
เขียวอ่อนๆ ถึงเขียวเข้ม อีก 4 กลุ่มโดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ช่วยประมวลผลจำกข้อมูลด้ำนเกษตร
อินทรีย์ GAP ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน ปริมำณคำร์บอนในดิน ธำตุอำหำรพืชในดิน (N, P และ K) ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สภำพภูมิประเทศ (DEM และ slope) soil erosion ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ กำรตรวจวัดกำรปนเปื้อนของสำรพิษในดิน กำรเผำในป่ำและพ้ืนที่เกษตรท ำให้เกิดหมอกและควัน
ข้ำมแดน น้ ำ กรมชลประทำน แสดงข้อมูลทั้งปริมำณและคุณภำพของน้ ำในแต่ละ Sub watershed ของทั้ง 
6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว  

อำหำร ยำ และเครื่องนุ่งห่ม กรมวิชำกำรเกษตร กรมข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม 
และ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ แสดงข้อมูลผลผลิตจำกพืชและสัตว์ ในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ 

อำกำศ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่เรื่ อง
คุณภำพอำกำศทั้งดีและไม่ดีเพ่ือจะน ำมำประมวลผลร่วมกัน ทั้ง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว 

โรคภัย กระทรวงสำธำรณสุข สนับสนุนข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่เรื่องคุณภำพของสุขภำพของ
เกษตรกรและประชำชนในเขตเมืองเกี่ยวกับผลตรวจเลือด โดยแบ่งเป็นประเภทของโรคต่ำงๆ เพ่ือดูกำรแพร่
ระบำดท้ังในเขตเกษตรและเขตเมือง เบื้องต้นพิจำรณำกำรปนเปื้อนสำรพิษที่เลือดของเกษตรกรแทน  

 

ภำพที ่2 หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนำที่ดิน 
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กำรหำพ้ืนที่ใน 6 เมืองต้นแบบเพื่อพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่เกษตรสีเขียวและพัฒนำให้เป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนนี้สำมำรถหำได้จำกสมกำรดังต่อไปนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรมสีเขียว = Organic Farming + GAP + WQI - EIA 

โดยตัวแปรต่ำงๆ ที่แสดงในสมกำรกำรหำพ้ืนที่เกษตรกรรมสีเขียวนี้สำมำรถอธิบำยควำมหมำย
และควำมส ำคัญได้ดังนี้ 

1. เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 
เกษตรอินทรีย์ คือ กำรท ำเกษตรกรรมโดยปรำศจำกสำรเคมีหรือสำรสังเครำะห์ต่ำงๆ เป็น

เกษตรกรรมที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนของสุขภำพดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ เกษตรอินทรีย์พ่ึงพำอำศัย
กระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และวงจรธรรมชำติที่มีลักษณะเฉพำะของแต่ละพ้ืนที่ 
แทนที่จะใช้ปัจจัยกำรผลิตที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ซึ่งมีผลกระทบทำงลบ อำทิเช่น  ปุ๋ยเคมี สำรควบคุมกำร
เจริญเติบโต สำรควบคุมและก ำจัดวัชพืช สำรป้องกันก ำจัดโรคแมลง และกำรดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรมด้วย
วิธีกำรทำงพันธุวิศวกรรม (GMO) ในทุกขั้นตอนกำรผลิต เกษตรอินทรีย์มีกำรผสมผสำนองค์ควำมรู้พ้ืนบ้ำน 
นวัตกรรม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่เป็นธรรม และ
คุณภำพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้กำรท ำเกษตรอินทรีย์ยังช่วยรักษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ และควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นผลให้เกิดกำรกสิกรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

กำรท ำเกษตรอินทรีย์มีหลักกำรที่ยอมรับกันทั่วไป คือ หลักกำรที่ก ำหนดโดยสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ (International Federation of Organic Agriculture Movements–IFOAM) ซึ่ง
มีมติรับรองหลักกำรเกษตรอินทรีย์ที่ประกอบด้วย 4 มิติ คือ สุขภำพ นิเวศวิทยำ ควำมเป็นธรรม และกำร
ดูแลเอำใจใส่ (health, ecology, fairness and care) มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

-  มิติด้ำนสุขภำพ 
“เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด ำรงไว้และสร้ำงเสริมสุขภำพของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ 

และโลกอย่ำงเป็นองค์รวม ไม่สำมำรถแบ่งแยกได้” เนื่องจำกพืชพรรณต่ำงๆ ที่ผลิตจำกผืนดินที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์จะส่งผลต่อสุขภำวะที่ดีของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อำศัยพืชพรรณเหล่ำนั้นเป็นอำหำร เกษตรอินทรีย์
จึงมุ่งเน้นกำรผลิตอำหำรที่มีคุณภำพสูง มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี สำรสังเครำะห์
ต่ำงๆ ที่อำจส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ โดยรวมดังกล่ำว เพ่ือสนับสนุนให้มนุษย์
ได้มีสุขภำวะที่ดีขึ้น กำรมีสุขภำวะที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ หำกแต่รวมถึงก ำรด ำรงไว้แห่ง
ควำมเป็นอยู่ที่ดีทำงกำยภำพ จิตใจ สังคม และสภำพแวดล้อมโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นได้จำกกำรมีภูมิ
ต้ำนทำนต่อโรค ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของร่ำงกำยจำกกำรเจ็บป่วย เป็นต้น 

-  มิติด้ำนนิเวศวิทยำ 
“เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรำกฐำนของระบบนิเวศและวัฏจักรที่ มีชีวิต 

โดยกำรท ำงำนร่วมกับมัน เลียนแบบวิถีทำงธรรมชำติ และช่วยด ำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและวัฏจักรที่มีชีวิต
ดังกล่ำว” มิติด้ำนนิเวศวิทยำมองเกษตรอินทรีย์ในฐำนะองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มีชีวิต ดังนั้น กำร
ผลิตจึงต้องอยู่บนพื้นฐำนของวิถีแห่งระบบนิเวศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพำะปลูก กำรหมุนเวียน กำรเลี้ยงสัตว์ หรือ
กำรหำของป่ำ จะต้องสอดคล้องกับวัฏจักรธรรมชำติและควำมสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นอำจมี
ระบบนิเวศท่ีเป็นลักษณะเฉพำะพ้ืนที่ ดังนั้นกำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์จึงต้องสอดคล้องกับสภำวะของท้องถิ่น 
ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมำะสมกับขนำดกำรผลิต ตลอดจนปัจจัยกำรผลิตทั้งที่เป็นวัสดุ สิ่งของ และ

http://www.ifoam.org/
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#ecology
http://www.greennet.or.th/article/1006#fair
http://www.greennet.or.th/article/1006#care
http://www.greennet.or.th/article/1006#care
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พลังงำนควรใช้ในปริมำณที่ลดลงโดยใช้หลักกำรหมุนเวียน กำรใช้ซ้ ำ และกำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือ
ลดกำรใช้ทรัพยำกรและอนุรักษ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืน 

-  มิติด้ำนควำมเป็นธรรม 
“เกษตรอินทรีย์ควรด ำเนินอยู่บนควำมสัมพันธ์ที่มีควำมเป็นธรรมระหว่ำง

สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและโอกำสในกำรด ำเนินชีวิต” ควำมเป็นธรรมหมำยรวมถึงควำมยุติธรรม ควำมเคำรพ
กัน ควำมเท่ำเทียมกันต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพิทักษ์โลกที่ทุกสิ่งอำศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งระหว่ำงมนุษย์ด้วยกันเอง 
มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และมนุษย์กับธรรมชำติ ควำมเป็นธรรมในแง่ของกำรท ำเกษตรอินทรีย์ถูกน ำมำใช้
ภำยใต้มิติของระบบกำรผลิต กำรจัดส่ง และกำรค้ำเกษตรอินทรีย์ ที่จะต้องมีควำมโปร่งใส มีควำมยุติธรรม 
เปิดเผยและสำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งยังต้องมีกำรน ำเอำต้นทุนทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมมำพิจำรณำรวมเป็น
ต้นทุนกำรผลิตด้วย นอกจำกนี้กำรท ำเกษตรอินทรีย์จะต้องตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ที่เป็นธรรมต่อกันกับชน
ทุกกลุ่มและทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่ำจะเป็นเกษตรกร คนงำน ผู้แปรรูป ผู้
จัดจ ำหน่ำย ผู้ค้ำ และผู้บริโภค จะต้องมีโอกำสที่จะมีคุณภำพชีวิตที่ดี และได้รับผลผลิตที่มีคุณภำพอย่ำง
เพียงพอ ส่วนควำมเป็นธรรมต่อสัตว์ เกษตรอินทรีย์ต้องจัดสภำพกำรเลี้ยงให้สอดคล้องกับลักษณะตำม
ธรรมชำติของปศุสัตว์  และดูแลเอำใจใส่ควำมเป็นอยู่ อย่ ำง เหมำะสม และควำมเป็นธรรมต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมนั้น กำรใช้ทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคควรมีควำมเป็นธรรมทั้ง
ทำงสังคมและทำงนิเวศวิทยำ และค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อเยำวชนคนรุ่นหลังด้วย 

-  มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ 
“กำรบริหำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังและ

รับผิดชอบ เพ่ือปกป้องสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนำคต รวมทั้งสภำพแวดล้อม
โดยรวมด้วย” เกษตรกรสำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและเพ่ิมผลผลิตจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์ได้ 
แต่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องไม่ตั้งอยู่บนควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพและสภำพควำม
เป็นอยู่ กำรน ำเทคโนโลยีและกรรมวิธีกำรผลิตใหม่ๆ เข้ำมำใช้กับเกษตรอินทรีย์จะต้องมีกำรประเมินควำม
เสี่ยงอย่ำงจริงจังและรอบด้ำนต่อผลกระทบที่อำจมีต่อระบบนิเวศ และควรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงจำกกำรใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่มีผลลัพธ์ที่ไม่มีควำมชัดเจน เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม กำรตัดสินใจใดๆ จะต้องพิจำรณำ
ถึงควำมจ ำเป็นและคุณค่ำของผู้ที่อำจได้รับผลกระทบ โดยอำศัยกระบวนกำรที่มีควำมโปร่งใสและ
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบต่ำงๆ เกษตรกรต้องด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังเอำใจใส่
และมีควำมรับผิดชอบ อำจอำศัยควำมรู้ทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เป็นสิ่งยืนยันเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรท ำเกษตร
อินทรีย์นั้นสร้ำงเสริมสุขภำพ ปลอดภัย และเหมำะสมกับระบบนิเวศ ทั้งยังต้องอำศัยประสบกำรณ์จำกกำร
ปฏิบัติและภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีสะสมถ่ำยทอดกันมำร่วมเป็นสิ่งยืนยันด้วย 

2. กำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good Agriculture Practices: GAP) 
กำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good Agriculture Practices: GAP) 

หมำยถึง แนวทำงในกำรท ำกำรเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพดีตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ได้ผลผลิต
สูงคุ้มค่ำกำรลงทุนและขบวนกำรผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีกำรใช้ทรัพยำกรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดควำมยั่งยืนทำงกำรเกษตรและไม่ท ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักกำรนี้ได้รับกำร
ก ำหนดโดยองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) (ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่สูง 
เชียงรำย, 2557) 

ประเทศไทยมีกำรน ำหลักเกณฑ์ของ GAP มำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) ส ำหรับพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ ำ โดยหลักกำรปฏิบัติ
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ทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสมส ำหรับพืชนั้นได้จัดให้กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรตรวจรับรองระบบกำรจัดกำรคุณภำพ: กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช 
(GAP) ซึ่งมีหลักกำร ข้อก ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีกำรตรวจประเมินที่สอดคล้องกับ GAP ตำมหลักกำรสำกล 
อำท ิข้อก ำหนดเรื่องแหล่งน้ ำ พื้นที่ปลูก กำรใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร กำรเก็บรักษำและขนย้ำยผลิตผล
ภำยในแปลง กำรบันทึกข้อมูล กำรผลิตให้ปลอดภัยจำกศัตรูพืช กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผล
คุณภำพ กำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรผลิตพืชในระดับ
ฟำร์มของประเทศ โดยกรมวิชำกำรเกษตรมีกระบวนกำรตรวจรับรองระบบ GAP ที่สำมำรถแบ่งออกเป็น               
3 ระดับ ดังนี้ 

- กระบวนกำรผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย 
- กระบวนกำรผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดจำกศัตรูพืช 
- กระบวนกำรผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจำกศัตรูพืชและคุณภำพเป็นที่พึงพอใจ

ของผู้บริโภค 

ทั้งนี้กรมวิชำกำรเกษตรยังได้จัดท ำคู่มือกำรเพำะปลูกพืชตำมหลัก GAP ส ำหรับพืชที่
ส ำคัญของไทยจ ำนวน 24 ชนิด ประกอบด้วย 

- ผลไม:้ ทุเรียน ล ำไย กล้วยไม้ สับปะรด ส้มโอ มะม่วง และส้มเขียวหวำน 
- พืช: ผัก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง ผักคะน้ำ หอมหัวใหญ่ กะหล่ ำปลี พริก ถั่วฝักยำว ถั่ว

ลันเตำ ผักกำดขำวปลี ข้ำวโพดฝักอ่อน หัวหอมปลี และหัวหอมแบ่ง 
- ไม้ดอก: กล้วยไม้ตัดดอก และปทุมมำ 
- พืชอ่ืนๆ: กำแฟโรบัสต้ำ มันส ำปะหลัง และยำงพำรำ 

สถำนกำรณ์กำรขึ้นทะเบียนสำรเคมีในเกษตรกร ตำมที่พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย 
ฉบับปรับปรุง ปี 2551 ได้ก ำหนดให้ทะเบียนวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรทั้งหมดกว่ำ  27,000 รำยกำร ต้อง
ขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพ่ือควบคุมกำรน ำเข้ำและกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชมิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผู้บริโภค และสร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจต่อประเทศ กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำวเปิดโอกำสให้
กรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรควบคุมวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร สำมำรถปฏิเ สธกำรขึ้น
ทะเบียนสำรเคมีที่มีควำมอันตรำยสูงและมีผลกระทบเป็นวงกว้ำง เพ่ือปกป้องสุขภำวะของเกษตรกรและ
ประชำชนไทยโดยรวม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชจ ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ คำร์โบฟูรำน (ฟูรำดำน) 
เมโทมิล (แลนเนท) ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ่งมีพิษร้ำยแรงและหลำยประเทศทั่วโลกห้ำมใช้ และปฏิเสธ
กำรขึ้นทะเบียนเมโทมิล โอเมโทเอท เซตต้ำไซเปอร์เมทริน เอนโดซัลแฟนซี.เอส. อัลดิคำร์บอซินฟอสเมทิล 
คลอไพรีฟอสเอทิล เมธอกซ์ซิคลอร์ และพำรำควอท ทั้งนี้โดยเครือข่ำยเตือนภัยสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชจะได้
ขับเคลื่อนเพ่ือให้มีกำรยกเลิกสำรดังกล่ำวเป็นล ำดับต่อไป 

ปัญหำสุขภำพและควำมเสี่ยงจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช สำเหตุของปัญหำ เนื่องจำกมีกำร
น ำเข้ำและกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชเพ่ิมมำกขึ้น เกษตรกรมีพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีอย่ำงไม่ปลอดภัย ใน
แต่ละปีประเทศไทยน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชเป็นมูลค่ำหลำยหมื่นล้ำนบำทโดยที่ไม่ต้องเสียภำษีน ำเข้ำ และ
หำกพิจำรณำมูลค่ำของสำรเคมีเหล่ำนี้ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ จะพบว่ำแนวโน้มมูลค่ำกำรน ำเข้ำได้เพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตำมแนวโน้มของรำคำน้ ำมันที่เป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญของสำรเคมีสังเครำะห์ทุกประเภท 
โดยเฉพำะช่วงปี 2552 และ 2553 ปริมำณกำรน ำเข้ำรวมลดลงเกือบสองหมื่นตัน แต่มูลค่ำกำรน ำเข้ำรวม
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กลับสวนทำงตัวเลขดังกล่ำว (ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2555) ในปี 2554 
มีกำรน ำเข้ำปริมำณ 13,203,856 กิโลกรัม สำรออกฤทธิ์ 1,682,145 เป็นมูลค่ำ 721,173,319 บำท 

จำกข้อมูลเมื่อปี 2540 ของส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
สำธำรณสุข พบว่ำ มีเกษตรกรที่ผลกำรตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อกำรเกิดพิษ อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชเป็นจ ำนวนถึง 16.35 เปอร์เซ็นต์ หรือ 89,926 คน จำกจ ำนวน
เกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยในปี 2550 ผลกำรสุ่ม
ตรวจพบว่ำมีเกษตรกรถึง 39 เปอร์เซ็นต ์ที่มีควำมเสี่ยงทำงสุขภำพดังกล่ำว (ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข, 2554) 

ปัญหำด้ำนสุขภำพสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือผลกระทบที่เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่ง
ผู้ป่วยจะมีอำกำรในทันทีหลังจำกสัมผัสสำรเคมี เช่น คลื่นไส้ อำเจียน ปวดหัว ปวดกล้ำมเนื้อ ท้องร่วง หำยใจ
ติดขัด ตำพร่ำ เป็นต้น และผลกระทบที่เป็นพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจำกพิษสะสมที่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหำอ่ืนๆ เช่น 
มะเร็ง เบำหวำน อัมพฤกษ์ อัมพำต โรคผิวหนังต่ำงๆ กำรเป็นหมัน กำรพิกำรของทำรกแรกเกิด หรือกำร
เสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ เป็นต้น 

แหล่งที่มำของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 
จำกข้อมูลกำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชตั้งแต่ ปี 2552-2555 พบว่ำประเทศ

ไทยมีปริมำณกำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 133,575,731.75 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นสำรออกฤทธิ์ 
(active ingredient) 71,973,267.30 กิโลกรัมต่อปี จำกประเทศต่ำงๆ รวม 39 ประเทศเนื่องมำจำกประเทศ
ไทยยังไม่สำมำรถที่จะผลิตสำรออกฤทธิ์ได้ จึงเป็นกำรน ำเข้ำมำเพ่ือบรรจุขำยภำยในประเทศหรือมีกำรผสม
สำรอ่ืน ๆ แล้วจึงบรรจุขำยต่อไป ประเทศผู้ผลิตสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่ประเทศไทยน ำเข้ำ 5 อันดับแรก มำก
ที่สุด คือ ประเทศจีน มีปริมำณน ำเข้ำสำรออกฤทธิ์เฉลี่ย 50,613,811.96 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็น 70.32 
เปอร์เซ็นต์ ของปริมำณน ำเข้ำทั้งหมด รองลงมำ คือ อินเดีย 5.72 เปอร์เซ็นต์ อิสรำเอล 4.12 เปอร์เซ็นต์ 
มำเลเซีย 4.11 เปอร์เซ็นต์ และโปแลนด์ 3.33 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 

ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 
2548 เรื่อยมำ โดยเฉพำะในปี 2554 ซึ่งมีปริมำณกำรน ำเข้ำสูงที่สุด มำกถึง 164,338,014.83 กิโลกรัม คิด
เป็นสำรออกฤทธิ์ 87,619,341.95 กิโลกรัม มูลค่ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่น ำเข้ำทั้งหมดคิดเป็น 
22,043,836,384.18 บำท เมื่อพิจำรณำสัดส่วนปริมำณสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่น ำเข้ำในส่วนของสำรออกฤทธิ์ 
พบว่ำ 3 อันดับที่มีกำรน ำเข้ำสูงสุด คือ สำรก ำจัดวัชพืช (herbicide) 77.16 เปอร์เซ็นต์ สำรก ำจัดแมลง 
(insecticide) 12.18 เปอร์เซ็นต ์และสำรป้องกันและก ำจัดโรคพืช (Fungicide) 7.97 เปอร์เซ็นต ์

อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำประเทศไทยและนำนำประเทศได้พยำยำมก ำหนดกลไกในกำร
ควบคุมกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรให้มีปริมำณลดลงและเกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้มำกยิ่งขึ้น  แต่
ผลกระทบเชิงลบในด้ำนต่ำงๆ ของประเทศไทยยังคงมีสถิติเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบ
จำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

-  ทุกภำคส่วนควรช่วยกันสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงผลกระทบเชิงลบในกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสม รวมทั้งร่วมกันปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ
ส ำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่กำรผลิตอำหำรและกำรเกษตร 

-  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่
ถูกต้องและเหมำะสมแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 
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-  ส่งเสริมให้องค์กรผู้บริโภคหรือหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภคมีบทบำทในกำรเข้ำมำก ำหนดมำตรฐำน และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือให้ผลผลิตทำงกำรเกษตร
ปรำศจำกสำรพิษตกค้ำง 

-  คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคควรควบคุมกำรโฆษณำสินค้ำสำรเคมีทำง
กำรเกษตรทำงสื่อแขนงต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม รวมทั้งให้มีข้อควำมเตือนภัยของสำรเคมีชนิดนั้นๆ ปรำกฏ
อยู่ด้วยเสมอ 

-  จัดตั้งกองทุนโดยกำรจัดเก็บจำกผู้ประกอบกำรที่น ำเข้ำ ผลิต และจ ำหน่ำย
สำรเคมีทำงกำรเกษตร เพ่ือน ำมำใช้ในกำรเยียวยำ ชดเชย และสนับสนุนกำรผลิตที่ปลอดภัยตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

-  รัฐควรควบคุมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และก ำหนดให้มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรเคมีหรือผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพประจ ำ
ร้ำนขำยสำรเคมีทำงกำรเกษตร รวมทั้งควบคุมกำรส่งเสริมกำรขำยสำรเคมีหรือวัตถุมีพิษทำงกำรเกษตรอย่ำง
ไร้จรรยำบรรณของผู้จ ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตร เช่น กำรให้รำงวัลในกำรส่งเสริมกำรขำยกับตัวแทน
จ ำหน่ำย เป็นต้น 

-  ควรยกเลิกกำรขึ้นทะเบียนสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีพิษรุนแรง เช่น คำร์โบ          
ฟูรำน เมทโทมิล อีพีเอ็น ไดโคร-โตฟอส เป็นต้น ซึ่งเป็นสำรเคมีที่สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และอีกหลำย
ประเทศในเอเชียห้ำมใช้แล้ว 

-  รัฐบำลควรศึกษำข้อมูลของคู่ค้ำ โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และ
ประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญอ่ืนๆ และกฎระเบียบระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร  เพ่ือ
พัฒนำสินค้ำทำงกำรเกษตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศต่ำงๆ เหล่ำนั้น ทั้งนี้เพ่ือลดควำมสูญเสีย
ทำงด้ำนกำรค้ำจำกกำรกีดกันหรือยกเลิกสินค้ำเกษตรของไทย 

-  จัดตั้งศูนย์กลำงกำรแจ้งเตือนภัยด้ำนอำหำรที่สำมำรถสื่อสำรต่อสำธำรณะได้
ทันต่อสถำนกำรณ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

พิษสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช (Pesticides poisoning) 
จำกกำรรำยงำนผู้ป่วยพิษจำกสำรป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ที่ได้รับรำยงำนจำก

ระบบเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ ปี 2546-2555 (ค.ศ. 2003–2012) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและในปี 2555 มี
จ ำนวนผู้ป่วยลดลงเล็กน้อย อำจเนื่องมำจำกมีกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรรำยงำนโรค ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับ
ปริมำณกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นในภำคเกษตร  พบว่ำยังมีปริมำณกำร
น ำเข้ำค่อนข้ำงสูงถึง 120,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 18,000 ล้ำนบำท โดยเฉพำะสำรก ำจัดวัชพืช น ำเข้ำถึง ร้อย
ละ 74 ของสำรเคมีก ำจัดแมลงศัตรูพืชทั้งหมด (กรมวิชำกำรเกษตร, 2553) จำกข้อมูลดังกล่ำวอำจบ่งชี้ถึง
ควำมเสี่ยงของประชำชนจะได้รับพิษสำรเคมีก ำจัดแมลงศัตรูพืชเพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มวัยแรงงำน และ
อำชีพเกษตรกรรม มีแนวโน้มกำรได้รับพิษค่อนข้ำงสูง จำกกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืชในฤดูกำล 
ที่มีกำรเพำะปลูกช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนสิงหำคม นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีรำยงำนกำรได้รับพิษในเด็กเล็ก 
ซึ่งอำจมีสำเหตุจำกกำรใช้อย่ำงไม่ระมัดระวัง เช่น กำรเก็บในที่ไม่ปลอดภัย กำรทิ้งภำชนะบรรจุ เป็นต้น กำร
ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเฝ้ำระวัง กำรได้รับพิษจำกสำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช เป็นสิ่งส ำคัญที่ควร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลไปให้ควำมรู้แก่กลุ่มเสี่ยง และประชำชนทั่วไป 
รวมถึงกำรน ำข้อมูลไปพิจำรณำกำรยกเลิกหรือห้ำมน ำเข้ำ จ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชที่มีพิษ
ร้ำยแรงต่อไป (แสงโฉม และสุชำดำ, 2555) 
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3. ดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไป (General Water Quality Index: WQI) 
โดยทั่วไปมีกำรใช้ประโยชน์น้ ำในหลำยด้ำน เช่น เป็นแหล่งน้ ำดิบเพ่ือกำรประปำ เพ่ือ

กำรเกษตรกรรม เพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ ำ เป็นต้น ควำมต้องกำร
คุณภำพน้ ำจะแตกต่ำงกันขึ้นกับว่ำน ำน้ ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนใด ดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไปที่กล่ำวถึงเป็นดัชนีที่
บ่งบอกสภำพของแหล่งน้ ำโดยทั่วไป แต่มิได้ระบุโดยตรงว่ำแหล่งน้ ำนั้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ำง 
บ่งบอกได้แต่เพียงว่ำระดับคุณภำพน้ ำนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมำก ดีพอใช้หรือต่ ำ ซึ่งจะท ำให้เรำทรำบว่ำแหล่งน้ ำ
ดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรควบคุมดูแลอย่ำงไรบ้ำง 

คุณภำพน้ ำ หมำยถึง ควำมเหมำะสมของน้ ำเพ่ือใช้ในกิจกรรมของมนุษย์ กล่ำวอีกนัย
หนึ่ง หมำยถึง คุณภำพน้ ำนั้นจะเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของมนุษย์ที่จะใช้เฉพำะกิจหรือเป็นกรณีไป เช่น 
คุณภำพน้ ำเพ่ือใช้ดื่มย่อมต้องมีคุณภำพสูงหรือดีที่สุด ส่วนคุณภำพน้ ำเพ่ือกำรเกษตรกรรมย่อมมีคุณภำพต่ ำ
กว่ำ เป็นต้น คุณภำพน้ ำของแหล่งน้ ำธรรมชำติโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปมำกหรือน้อยขึ้ นอยู่กับ
ส่วนประกอบต่ำงๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ ำ และสภำพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่ำงกัน เช่น สภำพภูมิ
ประเทศ ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรใช้ที่ดินตลอดจนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ ำ ซึ่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (2543) ได้แบ่งคุณภำพน้ ำออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 3 ลักษณะ 
(ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 6, 2557) คือ 

- คุณภำพน้ ำทำงกำยภำพ 
คุณภำพน้ ำทำงกำยภำพ (physical characteristics) เกิดจำกสิ่งเจือปนที่ท ำให้

ลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกัน ซึ่งลักษณะทำงกำยภำพนี้ สำมำรถสัมผัสได้ด้วยประสำทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 
กำรดมกลิ่น ชิมรส ดูสี และสัมผัสด้วยผิวหนัง ข้อมูลส ำคัญที่บ่งบอกคุณภำพน้ ำทำงกำยภำพคือ สี กลิ่น รส 
ควำมขุ่น อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย กำรน ำไฟฟ้ำ และลักษณะทำงกำยภำพอ่ืนๆ ได้แก่ ควำมหนำแน่น 
ควำมหนืด เป็นต้น 

- คุณภำพน้ ำทำงเคมี 
คุณภำพน้ ำทำงเคมี (chemical characteristics) เกิดจำกกำรมีแร่ธำตุต่ำงๆ และ

สำรเคมีละลำยหรือเจือปนกับน้ ำธรรมชำติ ซึ่งท ำให้คุณภำพของน้ ำเปลี่ยนแปลงไปและไม่ปลอดภัยที่จะใช้ดื่ม 
เพรำะสำรบำงตัวเป็นพิษต่อมนุษย์ คุณสมบัติของคุณภำพน้ ำทำงเคมีที่ส ำคัญได้แก่ ควำมกระด้ำง ควำมเป็น
กรดด่ำง ออกซิเจนละลำยในน้ ำ บีโอดี ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรอท เหล็ก แมงกำนีส ทองแดง สังกะสี 
และวัตถุมีพิษ ได้แก่ กลุ่มออร์กำโนคลอรีน ซึ่งประกอบด้วย DDT, alfa BHC, dieldrin, aldrin, 
heptachlor, heptachlor epoxide และ endrin เป็นต้น 

- คุณภำพน้ ำทำงชีวภำพ 
คุณภำพน้ ำทำงชีวภำพ (biological characteristics) มีดัชนีบ่งชี้ที่ส ำคัญคือ 

จุลินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ ำ และเป็นสำเหตุส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสำรเคมีหรือ
สิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ ำ ซึ่งท ำให้น้ ำมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนั้นแล้วยังมีจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรคได้ปน
อยู่ด้วย เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัวแอจจี ฟังไจ ไวรัส และพยำธิ ท ำให้มีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของผู้ที่น ำ
น้ ำไปบริโภค ตัวอย่ำงแบคทีเรียที่ท ำให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรียในตระกูลซัลโมเนลล่ำ (Salmonella) ชิเจลล่ำ 
(Shigella) และวิบริโอ (Vibrio) แบคทีเรียที่ก่อโรคเหล่ำนี้กระจำยได้ง่ำย โดยทำงเดินอำหำรและน้ ำ กำร
แพร่กระจำยของโรคมักเกิดจำกกำรปนเปื้อนของเชื้อโรคจำกสิ่งปฏิกูลของคนและสัตว์เลือดอุ่น ซึ่งอำจมีกำร
แพร่กระจำยโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ท ำให้เกิดกำรระบำดของโรคติดต่อจำกแบคทีเรีย เช่น โรคไทฟอยด์ 
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โรคพำรำไทฟอยด์ โรคอุจจำระร่วง อหิวำตกโรค บิด ฯลฯ กำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทำงแบคทีเรีย จึงเป็น
กำรให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับคุณภำพน้ ำทำงชีวภำพ  

Unweighted Multiplicative River Water Quality Index เป็นวิธีที่ใช้ในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ทำงด้ำนคุณภำพน้ ำให้แก่สำธำรณชนทรำบ ด้วยค ำที่ง่ำย วิธีกำรรวบรัด และเข้ ำใจโดยง่ำย ไม่
สลับซับซ้อน ซึ่งใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกำ และเป็นวิธีหนึ่งที่ถูกใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนเสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎร
ของสหรัฐอเมริกำ (พัฒนำโดย Brown et al., 1970) ดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไป (WQI) ที่กล่ำวถึง มีหน่วยเป็น
คะแนน เริ่มจำก 0 ถึง 100 คะแนน (คิดเหมือนคะแนนสอบ) 91–100 คะแนน ถือว่ำ คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์
ดีมำก 71-90 คะแนน คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี 61-70 คะแนน คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 31-60 คะแนน 
คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และ 0-30 คะแนน คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำก คะแนนเหล่ำนี้
โดยปกติเกิดมำจำกกำรรวมคะแนนจำก ค่ำดัชนีคุณภำพน้ ำ 9 ดัชนี ได้แก่ ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ออกซิเจน
ละลำยน้ ำ (DO) ของแข็งทั้งหมด (Total Solid: TS) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria: FCB) ไนเตรท (NO3

 ) ฟอสเฟต (PO4
 ) ควำมขุ่น (Turbidity) อุณหภูมิ (Temperature) และควำม

สกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand: BOD) เข้ำด้วยกันเป็นคะแนนรวมอย่ำงเดียว โดย
ใช้สมกำร 

WQI = [(pH)(DO)(TS)(FCB)(NO3)(PO4 )(Turbid)(Temp)(BOD)]1/9 

ที่มำของดัชนีทั้ง 9 และคะแนนที่เกี่ยวข้องของแต่ละดัชนีคุณภำพน้ ำ เกิดจำกกำรส่ง
แบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงๆ นับร้อยคน (ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับกำรพัฒนำระเบิดปรมำณู) โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้เชี่ยวชำญทั้งหลำยก ำหนดว่ำกำรพิจำรณำคุณภำพน้ ำทั่วไป ควรดูดัชนีอะไรบ้ำง และถ้ำจะให้คะแนนตำม
ระดับควำมเข้มข้นต่ำงๆ เช่น ค่ำออกซิเจน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะให้คะแนนเท่ำไหร่ ซึ่งผลกำรรวมควำมคิด
ของเหล่ำผู้เชี่ยวชำญดังกล่ำว ได้น ำไปสู่กำรพัฒนำดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไปซึ่งได้มีกำรพิสูจน์เปรียบเทียบผล
คะแนนคุณภำพน้ ำท่ีได้จำกวิธีนี้กับควำมรู้สึกของผู้เชี่ยวชำญแล้วพบว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

กรมควบคุมมลพิษได้ทดสอบวิธีดังกล่ำวกับผลคุณภำพน้ ำที่มีอยู่ในแม่น้ ำ 45 สำยเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี และได้ดัดแปลงเพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน โดยในกำรรำยงำนผลดัชนีวัดคุณภำพน้ ำทั่วไป
จะใช้ดัชนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 8 ดัชนี ไม่รวมอุณหภูมิเพ่ือให้ WQI มีควำมอ่อนไหวพอสมควรต่อกำร
เปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ ำ และทั้งนี้สภำพอุณหภูมิน้ ำและอำกำศในบ้ำนเรำเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก (จะใช้
อุณหภูมิเมื่อพบว่ำมี Thermal Pollution) จำกกำรทดลองใช้ Modified Water Quality Index กับผล
ข้อมูลคุณภำพน้ ำในแม่น้ ำต่ำงๆ ในประเทศไทย พบว่ำกำรวิเครำะห์ผลอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ดีในทำงปฏิบัติ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรอธิบำยภำพรวมของคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำ รวมทั้งยังใช้เปรียบเทียบระดับคุณภำพน้ ำ
ระหว่ำงแม่น้ ำได้ ซึ่งท ำให้ง่ำยต่อกำรมองภำพรวม เพ่ือให้ผู้บริหำรและประชำชนซึ่งไม่มีพ้ืนควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ได้เข้ำใจสภำพปัญหำคุณภำพน้ ำที่เกิดขึ้น โดยคะแนนที่ได้จำกแต่ละพำรำมิเตอร์ สำมำรถ
ทดสอบได้จำกเส้นกรำฟ (Rating Curve) ที่เสนอมำรวมกับโปรแกรมและหลังจำกท่ีค ำนวณแต่ละพำรำมิเตอร์ 
จะท ำทุกคะแนนรวมกันอีกครั้งเพ่ือหำคะแนนสุดท้ำย จำกสูตรค ำนวณดังข้ำงต้น ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษได้
ปรับ rating curve เพ่ือพัฒนำให้สูตรกำรค ำนวณ WQI เหมำะสมกับแม่น้ ำในประเทศไทยและสำมำรถ
เปรียบเทียบได้กับมำตรฐำนแหล่งน้ ำผิวดิน นั่นคือ 

 

 

- 3-  

- 3-  
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ตำรำงที่ 3 มำตรฐำนแหล่งน้ ำแบ่งตำมช่วง WQI 

ช่วง WQI ระดับค่ำ WQI เทียบได้กับมำตรฐำนแหล่งน้ ำประเภท 
0-30 เสื่อมโทรมมำก 5 
31-60 เสื่อมโทรม 4 
61-70 พอใช้ 3 
71-90 ดี 2 
91-100 ดีมำก 1 

ที่มำ: ส ำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2557 

อย่ำงไรก็ตำมส ำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไป (General Water Quality Index, WQI) ส ำหรับประเทศไทยโดยใช้ค่ำดัชนีคุณภำพน้ ำทั้ง
ทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ จ ำนวน 2 กลุ่ม และ 5 ดัชนี (พำรำมิเตอร์, parameter) พ้ืนฐำนส ำคัญ ได้แก ่

กลุ่มท่ี 1 คือ พำรำมิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบในภำคสนำมหรือตรวจสอบทันทีพร้อมกับกำร
เก็บตัวอย่ำง เนื่องจำกพำรำมิเตอร์เหล่ำนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ง่ำยมำกจึงจ ำเป็นต้องตรวจวัดทันที ไม่สำมำรถ
เก็บตัวอย่ำงวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำรได้ ได้แก่ ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (Dissolved Oxygen: DO) ส่วนกลุ่ม
ที่ 2 คือ พำรำมิเตอร์ที่ไม่สำมำรถตรวจวัดในภำคสนำมได้ จะต้องเก็บรักษำตัวอย่ำงไว้ก่อนและน ำมำ
ตรวจสอบหรือวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand: BOD) ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform bacteria: TCB) ปริมำณ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform bacteria: FCB) และปริมำณแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-
N) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ (Dissolved Oxygen: DO) 
ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) คือ ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำในแหล่งน้ ำ ซึ่ง

เป็นค่ำที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรหำยใจของพืชและสัตว์น้ ำ ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อ
ลิตร (mg/L) แหล่งน้ ำที่เหมำะแก่กำรด ำรงชีวิต กำรขยำยพันธุ์และกำรอนุรักษ์สัตว์น้ ำ ควรมีค่ำ DO ไม่ต่ ำกว่ำ 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งโดยทั่วไปสัตว์น้ ำส่วนใหญ่จะด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติที่ระดับค่ำ DO ไม่ต่ ำกว่ำ 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ บอกให้ทรำบว่ำน้ ำมีควำมเหมำะสมเพียงใดในกำรด ำรงชีวิตของ
สัตว์และพืชในน้ ำ ตลอดทั้งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในน้ ำว่ำอยู่ในภำวะที่มีออกซิเจน หรือที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่ง
เป็นดัชนีบอกคุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำนั้น (ณรงค์, 2525) โดยตรำบใดที่ปริมำณกำรใช้ออกซิเจนและกำร
เติมออกซิเจนยังสมดุลอยู่ แหล่งน้ ำจะไม่เน่ำเสีย แต่ถ้ำกำรใช้ออกซิเจนมีมำกกว่ำกำรเติมออกซิเจนจะท ำให้
ปริมำณออกซิเจนลดลงเกิดสภำพไร้อำกำศ ท ำให้สิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ด ำรงอยู่ไม่ได้ ยกเว้นแบคทีเรียที่ไม่ใช้อำกำศ 
ขณะเดียวกันในสภำพที่มีออกซิเจนเพียงพอแบคทีเรียกลุ่มที่ใช้อำกำศจะย่อยสลำยสำรอินทรีย์และสำรอนินท
รีย์ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งน้ ำนั้น (สิรินี, 2527) อนึ่งปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำได้จำกกำรละลำยของก๊ำซ
ออกซิเจนที่มีอยู่ในอำกำศ และจำกกระบวนกำรสังเครำะห์แสงของพืช ซึ่งปริมำณกำรละลำยออกซิเจนใน
ระยะเวลำใดเวลำหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับควำมกดอำกำศ อุณหภูมิของน้ ำ ปริมำณคลอไรด์ในน้ ำ ปริมำณกำรละลำย
ของออกซิเจนจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ ำลดลง ควำมกดอำกำศที่เพ่ิมขึ้นจะท ำให้ควำมสำมำรถในกำร
ละลำยออกซิเจนในน้ ำมำกขึ้น และกำรละลำยของออกซิเจนจะค่อยๆ ลดลงเมื่อน้ ำนั้นเข้ำใกล้ทะเลเนื่องจำกมี
ควำมเค็มสูง ในท ำนองเดียวกันในน้ ำเสียค่ำอ่ิมตัวของออกซิเจนที่ละลำยจะน้อยกว่ำในน้ ำสะอำด 
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Hawker flow และ Linter (1974) รำยงำนว่ำ กำรเพ่ิมจ ำนวนของแบคทีเรียในแหล่ง
น้ ำจืดจะมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำรเพ่ิมของสำรอินทรีย์ในแหล่งน้ ำนั้นๆ ด้วยกำรชะล้ำง (erosion) เกิด
จำกกำรที่ฝนตกลงกระทบผิวหน้ำดิน เม็ดฝนจะท ำลำยเม็ดดินผิวหน้ำ แตกกระจำยเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งจะไปอุดรู
ดินท ำให้น้ ำซึมผ่ำนผิวหน้ำดินได้น้อยลงเกิด surface flow และไหลไปตำมผิวหน้ำดินลงสู่ที่ต่ ำ (เกษม, 2526) 
ซึ่งฝนจะชะล้ำงจุลินทรีย์ และสิ่งสกปรกต่ำงๆ บนพ้ืนดิน ลงสู่แหล่งน้ ำได้มำกขึ้น จนท ำให้เกิดมลพิษในน้ ำได้ 
โดยเฉพำะกำรที่ฝนตกหนักหลังจำกที่ผ่ำนระยะเวลำแห้งแล้งมำนำน น้ ำฝนจะชะล้ ำงจุลินทรีย์หน้ำดินลงสู่
แหล่งน้ ำได้มำกขึ้น แต่ภำยหลังที่ฝนตกติดต่อกันเป็นประจ ำจะมีผลท ำให้แบคทีเรียลดลง  

ปัญหำใหญ่ของน้ ำเสียมักเกิดจำกสำรอินทรีย์ที่อยู่ในน้ ำ เนื่องจำกสำรอินทรีย์มักถูกย่อย
สลำยทำงชีวภำพจึงมี ควำมต้องกำรออกซิเจน (Aerobic Process) เพ่ือให้จุลินทรีย์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต นั่นคือ
จุลินทรีย์ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ โดยใช้ออกซิเจนในกำรหำยใจในปริมำณมำก ส่งผลให้ออกซิเจนละลำยน้ ำลดลง 

ปริมำณสำรอินทรีย์ที่มำกเกินไปท ำให้ออกซิเจนละลำยน้ ำในธรรมชำติมีไม่เพียงพอต่อ
กำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ ำ โดยเฉพำะในสภำพที่น้ ำมีอุณหภูมิสูงเช่นประเทศไทย ปฏิกิริยำกำรย่อยสลำย
สำรอินทรีย์จะสูงตำม ในขณะที ่ควำมสำมำรถในกำรละลำยน้ ำของออกซิเจนกลับลดลง จนท ำให้เกิดปฏิกิริยำ
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์แบบไม่ใช้ ออกซิเจนแทน (Anaerobic Process) ท ำให้เกิดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) หรือก๊ำซไข่เน่ำ ท ำให้แหล่งน้ ำมีกลิ่นเหม็น และมีสีด ำคล้ ำ 

- ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (BOD) คือ ค่ำที่บ่งบอกถึงปริมำณออกซิเจนที่จุลินทรีย์

ใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในแหล่งน้ ำ เป็นค่ำที่บอกให้ทรำบถึงปริมำณกำรเจือปนของอินทรีย์สำรที่มีอยู่
ในน้ ำ และเป็นกำรวัดควำมสำมำรถของแหล่งน้ ำที่จะก ำจัดควำมสกปรกโดยธรรมชำติ (กรรณิกำร์ , 2525) 
แหล่งน้ ำที่มีค่ำบีโอดีมำกย่อมแสดงว่ำมีควำมสกปรกมำก เนื่องจำกจุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนจ ำนวนมำกใน
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ในแหล่งน้ ำลดลงและอำจ
เกิดควำมเน่ำเสียได้ ดังนั้น ค่ำบีโอดี จึงสำมำรถใช้เป็นดัชนีบอกถึงควำมสกปรกของน้ ำ และเป็นดัชนี
ตรวจสอบกำรระบำยของเสียลงแหล่งน้ ำได้ โดยทั่วไปแหล่งน้ ำผิวดินที่อนุรักษ์ไว้ส ำหรับกำรด ำรงชีวิตของสัตว์
น้ ำ และกำรผลิตประปำขั้นพ้ืนฐำนควรมีค่ำบีโอดีเกินกว่ำ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้ำจะอนุรักษ์ไว้เพ่ือกิจกรรม
ด้ำนกำรเกษตรไม่ควรมีค่ำบีโอดีเกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้ ำที่จะอนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือ
กิจกรรมด้ำนกำรอุตสำหกรรมไม่ควรมีค่ำบีโอดีเกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกำรหำปริมำณออกซิเจนที่
แบคทีเรียต้องกำรใช้ในกระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลำยได้ต้องท ำภำยใต้สภำวะที่มี
ออกซิเจนที่อุณหภูมิ 20±1 องศำเซลเซียสในเวลำ 5 วัน ทั้งนี้เพรำะเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของน้ ำ
ทั่ว ๆ ไป และแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ช้ำที่อุณหภูมินี้  

- ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) 
ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) คือ กลุ่มแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งส่วน

ใหญ่อำศัยอยู่ในล ำไส้มนุษย์หรือสัตว์แต่บำงครั้งอำจพบในบริเวณอ่ืน อำทิ พืช ดิน เมล็ดธัญพืช เป็นต้น กำร
ตรวจแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ ำนั้นมักจะแสดงถึงภำวะเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนหรือแพร่กระจำยของเชื้อโรคใน
ระบบทำงเดินอำหำร ในแหล่งน้ ำ เช่น โรคอหิวำต์ บิด ไทฟอยด์ หรืออุจจำระร่วง เป็นต้น นฤมล (2535) 
รำยงำนว่ำ กำรใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีในกำรปนเปื้อน เนื่องจำกมีแหล่งก ำเนิดมำจำกอุจจำระของคน
และสัตว์เลือดอุ่น โดยทั่วไปแล้วจะไม่พบในน้ ำบริสุทธิ์ แต่มักปนเปื้อนอยู่ในน้ ำที่มีกำรปนเปื้อนของแบคทีเรีย
ก่อโรค และมีจ ำนวนแปรผันตรงตำมจ ำนวนของแบคทีเรียก่อโรค มักมีควำมคงทนต่อสภำพแวดล้อมมำกกว่ำ
แบคทีเรียที่ก่อโรค วิธีกำรตรวจวิเครำะห์สำมำรถท ำได้ง่ำยและสะดวก โดยที่ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
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ทั้งหมดมีหน่วยวัดเป็น MPN/100 ml (Most Probable Number/100 ml) ตำมมำตรฐำนคุณภำพแหล่ง
น้ ำผิวดินก ำหนดให้แหล่งน้ ำที่เหมำะจะน ำมำใช้ในกำรผลิตประปำ เล่นกีฬำทำงน้ ำและสำมำรถว่ำยน้ ำได้นั้น 
ไม่ควรมีค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเกินกว่ำ 5,000 หน่วย MPN/100 ml ขณะที่แหล่งน้ ำที่
เหมำะจะอนุรักษ์ไว้เพ่ือใช้ส ำหรับกิจกรรมกำรเกษตรกรรมไม่ควรมีค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
เกินกว่ำ 20,000 หน่วย MPN/100 ml 

- ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform bacteria: FCB) 
ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) คือ ปริมำณเชื้อโรคแบคทีเรีย

ชนิดหนึ่งในแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีอยู่ในอุจจำระของมนุษย์และ
สัตว์เลือดอุ่น กำรตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ ำ จะบ่งชี้เฉพำะหรือยืนยันเพ่ิมขึ้นจำกค่ำกำรตรวจวัด
ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดว่ำแหล่งน้ ำนั้นมีโอกำสปนเปื้อน หรือมีกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคที่
ท ำให้เกิดโรคในระบบทำงเดินอำหำรสูงหรือไม่ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมักมีลักษณะคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่มีควำมสำมำรถในกำรหมักย่อยน้ ำตำลแล็คโทสที่อุณหภูมิ 44.5±0.2 องศำเซลเซียส 
และให้ผลผลิตเป็นกรดและแก๊สภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง สำมำรถมีชีวิตอยู่นอกล ำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นได้
หลำยวัน โดยขึ้นกับควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อม ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ส ำคัญ  ได้แก่ 
Escherichia Coli ซึ่งส่วนใหญ่จะตรวจพบมำกในแหล่งน้ ำที่ไหลผ่ำนชุมชนที่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งสู่แหล่งน้ ำ
โดยตรง ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลฟอร์มมีหน่วยวัดเช่นเดียวกับปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด ตำมมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำที่เหมำะจะน ำมำใช้ในกำรผลิตประปำและสำมำรถว่ำย
น้ ำหรือเล่นกีฬำทำงน้ ำไม่ควรมีค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เกินกว่ำ 1 ,000 หน่วย MPN/100 
ml ขณะที่แหล่งน้ ำที่เหมำะจะอนุรักษ์ไว้เพ่ือส ำหรับกิจกรรมกำรเกษตรกรรมไม่ควรมีค่ำปริมำณแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เกินกว่ำ 4,000 หน่วย 

- ค่ำปริมำณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) 
ค่ำปริมำณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) คือ ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนีย

ทั้งหมด มีควำมส ำคัญในกำรบ่งชี้สภำพควำมสกปรกของแหล่งน้ ำที่เกิดจำกของเสียหรือน้ ำทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ของไนโตรเจน เช่น โปรตีนในสำรอินทรีย์ สำรประกอบในร่ำงกำย พืช สัตว์ อุจจำระ ปุ๋ยคอก เป็นต้น 
โดยเฉพำะน้ ำทิ้งจำกแหล่งชุมชน ฟำร์มสุกร หำกตรวจพบว่ำแหล่งน้ ำมีปริมำณแอมโมเนียไนโตรเจนสูง แสดง
ว่ำแหล่งน้ ำมีกำรปนเปื้อนจำกมลพิษสูง และอำจเป็นพิษต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น้ ำ ตำมมำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำแหล่งน้ ำผิวดินปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในแหล่งน้ ำไม่ควรมีค่ำเกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2557) 

4. กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
กำรน ำหลักกำรหรือแนวทำงเกษตรอินทรีย์ และพ้ืนที่ของ GAP มำพิจำรณำร่วมกัน โดย

พิจำรณำควบคู่ไปกับพ้ืนที่ที่ต้องท ำ EIA ที่อำจก่อมลพิษให้กับชุมชนซึ่งนิยำมว่ำเป็นพ้ืนที่สีเทำ Gray Zone 
โดยกำรก ำหนดเขตเมืองเกษตรสีเขียวจะพยำยำมไม่เข้ำไปในเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำวมำกนัก จะได้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน  

ทรัพยำกรดิน 
ดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังของหินชนิดต่ำง ๆ 

โดยใช้เวลำที่นำนมำก หินที่สลำยตัวผุกร่อนนี้จะมีขนำดต่ำงๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซำกพืช ซำกสัตว์ น้ ำ 
อำกำศ ก็กลำยเป็นเนื้อดินซึ่งประกอบไปด้วยแรธำตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ ำ และอำกำศ โดยมีสัดสวน
แตกตำงกันออกไป ดินที่พบในที่แหงหนึ่งอำจจะเหมือนหรือตำงไปจำกดินในที่อีกแหงหนึ่งได ขึ้นอยูกับปจจัย
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ต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ไดแก สภำพภูมิอำกำศ ปจจัยทำงชีวภำพ สภำพภูมิประเทศ วัตถุตนก ำเนิดดิน และชวง
เวลำต่อเนื่องโดยไมมีกำรขัดจังหวะ ซึ่งมีควำมมำกนอยแตกตำงกันไปในแตละบริเวณ สงผลใหเกิดดินที่มี
ลักษณะเดน เฉพำะตัวแตกตำงกันไปตำมชนิดของดิน 

ชนิดของดิน 
อนุภำคของดินจะรวมตัวกันเข้ำเกิดเป็นเม็ดดิน อนุภำคเหล่ำนี้จะมีขนำดไม่เท่ำกัน 

ขนำดเล็กที่สุดคืออนุภำคดินเหนียว อนุภำคขนำดกลำงเรียกอนุภำคทรำยแป้ง อนุภำคขนำดใหญ่เรียกว่ำ
อนุภำคทรำย เนื้อดินจะมีอนุภำคทั้ง 3 กลุ่มนี้ผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ำกันท ำให้เกิดลักษณะของดิน                
3 ชนิดใหญ่ๆ คือ ดินเหนียว ดินทรำย และดินร่วน 

- ดินเหนียว เป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีควำมยืดหยุ่น อำจปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้น
ยำวได้ เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็นดินที่มีกำรระบำยน้ ำและอำกำศไม่ดี มีควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำได้ดี มี
ควำมสำมำรถในกำรจับยึดและแลกเปลี่ยนธำตุอำหำรพืชได้สูง หรือค่อนข้ำงสูง เป็นดินที่มีก้อนเนื้อละเอียด 
เพรำะมีปริมำณอนุภำคดินเหนียวอยู่มำก เหมำะที่จะใช้ท ำนำปลูกข้ำวเพรำะเก็บน้ ำได้นำน 

- ดินทรำย เป็นดินที่มีเนื้อดินทรำยเพรำะมีปริมำณอนุภำคทรำยมำก มีควำมสำมำรถใน
กำรอุ้มน้ ำต่ ำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ เพรำะควำมสำมำรถในกำรจับยึดธำตุอำหำรพืชมีน้อย พืชที่ ปลูกอยู่ชั้น
บนดินทรำยจึงมักขำดท้ังอำหำรและน้ ำ  

- ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้ำงละเอียดนุ่มมือ ยืดหยุ่นได้บ้ำง มีกำรระบำยน้ ำได้ดี
ปำนกลำง จัดเป็นเนื้อดินที่เหมำะสมส ำหรับกำรเพำะปลูก ในธรรมชำติมักไม่ค่อยพบ แต่จะพบดินที่มีเนื้อดิน
ใกล้เคียงกันมำกกว่ำ  

สีของดิน  
สีของดินจะท ำให้เรำทรำบถึงควำมอุดมสมบูรณ์ปริมำณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยู่

และแปรสภำพเป็นฮิวมัสในดิน ท ำให้สีของดินต่ำงกันถ้ำมีฮิวมัสน้อยสีจะจำงลงมีควำมอุดมสมบูรณ์น้อย 

ข้อมูลทำงเคมีและฟิสิกส์ของดิน 
- ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 

ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน หมำยถึง ศักยภำพของดินที่จะให้ธำตุอำหำรที่
จ ำเป็นให้แก่พืชในปริมำณท่ีเพียงพอและในอัตรำส่วนที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (Buckman และ
Brady, 1959) ดังนั้นควำมอุดมสมบูรณ์ของดินจึงหมำยถึง ปริมำณธำตุอำหำรต่ำงๆ ทั้งธำตุอำหำรหลัก และ
ธำตุอำหำรรองที่มีอยู่ในดิน รวมไปถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ ทั้งทำงเคมี และกำยภำพ ที่มีผลท ำให้ธำตุต่ำงๆ เหล่ำนั้น
เป็นประโยชน์ต่อพืชได้มำกหรือน้อยเท่ำใด พอเหมำะกับควำมต้องกำรหรือไม่ ตัวอย่ำงเช่นระดับควำมเป็น
กรดด่ำงของดิน เป็นต้น คุณสมบัติต่ำงๆ เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันตำมชนิดของดินและสภำพพ้ืนที่ เป็นเหตุ
ให้ดินในแต่ละพ้ืนที่แต่ละแห่งมีควำมอุดมสมบูรณ์ไม่เท่ำกัน กำรใช้ประโยชน์จำกดินในแต่ละพ้ืนที่จึงควร
จะต้องทรำบถึงสมบัติของดินก่อนเพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรดินให้เหมำะสมกับสภำพของดินในพ้ืนที่นั้น  โดย
ประกอบด้วยข้อมูลภำคสนำม และข้อมูลจำกผลวิเครำะห์คุณสมบัติต่ำงๆ ทั้งทำงเคมีและกำยภำพของดินโดย
ละเอียด 

ระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินใช้ค่ำทำงเคมีของดิน 5 ปัจจัยเป็นดัชนีชี้วัด 
ได้แก่ ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวก
ที่เป็นด่ำง ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  ซึ่งปัจจัยทั้ง               
5 ปัจจัยเป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ดินในพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ น ำมำจ ำแนกระดับออกเป็น 3 ระดับ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนแล้วให้ค่ำคะแนน โดยถ้ำมีระดับสูงให้ค่ำคะแนนเป็น 3 ระดับปำนกลำงให้ค่ำคะแนนเป็น 
2 และระดับต่ ำให้ค่ำคะแนนเป็น 1 ดังเกณฑ์กำรแบ่งด้ำนล่ำง 



 24 

              ต่ ำ   ปำนกลำง   สูง 
ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (%)             <1.5   1.5-3.5  >3.5 
ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (meq/100g Soil)      <10   10-20  >20 
ควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำง (%)          <35   35-75  >75 
ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ppm)         <10   10-25  >25 
ปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (ppm)         <60   60-90  >90 

ตำรำงที่ 4 ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ต่ ำ 5-8 
ปำนกลำง 9-12 
สูง 13-15 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำระดับควำมเป็นกรดด่ำงของดิน (pH) 
ค่ำระดับควำมเป็นกรดด่ำงของดิน หมำยถึง ควำมเป็นกรด (Acidity) หรือ

ควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) ของดิน กำรที่ดินมีสภำพเป็นกรดหรือเป็นด่ำงเป็นเพรำะค่ำ Hydrogen ion (H+) 
ในสำรละลำยดินซึ่งถ้ำในสำรละลำยดินมี H+ > OH- ดินจะมีปฏิกิริยำเป็นกรด ส่วนถ้ำสำรละลำยดินมี H+              
< OH- ดินจะมีปฏิกิริยำเป็นด่ำง และถ้ำ H+ = OH- ดินจะมีปฏิกิริยำเป็นกลำง กำรพิจำรณำควำมอุดมสมบูรณ์
ของดินสิ่งแรกที่จะต้องค ำนึงถึงคือ pH ของดินซึ่งเป็นสมบัติของดินที่อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นตัวควบคุมระดับ
ปริมำณธำตุอำหำรในดินที่พืชจะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ วิธีที่นิยมใช้ในกำรวัด pH ของดินมี 2 วิธี วิธีที่นิยมใช้ใน
สนำมคือวิธี Colorimetric Method ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำรประกอบอินทรีย์ที่ให้สีเฉพำะเจำะจง เมื่อสัมผัสกับดิน
ที่มี pH หนึ่งๆ และน ำไปเทียบกับ Chart สีมำตรฐำนของ pH Indicator แต่ละชนิด ค่ำที่ได้จะเป็นค่ำ
โดยประมำณเท่ำนั้น ส่วนวิธีที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติกำรคือวิธี Electrometric หรือ Potentiometric 
Method โดยใช้เครื่องมือ pH Meter จำกหลักกำรควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำระหว่ำงขั้วไฟฟ้ำ (Glass Electrode) 
สองอันที่จุ่มอยู่ในสำรละลำยดิน ซึ่งผันแปรโดยกลับกับควำมเข้มข้นของ H+ อิสระที่อยู่ในสำรละลำย 
ควำมสัมพันธ์นี้ถูกน ำมำดัดแปลงให้อ่ำนออกมำเป็นค่ำ pH บนหน้ำปัดของ pH Meter 
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ตำรำงที่ 5 ค่ำระดับควำมเป็นกรดด่ำงของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของดิน 
กรดจัดมำก < 4.5 
กรดรุนแรงมำก 4.5-5.0 
กรดรุนแรง 5.0-5.5 
กรดปำนกลำง 5.5-6.0 
กรดเล็กน้อย 6.0-6.5 
กลำง 6.5-7.3 
ด่ำงอย่ำงน้อย 7.3-7.8 
ด่ำงปำนกลำง 7.8-8.4 
ด่ำงรุนแรงมำก 8.4-9.0 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน (Organic matter: OM) 
ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน (OM) หมำยถึง อินทรียสำรทุกชนิดที่มีอยู่ในดิน 

ซึ่งได้จำกซำกพืช ซำกสัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ในดิน สิ่งขับถ่ำยของมนุษย์และสัตว์ สลำยตัวทับถม
อยู่ในดิน รวมถึงอินทรียสำรที่รำกพืชปลดปล่อยออกมำ และที่จุลินทรีย์สังเครำะห์ อินทรียวัตถุในดิน
ประกอบด้วยอินทรียสำรหลำยชนิด คือ พวกสำรประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน สำรประกอบอินทรีย์ฟอสฟอรัส 
สำรประกอบอินทรีย์ก ำมะถัน เป็นต้น อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอำหำรที่ส ำคัญของจุลินทรีย์ดิน กำรสลำยตัวของ
อินทรียวัตถุในดินจึงเกิดจำกกำรกระท ำของจุลินทรีย์ดินเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้อัตรำกำรสลำยตัวขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิ ดังนั้นในพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูง อำกำศร้อนชื้น กำรสลำยตัวของอินทรียวัตถุจึงเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำร
สะสมมีน้อย ท ำให้สภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวนี้มีปริมำณอินทรียวัตถุต่ ำ หรือค่อนข้ำงต่ ำ ต่ำงไปจำกพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิ
ต่ ำ อำกำศเย็น โดยทั่วไปแล้วดินที่มีปริมำณอินทรียวัตถุสูง ถือว่ำเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง  เหมำะ
ส ำหรับกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช เพรำะอินทรียวัตถุเมื่อสลำยตัวโดยจุลินทรีย์ถึงขั้นสุดท้ำยจะได้
ฮิวมัส (Humus) ซึ่งเป็นสำรอินทรีย์ประกอบเชิงซ้อนที่ประกอบขึ้นจำกสำรกลุ่มต่ำงๆ เช่น Methyl 
phenolic, Quinine และ Carboxylic Groups ที่มีอยู่ในดิน ฮิวมัสแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ Humic Acid และ 
Fulvic Acid (คณำจำรย์ปฐพีวิทยำ, 2535) ฮิวมัสนี้ไม่ใช่สำรที่คงทนถำวร จุลินทรีย์ดินสำมำรถท ำให้สลำยตัว
ได้ เช่นเดียวกับอินทรียสำรอ่ืนที่มีอยู่ในดิน แต่อัตรำกำรสลำยตัวของฮิวมัสจะช้ำกว่ำกำรสลำยตัวของอินทรีย
สำรที่เป็นต้นก ำเนิดของฮิวมัส ฮิวมัสเป็นของแข็งที่มีอนุภำคละเอียดมำก มีบทบำทส ำคัญคือมีควำมสำมำรถ
ในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) สูง สำมำรถดูดซับน้ ำได้ดี และมีบทบำท
ส ำคัญต่อกำรเกำะยึดกันเป็นเม็ดของอนุภำคดินท ำให้สมบัติทำงกำยภำพของดินดีขึ้น เช่น อนุภำคของดินเกำะ
ตัวกันได้ดี กำรระบำยอำกำศดีขึ้น กำรอุ้มน้ ำดีขึ้น แล้วยังช่วยให้ดินดูดซับธำตุอำหำรได้มำกขึ้น นอกจำกนี้
ยังให้ธำตุอำหำรหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธำตุอำหำรรอง ก ำมะถัน และรวมถึงธำตุอำหำรที่พืชต้องกำร
ในปริมำณน้อยที่ส ำคัญได้แก่ เหล็ก ทองแดง สังกะสี โมลิบดินัม และอ่ืนๆ 
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ตำรำงที่ 6 ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน (เปอร์เซ็นต์) 
ต่ ำมำก < 0.5 
ต่ ำ 0.5-1.5 
ปำนกลำง 1.5-2.5 
สูง 2.5-3.5 
สูงมำก > 3.5 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน (Carbon: C) 
ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน (C) เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของอินทรียวัตถุ 

ดังนั้นในกำรหำปริมำณอินทรียวัตถุในดินจึงใช้วิธีวิเครำะห์ปริมำณคำร์บอนโดยกำรใช้สำรเคมีท ำให้เกิด 
Oxidation กับคำร์บอนในอินทรียวัตถุในดินแล้วค ำนวณปริมำณคำร์บอนในอินทรียวัตถุจำกควำมเข้มข้นของ
สำรเคมีที่ใช้ไปในปฏิกิริยำ และเมื่อทรำบปริมำณคำร์บอนแล้วสำมำรถน ำมำค ำนวณปริมำณอินทรียวัตถุ
โดยประมำณ โดยคูณกับ “Van Bemmelen Factor” ซึ่งเท่ำกับ 1.724 จำกหลักที่ว่ำ อินทรียวัตถุ มีปริมำณ
คำร์บอน 58 เปอร์เซ็นต์ โดยจริงๆ แล้ว Broadbent (1953) ให้ใช้ตัวคูณที่เปลี่ยนจำก อินทรีย์คำร์บอนเป็น
อินทรียวัตถุแตกต่ำงกันในดินบนและดินล่ำง กล่ำวคือ ดินบนคูณด้วย 1.9 โดยประมำณ (52 เปอร์เซ็นต์ของ
คำร์บอน) และดินล่ำงคูณด้วย 2.5 (40 เปอร์เซ็นต์ของคำร์บอน) แต่อัตรำส่วนกำรเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์
คำร์บอนต่ออินทรียวัตถุในดินที่แตกต่ำงกัน และระหว่ำงในชั้นดินเดียวกันไม่แน่นอน ดังนั้นจึงนิยมใช้ตัวคูณ 
1.724 ดังกล่ำวมำกกว่ำ 

ตำรำงที่ 7 ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน (เปอร์เซ็นต์) 
ต่ ำมำก < 0.58 
ต่ ำ 0.58-0.87 
ปำนกลำง 0.87-1.45 
สูง 1.45-2.03 
สูงมำก > 2.03 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน (Nitrogen: N) 
ค่ำปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดินเป็นธำตุอำหำรหลักธำตุหนึ่งที่พืช

ต้องกำรปริมำณมำก และจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช เพรำะไนโตรเจนช่วยพืชสร้ำงโปรตีน ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบที่ส ำคัญที่สุด โปรตีนเป็นสำรประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยโมเลกุลของกรดอะมิโนจ ำนวนมำก 
ซึ่งกรดอะมิโนเหล่ำนี้มีธำตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญและไนโตรเจนยังเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญใน
เอนไซม์ต่ำงๆ ที่ท ำหน้ำที่ช่วยเร่งและควบคุมปฏิกิริยำต่ำงๆ รวมถึงกระบวนกำรสังเครำะห์แสงนอกจำกนั้น
ไนโตรเจนยังเป็นองค์ประกอบของวิตำมิน (Vitamin) และ Adenosine Triphosphate (ATP) ในพืชอีกด้วย 
(คณำจำรย์ปฐพีวิทยำ, 2541)  
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ธำตุไนโตรเจนปกติจะมีอยู่ในอำกำศในรูปของก๊ำซไนโตรเจนเป็นจ ำนวนมำก 
แต่ไนโตรเจนในอำกำศในรูปของก๊ำซนั้น พืชน ำเอำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ (ยกเว้นพืชตระกูลถั่วเท่ำนั้นที่มี
ระบบรำกพิเศษสำมำรถแปรรูปก๊ำซไนโตรเจนจำกอำกำศเอำมำใช้ประโยชน์ได้) ธำตุไนโตรเจนที่พืชทั่วๆ ไป
ดึงดูดขึ้นมำใช้ประโยชน์ได้นั้น จะต้องอยู่ในรูปของอนุมูลของสำรประกอบ เช่น  แอมโมเนียมไอออน (NH4) 
และไนเทรตไอออน (NO3) ธำตุไนโตรเจนในดินที่อยู่ในรูปเหล่ำนี้จะมำจำกกำรสลำยตัวของสำรอินทรียวัตถุใน
ดิน โดยจุลินทรีย์ในดินจะเป็นผู้ปลดปล่อยให้ นอกจำกนั้นก็ได้มำจำกกำรที่เรำใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินด้วย 

ตำรำงที่ 8 ค่ำปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล 
ปริมำณไนโตรเจนทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 

ดินทรำย ดินร่วน ดินเหนียว 
น้อยที่สุด < 0.045 < 0.024 < 0.032 
น้อย 0.045-0.07 0.024-0.038 0.032-0.053 
ปำนกลำง 0.07-0.10 0.038-0.055 0.053-0.075 
มำก 0.10-0.15 0.055-0.081 0.075-0.1 
มำกที่สุด > 0.15 > 0.081 > 0.1 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน (Available Phosphorus) 
ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินเป็นธำตุอำหำรพืชธำตุหนึ่งที่พืช 

ต้องกำรเป็นปริมำณมำกแต่จะมีอยู่ในดินต่ ำมำกโดยมีค่ำเฉลี่ยเพียง 0.06 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่
มี 0.14 และโพแทสเซียม 0.83 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus) 
เริ่มต้นจำกต้นก ำเนิดฟอสฟอรัสในดินที่อยู่ในรูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัส (Inorganic phosphorus) เป็นส่วน
ใหญ่ แหล่งแร่ที่ส ำคัญของฟอสฟอรัส คือ ฟลูออร์อะพำไทต์ (Fluorapatite) ซึ่งเป็นแร่ที่ไม่ละลำย จึงเป็น
แหล่งธำตุฟอสฟอรัสที่พืชใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ในดินอนินทรีย์ (Inorganic soil) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชและพืชสำมำรถน ำไปใช้ได้จะอยู่ในรูปของ Orthophosphate ion คือ H2PO4 และ HPO4 ซึ่งจะอยู่
รวมเป็นสำรประกอบของแคลเซียมที่ละลำยได้ แต่สำรประกอบดังกล่ำวนี้มักมีเป็นส่วนน้อย นอกจำกนี้ไอออน
ของธำตุเหล็ก ธำตุอลูมินัม และแมงกำนีสที่มีในแร่ของดินเหนียวจ ำพวก Aluminosilicate เช่น แร่เคโอลิไนท์ 
(Kaolinite) ก็มักจะจับยึดธำตุฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในดินให้เกิดเป็นสำรประกอบของธำตุเหล่ำนี้กับฟอสฟอรัสใน
รูปของ Hydroxyl-phosphate ซึ่งไม่ละลำย ถ้ำ pH ของดินยิ่งต่ ำมำกเท่ำใด กำรแตกตัวเป็นไอออนของธำตุ
เหล่ำนี้ก็จะยิ่งมำกขึ้น ปริมำณ H2PO4 ก็จะถูกแปรรูปมำกข้ึน ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชก็จะยิ่ง
ลดน้อยลง ดังนั้น ในดินที่มี pH ต่ ำมำกๆ ภำวะกำรขำดธำตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจะเกิดมำกที่สุด 
ทั้งนีก้ำรขำดธำตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์นอกจำกจะเกิดมำกท่ี pH ของดินต่ ำมำกๆ แล้ว ที่ pH สูงมำกกว่ำ 
8.0 ก็อำจเกิดภำวะเดียวกันขึ้นได้ ถ้ำในดินมีปริมำณแคลเซียมไอออนสูงก็อำจจะรวมตัวกับไอออนฟอสฟอรัส 
เกิดเป็นแคลเซียมฟอสเฟตในรูปที่ไม่ละลำยขึ้นได้เช่นเดียวกัน  

ทั้งนี้ปริมำณฟอสฟอรัสส่วนที่พืชสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำย 
ประกำร ได้แก่ 1) pH ของดิน 2) ปริมำณเหล็ก อลูมินัม และแมงกำนีสที่ละลำยอยู่ในดิน 3) ชนิดและปริมำณ
ของแร่ดินเหนียวที่มีเหล็ก อลูมินัม และแมงกำนีสเป็นองค์ประกอบ 4) ปริมำณธำตุแคลเซียม 5) อัตรำกำร
สลำยตัวของอินทรียวัตถุซึ่งเป็นกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน โดยขึ้นอยู่กับควำมตื่นตัวของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน 

- 

- 

2- 
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โดยปัจจัยที่กล่ำวถึงทั้งหมดนี้ pH ของดินเป็นปัจจัยที่มีบทบำทมำกที่สุดต่อควำมเป็นประโยชน์ของธำตุ
ฟอสฟอรัสในดิน 

ตำรำงที่ 9 ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
ต่ ำมำก < 3 
ต่ ำ 3-10 
ปำนกลำง 10-15 
สูง 15-25 
สูงมำก > 25 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน (Available Potassium) 
ค่ำปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดินเป็นธำตุอำหำรที่พืชต้องกำร 

ปริมำณมำกและจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ในกิจกรรมสร้ำงและเคลื่อนย้ำยน้ ำตำล กำรสังเครำะห์แสง
และกำรหำยใจ รวมไปถึงกลไกอ่ืนๆ โพแทสเซียมในดินมีอยู่ในรูปต่อไปนี้ คือ 1) รูปของไอออนอิสระใน
สำรละลำยดิน (Soluble K+) 2) รูปของไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K+) โดยอยู่ที่ผิวของแร่ดิน
เหนียวและบำงส่วนมีอยู่ที่อินทรียวัตถุ 3) รูปที่ถูกจับยึดไว้ชั่วครำวระหว่ำงชั้นของแร่ดินเหนียวจ ำพวกอิลไลท์ 
(Illite) และมอนต์โมริลโลไนท์ (Montmorillonite) และ 4) องค์ประกอบของแร่ปฐมภูมิและแร่ทุติยภูมิ 
(Primary minerals และ Secondary minerals)  

โพแทสเซียมในดินรูปที่พืชสำมำรถน ำไปใช้ได้ คือ Exchangeable K+ และ  
Soluble K+ ส ำหรับ Soluble K+ นั้น พืชสำมำรถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำยแต่เนื่องจำกปริมำณน้อยมำกจึงไม่
ค่อยน ำมำใช้ในกำรประเมินปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมในดินในรูปต่ำงๆ จะสมดุลกัน
อยู่เสมอ กล่ำวคือเมื่อรำกพืชดูด Exchangeable K+ (Readily Available K) ไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอจนมี
ระดับต่ ำมำก โพแทสเซียมในดินที่ถูกตรึงไว้จะถูกปลดปล่อยออกมำอยู่ในรูป Readily Available ซึ่งกำร
ปลดปล่อยนี้จะเร็วหรือช้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เช่น ชนิดของ Soil colloid และควำมชื้นของดิน เป็นต้น 
ส่วนใหญ่โพแทสเซียมในดินจะอยู่ในแร่ปฐมภูมิที่ไม่ใช่แร่ดินเหนียว ได้แก่ Mica และ Feldspars เป็นต้น 
โพแทสเซียมส่วนนี้จะมีปริมำณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ของปริมำณธำตุโพแทสเซียมทั้งหมด (Total K) ของดิน และ
จะมีประโยชน์ต่อพืชก็ต่อเมื่อ แร่เหล่ำนี้สลำยตัวและปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมำ ปริมำณโพแทสเซียมใน
ดินที่มีอยู่รองลงมำจะอยู่ในรูปของไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K+) มีตั้งแต่น้อยกว่ำ 100 ppm 
ไปจนถึง มำกกว่ำ 1,000 ppm ส่วนโพแทสเซียมที่อยู่ในรูปไอออนอิสระที่มีอยู่ในสำรละลำยดิน (Soluble 
K+) มีอยู่ในปริมำณน้อยมำก ประมำณ 2-3 ppm เท่ำนั้น (Pratt, 1965)  

โพแทสเซียมเป็นธำตุอำหำรที่ถูกชะล้ำงได้ง่ำย โดยเฉพำะในดินแถบศูนย์สูตรที่ 
มีกำรสลำยตัวสูง เนื่องจำกแร่ดินเหนียวที่พบในดินแถบนี้เป็นชนิดที่มีควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุ
ธำตุต่ ำ ในดินที่มีระดับ pH ต่ ำหรือเป็นกรด โพแทสเซียมจะถูกชะล้ำงมำกขึ้น กำรยกระดับ pH ให้สูงขึ้นช่วย
ให้กำรถูกชะล้ำงลดลง (Buckman และ Brady, 1959) อย่ำงไรก็ตำม ในดินที่มีปริมำณ CaCO3 สูงควำมเป็น
ประโยชน์ของธำตุโพแทสเซียมต่อพืชจะลดลงเนื่องจำกบำงส่วนจะถูกตรึงเอำไว้ ดังนั้นกำรใช้ปูนเพ่ือยกระดับ 
pH ของดิน จะต้องค ำนึงถึงเรื่องของควำมไม่เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน 
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ตำรำงที่ 10 ค่ำปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
ต่ ำมำก < 30 
ต่ ำ 30-60 
ปำนกลำง 60-90 
สูง 90-120 
สูงมำก > 120 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณแคลเซียมของดิน (Calcium: Ca) 
ค่ำปริมำณแคลเซียมของดินเป็นธำตุอำหำรที่พืชน ำไปใช้เพ่ือกำรเจริญเติบโต  

โดยแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ และโครงสร้ำงที่ส ำคัญในล ำต้น กิ่ง ใบ และมีหน้ำที่ควบคุมกำร
ละลำยของเกลือและควำมสมดุลของกรดอินทรีย์ต่ำงๆ ในเซลล์  ช่วยเรื่องกำรงอกของเมล็ด กำรเจริญเติบโต
ของส่วนยอด ส่วนที่ยังอ่อนของพืช รวมทั้งปลำยรำก ช่วยควบคุมกำรดูดใช้ธำตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียม 
ทั้งยังช่วยส่งเสริมกำรน ำธำตุไนโตรเจนจำกดินมำใช้ให้เป็นประโยชน์มำกขึ้น และในบำงกรณีที่พืชอำจได้รับ
สำรซึ่งเป็นพิษมำกเกินไป เช่น พวกกรดอินทรีย์ต่ำงๆ หรือมีธำตุทองแดงในพืชมำก พิษนั้นจะหำยไปเมื่อพืชมี
ปริมำณธำตุแคลเซียมเพียงพอ มีฮอร์โมนพืชบำงอย่ำง เช่น พวกออกซิน เมื่อมีมำกเกินไปจะท ำให้กำร
ขยำยตัวของเซลล์พืชผิดปกติ ธำตุแคลเซียมจะเป็นตัวช่วยปรับสภำพควำมสมดุลของฮอร์โมนนี้ให้พอดีได้
นอกจำกนี้แคลเซียมยังมีส่วนในกำรเคลื่อนย้ำยและเก็บรักษำคำร์โบไฮเดรตและโปรตีนไว้ในพืช เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรสร้ำงผลและเมล็ดต่อไป แคลเซียมเป็นธำตุอำหำรพืชที่ไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ในพืช เพรำะฉะนั้น
อำกำรขำดแคลเซียมจึงมักพบในบริเวณยอดและปลำยรำก โดยพืชที่ขำดธำตุนี้จะส่งผลให้ใบที่เจริญใหม่
หงิกงอ   ตำยอดไม่เจริญ อำจมีจุดด ำที่เส้นใบ รำกสั้น ผลแตก และมีคุณภำพไม่ดี 

ตำรำงที่ 11 ค่ำปริมำณแคลเซียมของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำปริมำณแคลเซียมของดิน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
ต่ ำมำก < 400 
ต่ ำ 400-1,000 
ปำนกลำง 1,000-2,000 
สูง 2,000-4,000 
สูงมำก > 4,000 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดิน (Magnesium: Mg) 
ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดินเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ส่วนที่เป็นสี 

เขียวของพืช มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงอำหำรและโปรตีนพืช ช่วยระบบกำรท ำงำนของเอนไซม์ สร้ำงและ
เปลี่ยนไขมัน ช่วยกำรเคลื่อนย้ำยธำตุอำหำรในต้นพืชโดยเป็นตัวน ำธำตุอำหำรฟอสฟอรัสจำกส่วนรำกไปยัง
ส่วนต่ำงๆ ของพืช และเป็นตัวควบคุมปริมำณแคลเซียมในพืช นอกจำกนี้ แมกนีเซียมยังมีบทบำทเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยำของเอนไซม์หลำยชนิดที่เกี่ยวข้องในกำรด ำรงชีวิตของพืช ซึ่งพืชจะดูดแมกนีเซียมขึ้นไปใช้ในต้นพืช
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หลังจำกท่ีพืชงอกมำแล้ว 5-6 สัปดำห์ แมกนีเซียมจะช่วยเพิ่มให้พืชมีควำมสำมำรถในกำรทนทำนต่อสภำพ
อำกำศที่ไม่เหมำะสมและโรคพืชได้ โดยทั่วไปแล้วแหล่งที่มำของแมกนีเซียมมำจำกโดโลไมท์ (Dolomite) ซึ่ง
จะให้แมกนีเซียมอยู่ในรูปของแมกนีเซียม-คำร์บอเนต กำรเกิดประโยชน์จะขึ้นอยู่กับควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 
(pH) ของดินและขนำดของเม็ดโดโลไมท์ ปกติแล้วเรำใช้โดโลไมท์เพ่ือปรับปรุงดิน เพรำะโดโลไมท์จะให้
แมกนีเซียมแก่พืชช้ำ เรำจึงใช้ลดควำมเป็นกรดของดินได้ กำรขำดธำตุแมกนีเซียมจะท ำให้ผลผลิตลดลงและ
ต้นพืชทรุดโทรมอย่ำงเห็นได้ชัด และใบพืชมักมีสีเหลืองซีด สำเหตุที่ส ำคัญมำจำกกำรที่ปริมำณแมกนีเซียมที่
อยู่ในดินถูกชะล้ำงลึกลงไปเกินกว่ำที่รำกพืชจะดูดดึงมำใช้ได้ และกำรที่มีปริมำณธำตุโพแทสเซียมสะสมในดิน
มำกเกินไป ซึ่งกำรแก้ไข สำมำรถท ำได้โดยกำรปรับปรุงสภำพดิน ควำมเป็นกรดด่ำงของดินให้เหมำะสมต่อ
กำรดูดเข้ำไปใช้ของพืช และมีกำรใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมที่พอเหมำะ ที่ส ำคัญก็คือ กำรฉีดพ่นทำงใบด้วยธำตุ
อำหำรเสริม ซึ่งมีธำตุแมกนีเซียมในรูปที่พืชสำมำรถน ำไปใช้ได้ทันท ี

 

ตำรำงที่ 12 ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดิน 
ระดับชั้นข้อมูล ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดิน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

ต่ ำมำก < 36 
ต่ ำ 36-120 
ปำนกลำง 120-365 
สูง 365-1,000 
สูงมำก > 1,000 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (Cation exchange 
capacity: CEC) 

  ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) คือ ผลรวมของ
ไอออนที่มีประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งดินหรือดินเหนียวหรือวัสดุอ่ืนๆ ดูดซับไว้ ( คณะกรรมกำรจัดท ำ
ปทำนุกรมปฐพีวิทยำ, 2541) ปัจจุบันนี้ใช้หน่วย เซนติโมลต่อกิโลกรัม (cmol/kg) ของดิน สำรคอลลอยด์ใน
ดินมีทั้งประจุลบและประจุบวก แต่ปกติแล้วจะมีประจุลบมำกกว่ำประจุบวก ดังนั้นดินทั่วๆ ไปคอลลอยด์ใน
ดินจึงมีประจุรวมเป็นลบ และสำมำรถดูดประจุบวกได้มำกกว่ำ หำกประจุบวกท่ีเกำะยึดไว้นั้นถูกยึดไม่แข็งแรง
นักจะเคลื่อนไหวตลอดเวลำและสำมำรถแลกเปลี่ยนกับประจุที่อยู่ ในสำรละลำยชั้นนอกได้ ควำมสำมำรถใน
กำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เช่น 1) ปริมำณและชนิดของอนุภำคดินเหนียว 
โดยดินเนื้อละเอียดจะมี CEC มำกกว่ำดินเนื้อหยำบ แต่ถ้ำดินมีเนื้อดินเหมือนกันและปริมำณอนุภำคดิน
เหนียวเท่ำกัน แต่มี CEC ต่ำงกัน แสดงว่ำมีชนิดของแร่ดินเหนียวแตกต่ำงกัน แร่ดินเหนียวมอนต์มอริลโลไนต์ 
มี CEC (80-150 cmol/kg) มำกกว่ำเคโอลิไนท์ (3-15 cmolkg) 2) นอกจำกบรรดำคอลลอยด์ในดินแล้ว 
อินทรียวัตถุมี CEC สูงที่สุดโดยเฉลี่ยแล้วสูงถึง 200 cmol/kg  3) กำรเปลี่ยนแปลง pH ซึ่งพบว่ำประจุลบถำวร
ของดินไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง pH 2.5-5.0 แต่จะเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมขึ้นในช่วง pH 5.0-7.0 และกำรแตกตัวเป็น
ไอออนของกลุ่ม OH- จะมีเพียงเล็กน้อยที่ pH 6.0 แต่จะมำกขึ้นที่ pH 7.0 ดังนั้นค่ำ CEC ของดินจึงขึ้นอยู่กับ 
pH ของสำรละลำยที่ใช้สกัดด้วย 
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ตำรำงที่ 13 ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน  

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (มิลลิกรัมสมมูลต่อดิน 100 กรัม) 
ต่ ำมำก < 3 
ต่ ำ 3-5 
ค่อนข้ำงต่ ำ 5-10 
ปำนกลำง 10-15 
ค่อนข้ำงสูง 15-20 
สูง 20-30 
สูงมำก > 30 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำควำมเค็มของดิน (Soil salinity) 
ในดินมีเกลือที่ละลำยได้อยู่หลำยชนิด บำงชนิดละลำยได้ดี เช่น NaCl, CaCl2,  

NaHCO3, Na2SO4 เป็นต้น บำงชนิดละลำยน้ ำได้เพียงบำงส่วน เช่น CaSO4 กำรวัดค่ำน ำไฟฟ้ำของดิน จึงเป็น
กำรประเมินปริมำณเกลือที่ละลำยได้ของดิน และค่ำที่ได้ยังใช้เป็นตัวก ำหนดระดับควำมเค็มของดินด้วย กำร
วัดค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของดินโดยใช้วิธีวัดในสำรละลำยของดินกับน้ ำ อัตรำส่วนระหว่ำงดินต่อน้ ำ อำจแตกต่ำงกัน
แล้วแต่ห้องปฏิบัติกำรแต่ละแห่ง แต่ที่นิยมใช้มักเป็น 1 :5 หรือ เรียกว่ำ EC 1:5 หรือใช้วัดเมื่อท ำให้ดินเป็น 
Saturated Paste แล้ววัดในสำรละลำยที่สกัดได้เรียกว่ำ EC extract (ECe) ซึ่งจะใช้สัดส่วนของดินต่อน้ ำ
เท่ำใดก็ตำม จะต้องระบุสัดส่วนนั้นไว้ด้วยทุกครั้งที่รำยงำนผล ECe และ EC 1:5 ของตัวอย่ำงเดียวกันจะให้ค่ำ
ไม่เท่ำกัน เนื่องจำกปริมำณเกลือที่ละลำยออกมำจำกดินจะไม่เท่ำกัน ในกำรวัด EC ในอัตรำส่วน ดิน:น้ ำ 1:5 
ปริมำณน้ ำที่ออกมำกอำจละลำยเกลือออกมำได้เกือบหมด แต่ ECe จะใช้น้ ำน้อยกว่ำวิธี EC 1:5 ท ำให้มีเกลือ
ละลำยออกมำได้น้อย ดังนั้น ค่ำ EC 1:5 เมื่อเทียบกันเป็นควำมเข้มข้นของเกลือที่ละลำยได้ในดินจะมำกกว่ำ
ที่ได้จำก ECe โดย ค่ำ ECe เป็นค่ำที่ได้เมื่อสภำวะของดินต่อน้ ำใกล้เคียงกับสภำพกำรอุ้มน้ ำที่ควำมจุสนำม 
(Field Capacity) ซึ่งต่ำงกับค่ำ EC 1:5 ซึ่งใช้น้ ำมำกกว่ำหลำยเท่ำ ท ำให้เปรียบเทียบกับสภำพของดินตำม
ธรรมชำติไม่ได้ ดังนั้น ค่ำ ECe จึงมีควำมสัมพันธ์กับกำรเจริญเติบโตของพืชมำกกว่ำค่ำ EC 1:5 ค่ำของ EC 
ของสำรละลำยเกลือจะเพ่ิมข้ึน เมื่ออุณหภูมิของสำรละลำยเพ่ิมข้ึน โดยจะเพ่ิมขึ้นประมำณ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศำเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิมำตรฐำนเมื่อรำยงำนค่ำ EC คือ 25 องศำเซลเซียส 

ตำรำงที่ 14 ค่ำควำมเค็มของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมเค็มของดิน (เดซิซีเมนต่อเมตร) ผลต่อกำรเพำะปลูก 
ไม่เค็ม < 2 ไม่มีผลกระทบต่อพืช 
เค็มน้อย 2-4 มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืชไม่ทนเค็ม 
เค็มปำนกลำง 4-8 มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืชหลำยชนิด 
เค็มมำก 8-16 เฉพำะพืชทนเค็มเท่ำนั้นจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 
เค็มจัด > 16 เฉพำะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 
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- ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำงของดิน (Base Saturation: BS) 
ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำงของดิน (BS) เป็นตัวเลขที่แสดงถึงปริมำณ 

ไอออนประจุบวกของธำตุที่มีปฏิกิริยำเป็นด่ำง (Base Cations) ที่แลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดที่ดินจับยึด (Hold) ไว้
ได้คิดเทียบจำกค่ำ CEC ของดินนั้น แสดงค่ำเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ควำมอ่ิมตัวด้วยประจุ
บวกที่เป็นด่ำงของดิน สำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำดินนั้นๆ มีระดับควำมอุดมสมบูรณ์อยู่ ในเกณฑ์ใด และเมื่อพูดถึง
ไอออนประจุบวกของธำตุที่มีปฏิกิริยำเป็นด่ำงและแลกเปลี่ยนได้ ตำมปกติจะหมำยถึง Ca2+, Mg2+, K+ และ 
Na+ เนื่องจำกเป็นไอออนที่มีมำกในดิน 

กำรหำเปอร์เซ็นต์ควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำงใช้วิธีค ำนวณจำกผลรวมของ 
จ ำนวนไอออนประจุบวกท่ีเป็นด่ำงที่แลกเปลี่ยนได้ท้ังหมด หำรด้วยค่ำ CEC ของดินนี้ 

% Base saturation (BS) = ผลรวมของจ ำนวนไอออนประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ X 100 
                     ค่ำ CEC ของดิน 

จำกควำมสัมพันธ์นี้จะเห็นได้ว่ำ ถ้ำดินยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ควำมอ่ิมตัวด้วยไอออน
ประจุบวกของธำตุที่มีปฏิกิริยำเป็นด่ำง (Base Cations) ที่แลกเปลี่ยนได้สูงก็แสดงว่ำ ดินนั้นย่อมมีโอกำสที่จะ
ให้แร่ธำตุอำหำรแก่พืชสูง ด้วยเหตุนี้ เปอร์เซ็นต์ Base saturation จึงเกี่ยวข้องกับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยตรง ซึ่งจะมีค่ำมำกน้อยเท่ำใดขึ้นกับชนิดและปริมำณแร่ดินเหนียว (Clay Minerals) วัตถุต้นก ำเนิดดิน
และปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (Tisdale และ Nelson, 1968) นอกจำกนี้ เปอร์เซ็นต์ Base Saturation ยังมี
ควำมสัมพันธ์โดยตรงกับ pH ของดินโดยเฉพำะในเขตพ้ืนที่ที่มีกำรชะล้ำงสูง กำรชะล้ำงจะท ำให้ดินสูญเสีย 
Cations ต่ำงๆ ไป ท ำให้ปริมำณ Cations ของดินลดน้อยลง เหลือปริมำณไอออนของ H+ และ Al+3 ที่ถูก
อนุภำคของดินจับยึดไว้ด้วยแรงของพันธะที่แน่นหนำกว่ำ เป็นเหตุให้ดินเป็นกรดมำกขึ้น เปอร์เซ็นต์ Base 
Saturation ของดินจึงลดลง ในช่วง pH ของดิน 5-6 ทุกๆ ค่ำ pH ที่เปลี่ยนแปลงไป 0.1 หน่วย เปอร์เซ็นต์ 
Base Saturation จะเปลี่ยนแปลงไปประมำณ 5 เปอร์เซ็นต์ (Buckman และ Brady, 1959) แสดงว่ำถ้ำดิน
มี เปอร์เซ็นต์ Base Saturation เท่ำกับ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ pH 5.5 เมื่อ pH ลดลงเป็น 5.0 ดินเดียวกันนี้จะมี 
เปอร์เซ็นต์ Base Saturation ลดลงเหลือ เท่ำกับ 25 เปอร์เซ็นต์ หรือถ้ำ pH เพ่ิมขึ้นเป็น 6.0 เปอร์เซ็นต์ 
Base Saturation ของดินจะเพ่ิมจำก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น 75 เปอร์เซ็นต์ หมำยควำมว่ำ เมื่อปริมำณ H+ ที่
อยู่ในสำรละลำยดินลดต่ ำลงจะท ำให้ปริมำณ Cations สูงขึ้นในท ำนองเดียวกันปริมำณไอออนของธำตุ
อลูมินัมจะเพ่ิมขึ้นตำมกำรลดลงของค่ำ pH ของดิน เช่นเดียวกับ H+ กำรใส่ปูนเพ่ือปรับสภำพของดินจึงมีผล
ท ำให้ เปอร์เซ็นต ์Base Saturation สูงขึ้น และปริมำณไฮโดรเจนไอออนและอลูมินัมไอออนลดลง ซึ่งจะมีผล
ต่อไปถึงกำรถูกจับยึดของธำตุอ่ืนๆ เช่น ฟอสฟอรัสลดลง เพ่ิมปริมำณส่วนที่พืชสำมำรถใช้ได้มำกข้ึน 

ตำรำงที ่15 ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำงของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่ำงของดิน (เปอร์เซ็นต์) 
ต่ ำ < 35 
ปำนกลำง 35-75 
สูง > 75 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 
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- ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดิน (Bulk Density) 
ควำมหนำแน่นของอนุภำคของดิน หมำยถึง มวลของดินแห้งต่อหนึ่งหน่วย 

ปริมำตรของส่วนที่เป็นของแข็งของดิน มีหน่วยเป็นหน่วยของมวลต่อหน่วยของปริมำตร เช่น กรัมต่อมิลลิลิตร 
ปอนด์ต่อลูกบำศก์ฟุต เป็นต้น ควำมหนำแน่นอนุภำคของดิน เป็นสมบัติของส่วนที่เป็นของแข็งของดิน ซึ่งเป็น
ของผสมของอินทรียวัตถุและอนินทรียสำรต่ำงๆ สำรแต่ละชนิดมีควำมหนำแน่นไม่เท่ำกัน และดินแต่ละชนิด
มีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน ดังนั้นย่อมมีควำมหนำแน่นของสำรที่เป็นของแข็งไม่เท่ำกัน กำรทรำบถึงค่ำของ
ควำมหนำแน่นอนุภำคของดิน สำมำรถใช้เป็นแนวทำงบ่งชี้ว่ำดินนั้นมีอินทรียวัตถุน้อยหรือมำก เช่น ดินมี
ควำมหนำแน่นอนุภำคต่ ำกว่ำ 2.0 กรัมต่อมิลลิลิตร ย่อมมีอินทรียวัตถุมำกอำจเป็นดินอินทรีย์ ถ้ำควำม
หนำแน่นอนุภำคมีค่ำประมำณ 2.0 กรัมต่อมิลลิลิตร หรือมำกกว่ำ อำจเป็นดินแร่ที่ใช้ในกำรเกษตรกรรม
โดยทั่วไป ซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ ำกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ ำหนัก และถ้ำพบว่ำควำมหนำแน่นอนุภำคมำกกว่ำ 3.0 
กรัมต่อมิลลิลิตร ขึ้นไป ดินนั้นย่อมประกอบด้วยแร่ที่มีควำมหนำแน่นสูง เช่น แร่เหล็กต่ำงๆ นอกจำกนี้ค่ำของ
ควำมหนำแน่นอนุภำคยังใช้ในกำรค ำนวณควำมพรุนทั้งหมดของดินอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมควำมหนำแน่นรวม
ของดินเป็นสมบัติที่อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมระดับกำรอัดตัวของอนุภำคดินและอำจใช้เป็นดัชนีอย่ำงหนึ่งของ
ระดับกำรอัดตัวของอนุภำคดินได้ ดินที่มีค่ำควำมหนำแน่นอนุภำคสูงมักเป็นดินที่มีกำรอัดตัวสูงซึ่งอำจจะ
เนื่องมำจำกน้ ำหนักของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเกษตรกรรมและกำรเหยียบย่ ำดินโดยมนุษย์และสัตว์ในขณะที่ท ำ
กำรเพำะปลูก ท ำให้กำรไชชอนของรำกถูกจ ำกัด รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนก๊ำชระหว่ำงบรรยำกำศและดิน ส่งผล
ให้กำรหำยใจของรำกจ ำกัดไปด้วย 

ตำรำงที่ 16 ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดิน (กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร) 
ต่ ำ < 1.0 
ค่อนข้ำงต่ ำ 1.0-1.3 
ปำนกลำง 1.3-1.4 
ค่อนข้ำงสูง 1.4-1.6 
สูง > 1.6 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 

- ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน (Permeability) 
ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน ขึ้นอยู่กับช่องว่ำงในดินซึ่งช่องว่ำงใน 

ดินไม่ใช่เป็นโพรงแยกอยู่โดดๆ ไว้เก็บกักน้ ำเหมือนอ่ำงเก็บน้ ำ แต่เป็นช่องเล็กๆ คดเคี้ยวไปมำต่อเนื่องถึงกัน
ระหว่ำงเม็ดดิน ดังนั้นเมื่อน้ ำมีควำมดันหรือระดับต่ำงกันระหว่ำง 2 จุดในดิน ก็จะมีกำรไหลของน้ ำผ่ำน
ช่องว่ำงเหล่ำนี้ ควำมสำมำรถท่ีน้ ำไหลผ่ำนดินได้นี้ เรียกว่ำควำมซึมได้ของน้ ำในดิน (k) กำรที่น้ ำไหลผ่ำนไปได้
เร็วหรือช้ำ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน เช่น ดินกรวด ดินทรำย จะยอมไห้น้ ำซึมผ่ำนไปได้เร็ว ค่ำ  k จะสูง เรียกดิน
ชนิดนี้ว่ำดินที่น้ ำสำมำรถไหลซึมผ่ำนได้ง่ำย (Pervious Soil) ส่วนดินพวกตะกอนทรำยหรือดินเหนียว จะยอม
ให้น้ ำไหลซึมผ่ำนไปได้ช้ำ ค่ำ k จะต่ ำ เรียกดินชนิดนี้ว่ำดินที่น้ ำไหลซึมผ่ำนได้ยำก (Impervious Soil) กำร
ที่ดินยอมให้น้ ำไหลซึมผ่ำนได้นี้มีควำมส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรรั่วซึมของ
น้ ำ กำรระบำยน้ ำจำกพ้ืนดิน และกำรลดระดับน้ ำใต้ดินเป็นอย่ำงมำก ทั้งนี้ค่ำ k จะข้ึนอยู่กับอิทธิพลต่อไปนี้ 
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ขนำดของเม็ดดนิ ค่ำควำมซึมได้ของน้ ำในดิน จะเป็นปฏิภำคกับก ำลังสอง 
ของขนำดประสิทธิผลของเม็ดดิน 

สมบัติของของเหลวในช่องว่ำง สมบัติของน้ ำที่ส ำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงคือควำม 
หนืด (Viscosity) ควำมหนืดของน้ ำจะเปลี่ยนแปลงไปตำมอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นควำมหนืดจะลดลงท ำ
ให้น้ ำไหลซึมผ่ำนได้ง่ำย 

อัตรำส่วนช่องว่ำงของดิน ดินที่มีส่วนช่องว่ำงมำกน้ ำย่อมไหลสะดวกกว่ำดินที่มี 
อัตรำส่วนช่องว่ำงน้อย เช่น ทรำยหลวม น้ ำย่อมไหลได้สะดวกและเร็วกว่ำในทรำยอัดแน่น 

รูปร่ำงและกำรจัดเรียงตัวของช่องว่ำง ช่องว่ำงของดินที่มีรูปร่ำงและกำร 
จัดเรียงตัวเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวในทิศทำงกำรไหลของน้ ำ น้ ำย่อมไหลได้สะดวกและเร็วกว่ำในช่องว่ำง
ของดินที่มีรูปร่ำงและกำรจัดเรียงตัวแบบระเกะระกะสลับซับซ้อนและคดเคี้ยวไปมำ 

ระดับควำมอ่ิมตัว ในดินที่ไม่อ่ิมตัว ช่องว่ำงจะมีฟองอำกำศอยู่ด้วยซึ่งจะคอย 
กั้นกำรไหลของน้ ำท ำให้น้ ำไหลซึมผ่ำนไม่สะดวก ดังนั้นถ้ำระดับควำมอ่ิมตัวของดินเพ่ิมขึ้นก็จะท ำให้ค่ำควำม
ซึมได้ของน้ ำในดินเพิ่มขึ้นด้วย 

ตำรำงที่ 17 ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน 

ระดับชั้นข้อมูล ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน (เซนติเมตรต่อชั่วโมง) 
ช้ำมำก < 0.125 
ช้ำ 0.125-0.5 
ค่อนข้ำงช้ำ 0.5-2.0 
ปำนกลำง 2.0-6.25 
ค่อนข้ำงเร็ว 6.25-12.5 
เร็ว 12.5-25.0 
เร็วมำก > 25.0 

ที่มำ: บัณฑิต และ ค ำรณ, 2542 
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- ค่ำปริมำณควำมต้องกำรปูนของดิน (Lime Requirement: LR) 
ค่ำปริมำณควำมต้องกำรปูนของดิน (LR) หมำยถึง ปริมำณ CaCO3 บริสุทธิ์ มี 

หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่ ที่ใส่ลงในดินต่อหน่วยพ้ืนที่แล้วท ำให้ pH ของดินเพ่ิมขึ้นถึงระดับที่ต้องกำร (ปกติถ้ำ
ไม่ระบุว่ำเป็นระดับ pH ใดจะหมำยถึง pH 7) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรปูนในห้องปฏิบัติกำรนั้น ปริมำณ
ของปูนที่จะต้องใส่โดยมำกเมื่อน ำไปใส่ในพ้ืนที่แล้วจะไม่สำมำรถยกระดับ pH ได้ตำมที่วิเครำะห์ได้ ทั้งนี้
เนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปูนถูกน้ ำชะล้ำงไปบ้ำง ท ำปฏิกิริยำกับน้ ำชลประทำนหรือน้ ำฝนที่มีปฏิกิริยำเป็น
กรด หรือถ้ำใส่ในดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soil) ปูนจะต้องสะเทินกรดซัลฟูริกที่ออกมำจำกแร่ไพไรต์ที่อยู่
ในดินที่มีปฏิกิริยำออกซิเดชั่นกับอำกำศอีกด้วย ซึ่งต่ำงประเทศได้ก ำหนดค่ำหนึ่งคือ Liming Factor เท่ำกับ 
1.5 ซึ่งเป็นค่ำที่ได้จำกกำรทดลองโดยน ำไปคูณกับจ ำนวนปูนที่ได้จำกกำรทดลองแล้วท ำให้ได้ปริมำณปูนที่ใส่
ในพ้ืนที่จริง เพ่ือยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้นตำมระดับท่ีต้องกำร (คณำจำรย์ภำคปฐพีวิทยำ, 2535) ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้ค่ำ Liming Factor เท่ำกับ 1.5 คูณกับปริมำณอลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้เป็นค่ำควำมต้องกำรปูน
จริงๆ ที่ใช้ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดภำคกลำงและ Liming Factor เท่ำกับ 2 ส ำหรับดินเปรี้ยวจัดภำคใต้ แล้ว
สำมำรถยกระดับ pH ให้สูงขึ้นถึงระดับทีต่้องกำร 

ตำรำงที่ 18 ค่ำปริมำณควำมต้องกำรปูนของดิน 

ระดับควำมเป็นกรดด่ำง ค่ำ pH 
ควำมต้องกำรปูน (กิโลกรัมต่อไร่) 
ภำคกลำง,ตะวันออก,ตะวันตก,ใต้ 

ควำมต้องกำรปูน (กิโลกรัมต่อไร่) 
ภำคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรดจัดมำก <4.5 1,000-2,300 200-460 
กรดรุนแรงมำก 4.5-5.0 600-1,000 120-200 
กรดรุนแรง 5.0-5.5 270-600 54-120 
กรดปำนกลำง 5.5-6.0 70-270 14-54 
กรดเล็กน้อย 6.0-6.5 ไม่ต้องใช้ปูน ไม่ต้องใช้ปูน 
เป็นกลำง 6.5-7.3 ไม่ต้องใช้ปูน ไม่ต้องใช้ปูน 
ด่ำงอย่ำงน้อย 7.3-7.8 ไม่ต้องใช้ปูน ไม่ต้องใช้ปูน 
ด่ำงปำนกลำง 7.8-8.4 ไม่ต้องใช้ปูน ไม่ต้องใช้ปูน 
ด่ำงรุนแรงมำก 8.4-9.0 ไม่ต้องใช้ปูน ไม่ต้องใช้ปูน 
ที่มำ: อรรถ และคณะ, 2548  

กำรประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทย 
อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรำยที่เกิดจำกน้ ำท่วม หรืออันตรำยอันเกิดจำกสภำวะที่น้ ำไหล

เอ่อล้นฝั่งแม่น้ ำ ล ำธำร หรือทำงน้ ำ เข้ำท่วมพ้ืนที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ ำ หรือเกิดจำกกำรสะสม
น้ ำบนพื้นที่ซึ่งระบำยออกไม่ทัน ท ำให้พ้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ ำ โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจำกน้ ำท่วม ซึ่ง
สำมำรถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

- น้ ำท่วมขัง น้ ำล้นตลิ่ง เป็นสภำวะน้ ำท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจำกระบบระบำย 
น้ ำไม่มีประสิทธิภำพ มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีรำบลุ่มแม่น้ ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป ซึ่งเกิดจำกฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลำหลำยวัน หรือเกิดจำกสภำวะน้ ำล้นตลิ่ง น้ ำท่วม
ขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ำยน้ ำและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้ำงเนื่องจำกไม่สำมำรถระบำยได้ทัน ควำม
เสียหำยจะเกิดกับพืชผลทำงกำรเกษตรและอสังหำริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับควำมเสียหำยอ่ืนๆ มีไม่มำก
นักเพรำะสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย 
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- น้ ำท่วมฉับพลัน เป็นภำวะน้ ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจำก 
ฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีควำมชันมำก และมีสมบัติในกำรกักเก็บหรือกำรต้ำนน้ ำน้อย เช่น บริเวณต้นน้ ำซึ่งมี
ควำมชันของพ้ืนที่มำก พ้ืนที่ป่ำถูกท ำลำยไปท ำให้กำรกักเก็บหรือกำรต้ำนน้ ำลดน้อยลง บริเวณพ้ืนที่ถนนและ
สนำมบิน เป็นต้น หรือเกิดจำกสำเหตุอ่ืนๆ เช่น เขื่อนหรืออ่ำงเก็บน้ ำพังทลำย น้ ำท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจำก
ฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่รำบระหว่ำงหุบเขำ ซึ่งอำจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมำ
ก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมำกบริเวณต้นน้ ำที่อยู่ห่ำงออกไป เนื่องจำกน้ ำท่วมฉับพลันมีควำมรุนแรงและเคลื่อนที่
ด้วยควำมรวดเร็วมำกโอกำสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้นควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมฉับพลันจึงมีมำกทั้ง
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำเหตุของกำรเกิดอุทกภัย มีดังนี้ 
จำกธรรมชำติ 
- ฝนตกหนักจำกพำยุหรือพำยุฝนฟ้ำคะนอง เป็นพำยุที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็น

เวลำหลำยชั่วโมง มีปริมำณฝนตกหนักมำกจนไม่อำจไหลลงสู่ต้นน้ ำล ำธำรได้ทันจึงท่วมพ้ืนที่ที่อยู่ในที่ต่ ำ มัก
เกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน 

- ฝนตกหนักจำกพำยุหมุนเขตร้อน เมื่อพำยุนี้ประจ ำอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็น
เวลำนำนหรือแทบไม่เคลื่อนที่ จะท ำให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลำ ยิ่งพำยุมีควำมรุนแรงมำก 
เช่น มีควำมรุนแรงขนำดพำยุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ท ำให้ที่นั้นเกิดพำยุลมแรง ฝนตก
หนักเป็นบริเวณกว้ำงและมีน้ ำท่วมขัง นอกจำกนี้ถ้ำควำมถี่ของพำยุที่เคลื่อนที่เข้ำมำหรือผ่ำนเกิดขึ้น
ต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ท ำให้น้ ำท่วมเสมอ 

- ฝนตกหนักในป่ำบนภูเขำ ท ำให้ปริมำณน้ ำบนภูเขำหรือแหล่งต้นน้ ำมำก มี
กำรไหลเชี่ยวอย่ำงรุนแรงลงสู่ที่รำบเชิงเขำ เกิดน้ ำท่วมขึ้นอย่ำงกะทันหัน เรียกว่ำน้ ำท่วมฉับพลัน เกิดขึ้น
หลังจำกที่มีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลำสั้นๆ หรือเกิดก่อนที่ ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล ำธำรเล็กๆ 
โดยเฉพำะตอนที่อยู่ใกล้ต้นน้ ำของบริเวณลุ่มน้ ำ ระดับน้ ำจะสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับ
เทือกเขำสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

- ผลจำกน้ ำทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอำทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ท ำให้
ระดับน้ ำทะเลขึ้นสูงสุด น้ ำทะเลจะหนุนให้ระดับน้ ำในแม่น้ ำสูงขึ้นอีกมำก เมื่อประจวบกับระยะเวลำที่น้ ำป่ำ
และจำกภูเขำไหลลงสู่แม่น้ ำ ท ำให้น้ ำในแม่น้ ำไม่อำจไหลลงสู่ทะเลได้ ท ำให้เกิดน้ ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมเป็น
บริเวณกว้ำงยิ่งถ้ำมีฝนตกหนักหรือมีพำยุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมชนิดนี้จะมีมำก 

- ผลจำกลมมรสุมมีก ำลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพำ
ควำมชื้นจำกมหำสมุทรอินเดียเข้ำสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงตุลำคม เมื่อมีก ำลังแรงเป็น
ระยะเวลำหลำย วัน ท ำให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้ ำในทะเลตำมขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักท ำ
ให้เกิดน้ ำท่วมได้ ยิ่งถ้ำมีพำยุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่ำวมีก ำลังแรงขึ้นอีก ส่วนมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจำกประเทศจีนเข้ำสู่ไทย ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภำคใต้ มรสุมนี้มีก ำลังแรงเป็น
ครั้งครำว เมื่อบริเวณควำมกดอำกำศสูงในประเทศจีนมีก ำลังแรงขึ้นจะท ำให้มีคลื่นค่อนข้ำงใหญ่ในอ่ำวไทย 
และระดับน้ ำทะเลสูงกว่ำปกติ บำงครั้งท ำให้มีฝนตกหนักในภำคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปท ำให้เกิดน้ ำท่วม
เป็นบริเวณกว้ำง 

- ผลจำกแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขำไฟบน
บกและภูเขำไฟใต้น้ ำระเบิด เปลือกของผิวโลกบำงส่วนจะได้รับควำมกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน บำงส่วน
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ของผิวโลกจะสูงขึ้น บำงส่วนจะยุบลง ท ำให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหำสมุทรซัดขึ้นฝั่ง เกิดน้ ำท่วมตำมหมู่เกำะ
และเมืองตำมชำยฝั่งทะเลได้ เกิดข้ึนบ่อยครั้งในมหำสมุทรแปซิฟิก 

จำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
- กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะท ำให้อัตรำกำร

ไหลสูงสุดเพ่ิมมำกขึ้นและไหลมำเร็วขึ้น เป็นกำรเพ่ิมควำมรุนแรงของน้ ำในกำรท ำลำยและยังเป็นสำเหตุ ของ
ดินถล่มด้วย นอกจำกนี้ยังท ำให้ดินและรำกไม้ขนำดใหญ่ถูกชะล้ำงให้ไหลลงมำในท้องน้ ำ ท ำให้ท้องน้ ำตื้นเขินไม่
สำมำรถระบำยน้ ำได้ทันที รวมทั้งก่อให้เกิดควำมสูญเสียชีวิตและบำดเจ็บของประชำชนทำงด้ำนท้ำยน้ ำ 

- กำรขยำยเขตเมืองรุกล้ ำเข้ำไปในพ้ืนที่ลุ่มต่ ำ (Flood plain) ซึ่งเป็นแหล่ง
เก็บน้ ำธรรมชำติท ำให้ไม่มีที่รับน้ ำ ดังนั้นเมื่อน้ ำล้นตลิ่งก็จะเข้ำไปท่วมบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ ำซึ่งเป็นเขตเมือง
ที่ขยำยใหม่ก่อน 

- กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงขวำงทำงน้ ำธรรมชำติ  ท ำให้มีผลกระทบต่อกำร
ระบำยน้ ำและก่อให้เกิดปัญหำน้ ำท่วม 

- กำรออกแบบทำงระบำยน้ ำของถนนไม่เพียงพอ ท ำให้น้ ำล้นเอ่อในเขตเมือง 
ท ำควำมเสียหำยให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจำกกำรระบำยได้ช้ำมำก 

- กำรบริหำรจัดกำรน้ ำที่ไม่ดีเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้เกิดน้ ำท่วม โดยเฉพำะ
บริเวณด้ำนท้ำยเข่ือนหรืออ่ำงเก็บน้ ำ 

ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ กำรเคลื่อนตัวของมวลดินและหินภำยใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วง
ของโลก สำเหตุหลักของดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ ดินบริเวณนั้นไม่สำมำรถรับน้ ำหนักของตัวเองได้อีกต่อไป 
ดินถล่มมักเกิดพร้อมกับหรือตำมมำหลังจำกน้ ำป่ำไหลหลำก เกิดขึ้นในขณะหรือภำยหลังพำยุฝนที่ท ำให้เกิด
ฝนตกหนักต่อเนื่องอย่ำงรุนแรง กล่ำวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่อง น้ ำซึมลงในดินอย่ำงรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะ
อ่ิมตัวชุ่มด้วยน้ ำ ยังผลให้น้ ำหนักของมวลดินเพ่ิมขึ้นและแรงยึดเกำะระหว่ำงมวลดินลดลง ระดับน้ ำใต้ผิวดิน
เพ่ิมสูงขึ้นท ำให้แรงต้ำนทำนกำรเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดกำรเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดังนั้น 
โอกำสที่เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มจึงมีมำกยิ่งขึ้น กำรเคลื่อนตัวของดินอำจเกิดอย่ำงช้ำๆ หรืออย่ำงฉับพลัน 
น้ ำหนักของมวลดินที่ถล่มลงมำมีก ำลังมหำศำลที่ท ำลำยสิ่งต่ำงๆ ที่ขวำงทำงและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินกำรเกิดดินถล่มเกิดขึ้นได้หลำยลักษณะ 

สำเหตุของดินถล่ม/โคลนถล่ม มีดังนี ้
จำกธรรมชำติ 
- ฝนตกหนัก กำรเกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะมีฝนเป็นปัจจัย

เร่งที่ส ำคัญเสมอ 
- กำรละลำยของหิมะจะไปเพ่ิมระดับน้ ำใต้ผิวดิน และน้ ำหนักของดินอย่ำงรวดเร็ว 
- กำรเปลี่ยนแปลงระดับน้ ำเนื่องจำกน้ ำขึ้นน้ ำลง กำรลดระดับน้ ำในแม่น้ ำ

และอ่ำงเก็บน้ ำ 
- กำรกัดเซำะของดินจำกกระแสน้ ำในแม่น้ ำ ล ำธำร หรือจำกคลื่นซัดท ำให้

ควำมหนำแน่นของมวลดินลดลง 
- กำรผุพังของมวลดินและหิน 
- กำรสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหว 
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- ภูเขำไฟระเบิด ในบริเวณที่ภูเขำไฟยังไม่สงบ เถ้ำภูเขำไฟหรือลำวำจะ
เคลื่อนตัวเป็นมวลดินขนำดใหญ่ที่มีควำมหนำแน่นต่ ำเมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงมีโอกำสที่เกิดดินถล่มหรือโคลน
ถล่ม นอกจำกนี้ กำรเกิดดินถล่มอำจมีสำเหตุจำกกำรเกิดภัยธรรมชำติหลำยๆ อย่ำงในเวลำเดียวกัน ในบำง
กรณี ภัยธรรมชำติเพียงภัยหนึ่งอำจส่งผลให้เกิดภัยต่ำงๆ ตำมมำได้ ตัวอย่ำงเช่น แผ่นดินไหวซึ่งท ำให้เกิดดิน
ถล่มและเขื่อนแตก ส่งผลให้เกิดน้ ำท่วมอย่ำงรุนแรงในพ้ืนที่ท้ำยน้ ำที่มีระดับต่ ำกว่ำ เหตุกำรณ์ลักษณะเช่นนี้
อำจส่งผลกระทบแตกต่ำงไป จำกเหตุกำรณ์ท่ีมีสำเหตุกำรเกิดจำกภัยพิบัติเพียงภัยเดียว 

จำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
- กำรก่อสร้ำงในบริเวณเชิงเขำที่ลำดชัน โดยไม่มีกำรค ำนวณด้ำนวิศวกรรมที่ดีพอ 
- กำรเกษตรในพ้ืนที่ลำดชันเชิงเขำ 
- กำรก ำจัดพืชที่ปกคลุมดินและกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

กิจกรรมเหล่ำนี้ส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่ำวมีควำมลำดชันเพ่ิมขึ้น เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรไหลของน้ ำผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับน้ ำบำดำล ซึ่งอำจก่อให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม กำรขุด
หรือตัดถนนในบริเวณที่ลำดเชิงเขำอำจก่อให้เกิดควำมชันของพ้ืนที่มำกขึ้น กำรขุดเหมืองและกำรระเบิดหิน
มักจะท ำให้ดินมีควำมลำดชันเพ่ิมขึ้น กำรท ำกำรเกษตรในบริเวณที่ลำดชัน เกษตรกรก็จ ำเป็นที่จะต้องก ำจัด
วัชพืชและอำจปรับพ้ืนที่ให้มีลักษณะขั้นบันได หรือธุรกิจกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ กิจกรรมเหล่ำนี้ล้วนท ำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรไหลของน้ ำบริเวณผิวดิน กล่ำวคือน้ ำจะไหลผ่ำนหน้ำดินอย่ำงรวดเร็ว และ
ก่อให้เกิดกำรชะล้ำงหน้ำดินเนื่องจำกป่ำถูกท ำลำย ดินขำดรำกไม้ยึดเหนี่ยว  นอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรไหลของน้ ำบริเวณผิวดินยังส่งผลต่อระดับน้ ำบำดำลอีกด้วย ในกำรท ำชลประทำน จะมีปริมำณน้ ำ
ส่วนหนึ่งที่ซึมออกจำกคลองชลประทำนและไหลซึมลงไปใต้ดิน ท ำให้ระดับน้ ำบำดำลเพ่ิมสูงขึ้น มวลดินมี
น้ ำหนักมำกขึ้นและอำจเป็นสำเหตุให้เกิดดินถล่มในที่สุด กำรเพ่ิมระดับน้ ำบำดำลอำจมีสำเหตุมำจำกกำรรั่ว
ของท่อน้ ำ บ่อหรืออ่ำงเก็บน้ ำ หรือกำรปล่อยน้ ำทิ้งจำกท่ีต่ำงๆ 

ลักษณะพ้ืนที่ที่มีโอกำสเกิดภัยโคลนถล่มและสัญญำณเตือนภัย  

พ้ืนที่ที่มีโอกำสเกิดภัยโคลนถล่ม หมำยถึง พ้ืนที่และบริเวณที่อำจจะเริ่มเกิดกำร
เลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินที่อยู่บนภูเขำสู่ที่ต่ ำในล ำห้วยและทำงน้ ำขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย่ำง
ต่อเนื่อง ลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีข้อสังเกตดังนี้ 

- พ้ืนที่ตำมลำดเชิงเขำหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขำที่มีกำรพังทลำยของดินสูง 
- พ้ืนที่เป็นภูเขำสูงชันหรือหน้ำผำที่เป็นหินผุพังง่ำยและมีชั้นดินหนำจำกกำรผุ

กร่อนของหิน 
- พ้ืนที่ที่เป็นทำงลำดชัน เช่น บริเวณถนนที่ตัดผ่ำนหุบเขำ บริเวณล ำห้วย 

บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน 
- บริเวณที่ดินลำดชันมำกและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพำะบริเวณที่

ใกล้ทำงน้ ำ เช่น ห้วย คลอง แม่น้ ำ ที่ลำดเชิงเขำที่มีกำรขุดหรือถม 
- สภำพพ้ืนที่ต้นน้ ำล ำธำรที่มีกำรท ำลำยป่ำไม้สูง ชั้นดินขำดรำกไม้ยึดเหนี่ยว 
- เป็นพื้นที่ท่ีเคยเกิดดินถล่มมำก่อน 
- พ้ืนที่สูงชันไม่มีพืชปกคลุม 
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- บริเวณที่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมลำดชันของชั้นดินอย่ำงรวดเร็วซึ่งมี
สำเหตุมำจำกกำรก่อสร้ำง 

- บริเวณพ้ืนที่ลำดต่ ำแต่ชั้นดินหนำและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ ำมำก 

สัญญำณเตือนภัยบอกเหตุดินถล่มในบริเวณพ้ืนที่ลำดชัน ได้แก่ 
- มีฝนตกหนักถึงหนักมำกตลอดทั้งวัน 
- มีน้ ำไหลซึมหรือน้ ำพุพุ่งขึ้นมำจำกใต้ดิน นอกจำกนี้อำจจะสังเกตจำก

ลักษณะกำรอุ้มน้ ำของชั้นดิน เนื่องจำกเกิดดินถล่ม ดินจะอ่ิมตัวด้วยน้ ำหรือชุ่มน้ ำมำกกว่ำปกติ 
- ระดับน้ ำในแม่น้ ำล ำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วผิดปกติ 
- สีของน้ ำมีสีขุ่นมำกกว่ำปกติ เปลี่ยนเป็นเหมืองสีดินภูเขำ 
- มีก่ิงไม้หรือท่อนไม้ไหลมำกับกระแสน้ ำ 
- เกิดช่องทำงเดินน้ ำแยกขึ้นใหม่หรือหำยไปจำกเดิมอย่ำงรวดเร็ว 
- เกิดรอยแตกบนถนนหรือพ้ืนดินอย่ำงรวดเร็ว 
- ดินบริเวณฐำนรำกของตึก หรือสิ่งก่อสร้ำงเกิดกำรเคลื่อนตัวอย่ำงกะทันหัน 
- โครงสร้ำงต่ำงๆ เกิดกำรเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน ก ำแพง 
- ต้นไม้ เสำไฟ รั้ว หรือก ำแพง เอียงหรือล้มลง 
- ท่อน้ ำใต้ดินแตกหรือหักอย่ำงฉับพลัน 
- ถนนยุบตัวลงอย่ำงรวดเร็ว 
- เกิดรอยแตกร้ำวขึ้นที่โครงสร้ำงต่ำงๆ เช่น รอยแตกที่ก ำแพง 
- เห็นรอยแยกระหว่ำงวงกบกับประตู หรือระหว่ำงวงกบกับหน้ำต่ำงขยำยใหญ่ขึ้น 

น้ ำท่วมและดินถล่ม เป็นกระบวนกำรทำงธรรมชำติของลักษณะทำงธรณีวิทยำส่งผล
กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ที่อำศัยอยู่บริเวณท้ำยน้ ำ และที่อยู่อำศัยบริเวณเชิงเขำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้น ควรมีกำรรวบรวมข้อมูล ศึกษำหำ
แนวทำงป้องกันและแก้ไขผลกระทบอันเนื่องจำกน้ ำท่วมและแผ่นดินถล่ม ดังนั้น กำรใช้เครื่องมือส ำหรับ
คำดคะเนควำมรุนแรงของน้ ำท่วมและดินถล่ม โดยกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์และ
แบบจ ำลองทำงด้ำนคณิตศำสตร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลต่ำงๆ และจัดท ำแผนที่พ้ืนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดน้ ำ
ท่วมและแผ่นดินถล่มสำมำรถน ำไปวำงแผนและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือป้องกันและบรรเทำผลเสียที่
จะเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรศึกษำแบบจ ำลองพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้ ำท่วม และดินถล่ม ของประเทศไทย
โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์วิเครำะห์ผลร่วมระหว่ำงพ้ืนที่กับข้อมูลทำงสถิติย้อนหลังสำมสิบปีน ำ มำ
ค ำนวณหำค่ำควำมน่ำจะเป็น ในกำรเกิดเหตุกำรณ์เสี่ยงต่อภัยพิบัติและก ำหนดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน ำไปเตือน
ภัยให้ประชำชนได้รับทรำบทำงสื่อต่ำงๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์และลดควำมสูญเสียได้ในระดับหนึ่ง กำร
ทดลองได้น ำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ในระดับประเทศมำประมวลผลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับกำรใช้แบบจ ำลองทำง สถิติโดย
วิธี Logistic Regression Analysis และจัดแบ่งพ้ืนที่เสี่ยงออกเป็นสำมลักษณะคือพ้ืนที่ซึ่งจะพบทั้งสอง
ปัญหำคือทั้งแผ่นดินถล่มและน้ ำท่วมในระดับรุนแรงมำกที่สุดมีขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงกว้ำงถึง 6.03 ล้ำนไร่ และ
จำกปัญหำแผ่นดินถล่มอย่ำงเดียวมีพ้ืนที่เสี่ยงในระดับรุนแรงมำกที่สุดสูงถึง 16.32 ล้ำนไร่ ส ำหรับปัญหำน้ ำ
ท่วมรุนแรงซ้ ำซำกในระดับรุนแรงมำกที่สุดเพียงอย่ำงเดียวจะมีประมำณ 6.05 ล้ำนไร่ กำรท ำศึกษำ
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แบบจ ำลองเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะพยำยำมเตือนภัยเพื่อลดควำมสูญเสียและเตือนให้ประชำชนตระหนักถึง
ภัยที่จะก่อควำมรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งน่ำจะเป็นแนวทำงให้ภำครัฐก ำหนดพ้ืนที่ที่คอยเฝ้ำระวัง
และจัดสรรงบประมำณ ในกำรด ำเนินกำรเตรียมกำรช่วยเหลือในแผนระยะสั้น และระยะยำวที่จะก่อให้เกิด
ควำมสูญเสียในอนำคตต่อไป 

ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนน้ ำในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลำนำน จนก่อให้เกิด
ควำมแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 

สำเหตุของกำรเกิดภัยแล้ง มีดังนี ้
จำกธรรมชำติ 
- กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำร

เปลี่ยนแปลงของระดับน้ ำทะเล และ ภัยธรรมชำติ เช่น วำตภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น 

จำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
- กำรท ำลำยชั้นโอโซน ผลกระทบของภำวะเรือนกระจก กำรพัฒนำด้ำน

อุตสำหกรรม และกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

ส ำหรับภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจำกฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้ง
เป็นภำวะปริมำณฝนตกน้อยกว่ำปกติหรือฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ฝนแล้งมีควำมหมำยในด้ำนอุตุนิยมวิทยำ: 
ฝนแล้ง หมำยถึง สภำวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลำหนึ่ง ซึ่งตำมปกติควรจะต้องมีฝน โดยขึ้นอยู่กับ
สถำนที่และฤดูกำล ณ ที่นั้นๆ ด้วย 

- ด้ำนกำรเกษตร: ฝนแล้ง หมำยถึง สภำวะกำรขำดแคลนน้ ำของพืช 
- ด้ำนอุทกวิทยำ: ฝนแล้ง หมำยถึง สภำวะที่ระดับน้ ำผิวดินและใต้ดินลดลง หรือ

น้ ำในแม่น้ ำล ำคลองลดลง 
- ด้ำนเศรษฐศำสตร์: ฝนแล้ง หมำยถึง สภำวะกำรขำดแคลนน้ ำ ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อสภำพเศรษฐกิจในภูมิภำค 
ฝนทิ้งช่วง หมำยถึง ช่วงที่มีปริมำณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 

15 วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกำสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนำยนและกรกฎำคม ภัยแล้งในประเทศไทย
สำมำรถเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงฤดูหนำวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจำกครึ่งหลังของเดือนตุลำคมเป็นต้นไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันออก) จะมี
ปริมำณฝนลดลง ตำมล ำดับ จนกระท่ังเข้ำสู่ฤดูฝนในช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมของ ปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะ
นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี 

- ช่วงกลำงฤดูฝน ประมำณปลำยเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคม จะมีฝนทิ้งช่วง
เกิดขึ้น ภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพำะท้องถิ่นหรือบำงบริเวณ บำงครั้งอำจครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณ
กว้ำงเกือบทั่วประเทศ 

กำรศึกษำภำวะกำรเป็นทะเลทรำยในประเทศไทยโดยใช้ระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ เป็นกำรศึกษำเพ่ือก ำหนดพ้ืนที่ควำมเสี่ยงต่อภำวะควำมเป็นทะเลทรำย โดยน ำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตำมค ำจ ำกัดควำมในอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพ
ภูมิอำกำศ ได้แก่ ปริมำณฝนรวมรำยปี, AI-Index, PE-Index, TE-Index และ Length of Growing Period 
ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดิน ได้แก่ กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน , ดินที่มีปัญหำต่อกำรท ำเกษตรกรรม และ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน น ำปัจจัยดังกล่ำวมำวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่  (Spatial Analysis) ด้วยระบบสำรสนเทศ
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ภูมิศำสตร์ พบว่ำในประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงรุนแรงต่อภำวะกำรเป็นทะเลทรำย 7.04 ล้ำนไร่ คิด
เป็นร้อยละ 2.2 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ แบ่งออกเป็นพ้ืนที่รำบ 1.28 ล้ำนไร่ และพ้ืนที่สูง 5.76 ล้ำนไร่ จำก
สภำพปัญหำของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะควำมเป็นทะเลทรำย จะน ำมำประเมินควำมเสียหำยในเรื่อง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เกษตรกรจะได้รับ โดยประเมินว่ำผลผลิตไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของผลผลิตพืชหลักแต่
ละชนิดจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นกำรน ำเอำองค์ควำมรู้และกำรเผยแพร่ข้อมูลเชิงพ้ืนที่มำใช้เพ่ือเตือนภัยจะ
สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อภำวะกำรเป็นทะเลทรำยลงได้ 

ข้อมูลพื้นฐำนโปรแกรมท่ีน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์และด ำเนินงำนส ำหรับโครงกำร 
1. กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy 

Process : AHP) 
   กำรตัดสินใจโดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical 

Hierarchy Process: AHP) เป็นวิธีกำรที่ใช้ในกำรก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญซึ่งถูกพัฒนำขึ้นมำจำก 
Thomas L. Saaty ในปี ค.ศ. 1970 เป็นเทคนิคในกำรตัดสินใจเลือกหรือเรียงล ำดับทำงเลือกของปัญหำที่
ต้องใช้กำรตัดสินที่ซ้ ำซ้อนโดยสร้ำงรูปแบบกำรตัดสินใจให้เป็นโครงสร้ำงล ำดับชั้นและน ำข้อมูลที่ได้จำกควำม
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมำวิเครำะห์สรุปแนวทำงเลือกท่ีเหมำะสม 

   กำรด ำเนินกำรของวิธี AHP แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 รูปแบบคือ กำรวิเครำะห์แบบ 
Eigenvector และกำรวิเครำะห์แบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 

   กำรวิเครำะห์แบบ Eigenvector 
   กระบวนกำรวิเครำะห์ที่มีกำรน ำปัจจัยมำปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน โดยพิจำรณำข้อมูลที่มีลักษณะ

ในรูปแบบของตรรกะจริงเท็จ (Boolean Logic) เชื่อมโยงเป็นโครงข่ำยควำมสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนกำร 3 กระบวนกำรดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที ่3 ลักษณะข้อมูลแบบตรรกะจริงเท็จ (Boolean Logic) 
ที่มำ: พยุง, ม.ป.ป. 

1) กำรจัดล ำดับชั้นในกำรวิเครำะห์ (Structuring the Hierarchy) 
   ในกำรวิเครำะห์เพ่ือตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่ดีที่สุด จะแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็นล ำดับชั้น  

ดังนี้คือ เป้ำหมำย (Goal) เกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub criteria) และทำงเลือก (Alternatives) โดยใน
แต่ละชั้นอำจมีหลำยเกณฑ์และในแต่ละเกณฑ์อำจมีหลำยเกณฑ์ย่อยก็ได้ ชั้นล่ำงสุดคือชั้นของทำงเลือก ดัง
ภำพที ่4 ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้  
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ระดับชั้นที่ 1 หรือระดับบนสุด แสดงจุดโฟกัสหรือเป้ำหมำยของกำรตัดสินใจ 
ระดับชั้นที่ 2 แสดงถึงเกณฑ์กำรตัดสินใจหลัก ที่มีผลต่อเป้ำหมำยในกำรตัดสินใจนั้น 
ระดับชั้นที่ 3 ลงมำ แสดงถึงเกณฑ์ย่อยของกำรตัดสินใจ ซึ่งจะมีจ ำนวนเท่ำไรนั้น ขึ้นอยู่กับ 

ควำมชัดเจนของเกณฑ์หลัก (อำจไม่จ ำเป็นต้องมี ถ้ำเกณฑ์หลักมีควำมชัดเจนพอ) 
ระดับชั้นที่ 4 หรือระดับชั้นสุดท้ำย คือทำงเอกที่เรำจะน ำมำพิจำรณำผ่ำนเกณฑ์กำรตัดสินใจ 

ตำมที่เรำก ำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4 ล ำดับชั้นในกำรวิเครำะห์ (Structuring the Hierarchy) 

2) กำรค ำนวณหำล ำดับควำมส ำคัญ (Calculation of Relative Priority) 
เนื่องจำกเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินใจแต่ละเกณฑ์นั้นมีควำมส ำคัญต่อเป้ำหมำยในกำร

ตัดสินใจไม่เท่ำกัน ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องหำน้ ำหนัก “ควำมส ำคัญ” ของแต่ละเกณฑ์ก่อนที่จะท ำกำรประเมิน
ทำงเลือก ในแต่ละชั้นผู้บริหำรหรือผู้เชี่ยวชำญหรือผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ให้คะแนนควำมส ำคัญหรือควำมชอบ
โดยกำรเปรียบเทียบของ (เกณฑ์หรือทำงเลือก) ทีละคู่ (Pairwise Comparison) โดยเริ่มจำกชั้นบนลงสู่ชั้น
ล่ำงโดยแบ่งระดับควำมส ำคัญหรือควำมชอบ (AHP Measurement Scale) ออกเป็น 9 ระดับ ดังตำรำงที่ 
20 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

   -  สร้ำงเมทริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินใจเป็นคู่ 
 

ตำรำงที่ 19 ตัวอย่ำงตำรำงเมทริกซ์ที่ใช้แสดงกำรเปรียบเทียบคู่ปัจจัย 
 

เกณฑ์ตัดสินใจ 
ปัจจัย 

A1 A2 A3 A4 

ปัจ
จัย

 

A1 a11 a12 a13 a14 
A2 a21 a22 a23 a24 
A3 a31 a32 a33 a34 
A4 a41 a42 a43 a44 

โดยที่ aij คือ สมำชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมทริกซ์ หมำยถึงผลกำรเปรียบเทียบควำมส ำคัญระหว่ำง
ปัจจัย Ai และ Aj 

-  ก ำหนดมำตรำส่วนในกำรวินิจฉัยเปรียบเทียบ  
 

Criteria 1 Criteria 2 

 

Criteria 3 

 

Criteria 4 

 
Sub Criteria 1 Sub Criteria 2 

 
Sub Criteria 3 

 
Sub Criteria 4 

 
Sub Criteria 5 

1 
Sub Criteria 6 

 

Alternative 1 Alternative 2 

 

Alternative 3 

 

Alternative 4 
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ตำรำงที ่20 กำรเปรียบเทียบควำมส ำคัญหรือควำมชอบของสองสิ่ง (Pairwise Comparison Scale) 
 

          เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
เท่ำกัน (Equally Preferred ) 1 
เท่ำกันถึงปำนกลำง (Equally to Moderately) 2 
ปำนกลำง (Moderately Preferred) 3 
ปำนกลำงถึงค่อนข้ำงมำก (Moderately to Strongly) 4 
ค่อนข้ำงมำก (Strongly Preferred) 5 
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกกว่ำ (Strongly to Very Strongly) 6 
มำกกว่ำ (Very Strongly Preferred) 7 
มำกกว่ำถึงมำกท่ีสุด (Very Strongly to Extremely) 8 
มำกที่สุด (Extremely Preferred) 9 
ที่มำ: วรำวุธ, ม.ป.ป. อ้ำงถึง Huizingh และ Virolijk, 1994 

 

3) กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล (Consistency) 
 กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล (Consistency) ควำมไม่สมเหตุสมผลหรือ

ข้อผิดพลำดเป็นสิ่งที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบเป็นคู่ จึงต้องมีกำรตรวจสอบควำม
สมเหตุสมผลของข้อมูล โดยกำรค ำนวณอัตรำส่วนควำมไม่คงเส้นคงวำ ( Inconsistency Ratio: CR) ถ้ำค่ำ 
CR เท่ำกับ 0 แสดงว่ำกำรเปรียบเทียบคู่ของส่วนประกอบมีควำมคงเส้นคงวำแบบสมบูรณ์ (มีควำม
สมเหตุสมผล) หำกค่ำ CR มำกกว่ำ 0.1 ควรจะต้องด ำเนินกำรเปรียบเทียบใหม่ 

 

CR  =  CI/RI 
 

  เมื่อ CI คือดรรชนีควำมสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
       CR คือสัดส่วนควำมสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) และ 
       RI คือดรรชนีค่ำสุ่มของควำมไม่สมเหตุสมผล (Random Inconsistency Index) ขึ้นอยู่กับขนำด
ของตำรำงเมทริกซ์ ดังตำรำงที่ 21 
 

  CI =  (λmax – จ ำนวนคู่ปัจจัย) / (จ ำนวนคู่ปัจจัย – 1) 
 

ตำรำงที่ 21 กำรเปรียบค่ำมำตรฐำน (Random Inconsistency Index: RI)  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

ที่มำ: Saaty, 1970 
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กำรวิเครำะห์แบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 
      กระบวนกำรวิเครำะห์ที่มีกำรน ำวิธีทำงคณิตศำสตร์จ ำลองควำมไม่แน่นอนที่อยู่ในรูปแบบของ
ข้อมูลที่มีควำมคลุมเครือ (Vagueness of Fuzziness) และควำมไม่แม่นย ำ (Impression) ของระบบที่
เกี่ยวข้องกับควำมคิดควำมรู้สึกของมนุษย์ เมื่อพิจำรณำส่วนประกอบต่ำงๆ ในควำมไม่แน่นอนเพ่ือก ำหนด
เงื่อนไขในกำรตัดสินใจ (Decision Making) โดยอำศัยเซตของควำมไม่เป็นสมำชิก (Set Membership) ซึ่งมี
กระบวนกำร 3 กระบวนกำรดังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 5 ลักษณะข้อมูลแบบคลุมเครือ (Fuzzy Logic) 
ที่มำ: พยุง, ม.ป.ป. 

-  ฟัซซิฟิเคชัน (Fuzzification) แปลงข้อมูลที่มีลักษณะ Crisp Data ให้เป็นอินพุต 
(Input) ของระบบฟัซซี ซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่ำควำมเป็นสมำชิก 

- กำรวินิจฉัย (Fuzzy Inference) ประมวลผลและตีควำมในลักษณะ If Input = …  
Then Output = … ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกิดขึ้นก่อน (Antecedent; If Part) และผลที่ตำมมำ 
(Consequent; Then Part)  

- ดีฟัซซิฟิเคชัน (Defuzzification) เนื่องจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกส่วนที่สองยังเป็น 
รูปแบบของฟัซซี จึงท ำกำรแปลงค่ำ Output ให้อยู่ในรูแบบข้อมูลที่มีลักษณะแบบ Crisp ตำมเดิม 

2. กำรวิเครำะห์กำรเลือกพื้นที่โดยใช้ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) 
               กำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) เพ่ือประเมินหำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมือง

เกษตรสีเขียว โดยกำรก ำหนดระดับคะแนนของตัวแปร (ปัจจัย) ซึ่งมีหลำยวิธี อำจจะเป็นกำรก ำหนดจำก
ผู้เชี่ยวชำญ กำรอ้ำงอิงเอกสำรงำนวิจัยที่มีอยู่และน ำมำปรับปรุงให้เหมำะสมกับสภำพของพ้ืนที่ กำรก ำหนด
ด้วยวิธีกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์  ส ำหรับกำรศึกษำนี้  ใช้กำรจ ำแนกระดับควำมเหมำะสมของ
สภำพแวดล้อมเพ่ือเลือกพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว โดยท ำกำรให้จ ำแนกระดับคะแนนของประเภทภำยในตัว
แปร (ปัจจัย) เพ่ือจัดค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land index) โดยใช้วิธีกำรของ Storie (1978) แล้ว 
ท ำกำรแบ่งช่วงของข้อมูลปัจจัยตำมระดับควำมเหมำะสมที่ก ำหนดไว้ของกรมวิชำกำรเกษตร  โดยแบ่งเป็น 
ข้อมูลที่มีระดับควำมเหมำะสมดังนี้ 

 

- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก (S1) 
- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) 
- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย (S3) 
- พ้ืนที่ที่ไม่มีควำมเหมำะสม (N) 
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กำรประเมินระดับควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ที่มีศักยภำพจะออกมำในรูปของตัวเลข          
(numerical  approach  หรือ parametric  approach) โดยใช้ตัวเลขที่แตกต่ำงกันแทนระดับขีดจ ำกัดของ
ปัจจัยที่แตกต่ำงกันของค่ำ land characteristic ของแต่ละปัจจัยในระดับชั้น (Classes) ตำมเค้ำโครงของ 
FAO เพ่ือจัดค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land index) โดยใช้วิธีกำรของ Storie (1978) 

 

ดังสมกำร 
 

  Land index ( L.I. ) = A1 x A2/100 x A3/100 x ………….. An/100 

 โดยที่  A1……… An   คือ ค่ำของตัวเลขที่ก ำหนดให้แทนระดับขีดจ ำกัดของแต่ละปัจจัยของ land 
characteristics 
 

ตำรำงที่ 22 ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 

ระดับขีดจ ำกัด คะแนน ชั้นควำมเหมำะสม 
ดัชนีควำมเหมำะสม 

( Land Index ) 
0, ไม่มี 100-95 S1 100-75 
1, เล็กน้อย < 95–85   
2, ปำนกลำง < 85–60 S2  
3, รุนแรง < 60–40 S3  
4, รุนแรงมำก    
-   แก้ไขได้ < 40-20 N1 50-25 
-  แก้ไขไม่ได้ < 20 N2 < 25 

ที่มำ: นคร และคณะ, 2541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-50 
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ภำพที่ 6 กรอบแนวคิดหลักกำรใช้กำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ร่วมกับกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ 

แผนที่แสดงพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียวเป็นแผนที่ซึ่งจะแสดงระดับควำม
เหมำะสมส ำหรับในกำรด ำเนินงำนเมืองเกษตรสีเขียว โดยได้มีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ปัจจัยที่แก้ไขได้ (เคมีและกำยภำพดินและคุณภำพน้ ำ) และปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ (สภำพภูมิอำกำศและพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยทำงกำรเกษตร) แล้วท ำกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) ตำมเค้ำโครงของ FAO เพ่ือจัดชั้นควำม
เหมำะสมของพ้ืนที่  

 

 3. ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) 
          ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ หรือ ระบบ GIS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) โดยข้อมูลลักษณะต่ำงๆ ในพ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำจะถูกน ำมำจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มี
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและรำยละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดตำมต้องกำร 

  “GIS เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และวิธีกำรที่ออกแบบมำเพ่ือ
กำรจัดเก็บ กำรจัดกำร กำรจัดท ำ กำรวิเครำะห์ กำรท ำแบบจ ำลอง และกำรแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ

ปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ ปัจจัยที่แก้ไขได้ 

ลักษณะปัจจัยที่เหมำะสมส ำหรับ 
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

 

ลักษณะปัจจัยที่เหมำะสมส ำหรับ 
พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

จัดระดับชั้นที่เหมำะสม 

 

จัดระดับชั้นที่เหมำะสม 

ลักษณะของปัจจัยทั้งสองประเภทที่
เหมำะสมส ำหรับพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

 

พ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

แผนที่พื้นที่เหมำะสมเมืองเกษตรสีเขียว 
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แก้ปัญหำกำรวำงแผนที่ซับซ้อน และปัญหำในกำรจัดกำร” ซึ่งเป็นค ำจ ำกัดควำมที่ได้ให้ไว้โดย Federal 
Interagency Coordinating Committee (1988) 

   TYDAC Technologies Inc. (1987) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ Geographic 
Information Systems (GIS) หรือระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ไว้ดังนี้ “Geographic Information System are 
software packages which can be use to create and analyze spatial information. With such 
systems, maps, air photos and diagrams describing natural and man-made features can be 
translated into an electronic code which can be recalled, modified and analyzed.” 

  “ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เป็นระบบโปรแกรมที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรสร้ำงและ
วิเครำะห์ข้อมูลรูปทรงสัณฐำนของวัตถุทุกอย่ำงบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) เกี่ยวกับระบบแผนที่ ภำพถ่ำยทำง
อำกำศและแผนผังต่ำงๆ ของลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ และมนุษย์สร้ำงขึ้น  สิ่งเหล่ำนี้
สำมำรถแปลควำมออกมำเป็นรหัสอิเลคโทรนิค ซึ่งเรียกออกมำใช้งำน แก้ไข และวิเครำะห์ข้อมูลได้” แต่จำก
กำรส ำรวจอัตรำส่วนในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ถือว่ำ ประสบผลส ำเร็จน้อยมำก (Marble และ Penquet, 
1983) ทั้งนี้เนื่องจำกมีปัญหำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์เป็นส่วนใหญ่ และกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพรำะข้อมูลที่
บันทึกไว้อำจผิดพลำดได้ซึ่งเป็นเรื่องของคณิตศำสตร์และซอฟท์แวร์ (ครรชิต, 2529) 

 อีกควำมหมำยหนึ่งคือ ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ หมำยถึง กระบวนกำรของกำรใช้
คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ (Geographic Data) และ
กำรออกแบบ (Personnel Design) ในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรจัดเก็บข้อมูล กำรปรับปรุงข้อมูล 
กำรค ำนวณ และกำรวิเครำะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ในทำงภูมิศำสตร์  หรือ 
หมำยถึง กำรใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในกำรจัดเก็บ  และกำรใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบำยสภำพต่ำงๆ บน
พ้ืนผิวโลก โดยอำศัยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลต่ำงๆ นั้นเอง ดังภำพที่  7 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 ลักษณะของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

4. โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ  
               โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภำพสูง ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ และกำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ 

ผู้ใช้โปรแกรมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่ำงๆ และแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกมำในรูป
ของตำรำง หรือแผนภูมิชนิดต่ำงๆ ได้ท้ังแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ กำรใช้งำนโปรแกรมไม่ซับซ้อน เหมำะส ำหรับ
ผู้ใช้ที่ต้องกำรประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำและรวดเร็ว แต่ก็ยังมีคนอยู่จ ำนวนไม่น้อยที่ยังมีแนวคิดที่ ว่ำ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ เป็นเรื่องที่ยำกและต้องใช้ควำมรู้ทำงสถิติเป็นอย่ำง
ดีบ้ำง โอกำสในกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนค่อนข้ำงน้อยบ้ำง เนื่องจำกกำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้พื้นฐำนทำงสถิติเป็นอย่ำงดีเสมอไป แต่ขอให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรน ำเสนอ

ที่มำ: หน่วยวิจัยระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น, ม.ป.ป. 
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ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น เช่น ค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วกำรใช้งำนโปรแกรม
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ มักจะเกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลในงำนวิจัย แต่ก็ไม่เสมอไป กล่ำวคือวิเครำะห์
ข้อมูลทำงสถิติ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้เป็นอย่ำงดี เช่น กำรท ำบัญชีและค ำนวณรำยรับ
รำยจ่ำยในครอบครัว ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์เพ่ือประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน วิเครำะห์
ทัศนคติ และควำมพึงพอใจต่อสิ่งต่ำงๆ (จุฬำวลัย และสันติ, 2554) 

วัตถุประสงค์คือ เป็นกำรแบ่งงำนออกเป็นสองส่วนใหญ่คือ ส่วนออกแบบก ำหนด
โครงสร้ำงตัวแปรและส่วนก ำหนดค่ำชุดตัวแปร โดยแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ 

- Variable view  เป็นส่วนก ำหนดคุณสมบัติของตัวแปร Variable โดยกำรสร้ำง 
และแก้ไขโครงสร้ำงตัวแปร  

 

ภำพที่ 8 กำรก ำหนดคุณสมบัติของตัวแปร (Variable view)   

 Name  =     ก ำหนดชื่อตัวแปร 
 Type  =     ก ำหนดชนิดของตัวแปร 
 Width   =     ก ำหนดจ ำนวนของค่ำตัวแปรหรือจ ำนวนควำมกว้ำงของค่ำตัวแปร 
 Decimals  =     ก ำหนดจ ำนวนของจุดทศนิยม 
 Label   =     ก ำหนดชื่อของตัวแปรจะมีผลเมื่อเรำออกแบบรำยงำนเป็นกรำฟ 
 Value   =     ก ำหนดค่ำตัวแปรโดยมิต้องไปก ำหนดที่ Variable view  
 Missing  =     ก ำหนดเมื่อไม่พบค่ำตัวแปรของชุดตัวแปรนั้น  
 Columns  =     ก ำหนดควำมกว้ำงของช่อง Columns ส ำหรับกรอกข้อมูล  
 Align   =     จัดค่ำของชุดตัวแปรให้ชิดซ้ำย กลำง หรือ ขวำ  
 Measure  =     ก ำหนดมำตรำวัดของตัวแปร  

-  D a t a  v i e w  เป็นส่วนก ำหนดค่ำชุดของตัวแปรในแต่ละชุดหรือ D a t a  e n t r y  

 

ภำพที ่9 กำรก ำหนดค่ำชุดของตัวแปร (Data view) 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษำ รวบรวม จัดท ำฐำนข้อมูล และหำพื้นที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเมืองเกษตร

สีเขียวจังหวัดหนองคำย 
2. เพ่ือเชื่อมโยงและแปลงฐำนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเมืองเกษตร      

สีเขียวจังหวัดหนองคำย 
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บทที ่2  
วิธีกำรด ำเนินกำร 

1. อุปกรณ์และวิธีด ำเนินกำร 

ในกำรศึกษำ จัดท ำฐำนข้อมูล (Database) และวิเครำะห์พ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับด ำเนินงำนเมือง
เกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคำย กำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่ที่เหมำะสมจังหวัดหนองคำย เพ่ือพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่
เกษตรสีเขียวและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน สำมำรถหำได้จำกสมกำรดังต่อไปนี้ 

พื้นที่เกษตรสีเขียว = Organic Farming + GAP + WQI – EIA 

กรอบควำมคิดในกำรศึกษำ วิเครำะห์พ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตร          
สีเขียวจังหวัดหนองคำย จะพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial analysis) โดยกำรน ำข้อมูลของ
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซึ่งน ำมำจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่ได้จัดท ำไว้ ร่วมกับกำรเตรียมข้อมูล
เพ่ิมเติมจำกข้อมูลที่มีพิกัดภูมิศำสตร์ที่แน่นอน ประกอบด้วยทั้งสิ้นจ ำนวน 26 ปัจจัย ทั้งปัจจัยทำงด้ำนบวก
และทำงด้ำนลบ อำทิเช่น ปริมำณคำร์บอนในดิน (Carbon: C) ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: 
OM) ควำมหนำแน่นรวมของดิน (Bulk Density) ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility) ควำมต้องกำรปูน 
(Lime Requirement) ค่ำปฏิกิริยำดิน พ้ืนที่โรงงำนอุตสำหกรรม และพ้ืนที่เสี่ยงภัยทำงกำรเกษตร เป็นต้น 
โดยข้อมูลจะถูกเตรียมขึ้นเป็นชั้นข้อมูลทั้งในรูปแบบ Vector และ Raster รวมถึงฐำนข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ 
(Attribute Database) จำกนั้นข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ จะถูกน ำเข้ำสู่กำรประมวลผล ซึ่งแบ่งกำรท ำงำน
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับ และกำรวิเครำะห์กำรเลือกพ้ืนที่
โดยใช้ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ ดังภำพที่ 10   

นอกจำกนั้นแล้วกำรรวบรวมข้อมูลจำกสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย ในด้ำนข้อมูลผล
ตรวจเลือดของเกษตรกร เพ่ือหำสำรพิษตกค้ำงในเลือด ควบคู่กับกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลเกษตรกร กำรเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถำม และกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงดิน จะท ำให้ทรำบถึงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ ควำม
เจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำรใช้หรือสัมผัสสำรเคมีของเกษตรกร แล้วน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติเพ่ือน ำมำเปรียบเทียบหำพ้ืนที่ที่มีควำมปลอดภัย และพ้ืนที่มีควำมเสียงจำกกำรท ำเกษตรกรรม
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กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม

ด้วยแบบสอบถำม 
กำรรวบรวมข้อมูลจำก

หน่วยงำนอื่น 

น ำเข้ำข้อมลูเชิงบรรยำย 

- ข้อมูลทั่วไป 

- ข้อมูลกำรปลูกพืช 
- ปริมำณผลผลิต 

- รำยได้ของเกษตรกร 

- ผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้สำรเคมี
ทำงกำรเกษตร 

- ผลกำรตรวจเลือด
จำกสำธำรณสุข 

โปรแกรมวิเครำะห์
ข้อมูลทำงสถิต ิ

ฐำนข้อมูล (Database) และพื้นที่เหมำะสม 
ในกำรด ำเนนิงำนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคำย 

ภำพที่ 10 กรอบแนวคิดหลักกำรใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้นร่วมกับกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ในกำรหำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคำย 
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2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. รวบรวมข้อมูล 
 1.1 รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 

ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำประกอบด้วยข้อมูลทำงระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และข้อมูลทำงสถิติ 
ทั้งในรูปแบบข้อมูลที่เป็นแผนที่ของระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และข้อมูลดิจิตอลที่มีพิกัดของจุดข้อมูลที่
แน่นอนเพ่ือน ำมำเตรียมข้อมูลในรูประบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ภำยในจังหวัดหนองคำย จ ำนวน 27 ฐำนข้อมูล         
ดังตำรำงที่ 23 โดยกำรวิเครำะห์กระบวนกำรล ำดับชั ้นเช ิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical 
Hierarchy Process: AHP) ใช้ข้อมูล 24 ฐำนข้อมูล (ล ำดับที่ 1-18) และกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของ
พ้ืนที่ (Land Index) ใช้ข้อมูล 27  ฐำนข้อมูล (ล ำดับ ที่ 1-19) 

ตำรำงที่ 23 ที่มำและรำยละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

ล ำดับที่ ข้อมูล ที่มำ รำยละเอียดข้อมูล 

1 ค่ำปฏิกิริยำดิน กรมพัฒนำที่ดิน 

ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ ของข้อมูลค่ำ
ปฏิกิริยำดินจำกจุดเก็บตัวอย่ำงของ
กรมพัฒนำที่ดินทั่วประเทศ 

2 ปริมำณควำมต้องกำรปูน 
กองวิเครำะห์ดิน  
กรมพัฒนำที่ดิน 

ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลปริมำณ
ควำมต้องกำรปูน 

3 ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 30 ปี กรมอุตุนิยมวิทยำ 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมที่ตั้ง
ทำงภูมิศำสตร์ จำกสถำนีตรวจวัด
ของกรมอุตุนิยมวิทยำทั่วประเทศ 

4 ปริมำณคำร์บอนในดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลปริมำณ
คำร์บอนในดิน 

5 ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน กรมวิชำกำรเกษตร 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลปริมำณ
อินทรียวัตถุ 

6 
ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุ
บวกท่ีเป็นด่ำง 

กรมวิชำกำรเกษตร 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลค่ำควำม
อ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่ำง 

7 ควำมหนำแน่นรวมของดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลควำม
หนำแน่นของดิน 
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ตำรำงที่ 23 (ต่อ) ที่มำและรำยละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ล ำดับที่ ข้อมูล ที่มำ รำยละเอียดข้อมูล 

8 ปริมำณแคลเซียมในดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลปริมำณ
แคลเซียมในดิน 

9 ปริมำณแมกนีเซียมในดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลปริมำณ
แมกนีเซียมในดิน 

10 
ควำมสำมำรถในกำร
แลกเปลี่ยนประจุบวก 

ของดิน 
กรมพัฒนำที่ดิน 

ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูล
ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน 

11 ค่ำควำมเค็มของดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลค่ำ
ควำมเค็มของดิน 

12 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลค่ำ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

13 
ปริมำณธำตุอำหำรในดิน 3 
ฐำนข้อมูล (N, P, K) 

กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลปริมำณ
ธำตุอำหำรในดิน 

14 
ควำมสำมำรถในกำร 

ซำบซึมน้ ำของดิน 
กรมพัฒนำที่ดิน 

ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลควำม
ในกำรซำบซึมน้ ำของดิน 

15 พ้ืนที่ชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลพ้ืนที่
ชลประทำน 

16 
พ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับ
เกษตรอินทรีย์ 

กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของพ้ืนที่
เหมำะสมส ำหรับเกษตรอินทรีย์ 

17 
จุดที่ตั้งโรงงำน
อุตสำหกรรม 

กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของโรงงำน
อุตสำหกรรม 
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ตำรำงที่ 23 (ต่อ) ที่มำและรำยละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ล ำดับที่ ข้อมูล ที่มำ รำยละเอียดข้อมูล 

18 
ดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไป 5 
ฐำนข้อมูล (DO, BOD, TCB, 
FCB และ NH3-N) 

กรมควบคุมมลพิษ - 

19 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยทำงกำรเกษตร 
3 ฐำนข้อมูล (Flood, 
Drought, Landslide) 

กรมพัฒนำที่ดิน 
ข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัด
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยทำงกำรเกษตร 

ข้อมูลจำกภำยนอกกรมพัฒนำที่ดินโดยกำรขอควำมร่วมมือจำกสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 
ส ำหรับข้อมูลผลตรวจเลือดของเกษตรกร เพ่ือหำสำรพิษตกค้ำงในเลือด ควบคู่กับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เกษตรกรจำกกำรลงพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกัน โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 

รวมถึงศึกษำกำรใช้โปรแกรมระบบร่วมตัดสินใจ (รตส.) (เมธี, 2543) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ในกระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์
แบบหลำยล ำดับชั้น ที่ใช้ในกำรค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของปัจจัย 

1.2 ลงพื้นที่ส ำรวจข้อมูลเกษตรกรโดยกำรเก็บแบบสอบถำม และสุ่มเก็บตัวอย่ำงดิน ซึ่งมีข้อมูล
ในกำรสอบถำม 3 ส่วน ดังนี้ 

- ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
- ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพของเกษตรกร 
- ควำมเจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำรใช้หรือสัมผัสสำรเคมี 

2.  เตรียมข้อมูล 
น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลมำท ำกำรเตรียมข้อมูลให้เป็นชั้นข้อมูลในระบบ 

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่จะใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินกำรขั้นต่อไป และตรวจสอบควำมถูกต้องโดยมีกำ ร
เตรียมข้อมูลที่ส ำคัญดังนี้ 

ข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ ได้แก่ ค่ำปฏิกิริยำดินจำกจุดเก็บตัวอย่ำงดินทั่วประเทศ 
ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลเชิงปริมำณพร้อมพิกัดที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ และชั้นข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ 
ปริมำณควำมต้องกำรปูน ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 30 ปี ปริมำณคำร์บอนในดิน ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน ค่ำ
ควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่ำง ควำมหนำแน่นรวมของดิน ปริมำณแคลเซียมในดิน ปริมำณแมกนีเซียม
ในดิน ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ค่ำควำมเค็ม ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมำณ 
ธำตุอำหำรในดิน และควำมซำบซึมน้ ำของดิน โดยมีกำรเตรียมข้อมูลที่ส ำคัญ คือ 

ค่าปฏิกิริยาดินมีวิธีการดังนี้ 
กระจำยค่ำปฏิกิริยำดินซึ่งเป็นจุดลงสู่ทุกพ้ืนที่โดยกำร Interpolate ค่ำ Moving Average  

ด้วยวิธีกำร Inverse Distance ด้วย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS ขนำด Grid Cell 30x30 ตำรำงเมตร 
แปลงข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview จะได้แผนที่ค่ำปฏิกิริยำดิน  

(Soil pH Map) เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อไป 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ด้วยกระบวนกำร Land Index 
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แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นรำยอ ำเภอเพ่ือน ำไปวิเครำะห์กระบวนกำรล ำดับ 
ชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 30 ปี มีวิธีการดังนี้ 
น ำเข้ำข้อมูลเชิงปริมำณและพิกัดภูมิศำสตร์แบบ Latitude-Longitude ในฐำนข้อมูลตำรำง  

Database File (.DBF) 
น ำเข้ำสู่ชั้นข้อมูล GIS  
แปลงพิกัดภูมิศำสตร์ลงสู่ระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N 
แปลงข้อมูลเข้ำสู่โปรแกรม ILWIS 3.1 
กระจำยค่ำข้อมูลซึ่งเป็นจุดลงสู่ทุกพ้ืนที่โดยกำร Interpolation โดยวิธี Moving Average  

ด้วยวิธีกำรถ่วงน้ ำหนักแบบ Inverse Distance ด้วย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS 3.1 ที่ขนำด Grid 
Cell 30x30 ตำรำงเมตร  

แปลงข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อไป 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ด้วยกระบวนกำร Land Index 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นรำยอ ำเภอเพ่ือน ำไปวิเครำะห์กระบวนกำรล ำดับ 

ชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

ปริมาณความต้องการปูนมีวิธีการดังนี้ 
น ำเข้ำข้อมูลเชิงปริมำณและพิกัดภูมิศำสตร์แบบ Latitude-Longitude ในฐำนข้อมูลตำรำง  

Database File (.DBF) 
น ำเข้ำสู่ชั้นข้อมูล GIS  
แปลงพิกัดภูมิศำสตร์ลงสู่ระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N 
แปลงข้อมูลเข้ำสู่โปรแกรม ILWIS 3.1 
กระจำยค่ำข้อมูลซึ่งเป็นจุดลงสู่ทุกพ้ืนที่โดยกำร Interpolation โดยวิธี Moving Average  

ด้วยวิธีกำรถ่วงน้ ำหนักแบบ Inverse Distance ด้วย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS 3.1 ที่ขนำด Grid 
Cell 30x30 ตำรำงเมตร  

แปลงข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อไป 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ด้วยกระบวนกำร Land Index 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นรำยอ ำเภอเพ่ือน ำไปวิเครำะห์กระบวนกำรล ำดับ 

ชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

ปริมาณคาร์บอนในดินมีวิธีการดังนี้ 
น ำเข้ำข้อมูลเชิงปริมำณและพิกัดภูมิศำสตร์แบบ Latitude-Longitude ในฐำนข้อมูลตำรำง  

Database File (.DBF) 
น ำเข้ำสู่ชั้นข้อมูล GIS 
แปลงพิกัดภูมิศำสตร์ลงสู่ระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N 
แปลงข้อมูลเข้ำสู่โปรแกรม ILWIS 3.1 
กระจำยค่ำข้อมูลซึ่งเป็นจุดลงสู่ทุกพ้ืนที่โดยกำร Interpolation โดยวิธี Moving Average  

ด้วยวิธีกำรถ่วงน้ ำหนักแบบ Inverse Distance ด้วย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS 3.1 ที่ขนำด Grid 
Cell 30x30 ตำรำงเมตร 
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แปลงข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อไป 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ด้วยกระบวนกำร Land Index 
แบ่งข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นรำยอ ำเภอเพ่ือน ำไปวิเครำะห์กระบวนกำรล ำดับ 

ชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
 ชั้นข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ ปริมำณอินทรียวัตถุ ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่ำง ควำม
หนำแน่นรวมของดิน ปริมำณแคลเซียมในดิน ปริมำณแมกนีเซียมในดิน ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน และควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน ท ำกำรเตรียมข้อมูลเช่นเดียวกับชั้นข้อมูล
ข้ำงต้นรวมถึงตรวจสอบควำมถูกต้องของชั้นข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูล และแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่มีควำมผิดพลำด 

 

3.  วิเครำะห์ข้อมูล  
3.1 กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

  กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์โดย ใช้กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยซึ่งใช้ปัจจัยจ ำนวน                  26 ปัจจัย
ดังที่กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้น (ข้อที่ 1.1) แล้วก ำหนดค่ำควำมส ำคัญของแต่ละปัจจัยแล้ววิเครำะห์หำค่ำน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญ ที่ใช้ในกำรค ำนวณทั้งแบบ Eigenvector และแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process: 
FAHP สุดท้ำยวิเครำะห์ควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบว่ำข้อมูลหรือปัจจัยที่ท ำกำรถ่วงน้ ำหนัก
มีควำมสมเหตุสมผลและยอมรับได้ 

     กำรวิเครำะห์พ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวั ดหนองคำย โดยใช้
กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจในกำรเลือกทำงเลือก รวมถึง
น ำควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ มำเป็นตัวช่วยในกำรวิเครำะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
กำรเตรียมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  3.1.1 กำรเตรยีมข้อมูล 
         ปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย 
ประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 24 ปัจจัย ดังตำรำงที่ 23 (ล ำดับที่ 1-18) ในที่นี้ขอแสดงกำรจัดล ำดับชั้น (Class) 
เพียง 2 ฐำนข้อมูล คือ ค่ำปฏิกิริยำดินและโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นตัวอย่ำงในเบื้องต้น 

1) ค่ำปฏิกิริยำดิน (Soil Acidity)  
      เปิดฐำนข้อมูล (Database) ในโปรแกรม ArcGIS 
 

 
 

ภำพที่ 11 กำรเลือกค่ำของปัจจัยโดยใช้ GIS ช่วยในกำรเลือกแต่ละอ ำเภอในจังหวัดหนองคำย 
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จังหวัดหนองคำย ใช้ฐำนข้อมูล ดังภำพที่ 11 ค่ำปฏิกิริยำดิน ของจังหวัดหนองคำย 
ใช้กำรคัดเลือกพ้ืนที่โดยพิจำรณำจำกขนำดของพ้ืนที่ที่มำกที่สุด เป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกพ้ืนที่
ตัวแทนช่วงค่ำ pH ของแต่ละอ ำเภอ โดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เข้ำมำช่วยในกำรเลือกตัวแทน 
pH ของแต่ละอ ำเภอโดยกำร Summarize พ้ืนที่ แต่ละช่วงค่ำของ pH ในแต่ละอ ำเภอ ดังภำพที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 12 กำร Summarize พ้ืนที่อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 

จำกรูปจะเห็นว่ำ เมื่อท ำกำร Summarize พ้ืนที่อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 
แล้วช่วงค่ำ pH ที่มีพ้ืนที่มำกที่สุดของอ ำเภอโพนพิสัยคือ pH < 4.5 อยู่ใน Class ที่ 1 เป็นกรดรุนแรงมำก 
จำกนั้นท ำกำรหำเช่นนี้ทุกอ ำเภอในจังหวัดหนองคำย จะได้ค่ำ pH ของแต่ละอ ำเภอ ดังตำรำงที่ 24 

ตำรำงที่ 24 ค่ำปฏิกิริยำดิน จังหวัดหนองคำย 

อ ำเภอ Class ช่วง pH ระดับควำมเป็นกรด 
กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 1 < 4.5 กรดรุนแรงมำก 
กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก 4 5.5-6.0 กรดน้อย 
กิ่งอ ำเภอรัตนวำปี 1 < 4.5 กรดรุนแรงมำก 
กิ่งอ ำเภอสระใคร 1 < 4.5 กรดรุนแรงมำก 
ท่ำบ่อ 1 < 4.5 กรดรุนแรงมำก 
โพนพิสัย 1 < 4.5 กรดรุนแรงมำก 
เมืองหนองคำย 1 < 4.5 กรดรุนแรงมำก 
ศรีเชียงใหม่ 4 5.5-6.0 กรดน้อย 
สังคม 2 4.5-5.0 กรดรุนแรง 
 

  2) โรงงำนอุตสำหกรรม  
    ในกำรวิเครำะห์หำทำงเลือกหรืออ ำเภอที่ เหมำะสมส ำหรับพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียว 

วิเครำะห์โดยใช้ควำมหนำแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งมีวิธีกำรดังนี้ 
          น ำเข้ำ shape file ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรม ในโปรแกรม ArcGIS 
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ภำพที่ 13 จุดโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวน 120,833 จุดของประเทศไทย 

เลือกจุดโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีจุดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคำย ดูจ ำนวนโรงงำน 
อุตสำหกรรมในแต่ละอ ำเภอ แล้วท ำกำรจัดแบ่งระดับชั้น (Classify) โรงงำนอุตสำหกรรมโดยพิจำรณำจำก
จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมต่อพ้ืนที่ (Density) ซึ่งข้ันตอนในกำรจัดแบ่งระดับชั้นท ำได้โดย ใช้ควำมหนำแน่น
สูงสุดที่ได้จำกกำรค ำนวณหำรด้วยระดับชั้นที่จะท ำกำรแบ่งระดับ 

ตำรำงที่ 25 จ ำนวน พ้ืนที่ ควำมหนำแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัดหนองคำย 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม พ้ืนที่ (ตำรำงกิโลเมตร) ควำมหนำแน่น 
กิ่งอ ำเภอสระใคร 6 203.0910 0.0246 
สังคม 19 460.7183 0.0412 
กิ่งอ ำเภอรัตนวำปี 24 296.3097 0.0776 
กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 36 362.5764 0.0993 
กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก 14 123.8004 0.1131 
โพนพิสัย 124 826.2481 0.1501 
ท่ำบ่อ 105 359.2478 0.2895 
ศรีเชียงใหม่ 66 153.4463 0.4301 
เมืองหนองคำย 212 490.4826 0.4322 

 

  
 

      จังหวัดหนองคำย มีควำมหนำนแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรมสูงสุด (Dmax) อยู่ที่อ ำเภอเมือง
หนองคำย มีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 0.4322 โรงงำนต่อตำรำงกิโลเมตร ท ำกำรแบ่งระดับชั้นควำมหนำแน่น
แบ่งเป็น 5 ชั้นดังนี้ 
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Dmax  =  0.4322 โรงงำนต่อตำรำงกิโลเมตร, ระดับชั้น= 5 
ดังนั้น ช่วงคะแนนแต่ละช่วง (Class Interval)  = 0.4322/5 

           = 0.0864 
ได้ระดับชั้นควำมหนำแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรมของจังหวัดหนองคำย ดังตำรำงที่ 34 

 

ตำรำงที่ 26 ระดับชั้นควำมหนำแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรม จังหวัดหนองคำย 
ระดับชั้น ช่วงชั้นข้อมูล ควำมเหมำะสม 

1 0-0.0864 น้อยที่สุด 
2 0.0865-0.1728 น้อย 
3 0.1729-0.2592 ปำนกลำง 
4 0.2593-0.3456 มำก 
5 0.3457-0.4322 มำกที่สุด 

  

  ท ำกำรเตรียมข้อมูลเช่นเดียวกันนี้ กับปัจจัยที่เหลือของจังหวัดหนองคำย เพ่ือเข้ำ
สู่ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ในล ำดับต่อไป 
 3.1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
             วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่งข้ันตอนที่ส ำคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้  
   1) พิจำรณำองค์ประกอบของปัญหำและจัดองค์ประกอบของปัญหำออกมำในรูปของแผนภูมิ
ระดับชั้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ภำพที่ 14 กำรจัดล ำดับชั้นในกระบวนกำรวิเครำะห์ จังหวัดหนองคำย 
 

  2) หำล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย โดยท ำกำรเปรียบเทียบองค์ประกอบในแต่ละ
ชั้น ให้ค่ำควำมส ำคัญดังตำรำงที่ 20 กำรเปรียบเทียบปัจจัยชั้นใดๆ นั้น ในตำรำงเมทริกซ์จะแสดงคู่
เปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ของชั้นถัดไป 
       จำกกำรก ำหนดมำตรฐำนดังกล่ำว สำมำรถสร้ำงเมทริกซ์เปรียบเทียบควำมส ำคัญของเกณฑ์กำร
ตัดสินใจในชั้นต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

   ชั้นแรก เป้ำหมำย (Goal) ในที่นี้ จังหวัดหนองคำย ประกอบด้วย หลักเกณฑ์จ ำนวน 4 
หลักเกณฑ์ ได้แก่ Organic Farming  GAP  WQI และ EIA 

 



60 

ตำรำงที ่27 ค่ำควำมส ำคัญเพ่ือเปรียบเทียบประเภทหลักเกณฑ์หลัก (ปัจจัยหลัก) 

เป้ำหมำยกำร
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ์ (ปัจจัย) 
Organic Farming GAP WQI EIA 

Organic Farming 1 5 6 9 
GAP 1/5 1 2 6 
WQI 1/6 1/2 1 3 
EIA 1/9 1/6 1/3 1 

        

 ท ำกำร Normalize ค่ำเพ่ือเป็นกำรลดควำมคลำดเคลื่อนของค่ำที่ก ำหนดไว้ตั้งแต่ 
แรกให้แคบลง โดยกำรหำผลรวมของแต่ละคอลัมน์แล้วน ำค่ำทุกค่ำในเมทริกซ์หำรด้วยผลรวมของแต่ละ
คอลัมน์และเมื่อรวมค่ำแต่ละแถวอีกครั้งจะมีค่ำเท่ำกับ 1 

ตำรำงที่ 28 กำรหำผลรวมในแนวตั้ง 

เป้ำหมำยกำร
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ์ (ปัจจัย) 
Organic Farming GAP WQI EIA 

Organic Farming 1 5 6 9 
GAP 1/5 1 2 6 
WQI 1/6 1/2 1 3 
EIA 1/9 1/6 1/3 1 
รวม       1.48              6.67         9.33                        19.00 

       1/1.48= 0.68, 5/6.67= 0.75, 6/9.33 = 0.64, 9/19.00 = 0.47 น ำค่ำที่ค ำนวณ
ได้ ใส่ลงในเมทริกซ์ 

ตำรำงที ่29 กำร Normalize ค่ำควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์หลัก (ปัจจัยหลัก) 

เป้ำหมำยกำร
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ์ (ปัจจัย) 
Organic Farming GAP WQI EIA 

Organic Farming 0.68 0.75 0.64 0.47 
GAP 0.14 0.15 0.21 0.32 
WQI 0.11 0.07 0.11 0.16 
EIA 0.08 0.02 0.04 0.05 
รวม                1.00           1.00                 1.00            1.00 

 
       ท ำกำรหำผลรวมของแต่ละแถว เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรค ำนวณหำค่ำน้ ำหนักของ

ปัจจัยแต่ละปัจจัย โดยกำรน ำผลรวมที่ได้หำรด้วยจ ำนวนคู่ปัจจัย จะได้ค่ำน้ ำหนักของแต่ละปัจจัยออกมำ 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ Organic 
Farming มีควำมส ำคัญ
มำกกว่ำ GAP  WQI 

และ EIA 
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ตำรำงที่ 30 กำรหำค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์หลัก (ปัจจัยหลัก) 

เป้ำหมำยกำร
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ ์(ปัจจัย) 
OF GAP WQI EIA 

OF 0.68 0.75 0.64 0.47 
GAP 0.14 0.15 0.21 0.32 
WQI 0.11 0.07 0.11 0.16 
EIA 0.08 0.02 0.04 0.05 

* OF คือ Organic Farming 
 

                รวมค่ำแต่ละแถว ในเมทริกซ์ 0.68 + 0.75 + 0.64 + 0.47 = 2.54 ค ำนวณหำ
น้ ำหนักควำมส ำคัญ (Eigenvector) โดยน ำค่ำผลรวมแต่ละแถวหำรด้วยจ ำนวนคู่ปัจจัย จะได้ 2.54/4 = 
0.636 

     ชั้นที่สอง หลักเกณฑ์ (Criteria) ได้แก่ Organic Farming GAP WQI และ EIA 
     Organic Farming ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) จ ำนวน 17 

หลักเกณฑ์ ท ำกำรเปรียบคู่หลักเกณฑ์ย่อย (ปัจจัยย่อย) ทั้งหมด โดยก ำหนดให้ 
SC1  = พ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำเกษตรอินทรีย์ (Organic Suitability) 

   SC2  = ปริมำณคำร์บอนในดิน (Carbon,: C) 
   SC3  = ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 

SC4  = ค่ำปฏิกิริยำดิน 
   SC5  = ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำง (Base Saturation: BS) 

SC6  = ควำมหนำแน่นรวมของดิน (Bulk Density) 
SC7  = ปริมำณแคลเซียมในดิน (Ca) 
SC8  = ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) 

   SC9  = ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility) 
SC10 = ปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) 
SC11 = ควำมต้องกำรปูน (Lime Requirement) 
SC12 = ปริมำณแมกนีเซียมในดิน (Mg)  
SC13 = ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 

   SC14 = ปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (Available N) 
SC15 = ควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน (Permeability)/(Hydraulic) 

   SC16 = ปริมำณน้ ำฝน (Annual Rain) 
   SC17 = พ้ืนที่ชลประทำน (Irrigated) 
 

เมทริกซ์เปรียบเทียบคู่หลักเกณฑ์ย่อยขนำด 17x17 (ขนำดเมทริกซ์เท่ำกับคู่ปัจจัยที่ทกำร 
เปรียบเทียบ) โดยท ำกำรใส่ค่ำควำมส ำคัญจำกตำรำงที่ 20 ลงในเมทริกซ์ 

 

 

 

 

0.636 
0.204 
0.113 
0.047 

 

2.54 
0.82 
0.45 
0.19 

Eigenvector 
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ตำรำงที่ 31 ค่ำควำมส ำคัญเพ่ือเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ย่อยของ Organic Farming 
 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 SC17 

SC1 1 4 2 7 5 5 4 4 4 1/3 4 7 4 4 1/2 4 6 
SC2 1/4 1 1/2 6 5 5 3 4 4 1/4 2 7 3 2 1/3 2 3 
SC3 1/2 2 1 7 5 5 4 4 4 1/4 3 7 4 3 1/2 3 6 
SC4 1/7 1/6 1/7 1 1/3 1/3 1/5 1/4 1/4 1/7 1/5 1 1/5 1/5 1/7 1/5 1/2 
SC5 1/5 1/5 1/5 3 1 1 1/3 1/2 1/2 1/5 1/3 3 1/2 1/3 1/5 1/3 1/2 
SC6 1/5 1/5 1/5 3 1 1 1/3 1/2 1/2 1/6 1/3 3 1/3 1/3 1/6 1/3 1 
SC7 1/4 1/3 1/4 5 3 3 1 2 2 1/4 1/2 5 1 1/2 1/4 1/2 5 
SC8 1/4 1/4 1/4 4 2 2 1/2 1 1 1/6 1/2 4 1 1/2 1/5 1/2 3 
SC9 1/4 1/4 1/4 4 2 2 1/2 1 1 1/6 1/2 4 1 1/2 1/5 1/2 3 
SC10 3 4 4 7 5 6 4 6 6 1 4 8 5 4 2 4 7 
SC11 1/4 1/2 1/3 5 3 3 2 2 2 1/4 1 5 2 1 1/4 1 4 
SC12 1/7 1/7 1/7 1 1/3 1/3 1/5 1/4 1/4 1/8 1/5 1 1/5 1/6 1/8 1/6 1/2 
SC13 1/4 1/3 1/4 5 2 3 1 1 1 1/5 1/2 5 1 1/2 1/4 1/2 5 
SC14 1/4 1/2 1/3 5 3 3 2 2 2 1/4 1 6 2 1 1/4 1 4 
SC15 2 3 2 7 5 6 4 5 5 1/2 4 8 4 4 1 4 6 
SC16 1/4 1/2 1/3 5 3 3 2 2 2 1/4 1 6 2 1 1/4 1 4 
SC17 1/6 1/3 1/6 2 2 1 1/5 1/3 1/3 1/7 1/4 2 1/5 1/4 1/6 1/4 1 

Normalize ค่ำควำมส ำคัญในตำรำงเมทริกซ์ แล้วท ำกำรค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตำมกำรค ำนวณข้ำงต้น (ดังวิธีกำร
ค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของชั้นแรก) 

GAP ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) จ ำนวน 16 หลักเกณฑ์ (ขนำด              
เมทริกซ์ 16x16) ได้แก่ 

   SC2  =  ปริมำณคำร์บอนในดิน (Carbon: C) 
   SC3  =  ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 

SC4  =  ค่ำปฏิกิริยำดิน 
   SC5  =  ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำง (Base Saturation: BS) 

SC6  =  ควำมหนำแน่นรวมของดิน (Bulk Density) 
SC7  =  ปริมำณแคลเซียมในดิน (Ca) 
SC8  =  ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) 

   SC9  =  ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility) 
SC10 =  ปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) 
SC11 =  ควำมต้องกำรปูน (Lime Requirement) 
SC12 =  ปริมำณแมกนีเซียมในดิน (Mg) 
SC13 =  ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 

   SC14 =  ปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (Available N) 
SC15 =  ควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน (Permeability)/(Hydraulic) 

   SC16 =  ปริมำณน้ ำฝน (Annual Rain) 
   SC17 =  พ้ืนที่ชลประทำน (Irrigated) 
 



63 

ตำรำงที่ 32 ค่ำควำมส ำคัญเพ่ือเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ย่อยของ GAP 
 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 SC17 

SC2 1 1/2 6 5 5 3 4 4 1/4 2 7 3 2 1/3 2 3 
SC3 2 1 7 5 5 4 4 4 1/4 3 7 4 3 1/2 3 6 
SC4 1/6 1/7 1 1/3 1/3 1/5 1/4 1/4 1/7 1/5 1 1/5 1/5 1/7 1/5 1/2 
SC5 1/5 1/5 3 1 1 1/3 1/2 1/2 1/5 1/3 3 1/2 1/3 1/5 1/3 1/2 
SC6 1/5 1/5 3 1 1 1/3 1/2 1/2 1/6 1/3 3 1/3 1/3 1/6 1/3 1 
SC7 1/3 1/4 5 3 3 1 2 2 1/4 1/2 5 1 1/2 1/4 1/2 5 
SC8 1/4 1/4 4 2 2 1/2 1 1 1/6 1/2 4 1 1/2 1/5 1/2 3 
SC9 1/4 1/4 4 2 2 1/2 1 1 1/6 1/2 4 1 1/2 1/5 1/2 3 
SC10 4 4 7 5 6 4 6 6 1 4 8 5 4 2 4 7 
SC11 1/2 1/3 5 3 3 2 2 2 1/4 1 5 2 1 1/4 1 4 
SC12 1/7 1/7 1 1/3 1/3 1/5 1/4 1/4 1/8 1/5 1 1/5 1/6 1/8 1/6 1/2 
SC13 1/3 1/4 5 2 3 1 1 1 1/5 1/2 5 1 1/2 1/4 1/2 5 
SC14 1/2 1/3 5 3 3 2 2 2 1/4 1 6 2 1 1/4 1 4 
SC15 3 2 7 5 6 4 5 5 1/2 4 8 4 4 1 4 6 
SC16 1/2 1/3 5 3 3 2 2 2 1/4 1 6 2 1 1/4 1 4 
SC17 1/3 1/6 2 2 1 1/5 1/3 1/3 1/7 1/4 2 1/5 1/4 1/6 1/4 1 

Normalize ค่ำควำมส ำคัญในตำรำงเมทริกซ์ แล้วท ำกำรค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตำมกำรค ำนวณข้ำงต้น (ดังวิธีกำร
ค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของชั้นแรก) 

WQI (Water Quality Index) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) จ ำนวน 5 
หลักเกณฑ ์(ขนำดเมทริกซ์ 5x5) ได้แก่ 

       WQI (Water Quality Index) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) จ ำนวน                  
5 หลักเกณฑ ์(ขนำดเมทริกซ์ 5x5) ได้แก่ 

-  ออกซิเจนละลำยน้ ำ (Dissolved Oxygen: DO) 
-  ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ในน้ ำ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
-  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ (Total Coliform Bacteria: TCB) 
-  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในน้ ำ (Fecal Coliform Bacteria: FCB) 
-  แอมโมเนียไนโตรเจนในน้ ำ (Ammonia: NH3-N) 

ตำรำงที่ 33 ค่ำควำมส ำคัญเพ่ือเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ย่อยของ WQI 

 DO BOD FCB TCB NH3 
DO 1 5 7 6 9 
BOD 1/5 1 5 4 7 
FCB 1/7 1/5 1 1/2 4 
TCB 1/6 1/4 2 1 2 
NH3 1/9 1/7 1/4 1/2 1 

       Normalize ค่ำควำมส ำคัญในตำรำงเมทริกซ์ แล้วท ำกำรค ำนวณหำน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตำมกำรค ำนวณข้ำงต้น          
(ดังวิธีกำรค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของชั้นแรก) 



64 

       EIA (Environmental Impact Assessment) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อย        
(Sub Criteria) จ ำนวน 2 หลักเกณฑ์ (ขนำดเมทริกซ์ 2x2) ได้แก่ 

-  Point Source (ขนำดเมทริกซ์ 2x2) ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม  
(Industrial) และ ชุมชน (Domestic) 

   -  Non-Point Source ได้แก่ เกษตรกรรม (Agriculture) 

ตำรำงที่ 34 ค่ำควำมส ำคัญเพ่ือเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ย่อยของ EIA 

 Point Source Non-Point Source 
Point Source 1 2 

Non-Point Source 1/2 1 
          
         -  Point Source ประกอบด้วย โรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial) และ ชุมชน 

(Domestic) จึงต้องมีกำรสร้ำงเมทริกซ์เพ่ือหำน้ ำหนักควำมส ำคัญเช่นกัน 

ตำรำงที่ 35 ค่ำควำมส ำคัญเพ่ือเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ย่อยล ำดับที่ 1 ของ Point Source 

 Domestic Industrial 
Domestic 1 1/3 
Industrial 3 1 

           

   Normalize ค่ำควำมส ำคัญในตำรำงเมทริกซ์ แล้วท ำกำรค ำนวณหำน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตำมกำรค ำนวณข้ำงต้น              
(ดังวิธีกำรค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของชั้นแรก) 
 

ทำงเลือก (Alternative) ของจังหวัดหนองคำย คืออ ำเภอจ ำนวน 9 อ ำเภอ 
  - กิ่งอ ำเภอสระใคร - สังคม 
  - กิ่งอ ำเภอรัตนวำปี - กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 
  - กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก - โพนพิสัย 
  - ท่ำบ่อ   - ศรีเชียงใหม ่
  - เมืองหนองคำย   
 

ในกำรวิเครำะห์หำทำงเลือกต้องท ำกำรวิเครำะห์ทุกหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) 
โดยหนองคำย ประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 24 ปัจจัยที่น ำมำวิเครำะห์ ดังนั้นจ ำนวน 1 ปัจจัย จะต้องท ำกำร
เปรียบเทียบคู่อ ำเภอจ ำนวน 9 คู่ซึ่งเป็นทำงเลือกของจังหวัดหนองคำย (ขนำดเมทริกซ ์9X9)  
  - ค่ำปฏิกิริยำดิน (Soil Acidity)  
      จำกตำรำงที่ 24 ค่ำปฏิกิริยำดิน ของจังหวัดหนองคำย สร้ำงเมทริกซ์เพ่ือ
เปรียบเทียบควำมส ำคัญของคู่ทำงเลือก (อ ำเภอ) เมทริกซ์ขนำด อ ำเภอxอ ำเภอ (9x9) แล้วใส่ค่ำควำมส ำคัญ
เพ่ือเปรียบเทียบทำงเลือกลงในเมทริกซ์ กำรเปรียบเทียบท ำได้โดยดูจำกช่วง pH เทียบกับค่ำควำมเหมำะสม
จริง เช่น ดินที่มี pH เป็นกลำงหรือ pH เท่ำกับ 7 ดีที่สุด กรณีเปรียบเทียบอ ำเภอศรีเชียงใหม่กับอ ำเภอสังคม 
จำกตำรำงเปรียบเทียบ ค่ำปฏิกิริยำดิน ของจังหวัดหนองคำย จะเห็นว่ำอ ำเภอศรีเชียงใหม่ มีช่วง pH 5.5-6.0 
มีควำมเป็นกรดน้อย และอ ำเภอสังคม มีช่วง pH 4.5-5.0 มีควำมเป็นกรดรุนแรง จึงกล่ำวได้ว่ำ อ ำเภอศรี
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เชียงใหม่มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอ ำเภอสังคม ส ำหรับฐำนข้อมูล (Database) ตัวอ่ืนๆ 
รวมถึงอ ำเภอที่เหลือก็ท ำกำรเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน 

 Normalize ค่ำควำมส ำคัญในตำรำงเมทริกซ์ แล้วท ำกำรค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตำมกำรค ำนวณข้ำงต้น (ดังวิธีกำร
ค ำนวณหำน้ ำหนักควำมส ำคัญของชั้นแรก) 

 3) วิเครำะห์หำควำมสอดคล้องกันของข้อมูล (Consistency Ratio, CR) ชั้นแรก 
เป้ำหมำย (Goal) ในที่นี้ จังหวัดหนองคำย หำควำมสอดคล้องโดยน ำน้ ำหนักควำมส ำคัญ (Eigenvector) ของ
แต่ละหลักเกณฑ์หลัก (ปัจจัยหลัก) คูณค่ำควำมส ำคัญโดยท ำกำรคูณให้ครบทุกค่ำในเมทริกซ์ ข้อสังเกตคือ ค่ำ
น้ ำหนักควำมส ำคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑ์ใดให้น ำไปคูณกับค่ำควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์นั้น 

 

ตำรำงที่ 36 กำรวิเครำะห์หำควำมสอดคล้องกันของข้อมูล 
เป้ำหมำยกำร

ตัดสินใจ 
หลักเกณฑ์ (ปัจจัย) 

OF GAP WQI EIA 
OF 1 5 6 9 
GAP 1/5 1 2 6 
WQI 1/6 1/2 1 3 
EIA 1/9 1/6 1/3 1 

* OF คือ Organic Farming 
 

  
OF 
GAP 
WQI 
EIA 

      Sum      16.576 

จำกนั้นท ำกำรแทนค่ำในสูตรต่อไป 
λmax  =  sum (consistency vector) / จ ำนวนคู่ปัจจัย 

  =  16.576 / 4 
  =  4.144 

CI  =  (λmax – จ ำนวนคู่ปัจจัย) / (จ ำนวนคู่ปัจจัย – 1) 
  =  (4.144 – 4) / (4 – 1) 
  =  0.048 

 

CR   =  CI/RI 
=  0.048 / 0.90 
=  0.05 

CR < 0.1 แสดงว่ำค่ำปัจจัยมีควำมสอดคล้องกันสำมำรถน ำ Eigenvector ไปใช้เป็นค่ำน้ ำหนักได้ 
 

0.636 
0.204 
0.113 
0.047 

 

Eigenvector 

4.335= ((1x0.636)+(5x0.204)+(6x0.113)+(9x0.047)) / 0.636 
4.114= ((0.2x0.636)+(1x0.204)+(2x0.113)+(6x0.047)) / 0.204 
4.107= ((0.17x0.636)+(0.5x0.204)+(1x0.113)+(3x0.047)) / 0.113 
4.020= ((0.11x0.636)+(0.17x0.204)+(0.33x0.113)+(1x0.047)) / 0.047 
 
 

Consistency vector 
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ส ำหรับหลักเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) และทำงเลือก (Alternative) ที่ได้ท ำกำร
จับคู่เปรียบเทียบทั้งหมด จะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกันของข้อมูลเช่นกัน วิธีกำรค ำนวณนั้น
เช่นเดียวกับกำรค ำนวณหำควำมสอดคล้องของชั้นแรก (ยกเว้นค่ำ RI จะมีค่ำเป็นไปตำมขนำดของเมทริกซ์ 
เช่น ถ้ำขนำดเมทริกซ์เท่ำกับ 5x5 ใช้ค่ำ RI เท่ำกับ 1.12 แต่ถ้ำกรณีที่ขนำดของเมทริกซ์มำกกว่ำ 15x15 ให้ใช้
ค่ำ RI ที่มำกท่ีสุดในที่นี้คือ 1.59) 

เมื่อวิเครำะห์ค่ำ CR แล้วพบว่ำ มีค่ำมำกกว่ำ 0.1 แสดงว่ำหลักเกณฑ์ (ปัจจัย) ที่
จับคู่เปรียบเทียบไม่มีควำมสอดคล้องกันควรท ำกำรพิจำรณำใหม่ หรือท ำกำรถ่วงน้ ำหนักให้ค่ำควำมส ำคัญ
ของหลักเกณฑ์ (ปัจจัย) ใหม่ แต่ถ้ำพบว่ำ CR มีค่ำน้อยกว่ำ 0.1 แสดงว่ำหลักเกณฑ์ (ปัจจัย) มีควำม
สอดคล้องกัน สำมำรถน ำค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญ (Eigenvector) ไปใช้ได ้

ขั้นตอนสุดท้ำยในกำรที่จะค ำนวณเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ว่ำอ ำเภอใดในจังหวัด
หนองคำยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ อ ำเภอไหนของจังหวัดหนองคำยเป็นพ้ืนที่ที่ถูกเลือกให้เป็นเมืองเกษตร
สีเขียวสำมำรถค ำนวณได้โดย 

ค่ำน้ ำหนักของทำงเลือก = ∑ (ค่ำน้ ำหนักของปัจจัยหลัก×ค่ำน้ ำหนักของปัจจัยย่อย) 
 

3.2 กำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) 
       กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมส ำหรับพ้ืนที่เมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย โดยกำร

ประยุกต์น ำทฤษฎีของ Storie คือ กำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) ในกำรแทน
ค่ำคะแนนของปัจจัยลงในสูตรควำมสัมพันธ์ โดยสำมำรถจัดช่วงชั้นข้อมูลของแต่ละปัจจัยดังนี้ 
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ตำรำงที่ 37 ข้อก ำหนดในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของปัจจัยทำงกำยภำพและเคมีของดินในกำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

      ระดับควำมเหมำะสม 
ปัจจัย 

หน่วย 
ช่วงควำมเหมำะสม 

ที่มำ พื้นที่เหมำะสมมำก  
(S1) 

พื้นที่เหมำะสมปำนกลำง 
 (S2) 

พื้นที่เหมำะสมน้อย  
(S3) 

พื้นที่ไม่เหมำะสม  
(N) 

ค่ำปฏิกิริยำดิน - 6.5-7.3 

5.5-6.0 4.5-5.0 
> 8.4 
< 4.5 

กรมพัฒนำท่ีดิน 6.0-6.5 5.0-5.5 

7.3-7.8 7.8-8.4 

ควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยน 
ประจุบวกของดิน (CEC) 

มิลลิกรัมสมมลู/ 
ดิน 100 กรัม 

> 20 
10-15 
15-20 

3-5 
5-10 

< 3 กรมพัฒนำท่ีดิน 

ค่ำควำมอิ่มตัวด้วยประจุบวกท่ีเปน็ด่ำง (BS) เปอร์เซ็นต ์ > 75 35-75 < 35 - 
กรมวิชำกำร 

เกษตร 
อินทรียวัตถ ุ
(ควำมลึกของผิวดิน 0–15 cm.) 

เปอร์เซ็นต ์ > 3.5 2.5-3.5 1.5-2.5 < 0.5 
กรมวิชำกำร 

เกษตร 

ปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ เปอร์เซ็นต ์
S Si C S Si C S Si C S Si C กรมพัฒนำท่ีดิน 

>0.1 >0.055 >0.075 0.07-0.1 
0.038-
0.055 

0.053-
0.075 

0.045-0.07 
0.024-
0.038 

0.032-
0.053 

<0.045 <0.024 <0.032 

ปริมำณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 15 10-15 3-10 < 3 กรมพัฒนำท่ีดิน 

ปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 90 60-90 30-60 < 30 กรมพัฒนำท่ีดิน 

ค่ำควำมเคม็ของดิน  เดซิซีเมน/เมตร < 2 2-4 4-8 > 8 กรมพัฒนำท่ีดิน 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ระดับชั้น สูง ปำนกลำง ต่ ำ - กรมพัฒนำท่ีดิน 
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           ตำรำงที่ 37 (ต่อ) ข้อก ำหนดในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของปัจจัยทำงกำยภำพและเคมีของดินในกำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

      ระดับควำมเหมำะสม 
ปัจจัย หน่วย 

ช่วงควำมเหมำะสม 
ที่มำ พื้นที่เหมำะสมมำก  

(S1) 
พื้นที่เหมำะสมปำนกลำง 

(S2) 
พื้นที่เหมำะสมน้อย  

(S3) 
พื้นที่ไม่เหมำะสม  

(N) 
ปริมำณแคลเซียมในดนิ มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 2,000 1,000-2,000 400-1,000 < 400 กรมพัฒนำที่ดนิ 

ปริมำณแมกนีเซียมในดนิ มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 365 120-365 36-120 < 36 กรมพัฒนำที่ดนิ 

ควำมต้องกำรปูน (LR) กิโลกรัม/ไร่ < 350 

350-400 
400-450 
450-500 
500-550 
550-600 

600-650 
650-675 
675-700 

> 700 กรมพัฒนำที่ดนิ 

ควำมหนำแนน่รวมของดิน กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร < 1.3 1.3-1.4 1.4-1.6 > 1.6 กรมพัฒนำที่ดนิ 

ควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน เซนติเมตร/ชั่วโมง 2.00-6.25 
0.5-2.0 

6.25-12.5 
0.125-0.5 
12.5-25.0 

< 0.125 
> 25.0 

กรมพัฒนำที่ดนิ 
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ตำรำงที่ 38 ข้อก ำหนดในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของปัจจัยทำงด้ำนภูมิอำกำศในกำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

   ระดับควำมเหมำะสม 
    ปัจจัย 

หน่วย 
ช่วงควำมเหมำะสม 

ที่มำ พ้ืนที่เหมำะสมมำก 
(S1) 

พ้ืนที่เหมำะสมปำนกลำง
(S2) 

พ้ืนที่เหมำะสมน้อย  
(S3) 

พ้ืนที่ไม่เหมำะสม  
(N) 

ปริมำณน้ ำฝน มิลลิเมตร > 3,000 
1,200-2,400 
2,400-3,000 

120-1,200 < 120 กรมพัฒนำที่ดิน 

 
ตำรำงที่ 39 ข้อก ำหนดในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของปัจจัยทำงด้ำนคุณภำพน้ ำในกำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียว 
 

   ระดับควำมเหมำะสม 
   ปัจจัย 

หน่วย 
ช่วงควำมเหมำะสม 

ที่มำ พ้ืนที่เหมำะสมมำก 
(S1) 

พ้ืนที่เหมำะสมปำนกลำง
(S2) 

พ้ืนที่เหมำะสมน้อย  
(S3) 

พ้ืนที่ไม่เหมำะสม  
(N) 

ออกซิเจนละลำยน้ ำ  
(Dissolved Oxygen: DO) 

มิลลิกรัม/ลิตร > 8.8 8.4-8.8 6.1-8.4 < 6.1 กรมควบคุมมลพิษ 

ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ในน้ ำ
(Biochemical Oxygen Demand: BOD) 

มิลลิกรัม/ลิตร < 1.5 1.5-2 2-4 > 4 กรมควบคุมมลพิษ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ 
(Total Coliform Bacteria: TCB) 

เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร 

< 5,000 5,000-20,000 20,000-160,000 > 160,000 กรมควบคุมมลพิษ 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในน้ ำ 
(Fecal Coliform Bacteria: FCB) 

เอ็มพีเอ็น/100
มิลลิลิตร 

< 1,000 1,000-4,000 4,000-90,000 > 90,000 กรมควบคุมมลพิษ 

แอมโมเนียไนโตรเจนในน้ ำ  
(Ammonia: NH3-N) 

มิลลิกรัม/ลิตร < 0.22 0.22-0.5 0.5-1.83 > 1.83 กรมควบคุมมลพิษ 
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ตำรำงที่ 40 พ้ืนที่ชลประทำน และโรงงำนอุตสำหกรรม แบ่งระดับชั้นโดยกำรสร้ำงแนวกันชน (Buffer Zone) 

      ระดับควำมเหมำะสม 
   ปัจจัย 

หน่วย 
ช่วงควำมเหมำะสม 

ที่มำ พ้ืนที่เหมำะสมมำก 
(S1) 

พ้ืนที่เหมำะสมปำนกลำง
(S2) 

พ้ืนที่เหมำะสมน้อย  
(S3) 

พ้ืนที่ไม่เหมำะสม  
(N) 

ระยะห่ำงจำกโรงงำนอุตสำหกรรม กิโลเมตร > 15 10-15 5-10 < 5 กรมพัฒนำที่ดิน 

ระยะห่ำงจำกพ้ืนที่ชลประทำน กิโลเมตร < 5 5-10 10-15 > 15 กรมพัฒนำที่ดิน 

70 

 



71 

 

ตัวแปรที่จะน ำเข้ำสู่กำรวิเครำะห์ Land Index จะต้องท ำกำรกรองช่วงค่ำของปัจจัย 
ในแต่ละช่วงค่ำที่เป็นไปตำมชั้นควำมเหมำะสม แล้วท ำกำรก ำหนดคะแนนตำมชั้นควำมเหมำะสมนั้น ดังตำรำงที ่22 

ผลลัพธ์ที่ได้จะปรำกฏเป็นค่ำคะแนนในแต่ละระดับชั้นควำมเหมำะสมของแต่ละ 
ปัจจัย ท ำกำรรวม (Union) ปัจจัยทั้งหมดให้อยู่ใน Shape file เดียวกันด้วยโปรแกรม ArcGIS วิเครำะห์โดย
ใช้ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) ซึ่งสำมำรถท ำกำรประเมินศักยภำพพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับ
เมืองเกษตรสีเขียว ได้ดังสมกำร 

Land index (L.I.) = A1 x A2/100 x A3/100 x ………….. An/100 

โดยที่ A1……… An คือค่ำของตัวเลขท่ีก ำหนดให้แทนระดับขีดจ ำกัดของแต่ละปัจจัย 
ของ land characteristics ซึ่งในวิธีกำรศึกษำนี้จะท ำกำรก ำหนดตัวแปร (ปัจจัย) ดังนี้ 

A1 คือ  ค่ำคะแนนของปริมำณน้ ำฝน (Annual Rain) 
 A2  คือ  ค่ำคะแนนของค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำง  

                    (Base  Saturation: BS) 
A3   คือ  ค่ำคะแนนของควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน              
           (CEC) 
A4 คือ ค่ำคะแนนของพ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

               (Organic Suitability) 
       A5 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณคำร์บอนในดิน (Carbon: C) 
     A6 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 

       A7 คือ ค่ำคะแนนของค่ำปฏิกิริยำดิน (pH) 
       A8 คือ ค่ำคะแนนของควำมหนำแน่นรวมของดิน (Bulk Density) 
       A9 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณแคลเซียมของดิน (Ca) 
       A10 คือ ค่ำคะแนนของค่ำควำมเค็ม (EC) 
       A11 คือ ค่ำคะแนนของควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility) 
      A12 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) 
       A13 คือ ค่ำคะแนนของควำมต้องกำรปูน (Lime Requirement) 
       A14 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณแมกนีเซียมของดิน (Mg) 
       A15 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 
       A16 คือ ค่ำคะแนนของปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (Available N) 
       A17 คือ ค่ำคะแนนของควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน 
     (Permeability)/(Hydraulic) 
       A18 คือ ค่ำคะแนนของพ้ืนที่ชลประทำน (Irrigated) 
       A19 คือ ค่ำคะแนนของโรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial) 
       A20 คือ ค่ำคะแนนของออกซิเจนละลำยน้ ำ (Dissolved Oxygen: DO) 
       A21 คือ ค่ำคะแนนของควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ในน้ ำ  
                   (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
       A22 คือ ค่ำคะแนนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ  
                   (Total Coliform Bacteria: TCB) 
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 A23 คือ ค่ำคะแนนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในน้ ำ 
                    (Fecal Coliform Bacteria: FCB) 

A24 คือ ค่ำคะแนนของแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ ำ (Ammonia: NH3-N) 
A25 คือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
A26 คือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
A27 คือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม 

 

ค ำนวณหำพื้นที่จะไดช้ั้นข้อมูลแผนที่ระดับควำมเหมำะสมส ำหรับพ้ืนที่เมืองเกษตร 
สีเขียวของจังหวัดหนองคำย โดยมีกำรแบ่งระดับควำมเหมำะสมที่ก ำหนดไว้ตำมเค้ำโครงของ FAO ดังนี้ 

- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก (S1) 
- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) 
- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย (S3) 

        -   พ้ืนที่ที่ไม่มีควำมเหมำะสม (N) 
 

3.3 กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
ร่วมกับวิธีกำรวิเครำะห์กำรเลือกพ้ืนที่โดยใช้ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที ่(Land Index) 

 กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process : AHP)
ร่วมกับวิธีกำรวิเครำะห์กำรเลือกพ้ืนที่โดยใช้ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที ่(Land Index) เป็นกำรวิเครำะห์
หำพ้ืนที่เหมำะสมของเมืองเกษตรสีเขียว โดยกำรน ำผลลัพธ์ของทั้งสองวิธีมำท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกันโดยใช้
โปรแกรม ArcGIS 

 ส ำหรับกระบวนกำรวิเครำะห์หำพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับเมืองเกษตรสีเขียวโดยใช้กระบวนกำรล ำดับ
ชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ร่วมกับกำรวิเครำะห์เลือกพ้ืนที่
โดยใช้ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที ่(Land Index) มีข้ันตอนดังนี ้

     หลังจำกท่ีท ำกำรวิเครำะห์ AHP ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญจำกกำรค ำนวณทั้ง
สองแบบ คือ  กำรค ำนวณแบบ Eigenvector และ กำรค ำนวณแบบ Fuzzy AHP เรียบร้อยแล้ว น ำค่ำ
น้ ำหนักท่ีได้จำกกำรค ำนวณท้ังสองวิธีใส่ลงใน Attribute ของ Shape file จังหวัดหนองคำย 

    ท ำกำรวิเครำะห์ Geoprocessing โดยกำร Union ผลลัพธ์ของทั้งสองวิธีที่อยู่ในรูป Shape file 
เข้ำด้วยกัน ใน Attribute จะปรำกฏทั้ง Field ข้อมูลที่เป็นค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญจำกกำรค ำนวณแบบ 
Eigenvector และ กำรค ำนวณแบบ Fuzzy AHP และค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) ในแต่ละ
อ ำเภอของจังหวัดหนองคำย 
    รวม (Summarize) ผลลัพธ์ทั้งสำมค่ำคือ ค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญจำกกำรค ำนวณแบบEigenvector 
และ กำรค ำนวณแบบ Fuzzy AHP และค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) ผลที่ได้คือ ผลลัพธ์
จำกกำรรวมทั้งสำมค่ำเข้ำด้วยกัน (เพ่ิมขึ้นอีก 1 field เป็น Field ของผลรวม) แล้วท ำกำร Normalize ค่ำ
ของผลรวมใหม่ ผลลัพธ์สุดท้ำยจะได้พ้ืนที่เหมำะสมของจังหวัดหนองคำย 4 ระดับ คือ พ้ืนที่เหมำะสมมำก 
(S1) พ้ืนที่เหมำะสมปำนกลำง (S2) พ้ืนที่เหมำะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่ไมเ่หมำะสม (N) 
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 3.4 โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ (SPSS) 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ โดยกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ (SPSS) มำท ำกำร

วิเครำะห์ข้อมูล หลังจำกที่ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลผลตรวจเลือดของเกษตรกร ข้อมูลจำก
แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ฯลฯ แล้วท ำกำรประมวลผลออกมำในรูปของตัวเลข เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบข้อมูลถึง
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์  

สำมำรถล ำดับขั้นตอนในกำรท ำงำนได้ดังนี้ คือ 
                   -    น ำข้อมูลจำกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มำท ำกำรลงรหัสข้อมูล ท ำกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูล
ใหม่ ก ำหนดรำยชื่อตัวแปร และคุณสมบัติต่ำงๆ ของตัวแปรให้ครบถ้วน 

- น ำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมำบันทึกลงในแฟ้มข้อมูล ท ำกำรจัดกลุ่ม ปรับรหัสข้อมูล หรือ 
สร้ำงตัวแปรใหม่ข้ึนจำกข้อมูลเดิม ตำมควำมต้องกำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

- ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้ค ำสั่งวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
- ท ำกำรบันทึกผล จัดพิมพ์ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
- อ่ำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ตีควำม และสรุปผล 
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ฐำนข้อมูลแผนที่ 1:50,000 ที่กรมพัฒนำที่ดินมีอยู่นั้นครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยในรำยงำนฉบับ
นี้จะเน้นรำยละเอียดของข้อมูลจังหวัดหนองคำย มีฐำนข้อมูลที่น ำมำใช้ทั้งหมด 27 ข้อมูล ได้แก่ 

1. ค่ำปริมำณน้ ำฝน (แผนที่ 11 หน้ำ 75) 
2. พ้ืนที่ชลประทำน (แผนที่ 12 หน้ำ 75) 
3. ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  (แผนที่ 13 หน้ำ 76) 
4. ค่ำระดับควำมเป็นกรดด่ำงของดิน (แผนที่ 14 หน้ำ 76) 
5. พ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับเกษตรอินทรีย์ (แผนที่ 15 หน้ำ 77) 
6. ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน (แผนที่ 16 หน้ำ 77) 
7. ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน (แผนที่ 17 หน้ำ 78) 
8. ค่ำปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน (แผนที่ 18 หน้ำ 78) 
9. ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน (แผนที่ 19 หน้ำ 79) 
10. ค่ำปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน (แผนที่ 20 หน้ำ 79) 
11. ค่ำปริมำณแคลเซียมของดิน (แผนที่ 21 หน้ำ 80) 
12. ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดิน (แผนที่ 22 หน้ำ 80) 
13. ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (แผนที่ 23 หน้ำ 81) 
14. ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำงของดิน (แผนที่ 24 หน้ำ 81) 
15. ค่ำควำมเค็มของดิน (แผนที่ 25 หน้ำ 82) 
16. ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดิน (แผนที่ 26 หน้ำ 82) 
17. ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน (แผนที่ 27 หน้ำ 83) 
18. ค่ำปริมำณควำมต้องกำรปูนของดิน (แผนที่ 28 หน้ำ 83) 
19. จุดที่ตั้งโรงงำนอุตสำหกรรม (แผนที่ 29 หน้ำ 84) 
20. ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ (แผนที่ 30 หน้ำ 84)  
21. ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ในน้ ำ (แผนที่ 31 หน้ำ 85)  
22. ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ (แผนที่ 32 หน้ำ 85) 
23. ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ (แผนที่ 33 หน้ำ 86) 
24. ค่ำปริมำณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ ำ (แผนที่ 34 หน้ำ 86) 
25. พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม (แผนที่ 35 หน้ำ 87) 
26. พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง (แผนที่ 36 หน้ำ 87) 
27. พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม (แผนที่ 37 หน้ำ 88) 
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 แผนที่ 11 ค่ำปริมำณน้ ำฝน จังหวัดหนองคำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนที่ 12 พ้ืนที่ชลประทำน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 13 ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน จังหวัดหนองคำย 

 
แผนที่ 14 ค่ำระดับควำมเป็นกรดด่ำงของดิน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 15 พ้ืนที่ที่เหมำะสมส ำหรับเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคำย 

 

แผนที่ 16 ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 17 ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน จังหวัดหนองคำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ 18 ค่ำปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 19 ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน จังหวัดหนองคำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ 20 ค่ำปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 21 ค่ำปริมำณแคลเซียมของดิน จังหวัดหนองคำย 

 
 

แผนที่ 22 ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดิน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 23 ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน จังหวัดหนองคำย 

 
แผนที่ 24 ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่ำงของดิน จังหวัดหนองคำย 
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 แผนที่ 25 ค่ำควำมเค็มของดิน จังหวัดหนองคำย 

 
  แผนที่ 26 ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดิน จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 27 ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน จังหวัดหนองคำย 
 

 
แผนที่ 28 ค่ำปริมำณควำมต้องกำรปูนของดิน จังหวัดหนองคำย 
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 แผนที่ 29 จุดที่ตั้งโรงงำนอุตสำหกรรม จังหวัดหนองคำย 

 

แผนที่ 30 ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 31 ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ในน้ ำ จังหวัดหนองคำย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ 32 ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 33 ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ จังหวัดหนองคำย 

 
แผนที่ 34 ค่ำปริมำณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ ำ จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 35 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม จังหวัดหนองคำย 
 

 

แผนที่ 36 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง จังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 37 พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม จังหวัดหนองคำย 
 

3. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินงำน เริ่มต้นเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 
สิ้นสุดเดือน มกรำคม พ.ศ. 2558 

สถำนที่ด ำเนินกำร 1. สถำนที่ตั้ง จังหวัดหนองคำย 
2. Site Characterization - 
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บทที่ 3 
ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

1. ผลกำรวิเครำะห์หำทำงเลือกโดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (AHP) และวิธีกำร
วิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) 

จำกกำรวิเครำะห์หำทำงเลือกโดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) ซึ่งใช้กำรค ำนวณ 2 แบบคือ กำรค ำนวณแบบ Eigenvector และแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy 
Process: FAHP พบว่ำ 

กำรค ำนวณแบบ Eigenvector พบว่ำพ้ืนที่ที่เป็นทำงเลือก 5 อันดับแรกของ จังหวัดหนองคำย คือ อ ำเภอเมือง
หนองคำย มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.159 รองลงมำคือ อ ำเภอสังคม อ ำ เภอท่ำบ่อ อ ำเภอโพนพิสัย และกิ่งอ ำเภอโพธิ์
ตำก มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.136, 0.117, 0.114 และ 0.106 ตำมล ำดับ  

กำรค ำนวณแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process: FAHP พบว่ำพ้ืนที่ที่เป็นทำงเลือก 5 อันดับแรกของ 
จังหวัดหนองคำย คือ อ ำเภอเมืองหนองคำย มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.779 รองลงมำคือ อ ำเภอท่ำบ่อ กิ่งอ ำเภอโพธิ์
ตำก อ ำเภอโพนพิสัย และกิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ มีน้ ำหนักควำมส ำคัญเท่ำกับ 0.596, 0.578, 0.577 และ 0.515 ตำมล ำดับ ดัง
ตำรำงที่ 41 ค่ำน้ ำหนักแสดงให้เห็นถึงค่ำควำมน่ำจะเป็นที่ควรจะน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวเป็นล ำดับแรก
จนถึงล ำดับท้ำยสุด ซึ่งพิจำรณำจำกกำรใช้ควำมส ำคัญเชิงพ้ืนที่โดยใช้แผนที่ฐำนจ ำนวน 24 ฐำนข้อมูล 
 

ตำรำงที่ 41 ผลกำรวิเครำะห์เชิงล ำดับชั้น ค่ำถ่วงน้ ำหนัก AHP จงัหวัดหนองคำย 

ค่ำถ่วงน้ ำหนัก Eigenvector ค่ำถ่วงน้ ำหนัก Fuzzy AHP 
เมืองหนองคำย 0.159 เมืองหนองคำย 0.779 
สังคม 0.136 ท่ำบ่อ 0.596 
ท่ำบ่อ 0.117 กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก 0.578 
โพนพิสัย 0.114 โพนพิสัย 0.577 
กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก 0.106 กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 0.515 
ศรีเชียงใหม่ 0.101 กิ่งอ ำเภอรัตนวำปี 0.483 
กิ่งอ ำเภอสระใคร 0.091 สังคม 0.482 
กิ่งอ ำเภอรัตนวำปี 0.089 กิ่งอ ำเภอสระใคร 0.444 
กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 0.086 ศรีเชียงใหม่ 0.254 
 

กำรค ำนวณหำพ้ืนที่จะได้ชั้นข้อมูลพ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวของ 
จังหวัดหนองคำย ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) โดยใช้แผนที่ฐำนจ ำนวน 24 
ฐำนข้อมูล มีกำรแบ่งระดับควำมเหมำะสมที่ก ำหนดไว้ตำมเค้ำโครงของ FAO ดังนี้  

- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก (S1)    114,682.2  ไร่ 
- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2)  220,395.1  ไร่ 
- พ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย (S3)    403,663.7  ไร่  
- พ้ืนที่ที่ไม่มีควำมเหมำะสม (N)     862,130.0  ไร่ 

 
 
 



90 

 

 
แผนที่ 38 พ้ืนที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย  

                       

 
แผนที่ 39 พ้ืนที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย 

                       
 

2. กำรวิเครำะห์พื้นที่เหมำะสมในกำรด ำเนินโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว 

 

ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์เชิงล ำดับชั้น แบบ Eigen Vector 
 

 ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์เชิงล ำดับชั้น แบบ Fuzzy AHP 
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แผนที่ 40 พ้ืนที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) 
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แผนที่ 41 พ้ืนทีเ่หมำะสมในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย 
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แผนที่ 42 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดหนองคำย 
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ตำรำงที่ 42 พ้ืนที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนเมืองเกษตรสีเขียว รำยอ ำเภอ จังหวัดหนองคำย 

ล ำดับ อ ำเภอ 
พื้นที่เหมำะสมมำก 

(S1) 
พื้นที่เหมำะสมปำนกลำง 

(S2) 
พื้นที่เหมำะสมน้อย 

(S3) 
พื้นที่ไม่เหมำะสม 

(N) 
รวม พื้นที่ (ไร่) ร้อยละของ S1/พื้นที ่

1 กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก   39,508.19    26,861.70       1,019.94            1.81     67,391.63  71,502.53 55.25 

2 ศรีเชียงใหม่   22,934.34    33,395.10     22,400.83       3,411.92     82,142.19  88,624.90 25.88 

3 สังคม   53,542.79    42,400.73     32,741.67       3,511.37    132,196.57  26,6093.80 20.12 

4 ท่ำบ่อ   22,107.44    97,622.70     61,650.33     10,933.13    192,313.59  207,488.10 10.65 

5 โพนพิสยั    3,447.15    22,268.19    137,213.11    238,142.52    401,070.97  477,210.20 0.72 

6 กิ่งอ ำเภอสระใคร        12.23     1,568.70     15,408.04     78,365.06     95,354.03  117,297.80 0.01 

7 เมืองหนองคำย          0.00    28,868.61    194,916.26     37,984.39    261,769.26  283,284.50 0.00 

8 กิ่งอ ำเภอรัตนวำป ี            -               -       11,233.13    154,879.67    166,112.80  171,137.50 0.00 

9 กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่            -               -       10,796.23    191,723.79    202,520.02  209,410.60 0.00 
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3. สถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของประเทศไทย และผลกระทบจำกสำรพิษตกค้ำงของ 
    เกษตรกร 

ในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมีแนวโน้มพ่ึงพำสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชมำกข้ึน จำกสถิติของส ำนักควบคุมพืชและวัสดุทำงกำรเกษตรได้รำยงำนมูลค่ำกำรน ำเข้ำวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรประเภทสำรเคมีในปี 2554 พบว่ำ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 22,034 
ล้ำนบำท (คณะท ำงำนพัฒนำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสำธำรณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิชีววิถี, 
ม.ป.ป.) แม้ว่ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรจะมีประโยชน์ต่อกำรควบคุมกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้
ระดับหนึ่ง แต่ก็มีควำมเป็นพิษโดยตัวสำรเคมีเองอยู่ด้วยประกอบกับกำรใช้สำรเคมีที่ไม่ถู กต้องของตัว
เกษตรกรและกำรใช้ที่มำกเกินควำมจ ำเป็น รวมทั้งกำรใช้โดยปรำศจำกนโยบำยและมำตรกำรทำง
กฎหมำยที่ควบคุมอย่ำงเข้มงวดจึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหำต่อสุขภำพเกษตรกรและผู้บริโภคเกิดปัญหำ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ใน
กำรศึกษำครั้งนี้จึงขอน ำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำรเคมีทำงกำรเกษตร สถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีทำง
กำรเกษตร ผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร และกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรสำรเคมีทำงกำรเกษตรเพ่ือ
ประโยชน์ของกำรน ำเข้ำกำรผลิตกำรจ ำหน่ำยและกำรน ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรไปใช้อย่ำงปลอดภัย 

กำรน ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรไปใช้อย่ำงปลอดภัย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่พ้ืนที่กำร
เพำะปลูกยังคงมีอยู่เท่ำเดิม ในปี 2554 พบว่ำ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 22,034 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นกำรบ่งชี้ว่ำเกษตรกรของไทยมีปริมำณกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ว่ำสำรเคมี
ทำงกำรเกษตรจ ำพวกปุ๋ยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชในกำรผลิตอำหำรช่วยลดควำมเสี่ยง
ในเรื่องควำมเสียหำยต่อผลผลิตท ำให้ผลิตภำพทำงกำรเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรและ
เศรษฐกิจของประเทศ แต่กำรใช้สำรเคมีที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสมก็จะท ำให้เกิดผลกระทบ
ด้ำนต่ำงๆ กล่ำวคือด้ำนสุขภำพ พบว่ำในปี 2550 มีเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 39 ด้ำนสิ่งแวดล้อม พบกำรตกค้ำงของสำรเคมีในสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้ำน
เศรษฐกิจผลกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐศำสตร์ โดยกำรวิเครำะห์ผลกระทบภำยนอกจำกสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชพบว่ำ ในปี 2553 มีมูลค่ำผลกระทบภำยนอกสูงถึง 14,000 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำ 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำกับต้นทุน ผลกระทบภำยนอกท ำให้ต้นทุนที่แท้จริงจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชสูงถึง 
32,000 ล้ำนบำทต่อปี และมีสถิติเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี นอกจำกนี้ยังมีควำมเสียหำยจำกกำรส่งออกท่ีมี
สำเหตุมำจำกสำรตกค้ำงในสินค้ำทำงกำรเกษตรท ำให้เกิดควำมเสียหำยปีละประมำณ 800-900 ล้ำนบำท
ส่งผลทำงลบต่อภำพลักษณ์ของประเทศในฐำนะผู้ส่งออกสินค้ำทำงกำรเกษตรและอำหำรรำยใหญ่ของโลก 

ส ำหรับประเทศไทยสถิติจำกปี 2553 พ้ืนที่ถือครองทำงกำรเกษตร เฉพำะที่นำ พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น สวนผัก และไม้ดอกประมำณ 143 ล้ำนไร่ และเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี แต่สถิติกำรใช้ปุ๋ย
และสำรเคมีทำงกำรเกษตรกลับมีปริมำณสูงขึ้นอย่ำงมำก โดยจำกข้อมูลปี 2549 พบว่ำประเทศไทยมีกำร
น ำเข้ำปุ๋ยและสำรเคมีกำรเกษตร 3.6 ล้ำนตัน เมื่อเข้ำสู่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2550 - 2554 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะลดกำรน ำเข้ำปุ๋ยและสำรเคมีกำรเกษตรให้ไม่เกินปีละ 3.5 
ล้ำนตัน แต่กลับปรำกฏว่ำในปีแรกของแผนพัฒนำฯ มีกำรน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นเป็น 4.5 ล้ำนตัน และเมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนำฯในปี 2554 มีกำรน ำเข้ำปุ๋ยและสำรเคมีกำรเกษตรรวม 6.3 ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำ 93,844 
ล้ำนบำท (ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2556) 
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0 

โดยสำรเคมีกำรเกษตรที่น ำเข้ำมำในประเทศไทยถูกน ำเข้ำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ำมชำติ 6 บริษัทฯ 
และบริษัทฯ อ่ืนๆ อีก 230 บริษัท มีบริษัทผลิตสูตรส ำเร็จ 90 บริษัท ผู้ค้ำส่ง 543 รำยและผู้ค้ำปลีก
15,822 รำย (ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุทำงกำรเกษตร, 2555 อ้ำงถึงใน คณะท ำงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตสำธำรณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค, ออนไลน์) บริษัทท้องถิ่นของไทยจะน ำสำรออกฤทธิ์ดังกล่ำว มำ
ผสมและบรรจุขำยไปยังร้ำนค้ำปลีกและเกษตรกร เนื่องมำจำกประเทศไทยยังไม่สำมำรถที่จะผลิตสำรออก
ฤทธิ์ได้เอง จึงเป็นกำรน ำเข้ำมำเพ่ือบรรจุขำยภำยในประเทศหรือมีกำรผสมสำรอ่ืนๆ แล้วจึงบรรจุขำย
ต่อไปประเทศผู้ผลิตสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช โดยประเทศไทยน ำเข้ำมำกที่สุดคือประเทศจีน 70.32 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมำคืออินเดีย 5.72 เปอร์เซ็นต์ อิสรำเอล 4.12 เปอร์เซ็นต์ มำเลเซีย 4.11 เปอร์เซ็นต์ 
โปแลนด์ 3.33 เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอเมริกำ 1.69 เปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซีย 1.62 เปอร์เซ็นต์ เยอรมนี 1.56 
เปอร์เซ็นต์ ไต้หวัน 1.22 เปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่น 1.05 เปอร์เซ็นต์ และจำกประเทศอ่ืนๆ อีก 5.26 เปอร์เซ็นต์ 
(ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2556) กำรจะควบคุมสำรพิษทำงกำรเกษตรใน 
6 เมืองเกษตรสีเขียวได้ จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนจำก ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท ำกำรรวบรวมทั้งปริมำณ
และชนิดของสำรพิษอันตรำยโดยร่วมมือกับกรมวิชำกำรเกษตรที่ขึ้นทะเบียนน ำเข้ำสำรพิษทำงกำรเกษตร 
และพำณิชย์จังหวัด คอยควบคุมปริมำณสำรพิษที่มีกำรน ำเข้ำมำยังร้ำนขำยปลีกในแต่ละจังหวัดเป็นล ำดับ
แรก และสำธำรณสุขประจ ำจังหวัดคอยรำยงำนผลเลือดของเกษตรกรและประชำชนในจังหวัดให้คอยเฝ้ำ
ระวังควำมปลอดภัย ให้ชุมชนเข้ำใจเรื่องกำรดูและรักษำสุขภำพของประชำชนในจังหวัด นี่คงเป็น
มำตรกำรแรกๆ ที่จังหวัดจะคอยกระตุ้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที ่15 ปริมำณกำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชระหว่ำง ปี 2548–กันยำยน 2555 
ที่มำ: ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุทำงกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2555 
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ในปี 2554 มีปริมำณกำรน ำเข้ำสูงที่สุดในรอบ 15 ปีส่วนหนึ่งอำจเป็นผลมำจำกกำรประกำศ
พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2552 ส่งผล
ให้วัตถุอันตรำยทุกชนิดสิ้นสภำพทะเบียนเดิมในวันที่ 22 สิงหำคม 2554 และต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนตำม
เงื่อนไขใหม่ทั้งหมด ผู้ประกอบกำรจึงมีกำรน ำเข้ำล่วงหน้ำ เพ่ือจะได้จ ำหน่ำยไปได้อีก 2 ปีระหว่ำงรอขึ้น
ทะเบียนใหม่จึงท ำให้ปริมำณกำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชสูงกว่ำปี 2555 และเม่ือทะเบียนเดิมสิ้นสภำพ
ปริมำณกำรน ำเข้ำสำรก ำจัดแมลงในปี 2555 จึงลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด 

 

ภำพที ่16 สถิติมูลค่ำกำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชระหว่ำง ปี 2548–กันยำยน 2555 
ที่มำ: ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุทำงกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2555 

 

จำกสถิติกำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช นอกจำกสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของตลำดผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งแล้ว 
ยังสะท้อนภำพให้เห็นถึงปริมำณกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของคนไทยในแต่ละปีว่ำมีแนวโน้มจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ท ำให้อุตสำหกรรมเคมีทำงกำรเกษตรเติบโตอย่ำงมำก เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงสำรเคมีได้ง่ำยและมี
กำรใช้มำกเกินควำมพอดี หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเพรำะศัตรูพืชต่ำงๆ มีกำรปรับตัวเพ่ือต่อต้ำนสำรเคมีทำง
กำรเกษตรมำกยิ่งขึ้น 

- ผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของประเทศไทย 
     จำกข้อมูลสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของประเทศไทยดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ

มีกำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรมำกเป็นล ำดับต้นๆของโลก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ำสำรเคมี
ทำงกำรเกษตรจ ำพวกปุ๋ยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชอำหำร ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องควำม
เสียหำยต่อผลผลิตท ำให้ผลิตภำพทำงกำรเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของ
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ประเทศ แต่กำรใช้สำรเคมีที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและไม่ถูกต้องเหมำะสมจะท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนต่ำงๆ
มำกมำย ทั้งในด้ำนสุขภำพของเกษตรกรผู้บริโภค ด้ำนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ 

    ด้ำนสุขภำพ จำกข้อมูลสถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่สูงมำก สะท้อนถึง
ผลกระทบที่เกิดกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สำรเคมีและผู้บริโภค โดยปัจจุบันพบว่ำ ปัญหำสุขภำพที่มีควำม
เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร กลำยเป็นปัญหำใหญ่และรุนแรงมำกในประเทศไทย ซึ่งส ำนัก
โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำสถิติสัดส่วนของเกษตรกรที่มี
ควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชจำกเกษตรกรทั่วประเทศพบว่ำ  ในปี 2540 มีจ ำนวน
มำกถึงร้อยละ 16.35 หรือ 89,926 คน จำกจ ำนวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2550 ผลกำรตรวจพบว่ำ มีเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 39 (ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสำธำรณสุข อ้ำงถึง
ในมูลนิธิชีววิถี, 2554) ดังตำรำงที ่43 

 

ตำรำงที่ 43 ผลกำรตรวจเลือดร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชปี ปี 2540-2550  

หมำยเหตุ: ND (Non Detect) หมำยถึงไม่สำมำรถตรวจสอบได้ 
ที่มำ: ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข, 2554 
 
 

ปี ผลกำรตรวจเลือดร้อยละของเกษตรกร (เปอร์เซ็นต์) 
2540 15.96 
2541 16.35 
2542 13.38 
2543 18.88 
2544 24.19 
2545 29.41 
2546 ND 
2547 ND 
2548 ND 
2549 27.60 
2550 38.52 
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ภำพที ่17  ผลกำรตรวจเลือดร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช  
              ในปี 2540-2550 
ที่มำ: ส ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข, 2554 

 

ทั้งนี้ปัญหำด้ำนสุขภำพและควำมเสี่ยงจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือผลกระทบที่เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอำกำรในทันทีหลังจำกสัมผัสสำรเคมี เช่น คลื่นไส้ อำเจียน 
ปวดหัว ปวดกล้ำมเนื้อ ท้องร่วง หำยใจติดขัด และตำพร่ำ เป็นต้น และผลกระทบที่เป็นพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิด
จำกกำรสะสมที่ก่อให้เกิดโรค หรือปัญหำอ่ืนๆ เช่น มะเร็ง เบำหวำน อัมพฤกษ์ อัมพำต โรคผิวหนังต่ำงๆ 
กำรเป็นหมัน กำรพิกำรของทำรกแรกเกิด เป็นต้น นอกเหนือจำกผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงกำร
ตกค้ำงขอสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในอำหำร ได้เพ่ิมควำมเสี่ยงต่อผู้บริโภคโดยเฉพำะกลุ่มรำยได้ต่ ำ  และ
ผู้บริโภคในเมืองที่พ่ึงพำอำหำรปรุงส ำเร็จและไม่สำมำรถเข้ำถึงผักและผลไม้ที่ปรำศจำกสำรเคมี 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ส ำคัญอีกประกำรของสำรเคมีกำรเกษตรคือปัญหำกำรตกค้ำง
ของสำรเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำเหตุเกิดจำกกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีในระหว่ำงกำรฉีดพ่น เนื่องจำก
สำรเคมีส่วนใหญ่จะกระจำยจำกบริเวณของพืชที่ต้องกำรฉีดพ่นลงสู่พ้ืนและบำงส่วนระเหยอยู่ในอำกำศท ำ
ให้มีกำรสะสมอยูใ่นพ้ืนดินและน้ ำ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในธรรมชำติ ในที่สุดจะส่งผลให้
เกิดกำรสะสมของสำรเคมีในห่วงโซ่อำหำรและท ำให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อำหำรทุกระดับได้รับ
ผลกระทบ นอกจำกนี้ ยังท ำลำยแมลงที่เป็นประโยชน์ในกำรช่วยท ำลำยแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ ำ ตัวเบียน 
หรือแมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง เป็นต้น กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรยังเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน ซึ่งเป็น
สัตว์ที่ช่วยย่อยสลำยเศษซำกอินทรียวัตถุในดิน ท ำให้ดินอุดมสมบูรณ์ โปร่งร่วนซุย อำกำศถ่ำยเทได้ดี 
สอดคล้องกับค ำบอกเล่ำของเกษตรกรที่ว่ำ เมื่อมีกำรฉีดพ่นยำแลนเนท (เมโทมิล) และฟอสดริ้น (เมวิน
ฟอส) ในแปลงผักเมื่อมีนกบินเข้ำมำในแปลงผักนกจะตำย (วิทญำ และสำมำรถ, 2554) ส ำหรับสำรเคมี
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืชนอกจำกจะตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมแล้ว ปุ๋ยเคมียังสร้ำงปัญหำมลพิษให้กับแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติและควำมเสี่ยงทำงด้ำนสุขภำพ ประเดน็ปัญหำกำรเพิ่มขึ้นของธำตุอำหำรในอ่ำวไทยที่มำกเกินไป 
และปัญหำสำหร่ำยมีพิษที่เพ่ิมจ ำนวนมหำศำลนั้น ซึ่งสำเหตุหนึ่งคือปุ๋ยเคมีส่วนเกิน จำกพ้ืนที่เกษตรถูกชะ
ล้ำงและไหลลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ โดยเฉพำะกำรท ำเกษตรแบบเข้มข้นกำรใช้ปุ๋ยเคมีในปริมำณมำกเกิน
ควำมต้องกำรของพืชยังส่งผลให้น้ ำใต้ดินมีกำรปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้ำงควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของ
ประชำชน โดยเฉพำะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุด (วิทญำ และสำมำรถ, 2554) 
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ด้ำนเศรษฐกิจ แม้กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรจะส่งผลให้เกิดผลิตภำพมำกยิ่งขึ้น แต่อย่ำงไร
ก็ตำมกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้เกิดควำมสูญเสีย
ทำงเศรษฐกิจ เป็นมูลค่ำมหำศำลได้ เห็นได้จำกผลกำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐศำสตร์โดยกำร
วิเครำะห์ผลกระทบทำงตรงซึ่งตั้งอยู่บนฐำนของกำรประมำณค่ำจำกค่ำใช้จ่ำยจริงมูลค่ำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
โดยในป ี2553 มีมูลค่ำผลกระทบภำยนอกสูงถึง 14,000 ล้ำนบำทและเมื่อผนวกมูลค่ำกำรน ำเข้ำกับต้นทุน
ผลกระทบภำยนอกท ำให้ต้นทุนที่แท้จริงของสังคมจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชสูงถึง 32,000 ล้ำนบำท
ต่อปีและพบว่ำเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่18 ต้นทุนผลกระทบภำยนอกจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 
ที่มำ: สุวรรณำ และคณะ, 2556 อ้ำงถึงในเครือข่ำยเตือนภัยสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช, 2556 
 

- กำรตกค้ำงของสำรพิษในผักและผลไม้ 
     ผักที่พบกำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชมำกที่สุด คือ ผักและผลไม้ที่ได้รับ “ตรำรับรอง

มำตรฐำน Q” โดยภำพรวมของผัก Q 87.5 เปอร์เซ็นต์ พบกำรตกค้ำงของสำรเคมี และมีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน MRLs (ปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุดที่ยอมรับได้) มำกถึง 62.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักและผลไม้ที่
จ ำหน่ำยในห้ำงค้ำปลีก อยู่ในเกณฑ์รองลงมำ อยู่ที่ 53.3 เปอร์เซ็นต์ และแหล่งจ ำหน่ำยที่ตกมำตรฐำน 
MRLs น้อยที่สุด คือตลำด อยู่ที่ 40.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน ำผักและผลไม้มำสุ่มตรวจ ได้แก่ คะน้ำ ถั่วฝักยำว 
พริก ผักชี กะเพรำ ส้ม สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล ฝรั่ง และแตงโม ในห้องปฏิบัติกำรซึ่งได้รับกำรรับรอง “ISO 
17025” เพ่ือวิเครำะห์หำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชโดยเฉพำะผลปรำกฎว่ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่พบตกค้ำงใน
ผักและผลไม้ทุกชนิด คือ คลอร์ไพริฟอสและไซเปอร์เมทริน ซึ่งเป็นสำรที่อยู่ในไทยแพนแบนลิสต์ทั้ง 2 
ชนิด รวมทั้งคำร์เบนดำซิมที่สุ่มตรวจเฉพำะในผลไม้ (ส้ม , แอปเปิ้ล และสตรอเบอร์รี่) ก็พบกำรตกค้ำงใน
ผลไม้ทั้ง 3 ชนิด ในปริมำณท่ีสูงกว่ำค่ำ MRLs หลำยเท่ำตัว ซึ่ง “คำร์เบนดำซิม” เป็นสำรเคมีก ำจัดโรคพืช
ที่ไม่สำมำรถตรวจได้จำกกำรสุ่มตรวจโดยทั่วไป ท ำให้ที่ผ่ำนมำหน่วยงำนภำครัฐเองก็อำจไม่ได้เฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์กำรตกค้ำงของสำรชนิดนี้เท่ำที่ควร ที่น่ำกังวลมำกคือสำรชนิดนี้เป็นชนิดดูดซึม จึงตกค้ำงเข้ำ
ไปในเนื้อเยื่อของผักและผลไม้และไม่สำมำรถขจัดออกด้วยกำรล้ำงได้ 
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ภำพที่ 19 ผักและผลไม้ปนเปื้อนสำรเคมีที่เกินค่ำปริมำณสำรตกค้ำงสูงสุดที่ยอมรับได้ (MRLs) 
ที่มำ: ASTV ผู้จัดกำรรำยวัน, 2557 
 
 

 
ภำพที่ 20 สำรเคมีตกค้ำงสูงสุดในส้มสำยน้ ำผึ้ง ฝรั่ง และแอปเปิ้ล 
ที่มำ: ASTV ผู้จัดกำรรำยวัน, 2557 
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ภำพที่ 21 สำรเคมีตกค้ำงสูงสุดในคะน้ำ กะเพรำ สตรอเบอรี่ ส้มจีน และถั่วฝักยำว 
ที่มำ: ASTVผู้จัดกำรรำยวัน, 2557 
 
 

 
ภำพที่ 22 สำรเคมีตกค้ำงสูงสุดในผักชี แตงโม และพริกแดง 
ที่มำ: ASTVผู้จัดกำรรำยวัน, 2557 
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ภำพที่ 23 ข้อสันนิษฐำนที่พบสำรพิษตกค้ำงในผักและผลไม้ที่ผ่ำนตรำรับรองมำตรฐำน Q 
ที่มำ: ASTVผู้จัดกำรรำยวัน, 2557 
 

- กำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของประเทศไทย 
จำกกำรรวบรวมข้อมูลผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ของสำรเคมีทำงกำรเกษตร จะเห็นได้ว่ำกำรใช้

สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสม จะสร้ำงควำมสูญเสียให้แก่ประเทศใน
หลำยๆด้ำน ทั้งในด้ำนปัญหำสุขภำพ สิ่งแวดล้อม และด้ำนเศรษฐกิจ ดังนั้นในกำรน ำสำรเคมีทำงกำร
เกษตรมำใช้จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในบริหำรจัดกำรสำรเคมีของประเทศอย่ำงเป็นระบบเพ่ือลดปัญหำ
ต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

- กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 โดยรำยละเอียดของ

พระรำชบัญญัติ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยมีหน้ำที่ส ำคัญคือ ก ำหนดนโยบำยมำตรกำรและ
แผนกำรก ำกับดูแลวัตถุอันตรำย ทั้งนี้พระรำชบัญญัติดังกล่ำวก ำหนดให้มีกำรแบ่งวัตถุอันตรำยออกตำม
ควำมจ ำเป็นแก่กำรควบคุม รวมทั้งก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรำยและให้
มีกำรประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย ชีวิต หรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรและก ำหนดกำรน ำเข้ำส่งออกและผลิตวัตถุอันตรำย โดยก ำหนดให้แบ่งวัตถุอันตรำยออกเป็น 
4 ชนิดดังนี้ 

วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรำยที่กำรผลิตกำรน ำเข้ำกำรส่งออกหรือกำรมีไว้ใน
ครอบครองต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรำยที่กำรผลิตกำรน ำเข้ำกำรส่งออกหรือกำรมีไว้ใน
ครอบครองต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อนและต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดด้วย 

วัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรำยที่กำรผลิตกำรน ำเข้ำกำรส่งออกหรือกำรมีไว้ใน
ครอบครองต้องได้รับใบอนุญำต 

วัตถุอันตรำยชนิดที่  4  ได้แก่ วัตถุอันตรำยที่ห้ำมมิให้มีกำรผลิตกำรน ำเข้ำกำรส่งออกหรือกำรมี
ไว้ในครอบครอง 

ทั้งนี้กรมวิชำกำรเกษตร และกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกำศก ำหนดให้สำรป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรชนิดที่ 2, 3 และ 4 ที่ต้องก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิดซึ่ง
กำรผลิตหรือกำรน ำเข้ำซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 หรือ 3 ที่อยู่นอกรำยชื่อที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
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จะต้องน ำมำข้ึนทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน และเมื่อได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนแล้ว จึงจะผลิต
หรือน ำเข้ำได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ออกประกำศกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนไว้คือ ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำต้องยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
วัตถุมีพิษกองควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตรกรมวิชำกำรเกษตรซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทดลองเบื้องต้นเพื่อทรำบประสิทธิภำพและข้อมูลพิษเฉียบพลัน 
ขั้นตอนที่ 2 กำรทดลองชั่วครำวเพื่อสำธิตกำรใช้และข้อมูลพิษระยะปำนกลำง 
ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผลขั้นสุดท้ำยเพ่ือรับกำรขึ้นทะเบียนโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะ

ประเมินผลกำรทดลองควำมปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพียงพอต่อกำรใช้ซึ่งรวมทั้งพิษเรื้อรัง
ระยะยำว (2 ปี) ต่อสัตว์ทดลอง ทั้งนี้ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมมำตรำ 51 โดยก ำหนดให้กำรควบคุมโฆษณำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองผู้บริโภค 

     อนุสัญญำรอตเตอร์ดัม ว่ำด้วยกระบวนกำรแจ้งข้อมูลสำรเคมีล่วงหน้ำส ำหรับสำรเคมี
อันตรำยและสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์บำงชนิดในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International Trade: PIC) เป็นอนุสัญญำระหว่ำงประเทศในกำรควบคุมกำรน ำเข้ำ
และกำรส่งออกสำรเคมีอันตรำยต้องห้ำมหรือจ ำกัดกำรใช้อย่ำงเข้มงวด และสูตรผสมของสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ เป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงโดยเปิดให้ลงนำมครั้งแรกที่เมืองรอตเตอร์ดัม
รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2541 และมีประเทศที่ให้สัตยำบันแล้ว 146 ประเทศ
ประเทศไทยได้ให้ภำคยำนุวัติต่ออนุสัญญำรอตเตอร์ดัมฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2545 ทั้งนี้อนุสัญญำ
รอตเตอร์ดัมฯ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2547 เป็นต้นมำ โดยอนุสัญญำดังกล่ำวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและรับผิดชอบระหว่ำงประเทศในเรื่องกำรค้ำสำรเคมีอันตรำย
บำงชนิดเพ่ือปกป้องสุขภำพอนำมัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจำกอันตรำยของสำรเคมีและเพ่ือส่งเสริม
กำรใช้สำรเคมีที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
สำรเคมีหรือกำรแจ้งแก่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจของประเทศ  ได้ทรำบถึงกำรน ำเข้ำและส่งออกสำรเคมีอันตรำย
ต้องห้ำมหรือจ ำกัดกำรใช้อย่ำงเข้มงวดและสูตรผสมของสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็น
อันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและให้มีกำรเผยแพร่กำรตัดสินใจนี้แก่ภำคีสมำชิกได้รับทรำบโดยมีพันธกรณีที่ภำคี
สมำชิกต้องปฏิบัติดังนี้ 

กำรแจ้งกำรใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบขั้นสุดท้ำยส ำหรับสำรเคมีต้องห้ำมหรือที่ถูก
จ ำกัดกำรใช้อย่ำงเข้มงวดภำยในประเทศ 

กำรเสนอบัญชีรำยชื่อสูตรผสมของสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรำยอย่ำง
ร้ำยแรง 

กำรแจ้งท่ำทีกำรน ำเข้ำหรือแจ้งท่ำทีน ำเข้ำชั่วครำวส ำหรับสำรเคมีในภำคผนวก 3 ของ
อนุสัญญำฯ 

หำกเป็นกรณีที่ไม่ยินยอมน ำเข้ำ ต้องประกันว่ำจะไม่มีกำรน ำเข้ำสำรเคมีชนิดนั้นจำก
แหล่งใดๆ ก็ตำมและจะต้องไม่มีกำรผลิตสำรเคมีชนิดนั้น เพ่ือใช้ภำยในประเทศรวมทั้งกำรประกันว่ำไม่
ส่งออกสำรเคมีไปยังภำคีผู้น ำเข้ำ ที่ไม่ได้แจ้งท่ำทีหรือแจ้งท่ำทีชั่วครำวที่ไม่ได้ระบุท่ำทีกำรตัดสินใจ 

ต้องแจ้งข้อมูลกำรส่งออกสำรเคมีต้องห้ำมหรือสำรเคมีที่ถูกจ ำกัดกำรใช้อย่ำงเข้มงวด
ให้แก่ภำคีผู้น ำเข้ำก่อนกำรส่งออกครั้งแรกในทุกปีปฏิทิน และข้อมูลที่ต้องแจ้งพร้อมกับสำรเคมีที่ส่งออก 
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อำทิรหัสระบบศุลกำกรโดยจ ำเพำะขององค์กำรศุลกำกรโลก กำรติดฉลำกระบุควำมเสี่ยงหรืออันตรำยต่อ
สุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี 

ให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคนิค เศรษฐกิจ และกฎหมำยซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสำรเคมีที่อยู่ในขอบเขตของอนุสัญญำฯ รวมทั้งข้อมูลด้ำนพิษวิทยำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยกำรให้
ข้อมูลเผยแพร่แก่หมู่สำธำรณชนเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนกฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมีข้อมูล
ด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมีและอุบัติเหตุจำกสำรเคมีรวมทั้งข้อมูลทำงเลือกอ่ืนๆ ที่มีควำมปลอดภัยมำกกว่ำ 

ร่วมมือกันในกำรส่งเสริมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสำรเคมีตลอดวงจรของสำรเคมี  รวมทั้งกำรจัดฝึกอบรมแก่ภำคีอ่ืน
ส ำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชำกำรเกษตรเป็นตัวแทนผู้มีอ ำนำจของรัฐ (Designated 
National Authorities: DNAs) ด้ำนสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

       อนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำน (Stockholm Convention 
on  Persistent Organic Pollutants: POPs) อนุสัญญำสตอกโฮล์มฯ ยกร่ำงขึ้นในเดือนพฤษภำคม 
2544 ที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนและมีประเทศร่วมลงนำม 150 ประเทศทั้งนี้ประเทศไทยลงนำม
ในอนุสัญญำสตอกโฮล์มเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2545 และให้สัตยำบันเป็นสมำชิกโดยบริบูรณ์ในวันที่ 31 
มกรำคม 2548 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจำกสำรมลพิษ
ที่ตกค้ำงยำวนำนโดยมีหลักกำรที่ส ำคัญคือ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมและจ ำกัดกำรผลิตและกำรใช้สำร
มลพิษตกค้ำงยำวนำนลดหรือเลิกกำรปล่อยมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำน จำกกระบวนกำรผลิตโดยไม่จงใจ และ
ก ำจัดของเสียที่เกิดจำกสำรมลพิษตกค้ำงยำวนำนและด ำเนินกำรจัดหำสำรเคมีชนิดใหม่มำแทนและหำ
กระบวนกำรผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดสำรเคมีกลุ่มนี้โดยอนุสัญญำฯ ได้ก ำหนดรำยชื่อสำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำน
หรือ Persistent Organic Pollutions (POPs) มีคุณสมบัติตกค้ำงยำวนำนและสะสมในสิ่งมีชีวิตและ
สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปได้ไกลในสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกรณีท่ีภำคีสมำชิกต้องปฏิบัติดังนี้ 

ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบริหำรในกำรห้ำมผลิตและใช้สำร POPs 9 ชนิดแรก
คืออัลดริน (aldrin) คลอเดน (chlordane) ดิลดริน (dieldrin) เอนดริน (endrin) เฮปตะคลอร์ (heptachlor) 
เอชซีบี (hexachlorobenzene) ไมเร็กซ์ (mirex) ท็อกซำฟีน (toxaphene) และพีซีบี (Polychlorinated 
Biphenyls: PCBs) 

น ำเข้ำและส่งออกสำร POPs ได้เฉพำะตำมวัตถุประสงค์ท่ีอนุญำต 
จัดท ำแผนปฏิบัติระดับชำติเพ่ืออนุวัติตำมอนุสัญญำฯและส่งรำยงำนให้ที่ประชุมรัฐภำคี

ภำยใน 2 ปี หลังจำกอนุสัญญำสตอกโฮล์มฯ มีผลบังคับใช้ในประเทศของตน 
ส่งเสริมกำรใช้สำรทดแทนแนวทำงด้ำนเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques: 

BAT) และแนวทำงปฏิบัติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุด (Best Environmental Practices: BEP) 
คลังสินค้ำที่มีสำร POPs ต้องมีกำรดูแลไม่ให้ส่งผลต่อสุขภำพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งต้องดูแลจัดกำรของเสียที่เกิดจำกสำร POPs อย่ำงเหมำะสม 
ให้ผู้บริหำรและผู้ก ำหนดนโยบำยมีควำมเข้ำใจเรื่องสำร POPs 
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสำร POPs แก่สำธำรณชน รวมทั้งก ำหนดแผนและแนวปฏิบัติในกำร

ประชำสัมพันธ์ให้สตรีเด็กและผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำทรำบเรื่องสำร POPs และภัยอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนให้มีท ำกำรวิจัยเรื่องผลกระทบต่ำงๆ  จำกสำร POPs ทั้งในระดับชำติและระหว่ำงประเทศ 
ตั้งศูนย์ประสำนงำนระดับชำติเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและหน้ำที่อ่ืนๆ 
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 ตำรำงที่ 44 รำยงำนสรุปกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปี 2552-2556 
 

ประเภทของวัตถุอันตรำย 
2552 (ม.ค.-ธ.ค.) 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) 

ปริมำณ (กโิลกรมั) มูลค่ำ (บำท) สำรส ำคัญ (กโิลกรมั) ปริมำณ (กิโลกรมั) มูลค่ำ (บำท) สำรส ำคัญ (กิโลกรมั) 
1.สำรเคม ี สำรก ำจดัแมลง (Insecticide)    24,680,168.90     3,972,447,198.25      8,112,151.62     23,417,251.34     4,669,880,729.91      9,994,592.27  

 สำรป้องกันและก ำจัดโรคพืช (Fungicide) 10,366,987.08    2,967,933,290.16      4,890,495.67       9,670,895.96     3,859,565,820.02      5,972,032.06  
 สำรก ำจดัวัชพืช (Herbicide) 97,956,856.41    9,338,498,815.25     53,615,203.12     80,278,187.82     8,845,038,256.90     51,902,744.87  
 สำรก ำจดัไร (Acaricide) 622,097.24       133,273,180.30         154,342.27         403,137.97        125,888,409.00         169,283.12  
 สำรก ำจดัหนู (Rodenticide) 222,490.01        25,784,622.08           84,597.97         437,395.40         61,740,540.58         260,555.22  
 สำรควบคมุกำรเจรญิเติบโตของพืช (PGR) 2,107,459.63       183,017,953.30      1,110,072.73       2,292,534.00        192,078,756.03         904,227.60  
 สำรก ำจดัหอยและหอยทำก (Mollussicide) 695,387.50        47,170,497.87           94,889.38         348,700.00         32,831,510.00           82,480.00  
 สำรรมควันพิษ (Funigants) 942,946.50       147,643,520.35         706,990.24         850,378.00        137,383,323.03         582,494.56  
 สำรก ำจดัไส้เดือนฝอย (Nematocide) -  -   -   -   -   -  
  สำรอื่น (Other) -  -   -   -   -   -  

รวม  137,594,393.27   16,815,769,077.56     68,768,743.00   117,698,480.49   17,924,407,345.47     69,868,409.70  
2.สำรชีวภำพ สำรชีวินทรีย์ก ำจดัศัตรูพืช (Bio-Pesticide) 144,998.00        21,404,651.00   -         117,084.20         32,295,884.59   -  

รวม 144,998.00        21,404,651.00   -         117,084.20         32,295,884.59   -  
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ตำรำงที ่44 (ต่อ) รำยงำนสรุปกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปี 2552-2556  
 

ประเภทของวัตถุอันตรำย 
2554 (ม.ค.-ธ.ค.) 2555 (ม.ค.-ธ.ค.) 

ปริมำณ (กโิลกรมั) มูลค่ำ (บำท) สำรส ำคัญ (กโิลกรมั) ปริมำณ (กิโลกรมั) มูลค่ำ (บำท) สำรส ำคัญ (กิโลกรมั) 

1.สำรเคม ี สำรก ำจดัแมลง (Insecticide)    34,672,233.30     5,938,021,132.99     10,671,109.72     16,796,966.18     3,686,166,448.95      4,065,471.76  
 สำรป้องกันและก ำจัดโรคพืช (Fungicide)    12,178,739.38     3,875,359,183.99      6,980,258.63       6,971,703.72     3,883,437,752.91      4,420,968.04  
 สำรก ำจดัวัชพืช (Herbicide)  112,176,809.59   11,479,521,716.89     67,607,736.76   106,860,024.20   11,293,852,477.74     60,231,522.55  
 สำรก ำจดัไร (Acaricide)        473,250.86        133,444,749.96         158,303.44         195,088.29         64,153,590.86           68,020.60  
 สำรก ำจดัหนู (Rodenticide)        499,441.00         75,760,720.04         274,984.51             1,000.00                 2,320.96                  8.00  
 สำรควบคมุกำรเจรญิเติบโตของพืช (PGR)      3,046,926.40        363,842,973.54      1,434,785.26       2,374,630.50        221,807,279.40         501,681.41  
 สำรก ำจดัหอยและหอยทำก (Mollussicide)        602,655.00         55,863,170.09           75,256.50         233,389.00         53,600,149.00         201,615.38  
 สำรรมควันพิษ (Funigants)        732,929.26        122,006,593.92         416,904.11         945,361.00        154,383,835.57         666,346.40  
 สำรก ำจดัไส้เดือนฝอย (Nematocide)                30.00               13,957.32                  3.00                   4.01               36,777.84                  0.44  
  สำรอื่น (Other)                  0.04                 2,185.44   -                   3.00                    995.32                  2.98  

รวม  164,383,014.83   22,043,836,384.18     87,619,341.93   134,378,169.90   19,357,441,628.55     70,155,637.56  
2.สำรชีวภำพ สำรชีวินทรีย์ก ำจดัศัตรูพืช (Bio-Pesticide)        155,938.00         26,412,300.84   -         103,090.00         21,067,233.07   -  

รวม        155,938.00         26,412,300.84   -         103,090.00         21,067,233.07   -  
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ตำรำงที ่44 (ต่อ) รำยงำนสรุปกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปี  2552-2556  
 

ประเภทของวัตถุอันตรำย 
2556 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ปริมำณ (กโิลกรมั) มูลค่ำ (บำท) สำรส ำคัญ (กิโลกรมั) 

1.สำรเคม ี สำรก ำจดัแมลง (Insecticide)  12,660,992.44     2,246,367,346.20      3,021,768.29  
 สำรป้องกันและก ำจัดโรคพืช (Fungicide)    4,763,646.36     2,526,719,202.06      2,828,593.56  
 สำรก ำจดัวัชพืช (Herbicide)  77,122,826.97     8,188,099,080.61     42,360,309.24  
 สำรก ำจดัไร (Acaricide)      418,716.50         59,126,122.67         235,619.66  
 สำรก ำจดัหนู (Rodenticide)  -   -   -  
 สำรควบคมุกำรเจรญิเติบโตของพืช (PGR)    1,054,931.00         94,063,772.00         204,766.20  
 สำรก ำจดัหอยและหอยทำก (Mollussicide)        27,064.00           6,632,685.91           24,858.11  
 สำรรมควันพิษ (Funigants)      745,204.00        107,949,575.73         462,862.14  
 สำรก ำจดัไส้เดือนฝอย (Nematocide)                6.00               18,884.34                  0.65  
  สำรอื่น (Other)  -   -   -  

รวม  96,793,387.27   13,228,976,669.52     49,138,777.85  
2.สำรชีวภำพ สำรชีวินทรีย์ก ำจดัศัตรูพืช (Bio-Pesticide)        59,686.00         22,594,259.00   -  

รวม        59,686.00         22,594,259.00   -  
ที่มำ: ดัดแปลงจำกกรมวิชำกำรเกษตร ปี 2552-2556 
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3.1 ผลกำรตรวจและคัดกรองกำรแพ้สำรเคมีในเกษตรกร 

ผลกำรตรวจเลือดของเกษตรกร จ.หนองคำย พบว่ำ ปี 2557 จ ำนวนเกษตรกร 9,591 รำย ส่วนใหญ่
อำกำรปกติ ร้อยละ 46.42 รองลงมำอำกำรมีควำมเสี่ยง อำกำรปลอดภัย และอำกำรไม่ปลอดภัย ร้อยละ 
28.53, 19.72 และ 8.49 ตำมล ำดับ โดยเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยง ส่วนใหญ่พบที่อ ำเภอสังคม 1,597 รำย 
รองลงมำอ ำเภอโพนพิสัย อ ำเภอเมืองหนองคำย และอ ำเภอเฝ้ำไร่ 590, 309 และ 240 รำย ตำมล ำดับ ส่วน
เกษตรกรที่อำกำรไม่ปลอดภัย ส่วนใหญ่พบท่ีอ ำเภอโพนพิสัย 381 รำย รองลงมำอ ำเภอเมืองหนองคำย อ ำเภอ
สังคม และอ ำเภอเฝ้ำไร่ 191, 144 และ 98 รำย ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 45 
 

ตำรำงที่ 45 ผลกำรตรวจและคัดกรองกำรแพ้สำรเคมีในเกษตรกร จังหวัดหนองคำย ปี 2557 

ล ำดับ อ ำเภอ 
2557 

จ ำนวน (รำย) ปกติ ปลอดภัย มีควำมเสี่ยง ไม่ปลอดภัย 
1 เมืองหนองคำย 1,221 306 415 309 191 
2 โพนพิสัย 2,405 566 781 590 381 
3 สังคม 4,957 3,276 329 1,597 144 
4 เฝ้ำไร ่ 1,008 304 366 240 98 

 รวม  9,591 4,452 1,891 2,736 814 
ร้อยละ 100 46.42 19.72 28.53 8.49 

ที่มำ: ดัดแปลงจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย, 2557 
 

3.2 กำรประเมินควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่ใช้สำรเคมีก ำจัดสัตว์ศัตรูพืชทำงกำรเกษตร 
กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่แสดงควำมรู้สึกของเกษตรกรผ่ำนทำง

เจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำที่ดินและท ำกำรประมวลผลควำมรู้ของเกษตรกร แบ่งเป็น 4 ด้ำน คือ ข้อมูลทั่วไป
ของเกษตรกร ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพของเกษตรกร ควำมเจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำรใช้หรือสัมผัส
สำรเคม ีและกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมจำกเกษตรกร 

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงของเกษตรกรที่ท ำเกษตรกรรม ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย  
จ ำนวน 94 รำย ใน 9 อ ำเภอ ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ 
         ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรเป็นเพศชำย ร้อยละ 51.1 และเพศหญิง ร้อยละ 48.9 โดย
มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี ร้อยละ 61.3 รองลงมำมีอำยุระหว่ำง 40-50 ปี อำยุ 30-40 ปี และอำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี 
ร้อยละ 30.1, 5.4 และ 3.2 ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 70.0 รองลงมำ
มัธยมศึกษำ ร้อยละ 20.0 ปวช.-ปวส.และปริญญำตรี เท่ำกับร้อยละ 4.4 และสูงกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 1.1 
ตำมล ำดับ ดังตำรำงภำคผนวกท่ี 7 

ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรประกอบอำชีพท ำนำ ร้อยละ 65.6 รองลงมำท ำ
สวน ท ำไร่ ปศุสัตว์ และประมง ร้อยละ 25.6, 4.8, 3.2 และ 0.8 ตำมล ำดับ มีลักษณะกำรปลูกพืชกำรใช้
สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกระทรวงเกษตรฯ ร้อยละ 42.5 รองลงมำอ่ืนๆ (กำรใช้เคมีร่วมกับอินทรีย์ หรือ 
GAP) เกษตรอินทรีย์ และสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 32.2, 20.7 และ 4.6 ตำมล ำดับ โดยมีต้นทุนกำรผลิต
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เป็นค่ำปุ๋ย ร้อยละ 63.9 รองลงมำค่ำยำก ำจัดศัตรูพืช และอ่ืนๆ (ค่ำจ้ำงคนงำน) ร้อยละ 26.5 และ 9.5 
ตำมล ำดับ ดังตำรำงภำคผนวกท่ี 8 

ควำมเจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำรใช้หรือสัมผัสสำรเคมี พบว่ำ เกษตรกรเคยตรวจโรค 
หรือสุขภำพ ร้อยละ 81.7 และไม่เคย ร้อยละ 18.3 โดยไม่มีอำกำรผิดปกติ ร้อยละ 96.7 และมีอำกำรบำงครั้ง 
ร้อยละ 3.3 สถำนที่ตรวจสุขภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ร้อยละ 43.8 รองลงมำโรงพยำบำล และ
อ่ืนๆ (อนำมัย) ร้อยละ 38.8 และ 17.5 ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่ปัญหำและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ ร้อยละ 
100.0 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำ ภำครัฐ ร้อยละ 97.2 และอ่ืนๆ (เรียนรู้เอง)         
ร้อยละ 2.8 ดังตำรำงภำคผนวกที่ 9 

 

 
ภำพที่ 24 กำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงของเกษตรกร จังหวัดหนองคำย 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมจำกเกษตรกร พบว่ำ ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำรับ
กำรตรวจโรคหรือสุขภำพ จ ำแนกตำมเพศ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยตรวจโรคหรือสุขภำพเป็น เพศชำย ร้อยละ 83.3 
และ เพศหญิง ร้อยละ 80.0 เกษตรกรมีอำกำรผิดปกติเป็นบำงครั้งหลังจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชเป็นเพศชำย 
ร้อยละ 4.2 และเพศหญิง ร้อยละ 2.3 ดังตำรำงที่ 46 

 

ตำรำงที่ 46 อำกำรผิดปกติหลังกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร จ ำแนกตำมเพศ จังหวัดหนองคำย 
=94 

ข้อมูลเกษตรกร ชำย หญิง 
1.เกษตรกรเข้ำรับกำรตรวจโรคหรือสุขภำพ (ร้อยละ)     

 เคย 83.3 80.0 
 ไม่เคย 16.7 20.0 

2.เกษตรกรมีอำกำรผิดปกติหลังจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ)   
 ไม่มี 95.8 97.7 
 มีบำงครั้ง 4.2 2.3 
 มีเป็นประจ ำ - - 

3.อำกำรผิดปกติหลังจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ)   
 อำกำรเล็กน้อย - - 
 อำกำรปำนกลำง - - 
 อำกำรรุนแรง - - 
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จำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมกำรติดตำมอำกำรผิดปกติของเกษตรกรในแต่ละอ ำเภอหลังกำรใช้ 
สำรเคมีทำงกำรเกษตร จังหวัดหนองคำย จ ำนวน 9 อ ำเภอ พบว่ำ เกษตรกรมีอำกำรผิดปกติบำงครั้ง เช่น เจ็บ
คอ คอแห้ง เวียนศีรษะ และผื่นคันที่ผิวหนัง โดยเกษตรกรมีค่ำของแบบสอบถำมแสดงว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำง
สถิติระหว่ำงคนที่ไม่แสดงอำกำรกับคนที่แสดงอำกำร ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอำกำรอย่ำงเด่นชัด จ ำนวน 8 
อ ำเภอ และมีค่ำไม่แสดงอำกำรใกล้เคียงกันกับค่ำแสดงอำกำร จ ำนวน 1 อ ำเภอ คือ อ ำเภอโพธิ์ตำก ร้อยละ 
42.9 ดังตำรำงที่ 47 นั่นคือ เกษตรกรเกือบทุกอ ำเภอมีควำมรู้สึกว่ำตัวเองปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจำก
กำรสัมผัสสำรเคมี แต่จะมีเพียงบำงอ ำเภอที่ให้ผลด้ำนควำมรู้สึกว่ำไม่ปลอดภัย 
 

ตำรำงที่ 47 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอ ำเภอและอำกำรผิดปกติหลังกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร จังหวัดหนองคำย 

ล ำดับ อ ำเภอ 
อำกำรผิดปกติ จ ำนวน(ร้อยละ) P-value = 0.151 
ไม่มีอำกำร มีอำกำร ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

1 โพธิ์ตำก 4 (57.1) 3 (42.9) 1.14 0.378 
1 เฝ้ำไร่ 12 (100.0) 0 (0.0) 1.00 0.000 
2 ท่ำบ่อ 5 (100.0) 0 (0.0) 1.00 0.000 
3 โพนพิสัย 32 (84.2) 6 (15.8) 1.00 0.000 
4 รัตนวำปี 3 (75.0) 1 (25.0) 1.00 0.000 
5 สังคม 3 (75.0) 1 (25.0) 1.00 0.000 
6 ศรีเชียงใหม่ 3 (75.0) 1 (25.0) 1.00 0.000 
7 เมืองหนองคำย 9 (75.0) 3 (25.0) 1.17 0.389 
8 สระใคร 5 (71.4) 2 (28.6) 1.00 0.000 

หมำยเหต:ุ ค่ำ P-value > 0.05 แสดงว่ำ ไมม่ีควำมแตกต่ำงทำงสถิต ิ
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บทที่ 4 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรศึกษำ 

กำรน ำข้อมูลภำยนอกและภำยในมำประมวลผลโดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบ
หลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ท ำให้สำมำรถสรุปประเด็นต่ำงๆ ที่จะชี้เป้ำหมำย
และขับเคลื่อนโครงกำรเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคำย สรุปผลกำรด ำเนินงำน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ กำร
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั ้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) โดยวิธีหำค่ำ
ดัชนีควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) กำรตรวจและคัดกรองกำรแพ้สำรเคมีในเกษตรกร โดย
สำธำรณสุขจังหวัด และกำรประเมินข้อมูลควำมเจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำรใช้หรือสัมผัส
สำรเคมีก ำจัดสัตว์ศัตรูพืช จำกกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรโดยตรง โดย 

1. ได้ตัวชี้วัดพ้ืนฐำนซึ่งแบ่งเป็นกำรศึกษำสมบัติของดินทำงเคมีและกำยภำพ กำรศึกษำสมบัติทำง
คุณภำพของน้ ำผิวดินที่เหมำะสม และกำรก ำหนดขอบเขตเมืองเกษตรสีเขียวให้ห่ำงจำกพ้ืนที่ตั้งโรงงำน
อุตสำหกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร เพ่ือไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกสำรพิษตกค้ำงในกำรผลิตอำหำรของแต่
ละพ้ืนที่ กำรสร้ำงตัวชี้วัดพ้ืนฐำนดังกล่ำวจะเกิดขึ้นจำกกำรรวบรวมข้อมูล 27 ด้ำน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพ้ืนฐำนของ
เมืองเกษตรสีเขียว 

  2. จำกกำรรวบรวมข้อมูล 27 ด้ำน แบ่งเป็นข้อมูลทำงด้ำนบวก 24 ด้ำน ได้แก่ 1) ค่ำปริมำณน้ ำฝน 
2) พ้ืนที่ชลประทำน 3) ค่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) ค่ำระดับควำมเป็นกรดด่ำงของดิน 5) พ้ืนที่ที่
เหมำะสมส ำหรับเกษตรอินทรีย์ 6) ค่ำปริมำณอินทรียวัตถุของดิน 7) ค่ำปริมำณคำร์บอนของดิน 8) ค่ำ
ปริมำณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดิน 9) ค่ำปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดิน 10) ค่ำปริมำณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของดิน 11) ค่ำปริมำณแคลเซียมของดิน 12) ค่ำปริมำณแมกนีเซียมของดิน             
13) ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 14) ค่ำควำมอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่ำงของดิน 
15) ค่ำควำมเค็มของดิน 16) ค่ำควำมหนำแน่นรวมของดิน 17) ค่ำควำมสำมำรถในกำรซำบซึมน้ ำของดิน  
18) ค่ำปริมำณควำมต้องกำรปูนของดิน 19) ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ 20) ค่ำควำมสกปรกในรูป
สำรอินทรีย์ในน้ ำ 21) ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ ำ 22) ค่ำปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์มทั้ งหมดในน้ ำ  23) ค่ำปริมำณแอมโมเนีย -ไนโตรเจนในน้ ำ  และด้ำนลบ 4 ด้ำน ได้แก่  
1) จุดที่ตั้งโรงงำนอุตสำหกรรม 2) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม 3) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง  
4) พื้นที่ได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

3. กำรประสำนฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งมีกระทรวงหลักๆ ได้แก่ 1) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แก่ ส ำนักต่ำงๆ ภำยในกรม ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินจังหวัด กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริม
กำรเกษตร 2) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยำกรน้ ำ
บำดำล 3) กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยำ 4) กระทรวงอุตสำหกรรม 
ได้แก่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 5) กระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ สำธำรณสุขจังหวัด 6) กระทรวงมหำดไทย 
ได้แก่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เป็นต้น ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจำกทั้งภำยในและภำยนอกเป็นอย่ำงดี 

กำรหำพ้ืนที่ที่เหมำะสมมำกที่สุดในกำรด ำเนินงำนเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดหนองคำย โดยใช้ 
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กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์แบบหลำยล ำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ร่วมกับค่ำดัชนี
ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Land Index) เป็นกำรหำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่โดยศึกษำจำกปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม
ที่ส ำคัญ คือ เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) กำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good 
Agriculture Practices: GAP) ดัชนีคุณภำพน้ ำทั่วไป (General Water Quality Index: WQI) และกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เป็นต้น ผลจำกกำรวิเครำะห์
สำมำรถบ่งชี้อ ำเภอที่มีควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนก่อน 5 อันดับแรก คือ กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก มีพ้ืนที่เหมำะสม 
39,508.19 ไร่ หรือ ร้อยละ 55.25 ของพ้ืนที่อ ำเภอ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ มีพ้ืนที่เหมำะสม 22,934.34 ไร่ หรือ    
ร้อยละ 25.88 ของพ้ืนที่อ ำเภอ  อ ำเภอสังคม มีพ้ืนที่เหมำะสม 53,542.79 ไร่ หรือ ร้อยละ 20.12 ของพ้ืนที่อ ำเภอ 
อ ำเภอท่ำบ่อ มีพ้ืนที่เหมำะสม 22,107.44 ไร่ หรือ ร้อยละ 10.65  ของพ้ืนที่อ ำเภอ และอ ำเภอโพนพิสัย มีพ้ืนที่
เหมำะสม 3,447.15 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.72 ของพ้ืนที่อ ำเภอ ส ำหรับพ้ืนที่ที่เหมำะสมน้อยที่สุด คือ กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 
ตำมล ำดับ           

กำรตรวจและคัดกรองกำรแพ้สำรเคมีในเกษตรกร โดยสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย พบว่ำ แนวโน้ม 
ตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่ำนมำ ผลตรวจเลือดมีควำมเสี่ยง พบที่อ ำเภอสังคม ส่วนผลตรวจเลือดอำกำรไม่ปลอดภัย 
พบที่อ ำเภอโพนพิสัย เนื่องจำกผู้ผลิตหรือเกษตรกรขำดควำมระมัดระวังในกระบวนกำรผลิต โดยกำรใช้สำรเคมี
ปริมำณมำกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงเกษตรกรท ำกำรเกษตรมำเป็นเวลำนำนอำจท ำให้มีสำรเคมีตกค้ำง นอกจำกนี้ 
กำรประเมินข้อมูลควำมเจ็บป่วยหรืออำกำรผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังกำรใช้หรือสัมผัสสำรเคมีก ำจัดสัตว์ศัตรูพืช จำก
กำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ เกษตรกรมีอำกำรผิดปกติมำกที่สุด ใน
พ้ืนที่อ ำเภอโพธิ์ตำก ซึ่งได้จำกควำมรู้สึกของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพรำะขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลด
กำรใช้สำรเคมีหรือกำรท ำเกษตรแบบปลอดภัย โดยกลุ่มเป้ำหมำยของสำธำรณสุขจังหวัดมีทั้งที่เป็นประชำชน
ทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่กรมพัฒนำที่ดินน ำข้อมูลกำรส ำรวจแบบสอบถำมจำกกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่         
ของจังหวัดหนองคำย โดยตรงท ำให้ผลตรวจเลือดในกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นคนละ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจ จึงท ำให้ผลกำรวิเครำะห์ที่ได้แตกต่ำงกัน 

4. จำกกำรประมวลผลและจัดท ำฐำนข้อมูลของจังหวัดหนองคำย กรมพัฒนำที่ดิน ก็ได้ส ำเร็จลุล่วง
เป็นอย่ำงดี ซึ่งถูกจัดเตรียมในรูปที่เป็นเอกสำรวิชำกำร และลงในรูปพ้ืนที่ทำงด้ำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
โดยจะส่งให้แต่ละจังหวัดจัดเตรียมและปรับแผนในกำรปฏิบัติในปีต่อๆ ไป 

2. ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกภำคส่วนควรช่วยกันสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้ำนลบ ในกำรใช้สำรเคมีทำง

กำรเกษตรที่มำกเกินควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสม รวมทั้งร่วมกันปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ ส ำหรับทุก
คนที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่กำรผลิตอำหำรและกำรเกษตร 

2. หน่วยงำนที่เก่ียวข้องควรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่ถูกต้องและเหมำะสม
แก่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่
ดีส ำหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

3. ส่งเสริมให้องค์กรผู้บริโภคหรือหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีบทบำท
ในกำรเข้ำมำก ำหนดมำตรฐำนและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรปรำศจำกสำรพิษตกค้ำง 
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4. คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคควรควบคุมกำรโฆษณำสินค้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรทำงสื่อ
แขนงต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสมรวมทั้งให้มีข้อควำมเตือนภัยของสำรเคมีชนิดนั้นๆ ปรำกฏอยู่ด้วยเสมอ 

5. จัดตั้งกองทุนโดยกำรจัดเก็บจำกผู้ประกอบกำรที่น ำเข้ำผลิตและจ ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตร
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรเยียวยำชดเชยและสนับสนุนกำรผลิตที่ปลอดภัยตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่
ดีส ำหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

6. รัฐควรควบคุมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตรให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
และก ำหนดให้มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรเคมีหรือผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพประจ ำร้ำนขำยสำรเคมีทำง
กำรเกษตร รวมทั้งควบคุมกำรส่งเสริมกำรขำยสำรเคมีหรือวัตถุมีพิษทำงกำรเกษตรอย่ำงไร้จรรยำบรรณของผู้
จ ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตร เช่น กำรให้รำงวัลในกำรส่งเสริมกำรขำยกับตัวแทนจ ำหน่ำย เป็นต้น 

7. ควรยกเลิกกำรขึ้นทะเบียนสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีพิษรุนแรง เช่น คำร์โบฟูรำน เมทโทมิล อีพีเอ็น 
ไดโคร-โตฟอส เป็นต้น ซึ่งเป็นสำรเคมีที่สหรัฐอเมริกำสหภำพยุโรปและอีกหลำยประเทศในเอเชียห้ำมใช้แล้ว 

8. รัฐบำลควรศึกษำข้อมูลของคู่ค้ำโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำสหภำพยุโรปและประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญ
อ่ืน ๆ และกฎระเบียบระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรเพ่ือพัฒนำสินค้ำทำง
กำรเกษตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของประเทศต่ำงๆ เหล่ำนั้น ทั้งนี้เพ่ือลดควำมสูญเสียทำงด้ำนกำรค้ำจำก
กำรกีดกันหรือยกเลิกสินค้ำเกษตรของไทย 

9. จัดตั้งศูนย์กลำงกำรแจ้งเตือนภัยด้ำนอำหำรที่สำมำรถสื่อสำรต่อสำธำรณะได้ทันต่อสถำนกำรณ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

10. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท ำกำรรวบรวมทั้งปริมำณและชนิดของสำรพิษอันตรำยโดยร่วมมือกับกรม
วิชำกำรเกษตรที่ขึ้นทะเบียนน ำเข้ำสำรพิษทำงกำรเกษตร และพำณิชย์จังหวัด คอยควบคุมสำรพิษเป็นล ำดับ
แรกและสำธำรณสุขประจ ำจังหวัดคอยรำยงำนผลเลือดของเกษตรกรและประชำชนในจังหวัดให้คอยเฝ้ำระวัง
ควำมปลอดภัยให้ชุมชนเข้ำใจเรื่องกำรดูแลรักษำสุขภำพของประชำชนในจังหวัด 

11. กำรก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยทั้งจังหวัดจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั้ง          
6 จังหวัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเมืองเกษตรสีเขียวเป็นรูปธรรม เพรำะกำรที่มีหลำยหน่วยงำนหำกผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดให้ควำมส ำคัญในจังหวัดนั้นๆ จะสำมำรถด ำเนินกำรได้สอดรับกันทั้งระบบ ยกตัวอย่ำงเช่น 
กำรน ำสำรพิษทำงกำรเกษตรเข้ำสู่จังหวัดทำงกรมวิชำกำรเกษตรขึ้นทะเบียนสำรพิษและมีผู้ประกอบกำรรำย
ย่อยจ ำนวนมำกน ำมำขำยภำยใน หำกไม่ติดตำมปริมำณสำรพิษก็จะกระจำยไปทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น 
กรมวิชำกำรเกษตรต้องเฝ้ำติดตำมปริมำณกำรกระจำยของร้ำนค้ำ และกำรตรวจสอบคุณภำพผลผลิตว่ำมีค่ำ
เกินมำตรฐำนที่ก ำหนดหรือไม่ นอกจำกนี้ทำงสำธำรณสุขจังหวัดจ ำเป็นต้องก ำหนดตำรำงเวลำและปฏิทินของ
หน่วยงำนให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนของเกษตรจังหวัดและกรมวิชำกำรเกษตร ตรวจหำสำรพิษในเลือดของ
เกษตรกรและผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนภำพโดยแท้จริง หำกไม่ด ำเนินกำรให้สอดรับกับข้อมูลที่ได้ก็
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวของแต่ละจังหวัดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเรื่องดังกล่ำว
เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ยกตัวอย่ำงให้เห็นอย่ำงเด่นชัด เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยได้
ชัดเจนขึ้นและมีแนวทำงปฏิบัติที่สอดรับกันไปในทิศทำงเดียวกันทั้งจังหวัด  

 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ประชำชนที่อำศัยในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี และอำหำรที่มีคุณภำพ 
2. เป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 
3. เป็นจังหวัดต้นแบบ ในกำรพัฒนำ พ้ืนที สินค้ำ และคน ให้กับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 
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ส่วนที่ 1 แผนพัฒนำจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนำจังหวัดหนองคำย 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 

วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน” 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และกำรบริกำรมุ่งสู่ 
                   ประชำคมอำเซียน 
เป้ำประสงค ์    1.1 เพ่ือให้กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และกำรบริกำรมีมำตรฐำน 
กลยุทธ์              1.1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับเมืองน่ำอยู่และประตูสู่ 
                              อำเซียน 

    1.1.2 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน ด้ำนกำรผลิต และกำรบริกำร 
    1.1.3 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตำมฤดูกำล 
    1.1.4 พัฒนำควำมรู้ ทักษะด้ำนภำษำ และฝีมือแรงงำนเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม 
           อำเซียน 
    1.1.5 พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ และนักลงทุนเกี่ยวกับข้อก ำหนด และกฎหมำยในกำรเข้ำ 
           ร่วมประชำคมอำเซียน 
    1.1.6 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
เป้ำประสงค ์     2.1 เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์     2.1.1 สร้ำงเครือข่ำยกำรควบคุม และป้องกันโรคแบบบูรณำกำร 

    2.1.2 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
    2.1.3 ยกระดับสถำบันกำรศึกษำให้เข้ำสู่ระดับสำกล 
    2.1.4 ส่งเสริมกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย 

                       2.1.5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และสร้ำงภูมิคุ้มกันสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรเกษตรยั่งยืน 
เป้ำประสงค ์     3.1 เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตด้ำนกำรเกษตร 
กลยุทธ์      3.1.1 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 
เป้ำประสงค ์     4.1 เพ่ือควำมสงบเรียบร้อยตำมแนวชำยแดน 
กลยุทธ์     4.1.1 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมแนว 
   ชำยแดน 
                         4.1.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนสู่มำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค ์    5.1 เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร 
กลยุทธ์ 5.1.1 ยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                      5.1.2 ผลักดันจังหวัดหนองคำยเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 6 จังหวัด 
ตำรำงภำคผนวกท่ี 1 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำจังหวัดหนองคำยแต่ละไตรมำส ปี 2554  

ว/ด/ป แม่น้ ำ สถำนี ที่ตั้ง ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
พิกัด DO (mg/L) BOD (mg/L) 

X Y 
ไตรมำส

ที่ 1 
ไตรมำส

ที่ 2 
ไตรมำส

ที่ 3 
ไตรมำส

ที่ 4 
ไตรมำส

ที่ 1 
ไตรมำส

ที่ 2 
ไตรมำส

ที่ 3 
ไตรมำส

ที่ 4 

2554 สงครำม SO 01 สะพำนบ้ำนไชยบุร ี - ท่ำอุเทน นครพนม 1080736 1959179 6.80 8.63 4.77 5.88 1.20 1.20 1.20 0.80 

2554 สงครำม SO 03 สะพำนบ้ำนทำ่กอ้น - อำกำศอ ำนวย สกลนคร 1025980 1972194 7.34 8.44 6.38 5.10 0.70 0.80 1.30 0.80 

2554 สงครำม SO 04 สะพำนบ้ำนทำ่กกแดง - เซกำ หนองคำย 1007047 1981281 6.89 9.65 6.06 5.56 0.60 0.80 1.10 0.90 

2554 สงครำม SO 05 บ้ำนห้วยสงครำม - โซ่พิสัย หนองคำย 973985 1996410 6.43 8.51 5.60 5.46 0.80 1.00 1.10 1.00 

2554 ห้วยหลวง HL 02 
จุดสูบน้ ำประปำ 

บ.นำหยำด 
สำมพร้ำว เมือง อุดรธำน ี 274599 1929171 12.20 4.39 4.23 4.58 6.80 7.70 2.50 1.50 

2554 ห้วยหลวง HL 03 จุดสูบน้ ำประปำ - พิบูลย์รักษ ์ อุดรธำน ี 293593 1943556 5.28 6.14 4.50 5.48 1.00 1.20 0.90 1.50 

2554 ห้วยหลวง HL 04 
บริเวณหน้ำประตูระบำยน้ ำ 

บ.ดอนดง 
วัดหลวง โพนพิสัย โพนพิสัย 244547 1927634 7.22 7.82 7.16 6.04 1.00 0.90 2.20 1.00 

2554 เลย LY 01 สะพำนกอ่นถึง 100 ม. - เชียงคำน เลย 776753 1976667 7.72 8.56 6.39 7.19 0.70 1.40 2.00 0.90 

2554 เลย LY 03 บ้ำนทรำยขำว ทรำยขำว วังสะพุง เลย 790066 1930800 8.51 8.99 6.87 7.80 1.70 1.50 2.00  1.20 

2554 เลย LY 04 สะพำนบ้ำนใหม ่ - เมือง เลย 794681 1916248 7.46 6.25 8.91 7.59 1.10 2.30 2.50 1.00 

2554 เลย LY 05 บ้ำนทรำยขำว ทรำยขำว วังสะพุง เลย 790500 1908777 7.30 6.70 8.80 7.85 1.40 1.80 1.50 1.00 
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ตำรำงภำคผนวกท่ี 1 (ต่อ) ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำจังหวัดหนองคำยแต่ละไตรมำส ปี 2554  

ว/ด/ป แม่น้ ำ สถำนี ที่ตั้ง ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
พิกัด TCB (M.P.N/100 mL) FCB (M.P.N/100 mL) 

X Y 
ไตรมำส 

ที่ 1 
ไตรมำส 

ที่ 2 
ไตรมำส 

ที่ 3 
ไตรมำส

ที่ 4 
ไตรมำส 

ที่ 1 
ไตรมำส 

ที่ 2 
ไตรมำส 

ที่ 3 
ไตรมำส

ที่ 4 

2554 สงครำม SO 01 สะพำนบ้ำนไชยบุร ี - ท่ำอุเทน นครพนม 1080736 1959179 780.00 23.00 7.80 460.00 200.00 23.00 7.80 46.00 

2554 สงครำม SO 03 สะพำนบ้ำนทำ่กอ้น - อำกำศอ ำนวย สกลนคร 1025980 1972194 450.00 31.00 7.80 7.80 200.00 31.00 7.80 7.80 

2554 สงครำม SO 04 สะพำนบ้ำนทำ่กกแดง - เซกำ หนองคำย 1007047 1981281 450.00 49.00 140.00 13.00 200.00 49.00 70.00 13.00 

2554 สงครำม SO 05 บ้ำนห้วยสงครำม - โซ่พิสัย หนองคำย 973985 1996410 1,300.00 23.00 13.00 23.00 180.00 23.00 13.00 23.00 

2554 ห้วยหลวง HL 02 
จุดสูบน้ ำประปำ 

บ.นำหยำด 
สำมพร้ำว เมือง อุดรธำน ี 274599 1929171 180.00 49.00 79.00 33.00 180.00 49.00 49.00 23.00 

2554 ห้วยหลวง HL 03 จุดสูบน้ ำประปำ - พิบูลย์รักษ ์ อุดรธำน ี 293593 1943556 680.00 23.00 4.50 23.00 180.00 13.00 4.50 7.80 

2554 ห้วยหลวง HL 04 
บริเวณหน้ำประตูระบำยน้ ำ 

บ.ดอนดง 
วัดหลวง โพนพิสัย โพนพิสัย 244547 1927634 200.00 23.00 2.00 23.00 180.00 23.00 2.00 17.00 

2554 เลย LY 01 สะพำนกอ่นถึง 100 ม. - เชียงคำน เลย 776753 1976667 450.00 170.00 350.00 130.00 180.00 7.80 170.00 33.00 

2554 เลย LY 03 บ้ำนทรำยขำว ทรำยขำว วังสะพุง เลย 790066 1930800 1,500.00 33.00 240.00 350.00 180.00 33.00 240.00 350.00 

2554 เลย LY 04 สะพำนบ้ำนใหม ่ - เมือง เลย 794681 1916248 13,000.00 15,999.00 490.00 540.00 1,300.00 16,000.00 490.00 540.00 

2554 เลย LY 05 บ้ำนทรำยขำว ทรำยขำว วังสะพุง เลย 790500 1908777 7,900.00 23.00 920.00 79.00 450.00 13.00 240.00 79.00 
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ตำรำงภำคผนวกท่ี 1 (ต่อ) ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำจังหวัดหนองคำยแต่ละไตรมำส ปี 2554  

ว/ด/ป แม่น้ ำ สถำนี ที่ตั้ง ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
พิกัด    NH3-N (mg/L) WQI 

X Y 
ไตรมำส

ที่ 1 
ไตรมำส

ที่ 2 
ไตรมำส

ที่ 3 
ไตรมำส

ที่ 4 
ไตรมำส

ที่ 1 
ไตรมำส

ที่ 2 
ไตรมำส

ที่ 3 
ไตรมำส

ที่ 4 

2554 สงครำม SO 01 สะพำนบ้ำนไชยบุร ี - ท่ำอุเทน นครพนม 1080736 1959179 0.42 ND ND ND 72.26 52.12 53.26 55.28 

2554 สงครำม SO 03 สะพำนบ้ำนทำ่กอ้น - อำกำศอ ำนวย สกลนคร 1025980 1972194 0.23 ND ND ND 77.02 56.79 54.90 55.20 

2554 สงครำม SO 04 สะพำนบ้ำนทำ่กกแดง - เซกำ หนองคำย 1007047 1981281 0.16 ND ND ND 87.98 52.17 54.60 55.22 

2554 สงครำม SO 05 บ้ำนห้วยสงครำม - โซ่พิสัย หนองคำย 973985 1996410 0.28 ND ND ND 73.41 54.46 54.55 54.62 

2554 ห้วยหลวง HL 02 
จุดสูบน้ ำประปำ  

บ.นำหยำด 
สำมพร้ำว เมือง อุดรธำน ี 274599 1929171 1.78 0.12 ND ND 42.77 55.64 48.00 51.78 

2554 ห้วยหลวง HL 03 จุดสูบน้ ำประปำ - พิบูลย์รักษ ์ อุดรธำน ี 293593 1943556 0.24 0.09 ND ND 71.96 87.43 54.22 52.80 

2554 ห้วยหลวง HL 04 
บริเวณหน้ำประตูระบำยน้ ำ 

บ.ดอนดง 
วัดหลวง โพนพิสัย โพนพิสัย 244547 1927634 0.09 0.10 ND ND 89.93 82.31 53.46 55.33 

2554 เลย LY 01 สะพำนกอ่นถึง 100 ม. - เชียงคำน เลย 776753 1976667 0.09 ND ND ND 90.58 53.29 50.89 53.26 

2554 เลย LY 03 บ้ำนทรำยขำว ทรำยขำว วังสะพุง เลย 790066 1930800 0.09 ND ND ND 58.75 51.28 52.00 51.69 

2554 เลย LY 04 สะพำนบ้ำนใหม ่ - เมือง เลย 794681 1916248 0.19 ND ND ND 65.51 40.38 46.08 55.32 

2554 เลย LY 05 บ้ำนทรำยขำว ทรำยขำว วังสะพุง เลย 790500 1908777 0.22 ND ND ND 67.48 53.89 50.72 54.33 

ที่มำ: ดัดแปลงจำกส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 อุดรธำนี 
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ส่วนที่ 3 กำรน ำเข้ำปุ๋ยเคมีและสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 
ตำรำงภำคผนวกที่ 2 ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำปุ๋ยเคมีสูตรที่ส ำคัญ ปี 2551-2555 (ล้ำนบำท/ตัน) 

สูตรปุ๋ย 
2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 
แม่ปุ๋ย  
46-0-0 1,619,242 29,273 2,307,784 23,544 2,121,342 21,824 2,087,879 27,758 2,153,690 30,240 
18-46-0 259,743 9,216 192,725 2,447 481,343 7,997 395,044 7,939 536,806 10,198 
0-0-60 512,071 9,390 158,885 3,336 517,828 6,940 755,120 10,895 586,155 9,825 
รวม 2,391,056 47,879 2,659,393 29,328 3,120,514 36,760 3,238,042 46,592 3,276,650 50,263 

ปุ๋ยสูตร  
21-0-0 233,826 2,314 232,649 1,154 350,023 1,893 276,558 2,047 282,782 2,266 
16-20-0 290,716 4,770 335,541 3,501 494,393 5,187 571,528 7,147 549,688 7,587 
16-16-8 11,810 267 21,974 280 10,795 122 42,736 616 71,223 1,050 
15-15-15 313,404 6,768 260,069 3,527 409,488 5,513 379,906 5,691 400,776 6,511 
13-13-21 14,082 345 12,535 218 51,613 762 23,672 402 30,345 497 

อื่นๆ 542,855 13,267 310,911 4,657 735,882 10,973 1,046,737 16,405 971,813 15,772 
รวม 1,406,693 27,731 1,173,679 13,338 2,052,194 24,451 2,341,138 32,308 2,306,626 33,683 

รวมทั้งหมด 3,797,749 75,610 3,833,072 42,666 5,172,708 61,211 5,579,181 78,899 5,583,276 83,947 
ที่มำ: ฝ่ำยปุ๋ยเคมี กองควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2557 
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ตำรำงภำคผนวกท่ี 3 รำคำปุ๋ยเคมีสูตรที่ส ำคัญ ณ ระดับรำคำน ำเข้ำ (CIF) รำคำขำยส่งกรุงเทพฯ และรำคำขำยปลีกท้องถิ่นรำยเดือน ปี 2556-2557 (บำท/ตัน) 
 

สูตรปุ๋ย 
 

ลักษณะรำคำ 
                                           2556                                  2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

 น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

21-0-0 ขำยส่งกรุงเทพฯ 9,133 9,067 9,033 8,567 8,467 8,367 7,933 7,500 7,833 8,233 8,233 8,200 8,067 

 ขำยปลกีท้องถิ่น 10,706 10,996 10,764 11,068 10,705 9,978 10,258 10,089 10,018 10,234 11,021 10,008 9,860 

 น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

46-0-0 ขำยส่งกรุงเทพฯ 13,600 13,300 13,200 13,000 12,700 12,300 12,167 13,433 13,433 13,367 13,067 13,000 12,900 

 ขำยปลกีท้องถิ่น 15,967 15,654 15,196 15,552 15,202 14,601 14,972 14,886 14,657 15,191 15,119 15,012 14,843 

16-20-0 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 14,633 14,533 14,400 14,233 14,033 13,933 13,400 13,033 13,033 13,433 13,333 13,267 13,200 

ขำยปลกีท้องถิ่น 16,181 16,366 15,973 16,874 16,044 15,587 15,905 15,757 15,604 15,824 15,732 15,288 15,287 

16-16-8 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 15,367 15,167 15,067 15,033 15,000 14,500 14,350 13,667 13,700 14,067 14,067 13,967 13,867 

ขำยปลกีท้องถิ่น 17,178 16,537 15,992 16,467 16,301 16,206 16,124 16,217 16,260 17,138 16,264 15,976 15,793 

15-15-15 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 17,367 17,200 15,900 16,900 16,800 16,933 16,233 15,033 15,033 17,000 17,000 16,900 16,800 

ขำยปลกีท้องถิ่น 18,709 18,583 18,377 18,616 18,312 18,258 18,347 18,242 18,201 18,177 18,015 18,026 18,027 

13-13-21 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 17,767 17,700 17,633 17,400 17,233 17,333 17,433 15,400 15,467 17,267 17,267 17,133 17,033 

ขำยปลกีท้องถิ่น 19,443 19,345 19,379 19,489 19,441 19,309 19,491 19,398 19,345 20,085 19,094 19,187 19,122 

อัตรำแลกเปลี่ยน (บำท/US$) 30.97 31.26 31.74 31.85 31.35 31.77 32.48 33.08 32.79 32.53 32.46 32.66 32.65 

ที่มำ: ฝ่ำยปุ๋ยเคมี กองควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2557 

 
 

125 

 



126 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 4 รำคำน ำเข้ำ (CIF) รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ และรำคำขำยปลีกในตลำดท้องถ่ินของปุ๋ยเคมีสูตรที่ส ำคัญ ปี 2548-2555 (บำท/ตัน) 
สูตรปุ๋ย ลักษณะรำคำ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

21-0-0 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) 5,101 4,584 5,420 9,680 5,107 5,425 7,265 8,264 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 6,644 6,083 6,520 12,404 8,725 6,950 7,874 9,364 

ขำยปลกีท้องถิ่น 7,455 7,547 7,673 12,782 10,612 8,149 8,716 10,730 

46-0-0 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) 11,007 9,793 11,009 17,759 9,135 10,203 14,053 14,065 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 11,729 10,946 12,036 19,781 12,683 12,015 14,293 15,826 

ขำยปลกีท้องถิ่น 12,349 12,383 12,712 21,104 13,946 12,906 14,978 17,211 

16-20-0 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) 8,983 7,972 8,477 16,597 10,436 10,347 12,494 13,663 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 9,367 9,241 10,613 20,011 14,642 13,144 13,898 15,009 

ขำยปลกีท้องถิ่น 9,485 10,024 10,705 19,386 16,023 14,200 15,073 16,576 

16-16-8 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) 7,979 8,491 8,800 22,615 12,442 11,718 12,831 13,931 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 9,538 9,633 10,660 22,150 16,050 14,245 14,959 15,413 

ขำยปลกีท้องถิ่น 9,839 10,326 10,935 19,921 17,810 15,957 16,015 17,435 

15-15-15 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) 9,518 10,173 9,374 19,656 13,653 13,595 15,105 16,413 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 11,021 10,925 12,067 22,464 19,605 15,957 15,555 16,585 

ขำยปลกีท้องถิ่น 11,912 12,954 13,069 22,752 21,250 17,865 17,942 18,884 

13-13-21 

น ำเข้ำ C.I.F (เทกอง) 10,622 10,135 10,504 21,504 17,209 15,183 17,643 16,628 

ขำยส่งกรุงเทพฯ 11,088 10,950 10,967 24,133 21,500 17,649 18,000 17,950 

ขำยปลกีท้องถิ่น 11,959 12,926 12,979 22,383 22,994 19,555 19,400 19,813 

ที่มำ: ฝ่ำยปุ๋ยเคมี กองควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร, 2557 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 5 รำยงำนสรุปกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปี 2552-2555 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 5 (ต่อ) รำยงำนสรุปกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปี 2552-2555  
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ส่วนที่ 4 ควำมหนำแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรมแต่ละอ ำเภอใน 6 จังหวัด 
ตำรำงภำคผนวกที่ 6 ควำมหนำแน่นของโรงงำนอุตสำหกรรม รำยอ ำเภอ จังหวัดหนองคำย 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 
พื้นที ่

(ตำรำงกิโลเมตร) 
ควำมหนำแนน่ ระดับชัน้ควำมหนำแนน่ 

กิ่งอ ำเภอสระใคร 6 203.0910 0.0246  

สังคม 19 460.7183 0.0412 น้อยที่สุด 

กิ่งอ ำเภอรัตนวำป ี 24 296.3097 0.0776  

กิ่งอ ำเภอเฝ้ำไร่ 36 362.5764 0.0993  

กิ่งอ ำเภอโพธิ์ตำก 14 123.8004 0.1131 น้อย 

โพนพิสยั 124 826.2481 0.1501  

ท่ำบ่อ 105 359.2478 0.2895 มำก 

ศรีเชียงใหม่ 66 153.4463 0.4301 มำกที่สุด 

เมืองหนองคำย 212 490.4826 0.4322  

รวม 606 3,275.9207 1.6578 - 

max 212 826.2481 0.4322 - 

min 6 123.8004 0.0246 - 
หมำยเหตุ:  ช่วง 0–0.0864          ค่ำควำมหนำแน่นน้อยที่สุด 

   ช่วง 0.0864–0.1728   ค่ำควำมหนำแน่นน้อย 
   ช่วง 0.1728–0.2592   ค่ำควำมหนำแน่นปำนกลำง 
   ช่วง 0.2592–0.3456   ค่ำควำมหนำแน่นมำก 
   ช่วง 0.3456–0.4322   ค่ำควำมหนำแน่นมำกที่สุด 
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ส่วนที่ 5 แบบประเมินควำมเสี่ยงในกำรท ำงำนของเกษตรกรจำกกำรสัมผัสสำรเคมี 
ตำรำงภำคผนวกที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร จังหวัดหนองคำย 

 =94 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย 48 51.1 

 หญิง 46 48.9 
  94 100.0 

อำยุ ต่ ำกว่ำ 30 ป ี 3 3.2 
 30-40 ปี 5 5.4 
 40-50 ปี 28 30.1 
 มำกกว่ำ 50 ป ี 57 61.3 
  93 100.0 

Missing  1  
ระดับกำรศึกษำ ประถมศึกษำ 63 70.0 

 มัธยมศึกษำ 18 20.0 
 ปวช.-ปวส. 4 4.4 
 ปริญญำตร ี 4 4.4 
 สูงกว่ำปริญญำตร ี 1 1.1 
  90 100.0 

Missing  4  
หมำยเหตุ: Missing คือ ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ได้ท ำกำรตอบในข้อนั้นๆ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 8 ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพของเกษตรกร จังหวัดหนองคำย 

=94 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
อำชีพ ท ำนำ 82 65.6 

 ท ำไร ่ 6 4.8 
 ท ำสวน 32 25.6 
 ปศุสัตว ์ 4 3.2 
 ประมง 1 0.8 
 อื่นๆ - - 
  125 100.0 

กำรปลูกพืช สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 4 4.6 
 สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกระทรวงเกษตรฯ 37 42.5 
 เกษตรอินทรีย์ 18 20.7 
 อื่นๆ 28 32.2 
  87 100.0 

ต้นทุนกำรผลิต ค่ำปุ๋ย 94 63.9 
 ค่ำยำก ำจัดศัตรูพชื 39 26.5 
 อื่นๆ 14 9.5 
  147 100.0 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 9 อำกำรผิดปกติหลังกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร จังหวัดหนองคำย 

=94 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 
เคยตรวจโรคหรือไม่ เคย 76 81.7 

 ไม่เคย 17 18.3 
  93 100.0 

Missing  1  
มีอำกำรผิดปกติหรือไม่ ไม่มี 89 96.7 

 มีบำงครั้ง 3 3.3 
 มีเป็นประจ ำ - - 
  92 100.0 

Missing  2  
สถำนที่ตรวจสุขภำพ โรงพยำบำล 31 38.8 

 กรมควบคุมโรค - - 
 รพสต. 35 43.8 
 อื่นๆ 14 17.5 
  80 100.0 

ปัญหำและผลกระทบ ภัยธรรมชำต ิ 57 100.0 
 ผลกระทบจำกกำรท ำเกษตร - - 
 ผลกระทบจำกของเสียโรงงำนอตุสำหกรรม - - 

Missing  57 100.0 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ภำครัฐ 69 97.2 

 ภำคเอกชน - - 
 อื่นๆ 2 2.8 
  71 100.0 

Missing  23  
หมำยเหตุ: Missing คือ ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ได้ท ำกำรตอบในข้อนั้นๆ 

ตำรำงภำคผนวกที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติอำกำรผิดปกติหลังจำกใช้สำรเคมี จังหวัดหนองคำย 
ANOVA 

มีอำกำรผิดปกติหลังใช้สำรเคมีหรือไม่  

ปีที่ 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0.378 8 0.047 1.555 0.151 
Within Groups 2.524 83 0.030   

Total 2.902 91    



คณะท ำงำนโครงกำร 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบกรมพัฒนำที่ดิน 
 
 

1. นายอภิชาต  จงสกุล    ที่ปรึกษา 
2. นายอนุสรณ์  จันทนโรจน์   ที่ปรึกษา 
3. นายสมโสถติ์  ด าเนินงาม   ประธานคณะท างาน 
4. นายนุกูล  แสงทอง    คณะท างาน 
5. นายมานิตย์  พุ่มร่มไทร   คณะท างาน 
6. นายชยุต  ราชาตัน    คณะท างาน 
7. นายปรีชา  โหนแหยม    คณะท างาน 
8. นายวิชัย  ลิมโพธิ์ทอง    คณะท างาน 
9. นายณรงค ์ ทองเหล่    คณะท างาน 
10. นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล   คณะท างาน 
11. นายสมศักดิ์  สุขจันทร์   คณะท างาน 
12. นายเมธิน  ศิริวงศ์    คณะท างาน 
13. นายโสฬส  แซ่ลิ้ม    คณะท างาน 
14. นายกานต์  ไตรโสภณ   คณะท างาน 
15. นางสาวอริศรา  พ่ึงพา   คณะท างาน 
16. นายมณฑล  สุริยาประสิทธิ์   คณะท างาน 
17. นายไกรฤกษ์  ปานทอง   คณะท างาน 
18. นางสาวสมจินต์  วานิชเสถียร   คณะท างาน 
19. นายพงศ์ธร  เพียรพิทักษ์   คณะท างาน 
20. นางสาวบุศรินทร์  แสวงลาภ   คณะท างาน 
21. นายธนัญชย์ ด าข า   คณะท างาน 
22. นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์   คณะท างานและเลขานุการ 
23. นางสาวรัชนก  แสงเพ็ญจันทร์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายณรงค์เดช  ฮองกูล   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางชุติมณฑน์  ยศกันโท   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวสีสุนันทา  เสือโรจน์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 




