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สารบัญแผนที ่ จ 
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บทที 1 บทนํา  

1. หลกัการและเหตุผล 1 
2. การตรวจเอกสาร 2 
3. วัตถุประสงค 49 

บทที่ 2 วิธีการดําเนินการ  
1. อุปกรณและวิธีดําเนินการ 50 
2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 51 
3. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 89 

บทที่ 3 ผลและวิจารณผลการทดลอง  
1. ผลการวิเคราะหหาทางเลือกโดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลาํดับช้ันแบบหลายลําดับช้ัน (AHP)  และ
วิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่  (Land Index) 

90 

2. การวิเคราะหพื้นที่ทีเ่หมาะสมในการดําเนินโครงการเมอืงเกษตรสเีขียว 92 
3. สถานการณการใชสารเคมทีางการเกษตรของประเทศไทย และผลกระทบจากสารพิษตกคางของ
เกษตรกร 
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บทที่ 4 สรปุผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  
1. สรุปผลการศึกษา 118 
2. ขอเสนอแนะ 119 
3. ประโยชนที่ไดรบั 120 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา 

1 การนําเขาสารพิษที่ใชทางการเกษตร ป 2548-2556 4 
2 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียของไทย ป 2541-2551 6 
3 มาตรฐานแหลงนํ้าแบงตามชวง WQI 20 
4 คาความอุดมสมบรูณของดิน 24 
5 คาระดับความเปนกรดดางของดิน 25 
6 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 26 
7 คาปริมาณคารบอนของดิน 26 
8 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน 27 
9 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน 28 
10 คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน 29 
11 คาปริมาณแคลเซียมของดิน 29 
12 คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน 30 
13 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน  31 
14 คาความเค็มของดิน 31 
15 คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน 32 
16 คาความหนาแนนรวมของดิน 33 
17 คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดิน 34 
18 คาปริมาณความตองการปูนของดิน 35 
19 ตัวอยางตารางเมทริกซที่ใชแสดงการเปรียบเทียบคูปจจัย 42 
20 การเปรียบเทียบความสําคัญหรือความชอบของสองสิ่ง (Pairwise Comparison Scale) 43 
21 การเปรียบเทียบคามาตรฐาน (Random inconsistency index: RI) 43 
22 คาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที ่ 45 
23 ที่มาและรายละเอียดของขอมลูที่ใชในการศึกษา 52 
24 คาปฏิกิริยาดิน จังหวัดพัทลงุ 58 
25 จํานวน พื้นที่ ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวัดพัทลุง 59 
26 ระดับช้ันความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง 59 
27 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบประเภทหลักเกณฑหลกั (ปจจัยหลัก) 60 
28 การหาผลรวมในแนวต้ัง 61 
29 การ Normalize คาความสําคัญของหลักเกณฑหลกั (ปจจัยหลัก) 61 
30 การหาคานํ้าหนักความสําคัญของหลักเกณฑหลัก (ปจจัยหลกั) 61 
31 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ Organic Farming 62 
32 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ GAP 63 
33 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ WQI 64 
34 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ EIA 64 
35 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยลําดับที่ 1 ของ Point Source 65 
36 การวิเคราะหหาความสอดคลองกันของขอมลู 66 
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 สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี  หนา 

37 
 

ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางกายภาพและเคมีของดินในการวิเคราะห
หาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

68 

38 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานภูมิอากาศในการวิเคราะหหาพื้นที่
เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

70 

39 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานคุณภาพนํ้าในการวิเคราะหหาพื้นที่
เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

70 

40 พื้นที่ชลประทาน และโรงงานอุตสาหกรรม แบงระดับช้ันโดยการสรางแนวกันชน (Buffer Zone) 71 
41 ผลการวิเคราะหเชิงลําดับช้ันคาถวงนํ้าหนัก AHP จังหวัดพทัลุง 90 
42 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานเมืองเกษตรสเีขียว รายอําเภอ จังหวัดพัทลุง  96 
43 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

ป 2540-2550  
100 

44 รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2556 108 
45 ผลการตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ระหวาง ป 2552-2556 112 
46 อาการผิดปกติหลงัการใชสารเคมีทางการเกษตร จําแนกตามเพศ จังหวัดพัทลงุ 115 
47 สาเหตุของโรค จําแนกตามอาชีพ จังหวัดพัทลุง 116 
48 ความสัมพันธระหวางอําเภอและอาการผิดปกติหลงัการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดพัทลงุ 117 
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สารบัญภาพ 
ภาพท่ี  หนา 

1 กรอบแนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย 4 
2 หนวยงานที่รบัผิดชอบโครงการ 6 เมอืงเกษตรสีเขียวตนแบบ กรมพฒันาที่ดิน 12 
3 ลักษณะขอมลูแบบตรรกะจริงเทจ็ (Boolean Logic) 41 
4 ลําดับช้ันในการวิเคราะห (Structuring the Hierarchy) 42 
5 ลักษณะขอมลูแบบคลุมเครือ (Fuzzy Logic) 44 
6 กรอบแนวคิดหลักการใชการวิเคราะหเชิงพื้นทีร่วมกบัการวิเคราะหทางสถิติ 46 
7 ลักษณะของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 47 
8 การกําหนดคุณสมบัติของตัวแปร (Variable view)   48 
9 การกําหนดคาชุดของตัวแปร (Data view) 49 
10 กรอบแนวคิดหลักการใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ันรวมกบัการ

วิเคราะหเชิงพื้นที่ในการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสเีขียวจังหวัดพัทลุง 
51 

11 การเลือกคาของปจจัยโดยใช GIS ชวยในการเลอืกแตละอําเภอในจังหวัดพัทลุง 57 
12 การ Summarize พื้นที่อําเภอปากพะยูน จงัหวัดพัทลุง 57 
13 จุดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 120,833 จุดของประเทศไทย 58 
14 การจัดลําดับช้ันในกระบวนการวิเคราะห จังหวัดพัทลุง 60 
15 ปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวาง ป 2548–กันยายน 2555 98 
16 สถิติมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวาง ป 2548–กันยายน 2555 99 
17 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมกีําจัด

ศัตรูพืชใน ป 2540-2550 
101 

18 ตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 102 
19 ผักและผลไมปนเปอนสารเคมีทีเ่กินคาปริมาณสารตกคางสงูสุดที่ยอมรับได (MRLs) 103 
20 สารเคมีตกคางสูงสุดในสมสายนํ้าผึ้ง ฝรั่ง และแอปเปล 103 
21 สารเคมีตกคางสูงสุดในคะนา กะเพรา สตรอเบอรี่ สมจีน และถ่ัวฝกยาว 104 
22 สารเคมีตกคางสูงสุดในผักชี แตงโม และพรกิแดง 104 
23 ขอสันนิษฐานที่พบสารพิษตกคางในผักและผลไมที่ผานตรารับรองมาตรฐาน Q 105 
24 การลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมตัวอยางของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 114 
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สารบัญแผนท่ี  
แผนท่ี  หนา 

1 พื้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรอินทรียของประเทศไทย 7 
2 พื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรียในปจจุบันของประเทศไทย 7 
3 ปริมาณคารบอนในดินประเทศไทย 9 
4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินประเทศไทย 9 
5 ปริมาณไนโตรเจนในดินประเทศไทย 10 
6 ปริมาณฟอสฟอรสัในดินประเทศไทย 10 
7 ปริมาณโพแทสเซียมในดินประเทศไทย 10 
8 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ป 2553 11 
9 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ป 2554 11 
10 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ป 2555 11 
11 คาปริมาณนํ้าฝน จังหวัดพัทลุง 76 
12 พื้นที่ชลประทาน จังหวัดพัทลุง 76 
13 คาความอุดมสมบรูณของดิน จงัหวัดพทัลงุ 77 
14 คาระดับความเปนกรดดางของดิน จงัหวัดพทัลงุ 77 
15 พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรีย จังหวัดพัทลุง 78 
16 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน จังหวัดพัทลุง 78 
17 คาปริมาณคารบอนของดิน จังหวัดพัทลุง 79 
18 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดพทัลงุ 79 
19 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดพทัลงุ 80 
20 คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดพทัลงุ 80 
21 คาปริมาณแคลเซียมของดิน จังหวัดพัทลุง 81 
22 คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน จังหวัดพัทลุง 81 
23 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน จงัหวัดพัทลงุ 82 
24 คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน จังหวัดพัทลุง 82 
25 คาความหนาแนนรวมของดิน จังหวัดพัทลุง 83 
26 คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน จังหวัดพัทลุง 83 
27 คาปริมาณความตองการปูนของดิน จังหวัดพัทลุง 84 
28 จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง 84 
29 คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า จงัหวัดพทัลงุ 85 
30 คาความสกปรกในรปูสารอินทรียในนํ้า จังหวัดพัทลุง 85 
31 คาปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า จังหวัดพัทลุง 86 
32 คาปริมาณแบคทเีรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า จังหวัดพัทลุง 86 
33 คาปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนํ้า จงัหวัดพทัลงุ 87 
34 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม จงัหวัดพัทลงุ  87 
35 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง จังหวัดพัทลุง 88 
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สารบัญแผนท่ี (ตอ) 
แผนท่ี  หนา 

36 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม จังหวัดพัทลุง 88 
37 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง  

ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน แบบ Eigen Vector                                            
92 

38 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง  
ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน แบบ Fuzzy AHP         

92 

39 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง  
ดวยวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่  (Land Index)             

93 

40 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง 94 
41 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง 95 
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สารบัญตารางภาคผนวก 
ตารางภาคผนวกท่ี  หนา 

1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลนอย จังหวัดพัทลงุ แตละไตรมาส ป 2554 128 
2 ปริมาณและมลูคาการนําเขาปุยเคมสีูตรที่สําคัญ ป 2551-2555 (ลานบาท/ตัน) 130 
3 ราคาปุยเคมสีูตรที่สําคัญ ณ ระดับราคานําเขา (CIF) ราคาขายสงกรุงเทพฯ และ 

ราคาขายปลีกทองถ่ินรายเดือน ป 2556-2557 (บาท/ตัน) 
131 

4 ราคานําเขา (CIF) ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดทองถ่ิน
ของปุยเคมีสูตรทีส่ําคัญ ป 2548-2555 (บาท/ตัน) 

132 

5 รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2555 133 
6 ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม รายอําเภอ จังหวัดพัทลงุ 135 
7 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร จังหวัดพทัลงุ 136 
8 ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 137 
9 อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดพัทลุง 138 
10 ผลการวิเคราะหทางสถิติอาการผิดปกติหลังจากใชสารเคมี จังหวัดพัทลุง 139 

 



บทสรุปผูบริหาร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพยายาม นํารอง 6 จังหวัดเปาหมายผลักดันโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agriculture City) ในป 2557 ดังน้ันทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ จึงพยายามเปดพื้นที่ศึกษา เปด
เวทีสัมมนาขับเคลื่อนโครงการระหวางปงบประมาณ 2557 น้ี ซึ่งใชงบประมาณทั้งกระทรวงทั้งสิ้น 432 ลานบาท 
เพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณในแตละพื้นที่ โดยชู 3 หัวใจสําคัญสูการเปนเมืองเกษตรสีเขียว 
คือ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาสินคา และพัฒนาคน อยางบูรณาการครบทุกภาคสวน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 
เปนโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรฯ ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศ ของรัฐบาลซึ่งเนนใหความสําคัญกับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซการผลิตและการ
บริโภค และมีการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตร
เปนที่ยอมรับในวงกวาง รวม 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ราชบุรี พัทลุง หนองคาย ศรีสะเกษ และจันทบุรี โดย
เปนตัวแทนของจังหวัดตนแบบในแตละภาคของประเทศ เพื่อผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนาเปน
เมืองทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยไดกําหนดการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟงการช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2557 จากเจาหนาที่ นักวิชาการ ของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งสวนกลางและ
จังหวัด พรอมดวยสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดน้ัน ๆ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง
เกษตรกร และผูประกอบการในพื้นที่เขารวม สําหรับจังหวัดพัทลุง ในเบื้องตนกรมสงเสริมการเกษตรเลือก
พื้นที่ความพรอมจากการตอบรับและความเขมแข็งของเกษตรกรและประชาชนในแตละอําเภอเปนจุดเริ่มตน
ไดแก อําเภอบางแกวและอําเภอควนขนุน เปนลําดับแรก จากน้ันกรมพัฒนาที่ดินจึงเรงพิจารณาการหา
ฐานขอมูลจากทุกหนวยงานที่ไมใชเพยีงภายในกระทรวงเกษตรฯ แตพยายามหาขอมูลเกือบทุกดานที่เกี่ยวของ
ทั้งทางดานการนําเขาสารเคมีที่เปนพิษ การตรวจเลือดเกษตรกรจากกระทรวงสาธารณสุข จุดที่ต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมประจาํจังหวัด การสอบถามผลกระทบและอาการขางเคียงจากสารเคมีทางการเกษตรทีแ่สดงออก
ของเกษตรกรในจังหวัด โดยมีฐานขอมูล 23 ฐานขอมูล นํามาถวงนํ้าหนักและหาปฏิสัมพันธโดยใชวิธีการหาคา
ความสําคัญของปจจัยแบบกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) แลวดําเนินการประมวลผลรวมกับวิธีการ สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อที่จะไดพื้นที่ที่ควร
ไปดําเนินการจัดทําเมืองเกษตรสีเขียวต้ังแตป 2558 ตอไป 

ผลการนําขอมูลมาประมวลผลแบบกระบวนการลําดับชั ้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ทําใหสามารถสรุปประเด็นตาง ๆ  ที่จะช้ีเปาหมายและขับเคลื่อน 6 
เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัด
หนองคาย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดจันทบุรี สรุปผลการดําเนินงาน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP)
การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) โดยวิธีหาดัชนีความเหมาะสม
ของพื้นที่ (Land Index) การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัด และการ
ประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืช จากการ
สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของเกษตรกรโดยตรง  
  โดยไดตัวช้ีวัดพื้นฐานซึ่งแบงเปนการศึกษาสมบัติของดินทางเคมีและกายภาพ การศึกษาสมบัติทาง
คุณภาพของนํ้าผิวดินที่เหมาะสม และการกําหนดขอบเขตเมืองเกษตรสีเขียวใหหางจากพื้นที่ต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อไมใหเกิดการปนเปอนจากสารพิษตกคางในการผลิตอาหารของแตละ



พื้นที่ การสรางตัวช้ีวัดพื้นฐานดังกลาวจะเกิดข้ึนจากการรวบรวมขอมูล 26 ดาน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดพื้นฐานของ
เมืองเกษตรสีเขียว  

จากการรวบรวมขอมูล 26 ดาน แบงเปนขอมูลทางดานบวก 22 ดาน ไดแก 1) คาปริมาณนํ้าฝน         
2) พื้นที่ชลประทาน 3) คาความอุดมสมบูรณของดิน 4) คาระดับความเปนกรดดางของดิน 5) พื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรยี 6) คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 7) คาปริมาณคารบอนของดิน 8) คาปริมาณ
ไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน 9) คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน 10) คาปริมาณโพแทสเซียม
ที่ เปนประโยชนของ ดิน 11 )  ค าปริมาณแคลเซียมของดิน 12)  ค าปริมาณแมก นีเซียมของดิน                       
13) คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 14) คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน 
15) คาความหนาแนนรวมของดิน 16) คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 17) คาปริมาณความตองการ
ปูนของดิน 18) คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 19) คาความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า 20) คาปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า 21) คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า              
22) คาปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนํ้า และดานลบ 4 ดาน ไดแก 1) จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 2) พื้นที่
ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม 3) พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 4) พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม 
 การประสานฐานขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งมีกระทรวงหลัก ๆ ไดแก 1) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดแก สํานักตาง ๆ ภายในกรม สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริม
การเกษตร 2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล 3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา 4) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5) กระทรวงสาธารณสุข ไดแก สาธารณสุขจังหวัด 6) กระทรวงมหาดไทย 
ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน ซึ่งไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากทั้งภายในและภายนอกเปนอยางดี 
 การหาพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดพัทลุง โดยใชกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) รวมกับดัชนีความ
เหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) เปนการหาความเหมาะสมของพื้นที่โดยศึกษาจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่
สําคัญ คือ เกษตรอินทรีย (Organic Farming) การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture 
Practices: GAP) ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General Water Quality Index: WQI) และการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) เปนตน ผลจากการวิเคราะหสามารถบงช้ี             
อําเภอที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงานกอน 5 อันดับแรก คือ อําเภอปาพะยอม มีพื้นที่ เหมาะสม             
40,982.28 ไร หรือ รอยละ 24.46 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอบางแกว มีพื้นที่ เหมาะสม 6,700.93 ไร                  
หรือ รอยละ 7.80 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอศรีบรรพต มีพื้นที่ เหมาะสม 7,102.73 ไรและกิ่ งอําเภอ                      
ศรีนครินทร มีพื้นที่เหมาะสม 7,468.72 ไร หรือเทากับรอยละ 5.34 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอควนขนุน มีพื้นที่
เหมาะสม 15,811.75  ไร หรือ รอยละ 5.28 ของพื้นที่อําเภอ และอําเภอเขาชัยสน มีพื้นที่เหมาะสม 5,712.06 ไร                 
หรือ รอยละ 3.07 ของพื้นที่อําเภอ สําหรับพื้นที่ที่เหมาะสมนอยที่สุด คือ อําเภอปาบอน ตามลําดับ 

การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พบวา แนวโนมต้ังแต
ป พ.ศ. 2552-2556 ที่ผานมา ผลตรวจเลือดมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยคือ อําเภอเมืองพัทลุง เน่ืองจาก
ผลผลิตทางการเกษตรไดนําเขามาเปนสินคาเกษตรที่จําเปนในเขตเมืองจํานวนมาก เพราะเปนศูนยกลางการ
จําหนายสินคา จึงทําใหผูผลิตหรือเกษตรกรขาดความระมัดระวังในกระบวนการผลิต โดยการใชสารเคมีปริมาณ
มากเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงเกษตรกรทําการเกษตรมาเปนเวลานานอาจทําใหมีสารเคมีตกคาง นอกจากน้ี การ
ประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืช จากการ
สํารวจและเกบ็รวบรวมขอมลูของเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม พบวา เกษตรกรมีอาการผิดปกติมากที่สุด ในพื้นที่



อําเภอปาบอน และอําเภอบางแกว ซึ่งไดจากความรูสึกของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีหรอืการทาํเกษตรแบบปลอดภัย โดยกลุมเปาหมายของสาธารณสุขจังหวัดมีทั้งที่
เปนประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดินนําขอมูลการสํารวจแบบสอบถามจากกลุม
เกษตรกรในพื้นที่ 6 จังหวัดตนแบบเมืองเกษตรสีเขียวโดยตรงทําใหผลตรวจเลือดในกลุมที่มีความเสี่ยงและไม
ปลอดภัยเปนคนละกลุมเปาหมายในการสํารวจ จึงทําใหผลการวิเคราะหที่ไดแตกตางกัน 
 จากการประมวลผลและจัดทําฐานขอมูลในที่สุดงาน 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ กรมพัฒนาที่ดิน ก็
ไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ซึ่งถูกจัดเตรียมในรูปที่เปนเอกสารวิชาการ และลงในรูปพื้นที่ทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร โดยจะสงใหแตละจังหวัดจัดเตรียมและปรับแผนในการปฏิบัติในปตอ 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 Phatthalung province are concern about the selection of the 

best target community in each district. Bang Kaeo and Khuan Khanun district are the first 

priority to choose as pioneer district of green agriculture city in Phatthalung 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 23 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 26 

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, 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 Phatthalung 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 Pa Phayom 40,982.28 rai (24.46% of the district), Bang Kaeo  

6,700.93 rai  (7.80% of the district), Si Ban Phot 7,102.73 rai and Si Nakharin 7,468.72 rai (5.34% of 

the district), Khuan Khanun 15,811.75 rai (5.28% of the district) and Khao Chai Son 5,712.06 rai 

(3.07% of the district) for the opposite is Pa Bon district respectively.  

Blood test information and chemical allergic in 2013-2014 from farmers by Provincial 

Public Health Office has indicated that Muang Phatthalung is a risk and unsafe zone levels 

for blood testing. This means that farm workers are not sufficient precaution or lack 

awareness of farmers. The farmer questioners of Pa Bon and Bang Kaeo 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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บทท่ี 1  
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

ในป 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture 
City) เปนโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
ของรัฐบาล ซึ่งเนนใหความสําคัญกับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซการผลิตและการบริโภค 
และมีการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเดนในการผลิตสินคาเกษตรเปนที่
ยอมรับในวงกวาง รวม 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ราชบุรี พัทลุง หนองคาย ศรีสะเกษ และจันทบุรี โดยเปน
ตัวแทนของจังหวัดตนแบบในแตละภาคของประเทศ เพื่อผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว และพัฒนาเปนเมือง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยไดกําหนดการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟงการช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานปงบประมาณ 2557 จากเจาหนาที่ นักวิชาการของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
พรอมดวยสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดน้ันๆ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งเกษตรกร และ
ผูประกอบการในพื้นที่เขารวม 

สาระสําคัญ  คือ การกําหนดพื้นที่ที่จะพัฒนาใหเปนพื้นทีส่ีเขียว โดยอาจจะมีขอบเขตระดับอําเภอหรอื
ระดับตําบล  ตามแตศักยภาพที่สามารถจะขับเคลือ่นใหเปนพื้นที่สเีขียวอยางเปนรปูธรรมเต็มพื้นที่ และประสาน
ความรวมมือจากทุกภาคสวนใหมีกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultural Practice, 
GAP) ใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคางในสินคาเกษตร หัวใจสําคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวมีอยู 3 
ประการดวยกัน ประการแรก คือ การพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจัดการของ
เสียอยางเปนระบบ ประการที่สอง คือการพัฒนาตัวสินคาใหเปนสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย ไมมีสารพิษตกคาง มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในกระบวนการผลิต และประการสุดทาย 
คือการพัฒนาคน ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายสินคาที่มีคุณภาพ สามารถทําการผลิต 
และอาศัยอยูในพื้นที่ไดอยางย่ังยืน 

กรมพัฒนาที่ดิน ใหความสําคัญการดําเนินงานเชิงพื้นที่โดยเนนการทําตัวช้ีวัดเบื้องตน (Green 
Agriculture Primary index) ในสองมิติ คือทั้งทางบวก (Green Agric-City) และทางลบ (Gray Agric-City) 
ในเชิงพื้นที่ เพื่อ คอยติดตาม ตรวจสอบ และรายงานสถานการณการดําเนินการของทุกภาคสวน โดยพยายาม
ลดความซ้ําซอน และจัดลําดับความสําคัญงานของทุกหนวยในกระทรวงเกษตรฯ ที่มีสวนรวมใน 6 พื้นที่
ตนแบบ โดยเนนประชาชนและผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงตอกิจกรรมของกระทรวงเกษตร เปน
ศูนยกลาง ในการกําหนดตัวช้ีวัดเบื้องตน นอกจากน้ีกรมพัฒนาที่ดิน จะดําเนินการประสานขอมูลเชิงพื้นที่ไปที่
จังหวัดโดยตรงและจะคอยเปนผูติดตามขอมูลจากหนวยงานตางๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงฐานขอมูล
ใหอยูในรูปขอมูลเชิงพื้นที่โดยมุงเนน การรายงานสถานการณที่แทจริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใชระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ชวยอธิบายความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุก
ภาคสวน โดยจังหวัดจะไดประโยชนในการดําเนินยุทธศาสตร ของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะไดลดความซ้ําซอนจากโครงการอื่นอยางเดนชัด โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเปนผู
รวบรวมและประมวลผลขอมูลใหมีความทันสมัย และอยูในรูป digital บน website ของจังหวัด และกระทรวง
เกษตรฯ 
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กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการหาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการ และใชพื้นที่เปนจุดเช่ือมโยงให
ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ โดยนําภารกิจของแตละหนวยงานเขารวมดําเนินการ โดย
ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประมวลผลเพื่อวิเคราะหเชิงพื้นที่ในภาพรวม โดยใชขอมูลกายภาพดานดิน นํ้า 
ปาไม การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พื้นที่หมอกควันไฟขามแดน พื้นที่ดินที่
มีปญหา พื้นที่ที่อาจปนเปอนสารเคมี หรือพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากโลหะหนักทั้งจากการเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรม ขอมูลการนําเขาสารพิษทางการเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่
เสียหาย  

จังหวัดพัทลุงเปน 1 ใน  6 จังหวัดที่ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรฯ  ใหไดรับการพัฒนาเปน
เมืองเกษตรสีเขียว เปาหมายของโครงการที่เนนไปในเรื่องการผลิตเกษตรผสมผสาน (ขาว ผลไม สุกร ยางพารา) 
เพื่อเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการผลติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลอง
กับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารเปนฐาน
การสรางรายไดใหกับประเทศ ดังน้ันการจัดทําฐานขอมูล และการหาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานโครงการ
เมืองเกษตรสีเขียวของจงัหวัดพัทลุง เปนสิ่งสาํคัญที่จะชวยใหการพัฒนาเมอืงเกษตรสเีขียวประสบผลสําเร็จ และ
ขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ใหสอดประสานในทุกองคกร ใหไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน  

 

2. การตรวจเอกสาร 
 

ขอมูลโครงการ ฐานขอมูล และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดพัทลุง 

ในป 2557 กระทรวงเกษตรฯ ไดพยายามผลักดันโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  
โดยมีพื้นที่นํารองใน 6 จังหวัดเปาหมาย ทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ จึงพยายามเปดพื้นที่ศึกษา เปดเวที
สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตชวง มกราคม–กุมภาพันธ 2557 เพื่อสรางความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณในแตละพื้นที่ โดยชู 3 หัวใจสําคัญสูการเปนเมืองเกษตรสีเขียว คือ พัฒนาพื้นที่ พัฒนา
สินคา และพัฒนาคน อยางบูรณาการครบทุกภาคสวน  

เนนการผลิตระดับตนนํ้าใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สวนระดับกลางนํ้า และปลายนํ้า 
ไดแก การแปรรูป การกําจัดของเสียโดยนําไปเปนพลังงานทดแทน สงเสริมการดําเนินการใหเกิดราน            
Q Shop, Q restaurant รวมทั้งการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาค
สวนตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันและที่สําคัญ คือ 
เกษตรกรจะตองมีความเขาใจ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใหการสนับสนุน และรวมมือกันอยางแข็งขันเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของตนเองใหเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งคาดวาประชาชนในจังหวัดพัทลุง ใหความเห็นชอบและเขาใจกรอบ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดมีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงการฯ โดยมุงหวังใหจังหวัดเปนผูขับเคลือ่นโครงการในระดับพื้นที่เพื่อผลกัดัน
ใหเกิดเมืองเกษตรสีเขียวนํารองอยางเปนรูปธรรม 

จากหลักคิดเบื้องตนในเรื่องเมืองเกษตรสีเขียว หนวยงานตางๆ ในกระทรวงเกษตรฯ ไดเสนอรางแผน
งบประมาณ ทั้งสิ้น 13 หนวยงาน ประกอบไปดวย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) กรมวิชาการ
เกษตร (วก.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว (ปศ.) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มก
อช.) กรมการขาว (กข.) กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรม
หมอนไหม (กมม.) และกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเขาไปเกี่ยวของในสองมิติ ทั้งพื้นที่ตนนํ้า การ
ปรับปรงุที่ดิน และพื้นที่กลางนํ้าดาน Footprint ของวัสดุปรับปรุงดิน จากแนวคิดเดิมที่วางไวเพื่อที่จะทําใหทุก
หนวยงานพยายามจะขับเคลื่อนใหไปในทิศทางเดียวกัน แตประเด็นหลักคือ จะเริ่มกันอยางไร และจะเช่ือมโยง
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กันอยางไร เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน และตางกรมตางทําตางหลากหลายแนวคิด ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินมี
แนวทางโดยใชพื้นที่เปนเครื่องมือยึดโยงใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ สามารถภาระกิจ
หลักของตนจัดเขามาเช่ือมรอยเขาดวยกันโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนเครื่องมือ เพื่อวิเคราะหเชิง
พื้นที่ในภาพรวม โดยเริ่มตนจากขอมูลกายภาพดานดิน นํ้า ปาไม การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยง
ภัยทางการเกษตร พื้นที่หมอกควันไฟขามแดน พื้นที่ดินที่มีปญหา พื้นที่ที่อาจปนเปอนสารเคมี หรือพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากโลหะหนักทั้งจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจําเปนตองใชแผนที่ผังเมืองของทั้ง 6 
จังหวัดพิจารณาควบคูไปพรอมกับแผนพัฒนาจังหวัด การดําเนินการดังกลาวตองทําไปพรอมกับวิธีติดปาย
สัญลักษณพื้นที่สีเขียว 1-5 คลายติดฉลากพลังงานประหยัดไฟฟาในอุปกรณเครื่องใชไฟเบอร 5 มีการถวง
นํ้าหนักใหคะแนนในแตละหนวยงานและตองต้ังทีมทํางานใหมีความเปนเอกภาพโดยเริ่มจากงานภายในกรม
พัฒนาที่ดินกอน และคอยขยายแนวคิดเช่ือมโยงไปในทุกหนวยงาน หากทุกหนวยงานมีทิศทางเดียวกันและคอย
เริ่มไปพรอมกัน ก็จะทําใหงานที่สําคัญของกระทรวงเกษตรฯ เริ่มเห็นเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน 

กรมพัฒนาที่ดิน จะดําเนินการประสานขอมูลเชิงพื้นที่ไปที่จังหวัดโดยตรงและจะคอยเปนผูติดตาม
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงฐานขอมูลใหอยูในรูปขอมูลเชิงพื้นที่โดยมุงเนน 
การรายงานสถานการณที่แทจริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ชวยอธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ซึ่งเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางนอย 4 ครั้งในรอบป จะสามารถเห็นถึง
พัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุกภาคสวน โดยจังหวัดจะไดประโยชนในการดําเนินยุทธศาสตร ของจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะไดลดความซ้ําซอนจากโครงการอื่นอยาง
เดนชัด โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเปนผูรวบรวมและประมวลผลขอมูลใหมีความทันสมัย และอยูในรูป digital บน 
website ของจังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ 

จากหลักแนวคิดด้ังเดิมอาจกลาวไดวาการทําพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวใหสําเร็จคงตองพิจารณาทางดาน
ตางๆ ดังน้ี คือ การเกษตรที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติและเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับทองถ่ินและมีความ
หลากหลาย มีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกัน เพิ่มผลประโยชนตอบแทนตอเกษตรกร 
ปรับปรุงระบบนิเวศ และลดของเสีย และความไมมีประสิทธิภาพในหวงโซอาหาร เทคนิคการผลิตข้ึนอยูกับวิธี
ทางธรรมชาติในการบริหารจัดการโรคพืชและสัตว วัชพืช แหลงอินทรียวัตถุของปุย เมล็ดพันธุ อยางไรก็ตาม 
ยังสามารถใชเทคโนโลยีข้ันสูงที่ทําใหเกิดการใชปุย สารเคมี ฮอรโมนในการควบคุมศัตรูพืชและโรคสัตวอยางมี
ความแมนยําและมีประสิทธิภาพสูงไดดวย 

1. แนวคิดทางดานเกษตรอินทรีย (Organic Farming Approach) 
2. แนวคิดทางดานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) 
3. แนวคิดดานการคาทางการเกษตรที่เปนธรรม (Fair Trade) 
4. แนวคิดเกษตรนิเวศวิทยา (Ecological Agriculture) 
5. แนวคิดเกษตรเชิงอนุรักษ (Conservation Agriculture) 
6. แนวคิดการลดผลกระทบภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง (Global 

Warming Impact by Extreme of Climate Change) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย 
ที่มา: Anuluxtipun et al., 2006 

จากสถิติการนําเขาสารพิษทางการเกษตรโดยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
พบวา ปจจุบันสถานการณการใชสารเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศไทยถือวาอยูในข้ันรุนแรง สัดสวนการใช
สารเคมีที่ใชในนาขาวเพิ่มข้ึนอยางมาก โดยในป 2555 มีอัตราการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 30 จากป 2554 
สําหรับการใชสารเคมีในนาขาวมี 2 สวน คือใชในนาขาว และใชเพื่อเก็บสตอกขาว นอกจากน้ียังพบวาตนทุนใน
การทํานาปรังเพิ่มข้ึนจากที่ไมควรเกิน 300-500 บาทตอไร แตกลับพบวามีการใชตนทุนสูงถึง 1,500 บาทตอไร 
การใชสารเคมีจํานวนมากสงผลกระทบทั้งตอเกษตรกร สิ่งแวดลอม และผูบริโภค โดยจากการตรวจการ
ปนเปอนของสารเคมีในเลอืดของเกษตรกรพบวา มีเกษตรกรถึงรอยละ 32 ที่มีการปนเปอนของสารเคมีในเลอืด
ระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยป 2555 

ประเทศไทยนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งหมด 134,377 ตัน คิดเปนเน้ือสารสําคัญ 70,156 ตัน คิด
เปนมูลคา 19,357 ลานบาท และในรอบ 6 เดือนแรกของป 2556 มีปริมาณนําเขาสารเคมี 96,793 ตัน คิดเปน
เน้ือสารสําคัญ 49,139 ตัน คิดเปนมูลคา 13,229 ลานบาท มีการคาดการณวา สารเคมีเหลาน้ีกวา 50 
เปอรเซ็นตถูกใชในนาขาวภายในประเทศผานชองทางการจําหนายรานวัสดุทางการเกษตรที่กระจายอยูทุกอําเภอ 

ตารางที่ 1 การนําเขาสารพิษที่ใชทางการเกษตร ป 2548-2556 

ป 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

2556 

ปจจัย (ครึ่งป) 

ปริมาณ (ตัน) 75,473 95,763 116,323 109,908 62,383 117,699 164,383 134,377 96,793 

สารสําคัญ (ตัน) 44,696 55,539 67,895 62,871 36,945 69,869 87,619 70,156 49,139 

ราคา (ลานบาท) 10,531 12,809 15,026 19,182 9,376 17,925 22,044 19,357 13,229 

ที่มา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2555 
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การนําเขาสารพิษทางการเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่เสียหาย 
จึงเปนสาเหตุสําคัญที่กระทรวงเกษตรฯ ใหความสําคัญอยางมากตอแนวทางที่จะทําพื้นที่เกษตรสีเขียวเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามการเริ่มตนระยะแรกตองทําใหทุกหนวยงานมีทิศทางที่ชัดเจนและรูปแบบของ
การประเมินตองสามารถทําใหอยูในรูปแบบเดียวกันเพื่อใหการกําหนด พื้นที่เกษตรสีเขียวมีความชัดเจน และ
ขอมูลการนําเขาสารพิษที่เพิ่มข้ึนเทากับตอกยํ้าการลดลงของพื้นที่เกษตรอินทรีย 

พื้นที่เกษตรอินทรียของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ืองจาก 0.14 ลานไร ในป 2549 เหลือ 0.12 และ 
0.11 ลานไร ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับป 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรอินทรียทั้ง
กลุมพืชผัก ประมง ปศุสัตวรวมทั้งสิ้น 118,091 ไร ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรฯ ต้ังเปาวางยุทธศาสตรการเพิ่มพื้นที่
เกษตรอินทรียอีกรอยละ 40 เปน 200,000 ไร ภายในป 2554-2555 สําหรับสินคาเกษตรอินทรียที่มีสัดสวน
การผลิตมากคือ ขาว โดยมีสัดสวนกวารอยละ 50 โดยเฉพาะขาวหอมมะลิอินทรีย รองลงมาคือ พืชผัก เชน 
ผลไม หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน ผักตระกูลสลัด กลวยหอม เครื่องเทศ และสมุนไพรตางๆ 
เปนตน 

การทําเกษตรอินทรียจะทําใหระบบนิเวศไดรับการฟนฟู สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และตอตาน
จากโรครายได ดังน้ันผูบริโภคที่ใหความสนใจในสุขภาพ จึงไดเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาบริโภคผลิตภัณฑจาก
เกษตรอินทรีย ทั้งในรูปของสินคาอุปโภค บริโภค อยางไรก็ดี หากภาครัฐและเอกชนสามารถรวมตัวกันไดใน
การแลกเปลี่ยนความรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จะสามารถสรางความเช่ือมั่นใหไทยเปนครัวของ
โลกได ทั้งน้ี จากผลการศึกษาเกษตรอินทรียของโลก ระบุวา มีเกษตรกรที่ดําเนินการผลิตดานเกษตรอินทรียทั่ว
โลก 1.8 ลานคน มีพื้นที่เกษตรอินทรีย และพื้นที่ระยะปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรีย รวมกันราว 232.5 ลานไร 
โดยประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรียมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย อารเจนตินา สหรัฐอเมริกา และจีน แตประเทศที่
มีประชากรทําเกษตรอินทรียมากที่สดุกลบัเปนอินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก ขณะที่ดานการตลาดเกษตรอินทรีย
โลก ป 2554 มียอดจําหนายรวม 1.88 ลานลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 6.62 เมื่อเทียบกับป 2553 โดย
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดใหญที่สุด สําหรับในเอเชีย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย 23 ลานไร โดยจีนมีพื้นที่มากที่สุด 
รองลงมา คือ อินเดีย และไทยอยูอันดับ 7 ซึ่งตลาดในเอเชียน้ันมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีตลาดสําคัญอยู
ที่จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต สวนประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรยี 2.2 แสนไร มีประชากรที่ทําเกษตรอินทรยีราว 
7,000 คน สรางผลผลิต 80,000 ตันตอป มูลคาการสงออกคิดเปน 4,000 ลานบาท โดยตลาดสงออกสําคัญ
ของประเทศไทย คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร โดยไทยวางเปาหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย
ใหไดรอยละ 20 ภายในป 2556 เปน 3.7 แสนไร โดยเฉพาะพืชไรอินทรียที่จะมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด 

อยางไรก็ตามรัฐบาลฯ ไดมีเปาหมายสงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรย่ังยืนตามแนวทางสรางความ
มั่นคงทางอาหารใหครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลักวาตอง
สอดคลองกับสภาพสังคมแตละพื้นที่ ดังน้ันเพื่อใหเกิดรูปธรรม ภาครัฐไดแตงต้ังคณะกรรมการเกษตรอินทรีย
แหงชาติ เพื่อกําหนดนโยบายยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี ภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนเกษตรกร จนจัดทํา
เปนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ ป 2556-2559 แลว 
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ตารางที่ 2 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียของไทย ป 2541-2551                    หนวย: ไร 

ป พ.ศ. ขาว พืชไร ผัก ผลไม อื่นๆ 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 

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผนดิน, 2552  

 

 

 



1 

 

แผนที่ 1 พื้นที่เหมาะสมในการทําเกษตรอินทรียของประเทศไทย                                    แผนที่ 2 พื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรียในปจจุบันของประเทศไทย 
ที่มา: Anuluxtipun et al., 2006                     ที่มา: Anuluxtipun et al., 2006

7 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) หมายถึง  
แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลติที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ
ลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด 
เกิดความย่ังยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการกําหนดโดย
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 

 ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใช ไดแก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
พืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการขาว ที่มุงใหเกิดกระบวนการ
ผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค ประกอบดวยขอกําหนด
เรื่อง แหลงนํ้า พื้นที่ปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยายผลิตผลภายในแปลง 
การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ และ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับปศุสัตว (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมปศุสัตว 
เปนการนําหลักเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตว (GAP สําหรับสัตว) มาใช เพื่อยกระดับการเลี้ยง
สัตวในประเทศไทย และเพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ผูบริโภคอาหารที่ไดจากสัตว และสิ่งแวดลอมมีความปลอดภัย 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตวนํ้า (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมประมง 
ซึ่งเปนมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า (GAP สําหรับสัตวนํ้า) เปนสวนหน่ึง
ของมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑประมง 

สําหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจ
รับรองระบบการจัดการคุณภาพ: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) โดยไดกําหนดขอกําหนด 
กฎเกณฑ และวิธีการตรวจประเมนิ ซึ่งเปนไปตามหลกัการที่สอดคลองกับ GAP ตามหลักการสากล เพื่อใชเปน
มาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศ รวมทั้งไดจัดทําคูมือการเพาะปลูกพืชตามหลัก GAP สําหรับ
พืชที่สําคัญของไทยจํานวน 27 ชนิด ประกอบดวย ผลไม ไดแก ทุเรียน ลําไย สับปะรด สมโอ มะมวง และ
สมเขียวหวาน พืชผัก ไดแก มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง คะนา หอมหัวใหญ กะหล่ําปลี พริก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวลันเตา 
ผักกาดขาวปลี ขาวโพดฝกออน หัวหอมปลี และหอมแดง ไมดอก ไดแก กลวยไมตัดดอก และปทุมมา พืชอื่นๆ 
ไดแก กาแฟโรบัสตา มันสําปะหลัง และยางพารา การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตรไดแบง
ออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย 
- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช 
- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 

การนําหลักการหรือแนวทางเกษตรอินทรียรวมกับพื้นที่ของ GAP มาผนวกรวมกันนาจะสามารถ
ตีความใหตรงตามวัตถุประสงคของพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว โดยพิจารณาควบคูไปกับพื้นที่ที่ตองทํา EIA ที่อาจ
กอมลพิษใหกับชุมชน ซึ่งนิยามวาเปนพื้นที่สีเทา Gray Zone โดยการกําหนดเขตเมืองเกษตรสีเขียวจะ
พยายามไมเขาไปในเขตอุตสาหกรรมดังกลาวมากนัก จะไดเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ทายสุดแลวการกําหนด
แนวทางรวมกันทั้ง 13 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ ตองมีจุดรวมเชิงพื้นที่ และจําเปนตองหา Key to success 
รวมกันในเบื้องตนกอน เพื่อขจัดความซ้ําซอนและกระจัดกระจายของพรหมแดนแหงความรูที่ทุกหนวยงาน
พยายามใชกิจกรรมที่มีอยูเปนตัวขับเคลื่อน เมืองเกษตรสีเขียวใหเดินไปขางหนา โดยแบงตามโครงสรางของ
กระทรวงเกษตรฯ เปนกลุมภารกิจ 
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   แผนที่ 3 ปริมาณคารบอนในดินประเทศไทย                        แผนที่ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินประเทศไทย 
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ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555 ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555 
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 แผนที่ 5 ปริมาณไนโตรเจนในดินประเทศไทย             แผนที่ 6 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินประเทศไทย               แผนที่ 7 ปริมาณโพแทสเซียมในดินประเทศไทย 
 ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555          ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555            ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555 
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   แผนที่ 8 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ป 2553           แผนที่ 9 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ป 2554            แผนที่ 10 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ป 2555 
   ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555            ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555            ที่มา: ยุทธศาสตร, 2555
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Key to success for Green Agricultural City Primary Index 

สิ่งสําคัญที่ทําใหการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลสําเร็จ คือการสรางดัชนีข้ันพื้นฐานเปน
ตัวช้ีวัด ที่ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ใหสอดประสานในทุกองคกร ทั้งภายในและ
ภายนอก อันเปนความรวมมือที่จะตกลงกาวเดินไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกันโดยการใชการพัฒนาเชิง
พื้นที่เปนเครื่องมือ ในการเช่ือมตัวในทุกภาคสวน 

ดิน กรมพัฒนาที่ ดิน แสดงในรูปขอบเขตจังหวัด กันพื้นที่สีเทา (Gray Zone) ซึ่งเปนเขต
อุตสาหกรรมที่เปน point source ออกจากเขตเกษตรสีเขียวที่จะตองใหความสําคัญในการจัดจําแนกเปน
เขียวออนๆ ถึงเขียวเขม อีก 4 กลุมโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรชวยประมวลผลจากขอมูลดานเกษตร
อินทรีย GAP ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณคารบอนในดิน ธาตุอาหารพืชในดิน (ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม) ความอุดมสมบูรณของดิน การปรับปรุงบํารุงดิน สภาพภูมิประเทศ (DEM และความลาด
ชัน) การชะลางพังทลายของดิน ระบบอนุรักษดินและนํ้า การตรวจวัดการปนเปอนของสารพิษในดิน การเผา
ในปาและพื้นที่เกษตรทําใหเกิดหมอกและควันขาม นํ้า กรมชลประทาน แสดงขอมูลทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของนํ้าในแตละลุมนํ้ายอยของทั้ง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว  

อาหาร ยา และเคร่ืองนุงหม กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง กรมหมอน
ไหม และ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ แสดงขอมูลผลผลิตจากพืชและสัตว ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

อากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรเรื่อง
คุณภาพอากาศทั้งดีและไมดีเพื่อจะนํามาประมวลผลรวมกัน ทั้ง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว  

โรคภัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรเรื่องคุณภาพของสุขภาพของ
เกษตรกรและประชาชนในเขตเมืองเกี่ยวกับผลตรวจเลือด โดยแบงเปนประเภทของโรคตางๆ เพื่อดูการแพร
ระบาดทั้งในเขตเกษตรและเขตเมือง เบื้องตนพิจารณาการปนเปอนสารพิษที่เลือดของเกษตรกรแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2 หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ กรมพัฒนาที่ดิน 
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การหาพื้นที่ใน 6 เมืองตนแบบเพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่เกษตรสีเขียวและพัฒนาใหเปนพื้นที่
ทองเที่ยวอยางย่ังยืนน้ีสามารถหาไดจากสมการดังตอไปน้ี 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสีเขียว = Organic Farming + GAP + WQI - EIA 

โดยตัวแปรตางๆ ที่แสดงในสมการการหาพื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวน้ีสามารถอธิบายความหมาย
และความสําคัญไดดังน้ี 

1. เกษตรอินทรีย (Organic Farming) 
เกษตรอินทรีย คือ การทําเกษตรกรรมโดยปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะหตางๆ 

เปนเกษตรกรรมที่ใหความสําคัญกับความย่ังยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และมนุษย เกษตรอินทรียพึ่งพา
อาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต
ละพื้นที่ แทนที่จะใชปจจัยการผลิตทีไ่ดจากการสังเคราะหซึง่มีผลกระทบทางลบ อาทิเชน ปุยเคมี สารควบคุม
การเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดโรคแมลง และการดัดแปลงหรือตัดแตง
พันธุกรรมดวยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม (GMO) ในทุกข้ันตอนการผลิต เกษตรอินทรียมีการผสมผสานองค
ความรูพื้นบาน นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมความสัมพันธที่
เปนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผูคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีการทําเกษตรอินทรียยังชวย
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณของดิน เปนผลใหเกิดการกสิกรรมที่ย่ังยืนตอไป 

การทําเกษตรอินทรียมีหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป คือ หลักการที่กําหนดโดยสหพันธ
เกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements–IFOAM) ซึ่ง
มีมติรับรองหลักการเกษตรอินทรียที่ประกอบดวย 4 มิติ คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเปนธรรม และการ
ดูแลเอาใจใส (Health, Ecology, Fairness and Care) มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

-  มิติดานสุขภาพ 
“เกษตรอินทรียควรจะตองดํารงไวและสรางเสริมสุขภาพของดิน พืช สัตว มนุษย 

และโลกอยางเปนองครวม ไมสามารถแบงแยกได” เน่ืองจากพืชพรรณตางๆ ที่ผลิตจากผืนดินที่มีความอุดม
สมบูรณจะสงผลตอสุขภาวะที่ดีของสัตวเลี้ยงและมนุษยที่อาศัยพืชพรรณเหลาน้ันเปนอาหาร เกษตรอินทรีย
จึงมุงเนนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง มีคุณคาทางโภชนาการ และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี สารสังเคราะห
ตาง ๆ ที่อาจสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของดิน พืช สัตว มนุษย โดยรวมดังกลาว เพื่อสนับสนุนใหมนุษย
ไดมีสุขภาวะที่ดีข้ึน การมีสุขภาวะที่ดีไมใชเพียงแคปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หากแตรวมถึงการดํารงไวแหง
ความเปนอยูที่ดีทางกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอมโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากการมีภูมิ
ตานทานตอโรค ความสามารถในการฟนตัวของรางกายจากการเจ็บปวย เปนตน 

-  มิติดานนิเวศวิทยา 
“เกษตรอินทรียควรจะตองต้ังอยูบนรากฐานของระบบนิเวศและวัฏจักรที่มีชีวิต 

โดยการทํางานรวมกับมัน เลียนแบบวิถีทางธรรมชาติ และชวยดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและวัฏจักรที่มีชีวิต
ดังกลาว” มิติดานนิเวศวิทยามองเกษตรอินทรียในฐานะองคประกอบหน่ึงของระบบนิเวศที่มีชีวิต ดังน้ัน การ
ผลิตจึงตองอยูบนพืน้ฐานของวิถีแหงระบบนิเวศ ไมวาจะเปนการเพาะปลูก การหมุนเวียน การเลี้ยงสัตว หรือ
การหาของปา จะตองสอดคลองกับวัฏจักรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งแตละทองถ่ินอาจมี
ระบบนิเวศที่เปนลักษณะเฉพาะพื้นที่ ดังน้ันการจัดการเกษตรอินทรียจึงตองสอดคลองกับสภาวะของทองถ่ิน 
ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดการผลิต ตลอดจนปจจัยการผลิตทั้งที่เปนวัสดุ สิ่งของ และ
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พลังงานควรใชในปริมาณที่ลดลงโดยใชหลักการหมุนเวียน การใชซ้ํา และการใชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลด
การใชทรัพยากรและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความย่ังยืน 

-  มิติดานความเปนธรรม 
“เกษตรอินทรียควรดําเนินอยูบนความสัมพันธที่มีความเปนธรรมระหวาง

สิ่งแวดลอมโดยทั่วไปและโอกาสในการดําเนินชีวิต” ความเปนธรรมหมายรวมถึงความยุติธรรม ความเคารพ
กัน ความเทาเทียมกันตอการมีสวนรวมในการพทิักษโลกที่ทุกสิ่งอาศัยอยูรวมกัน ทั้งระหวางมนุษยดวยกันเอง 
มนุษยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และมนุษยกับธรรมชาติ ความเปนธรรมในแงของการทําเกษตรอินทรียถูกนํามาใช
ภายใตมิติของระบบการผลิต การจัดสง และการคาเกษตรอินทรีย ที่จะตองมีความโปรงใส มีความยุติธรรม 
เปดเผยและสามารถตรวจสอบได ทั้งยังตองมีการนําเอาตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมมาพิจารณารวมเปน
ตนทุนการผลิตดวย นอกจากน้ีการทําเกษตรอินทรียจะตองตระหนักถึงความสัมพันธที่เปนธรรมตอกันกับชน
ทุกกลุมและทุกระดับที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกษตรอินทรีย ไมวาจะเปนเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป            
ผูจัดจําหนาย ผูคา และผูบริโภค จะตองมีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพอยาง
เพียงพอ สวนความเปนธรรมตอสัตว เกษตรอินทรียตองจัดสภาพการเลี้ยงใหสอดคลองกับลักษณะตาม
ธรรมชาติของปศุสัตว  และดูแลเอาใจใสความเปนอยูอย าง เหมาะสม และความเปนธรรมตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน การใชทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคควรมีความเปนธรรมทั้ง
ทางสังคมและทางนิเวศวิทยา และคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอเยาวชนคนรุนหลังดวย 

-  มิติดานการดูแลเอาใจใส 
“การบริหารจัดการเกษตรอินทรียควรจะตองดําเนินการอยางระมัดระวังและ

รับผิดชอบ เพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคนทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสภาพแวดลอม
โดยรวมดวย” เกษตรกรสามารถดําเนินการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและเพิ่มผลผลิตจากการทําเกษตรอินทรียได 
แตการดําเนินการดังกลาวตองไมต้ังอยูบนความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสภาพความ
เปนอยู การนําเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตใหมๆ เขามาใชกับเกษตรอินทรียจะตองมีการประเมินความ
เสี่ยงอยางจริงจังและรอบดานตอผลกระทบที่อาจมีตอระบบนิเวศ และควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใช
เทคโนโลยีใหมที่มีผลลพัธที่ไมมีความชัดเจน เชน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจใด ๆ จะตองพิจารณา
ถึงความจําเปนและคุณคาของผูที่อาจไดรับผลกระทบ โดยอาศัยกระบวนการที่มีความโปรงใสและ
กระบวนการการมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบตางๆ เกษตรกรตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเอาใจใส
และมีความรับผิดชอบ อาจอาศัยความรูทั้งทางดานวิทยาศาสตรเปนสิ่งยืนยันเพื่อใหมั่นใจวาการทําเกษตร
อินทรียน้ันสรางเสริมสุขภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับระบบนิเวศ ทั้งยังตองอาศัยประสบการณจากการ
ปฏิบัติและภูมิปญญาทองถ่ินที่สะสมถายทอดกันมารวมเปนสิ่งยืนยันดวย 

2. การผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) 
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หมายถึง แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อให

ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการลงทุนและขบวนการผลิตจะตอง
ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความย่ังยืนทางการเกษตร
และไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) (ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย, 2557) 

ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใชในดานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี สําหรับพืช ปศุสัตว และสัตวนํ้า โดยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับพืช
น้ันไดจัดใหกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจรับรองระบบ
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การจัดการคุณภาพ: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) ซึ่งมีหลักการ ขอกําหนด กฎเกณฑและ
วิธีการตรวจประเมินที่สอดคลองกับ GAP ตามหลักการสากล อาทิ ขอกําหนดเรื่องแหลงนํ้า พื้นที่ปลูก การใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตให
ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว เปนตน เพื่อใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตรมี
กระบวนการตรวจรับรองระบบ GAP ที่สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย 

- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช 

- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจ
ของผูบริโภค 

ทั้งน้ีกรมวิชาการเกษตรยังไดจัดทําคูมือการเพาะปลูกพืชตามหลัก GAP สําหรับพืชที่
สําคัญของไทยจํานวน 24 ชนิด ประกอบดวย 

- ผลไม: ทุเรียน ลําไย กลวยไม สับปะรด สมโอ มะมวง และสมเขียวหวาน 

- พืช: ผัก มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง ผักคะนา หอมหัวใหญ กะหล่ําปลี พริก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัว
ลันเตา ผักกาดขาวปลี ขาวโพดฝกออน หัวหอมปลี และหัวหอมแบง 

- ไมดอก: กลวยไมตัดดอก และปทุมมา 

- พืชอื่นๆ: กาแฟโรบัสตา มันสําปะหลัง และยางพารา 

สถานการณการข้ึนทะเบียนสารเคมีในเกษตรกร ตามที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
ฉบับปรับปรุง ป 2551 ไดกําหนดใหทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทั้งหมดกวา 27,000 รายการ ตอง
ข้ึนทะเบียนใหมทั้งหมด เพื่อควบคุมการนําเขาและการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมิใหสงผลกระทบตอเกษตรกร 
ผูบริโภค และสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจตอประเทศ การดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเปดโอกาสให
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร สามารถปฏิเสธการข้ึน
ทะเบียนสารเคมีที่มีความอันตรายสูงและมีผลกระทบเปนวงกวาง เพื่อปกปองสุขภาวะของเกษตรกรและ
ประชาชนไทยโดยรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวน 4 ชนิด ไดแก คารโบฟูราน (ฟูราดาน) 
เมโทมิล (แลนเนท) ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ่งมีพิษรายแรงและหลายประเทศทั่วโลกหามใช และปฏิเสธ
การข้ึนทะเบียนเมโทมิล โอเมโทเอท เซตตาไซเปอรเมทริน เอนโดซัลแฟนซี.เอส. อัลดิคารบอซินฟอสเมทิล 
คลอไพรีฟอสเอทิล เมธอกซซิคลอร และพาราควอท ทั้งน้ีโดยเครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะได
ขับเคลื่อนเพื่อใหมีการยกเลิกสารดังกลาวเปนลําดับตอไป 

ปญหาสุขภาพและความเสี่ยงจากสารเคมีกําจดัศัตรูพืช สาเหตุของปญหา เน่ืองจากมีการ
นําเขาและการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึน เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีอยางไมปลอดภัย ใน
แตละปประเทศไทยนําเขาสารเคมีกําจดัศัตรูพืชเปนมูลคาหลายหมื่นลานบาทโดยที่ไมตองเสียภาษีนําเขา และ
หากพิจารณามูลคาของสารเคมีเหลาน้ีในชวง 6 ปที่ผานมา จะพบวาแนวโนมมูลคาการนําเขาไดเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ืองตามแนวโนมของราคานํ้ามันที่เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของสารเคมีสังเคราะหทุกประเภท 
โดยเฉพาะชวงป 2552 และ 2553 ปริมาณการนําเขารวมลดลงเกือบสองหมื่นตัน แตมูลคาการนําเขารวม
กลับสวนทางตัวเลขดังกลาว (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2555) ในป 2554 มี
การนําเขาปริมาณ 13,203,856 กิโลกรัม สารออกฤทธ์ิ 1,682,145 เปนมูลคา 721,173,319 บาท 
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จากขอมูลเมื่อป 2540 ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวง
สาธารณสุข พบวา มีเกษตรกรที่ผลการตรวจเลือดอยูในเกณฑไมปลอดภัยและเสี่ยงตอการเกิดพิษ อัน
เน่ืองมาจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนถึง 16.4 เปอรเซ็นต หรือ 89,926 คน จากจํานวน
เกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยในป 2550 ผลการสุม
ตรวจพบวามีเกษตรกรถึง 39 เปอรเซ็นต ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพดังกลาว (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

ปญหาดานสุขภาพสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือผลกระทบที่เปนพิษเฉียบพลัน ซึ่ง
ผูปวยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เชน คลื่นไส อาเจียน ปวดหัว ปวดกลามเน้ือ ทองรวง หายใจ
ติดขัด ตาพรา เปนตน และผลกระทบที่เปนพิษเรือ้รงั ซึ่งเกิดจากพิษสะสมทีก่อใหเกิดโรคหรอืปญหาอื่นๆ เชน 
มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต โรคผิวหนังตางๆ การเปนหมัน การพิการของทารกแรกเกิด หรือการ
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน 

แหลงที่มาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
จากขอมูลการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชต้ังแต ป 2552-2555 พบวาประเทศ

ไทยมีปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 133,575,731.75 กิโลกรัมตอป หรือคิดเปนสารออกฤทธ์ิ 
(Active Ingredient) 71,973,267.30 กิโลกรัมตอป จากประเทศตางๆ รวม 39 ประเทศเน่ืองมาจากประเทศ
ไทยยังไมสามารถที่จะผลิตสารออกฤทธ์ิได จึงเปนการนําเขามาเพื่อบรรจุขายภายในประเทศหรือมีการผสม
สารอื่น ๆ แลวจึงบรรจุขายตอไป ประเทศผูผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ประเทศไทยนําเขา 5 อันดับแรก มาก
ที่สุด คือ ประเทศจีน มีปริมาณนําเขาสารออกฤทธ์ิเฉลี่ย 50,613,811.96 กิโลกรัมตอป หรือคิดเปน 70.3 
เปอรเซ็นต ของปริมาณนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ อินเดีย 5.72 เปอรเซ็นต อิสราเอล 4.12 เปอรเซ็นต 
มาเลเซีย 4.11 เปอรเซ็นต และโปแลนด 3.33 เปอรเซ็นต เปนตน 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนต้ังแตป ป 
2548 เรื่อยมา โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งมีปริมาณการนําเขาสูงที่สุด มากถึง 164,338,014.83 กิโลกรัม คิด
เปนสารออกฤทธ์ิ 87,619,341.95 กิโลกรัม มูลคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ นําเขาทั้งหมดคิดเปน 
22,043,836,384.18 บาท เมื่อพิจารณาสัดสวนปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่นําเขาในสวนของสารออกฤทธ์ิ 
พบวา 3 อันดับที่มีการนําเขาสูงสุด คือ สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) 77.2 เปอรเซ็นต สารกําจัดแมลง 
(Insecticide) 12.2 เปอรเซ็นต และสารปองกันและกําจัดโรคพืช (Fungicide) 7.97 เปอรเซ็นต 

อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยและนานาประเทศไดพยายามกําหนดกลไกในการ
ควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรใหมีปริมาณลดลงและเกิดความปลอดภัยในการใชมากย่ิงข้ึน แต
ผลกระทบเชิงลบในดานตางๆ ของประเทศไทยยังคงมีสถิติเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดังน้ันเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
จากการใชสารเคมีทางการเกษตร จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

-  ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบเชิงลบในการใช
สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกนิความจําเปนและไมเหมาะสม รวมทั้งรวมกันปลูกฝงจิตสาํนึกความรบัผิดชอบ
สําหรับทุกคนที่เกี่ยวของในหวงโซการผลิตอาหารและการเกษตร 

-  หนวยงานที่เกี่ยวของควรเผยแพรความรูในการใชสารเคมีทางการเกษตรที่
ถูกตองและเหมาะสมแกเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและรณรงคใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  
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-  สงเสริมใหองคกรผูบริโภคหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคมีบทบาทในการเขามากําหนดมาตรฐาน และกฎเกณฑตางๆ เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรปราศจาก
สารพิษตกคาง 

-  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรควบคุมการโฆษณาสินคาสารเคมีทาง
การเกษตรทางสื่อแขนงตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม รวมทั้งใหมีขอความเตือนภัยของสารเคมีชนิดน้ันๆ ปรากฏ
อยูดวยเสมอ 

-  จัดต้ังกองทุนโดยการจัดเก็บจากผูประกอบการที่นําเขา ผลิต และจําหนาย
สารเคมีทางการเกษตร เพื่อนํามาใชในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช  

-  รัฐควรควบคุมชองทางการจําหนายสารเคมีทางการเกษตรใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางเครงครัด และกําหนดใหมีผูเช่ียวชาญดานสารเคมีหรือผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจํา
รานขายสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งควบคุมการสงเสริมการขายสารเคมีหรือวัตถุมีพิษทางการเกษตรอยาง
ไรจรรยาบรรณของผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร เชน การใหรางวัลในการสงเสริมการขายกับตัวแทน
จําหนาย เปนตน 

-  ควรยกเลิกการข้ึนทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรที่มีพิษรุนแรง เชน คารโบฟู
ราน เมทโทมิล อีพีเอ็น ไดโคร-โตฟอส เปนตน ซึ่งเปนสารเคมีที่สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอีกหลาย
ประเทศในเอเชียหามใชแลว 

-  รัฐบาลควรศึกษาขอมูลของคูคา โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ประเทศคูคาที่สําคัญอื่น ๆ และกฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีทางการเกษตร เพื่อ
พัฒนาสินคาทางการเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศตางๆ เหลาน้ัน ทั้งน้ีเพื่อลดความสูญเสีย
ทางดานการคาจากการกีดกันหรือยกเลิกสินคาเกษตรของไทย 

-  จัดต้ังศูนยกลางการแจงเตือนภัยดานอาหารที่สามารถสื่อสารตอสาธารณะได
ทันตอสถานการณอยางเปนรูปธรรม 

พิษสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช (Pesticides Poisoning) 
จากการรายงานผูปวยพิษจากสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ที่ไดรับรายงานจาก

ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา ป 2546-2555 (ค.ศ. 2003–2012) มีแนวโนมเพิ่มข้ึนและในป 2555 มี
จํานวนผูปวยลดลงเล็กนอย อาจเน่ืองมาจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการรายงานโรค ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางตอเน่ืองและเพิ่มข้ึนในภาคเกษตร พบวายังมีปริมาณการ
นําเขาคอนขางสูงถึง 120,000 ตัน คิดเปนมูลคา 18,000 ลานบาท โดยเฉพาะสารกําจัดวัชพืช นําเขาถึง รอย
ละ 74 ของสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชทั้งหมด จากขอมูลดังกลาวอาจบงช้ีถึงความเสี่ยงของประชาชนจะ
ไดรับพิษสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวัยแรงงาน และอาชีพเกษตรกรรม มีแนวโนม
การไดรับพิษคอนขางสูง จากการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในฤดูกาล ที่มีการเพาะปลูกชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม นอกจากน้ียังพบวามีรายงานการไดรับพิษในเด็กเล็ก ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการใชอยาง
ไมระมัดระวัง เชน การเก็บในที่ไมปลอดภัย การทิ้งภาชนะบรรจุ เปนตน การใหความสําคัญตอการเฝาระวัง การ
ไดรับพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนสิ่งสําคัญที่ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการนําขอมูลไปใหความรูแกกลุมเสี่ยง และประชาชนทั่วไป รวมถึงการนําขอมูลไปพิจารณาการยกเลิกหรือ
หามนําเขา จําหนายสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรงตอไป (แสงโฉม และสุชาดา, 2555) 
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3. ดัชนีคุณภาพนํ้าท่ัวไป (General Water Quality Index: WQI) 
โดยทั่วไปมีการใชประโยชนนํ้าในหลายดาน เชน เปนแหลงนํ้าดิบเพื่อการประปา เพื่อ

การเกษตรกรรม เพื่อการพักผอนหยอนใจ และเพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า เปนตน ความตองการ
คุณภาพนํ้าจะแตกตางกันข้ึนกับวานํานํ้าไปใชประโยชนทางดานใด ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไปที่กลาวถึงเปนดัชนีที่
บงบอกสภาพของแหลงนํ้าโดยทั่วไป แตมิไดระบุโดยตรงวาแหลงนํ้าน้ันสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง 
บงบอกไดแตเพียงวาระดับคุณภาพนํ้าน้ันอยูในเกณฑดีมาก ดีพอใชหรือตํ่า ซึ่งจะทําใหเราทราบวาแหลงนํ้า
ดังกลาวจะตองดําเนินการควบคุมดูแลอยางไรบาง 

คุณภาพนํ้า หมายถึง ความเหมาะสมของนํ้าเพื่อใชในกิจกรรมของมนุษย กลาวอีกนัย
หน่ึง หมายถึง คุณภาพนํ้าน้ันจะเปนไปตามวัตถุประสงคของมนุษยที่จะใชเฉพาะกิจหรือเปนกรณีไป เชน 
คุณภาพนํ้าเพื่อใชด่ืมยอมตองมีคุณภาพสูงหรือดีที่สุด สวนคุณภาพนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมยอมมีคุณภาพตํ่า
กวา เปนตน คุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าธรรมชาติโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
สวนประกอบตางๆ ที่เจือปนอยูในนํ้า และสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ินที่แตกตางกัน เชน สภาพภูมิ
ประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา การใชที่ดินตลอดจนการทํากิจกรรมตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของกับนํ้า ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ (2543) ไดแบงคุณภาพนํ้าออกเปนลักษณะใหญๆ ได 3 ลักษณะ 
(สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6, 2557) คือ 

- คุณภาพนํ้าทางกายภาพ 
คุณภาพนํ้าทางกายภาพ (Physical Characteristics) เกิดจากสิ่งเจือปนที่ทําให

ลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน ซึ่งลักษณะทางกายภาพน้ี สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก 
การดมกลิ่น ชิมรส ดูสี และสัมผัสดวยผิวหนัง ขอมูลสําคัญที่บงบอกคุณภาพนํ้าทางกายภาพคือ สี กลิ่น รส 
ความขุน อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย การนําไฟฟา และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ไดแก ความหนาแนน 
ความหนืด เปนตน 

- คุณภาพนํ้าทางเคมี 
คุณภาพนํ้าทางเคมี (Chemical Characteristics) เกิดจากการมีแรธาตุตาง ๆ และ

สารเคมีละลายหรือเจือปนกับนํ้าธรรมชาติ ซึ่งทําใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปและไมปลอดภัยที่จะใชด่ืม 
เพราะสารบางตัวเปนพิษตอมนุษย สมบัติของคุณภาพนํ้าทางเคมีที่สําคัญไดแก ความกระดาง ความเปนกรด
ดาง ออกซิเจนละลายในนํ้า บีโอดี ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรอท เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี และ
วัตถุมีพิษ ไดแก กลุมออรกาโนคลอรีน ซึ่งประกอบดวย DDT, Alfa BHC, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor, 
Heptachlor epoxide และ Endrin เปนตน 

- คุณภาพนํ้าทางชีวภาพ 
คุณภาพนํ้าทางชีวภาพ (Biological Characteristics) มีดัชนีบงช้ีที่สําคัญคือ 

จุลินทรียที่เจือปนอยูในนํ้า และเปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีหรือ
สิ่งเจือปนที่อยูในนํ้า ซึ่งทําใหนํ้ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ันแลวยังมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดปน
อยูดวย เชน แบคทีเรีย โปรโตซัว แอจจี ฟงไจ ไวรัส และพยาธิ ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูที่นํา
นํ้าไปบริโภค ตัวอยางแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรค เชน แบคทีเรียในตระกูลซัลโมเนลลา (Salmonella) ชิเจลลา 
(Shigella) และวิบริโอ (Vibrio) แบคทีเรียที่กอโรคเหลาน้ีกระจายไดงาย โดยทางเดินอาหารและนํ้า การ
แพรกระจายของโรคมักเกิดจากการปนเปอนของเช้ือโรคจากสิ่งปฏิกูลของคนและสัตวเลือดอุน ซึ่งอาจมีการ
แพรกระจายโดยทางตรงหรือทางออม ทําใหเกิดการระบาดของโรคติดตอจากแบคทีเรีย เชน โรคไทฟอยด 
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โรคพาราไทฟอยด โรคอุจจาระรวง อหิวาตกโรค บิด ฯลฯ การวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย จึงเปนการ
ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ 

Unweighted Multiplicative River Water Quality Index เปนวิธีที่ใชในการเผยแพร
ความรูทางดานคุณภาพนํ้าใหแกสาธารณชนทราบ ดวยคําที่งาย วิธีการรวบรัด และเขาใจโดยงาย ไม
สลับซับซอน ซึ่งใชอยูในสหรัฐอเมริกา และเปนวิธีหน่ึงที่ถูกใชในการจัดทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ของสหรัฐอเมริกา (พัฒนาโดย Brown et al., 1970) ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) ที่กลาวถึง มีหนวยเปน
คะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน (คิดเหมือนคะแนนสอบ) 91–100 คะแนน ถือวา คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑ
ดีมาก 71-90 คะแนน คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี 61-70 คะแนน คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช 31 - 60 คะแนน 
คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรม และ 0-30 คะแนน คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คะแนนเหลาน้ี
โดยปกติเกิดมาจากการรวมคะแนนจาก คาดัชนีคุณภาพนํ้า 9 ดัชนี ไดแก ความเปนกรดดาง (pH) ออกซิเจน
ละลายนํ้า (DO) ของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TS) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform 
Bacteria, FCB) ไนเตรท (NO3

 ) ฟอสเฟต (PO4
 ) ความขุน (Turbidity) อุณหภูมิ (Temperature) และความ

สกปรกในรูปสารอินทรีย (Biological Oxygen Demand, BOD) เขาดวยกันเปนคะแนนรวมอยางเดียว โดย
ใชสมการ 

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

ที่มาของดัชนีทั้ง 9 และคะแนนที่เกี่ยวของของแตละดัชนีคุณภาพนํ้า เกิดจากการสง
แบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญตางๆ นับรอยคน (ซึ่งเปนวิธีเดียวกับการพัฒนาระเบิดปรมาณู) โดยมีวัตถุประสงค
ใหผูเช่ียวชาญทั้งหลายกําหนดวาการพิจารณาคุณภาพนํ้าทั่วไป ควรดูดัชนีอะไรบาง และถาจะใหคะแนนตาม
ระดับความเขมขนตางๆ เชน คาออกซิเจน 3 มิลลิกรัมตอลิตร จะใหคะแนนเทาไหร ซึ่งผลการรวมความคิด
ของเหลาผูเช่ียวชาญดังกลาว ไดนําไปสูการพัฒนาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไปซึ่งไดมีการพิสูจนเปรียบเทียบผล
คะแนนคุณภาพนํ้าที่ไดจากวิธีน้ีกับความรูสึกของผูเช่ียวชาญแลวพบวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

กรมควบคุมมลพิษไดทดสอบวิธีดังกลาวกับผลคุณภาพนํ้าที่มีอยูในแมนํ้า 45 สายเปน
ระยะเวลา 1 ป และไดดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยในการรายงานผลดัชนีวัดคุณภาพนํ้าทั่วไป
จะใชดัชนีตรวจวัดคุณภาพนํ้า 8 ดัชนี ไมรวมอุณหภูมิเพื่อให WQI มีความออนไหวพอสมควรตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า และทั้งน้ีสภาพอุณหภูมินํ้าและอากาศในบานเราเปลี่ยนแปลงไมมากนัก (จะใช
อุณหภูมิเมื่อพบวามี Thermal Pollution) จากการทดลองใช Modified Water Quality Index กับผล
ขอมูลคุณภาพนํ้าในแมนํ้าตางๆ ในประเทศไทย พบวาการวิเคราะหผลอยูในเกณฑที่ใชไดดีในทางปฏิบัติ 
สามารถนําไปใชในการอธิบายภาพรวมของคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า รวมทั้งยังใชเปรียบเทียบระดับคุณภาพนํ้า
ระหวางแมนํ้าได ซึ่งทําใหงายตอการมองภาพรวม เพื่อใหผูบริหารและประชาชนซึ่งไมมีพื้นความรูทาง
วิทยาศาสตรไดเขาใจสภาพปญหาคุณภาพนํ้าที่เกิดข้ึน โดยคะแนนที่ไดจากแตละพารามิเตอร สามารถ
ทดสอบไดจากเสนกราฟ (Rating Curve) ที่เสนอมารวมกับโปรแกรมและหลงัจากที่คํานวณแตละพารามิเตอร 
จะนําทุกคะแนนรวมกันอีกครั้งเพื่อหาคะแนนสุดทาย จากสูตรคํานวณดังขางตน ทั้งน้ีกรมควบคุมมลพิษได
ปรับ Rating Curve เพื่อพัฒนาใหสูตรการคํานวณ WQI เหมาะสมกับแมนํ้าในประเทศไทยและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดิน น่ันคือ 

 

 

3 -   - 

- 3-  
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ตารางที่ 3 มาตรฐานแหลงนํ้าแบงตามชวง WQI 

ชวง WQI ระดับคา WQI เทียบไดกบัมาตรฐานแหลงนํ้าประเภท 

0 - 30 เสื่อมโทรมมาก 5 

31 - 60 เสื่อมโทรม 4 

61 - 70 พอใช 3 

71 - 90 ดี 2 

91 - 100 ดีมาก 1 

ที่มา: สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2557 

อยางไรก็ตามสํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ ไดกําหนดเกณฑการประเมิน
คาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General Water Quality Index: WQI) สําหรับประเทศไทยโดยใชคาดัชนีคุณภาพ
นํ้าทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ จํานวน 2 กลุม และ 5 พารามิเตอร (Parameter) พื้นฐานสําคัญ ไดแก 

กลุมที่ 1 คือ พารามิเตอรที่ตองตรวจสอบในภาคสนามหรือตรวจสอบทันทีพรอมกับการ
เก็บตัวอยาง เน่ืองจากพารามิเตอรเหลาน้ีมีการเปลีย่นแปลงไดงายมากจึงจําเปนตองตรวจวัดทันที ไมสามารถ
เก็บตัวอยางวิเคราะหในหองปฏิบัติการได ไดแก คาออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) สวนกลุม
ที่ 2 คือ พารามิเตอรที่ไมสามารถตรวจวัดในภาคสนามได จะตองเก็บรักษาตัวอยางไวกอนและนํามา
ตรวจสอบหรือวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ไดแก คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen 
Demand: BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform bacteria: FCB) และปริมาณแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คือ ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าในแหลงนํ้า ซึ่งเปน

คาที่มีความจําเปนตอการหายใจของพืชและสัตวนํ้า ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร 
(mg/L) แหลงนํ้าที่เหมาะแกการดํารงชีวิต การขยายพันธุและการอนุรักษสัตวนํ้า ควรมีคา DO ไมตํ่ากวา      
5 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งโดยทั่วไปสัตวนํ้าสวนใหญจะดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติที่ระดับคา DO ไมตํ่ากวา           
3 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งน้ีคาออกซิเจนละลายนํ้า บอกใหทราบวานํ้ามีความเหมาะสมเพียงใดในการดํารงชีวิต
ของสัตวและพืชในนํ้า ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในนํ้าวาอยูในภาวะที่มีออกซิเจน หรือที่ไมมี
ออกซิเจน ซึ่งเปนดัชนีบอกคุณภาพของนํ้าในแหลงนํ้าน้ัน (ณรงค, 2525) โดยตราบใดที่ปริมาณการใช
ออกซิเจนและการเติมออกซิเจนยังสมดุลอยู แหลงนํ้าจะไมเนาเสีย แตถาการใชออกซิเจนมีมากกวาการเติม
ออกซิเจนจะทําใหปริมาณออกซิเจนลดลงเกิดสภาพไรอากาศ ทําใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ดํารงอยูไมได ยกเวน
แบคทีเรียที่ไมใชอากาศ ขณะเดียวกันในสภาพที่มีออกซิเจนเพียงพอแบคทีเรียกลุมที่ใชอากาศจะยอยสลาย
สารอินทรียและสารอนินทรยีตาง ๆ  ที่มีอยูในแหลงนํ้าน้ัน (สิรินี, 2527) อน่ึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าได
จากการละลายของกาซออกซิเจนที่มอียูในอากาศ และจากกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช ซึ่งปริมาณการ
ละลายออกซิเจนในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงน้ันข้ึนอยูกับความกดอากาศ อุณหภูมิของนํ้า ปริมาณคลอไรดในนํ้า 
ปริมาณการละลายของออกซิเจนจะเพิ่มข้ึนเมื่ออุณหภูมิของนํ้าลดลง ความกดอากาศที่เพิ่มข้ึนจะทําให
ความสามารถในการละลายออกซิเจนในนํ้ามากข้ึน และการละลายของออกซิเจนจะคอยๆ ลดลงเมื่อนํ้าน้ัน
เขาใกลทะเลเน่ืองจากมีความเค็มสูง ในทํานองเดียวกันในนํ้าเสียคาอิ่มตัวของออกซิเจนที่ละลายจะนอยกวา
ในนํ้าสะอาด 
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Hawker flow และ Linter (1974) รายงานวา การเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียในแหลงนํ้า
จืดจะมีความสัมพันธโดยตรงกับการเพิ่มของสารอินทรียในแหลงนํ้าน้ัน ๆ ดวยการชะลาง (Erosion) เกิดจาก
การที่ฝนตกลงกระทบผิวหนาดิน เม็ดฝนจะทําลายเม็ดดินผิวหนา แตกกระจายเปนเม็ดเล็กๆ ซึ่งจะไปอุดรูดิน
ทําใหนํ้าซึมผานผิวหนาดินไดนอยลงเกิด Surface Flow และไหลไปตามผิวหนาดินลงสูที่ตํ่า (เกษม, 2526) 
ซึ่งฝนจะชะลางจุลินทรีย และสิ่งสกปรกตางๆ บนพื้นดิน ลงสูแหลงนํ้าไดมากข้ึน จนทําใหเกิดมลพิษในนํ้าได 
โดยเฉพาะการที่ฝนตกหนักหลังจากที่ผานระยะเวลาแหงแลงมานาน นํ้าฝนจะชะลางจุลินทรียหนาดินลงสู
แหลงนํ้าไดมากข้ึน แตภายหลังที่ฝนตกติดตอกันเปนประจําจะมีผลทําใหแบคทีเรียลดลง  

ปญหาใหญของนํ้าเสียมักเกิดจากสารอินทรียที่อยูในนํ้า เน่ืองจากสารอินทรียมักถูกยอย
สลายทางชีวภาพจึงมี ความตองการออกซิเจน (Aerobic Process) เพื่อใหจุลินทรียใชในการดํารงชีวิต น่ันคือ
จุลินทรียยอยสลายสารอินทรีย โดยใชออกซิเจนในการหายใจในปริมาณมาก สงผลใหออกซิเจนละลายนํ้าลดลง 

ปริมาณสารอินทรียที่มากเกินไปทําใหออกซิเจนละลายนํ้าในธรรมชาติมีไมเพียงพอตอ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยเฉพาะในสภาพที่นํ้ามีอุณหภูมิสูงเชนประเทศไทย ปฏิกิริยาการยอยสลาย
สารอินทรียจะสงูตาม ในขณะที่ ความสามารถในการละลายนํ้าของออกซิเจนกลับลดลง จนทําใหเกิดปฏิกิริยา
การยอยสลายสารอินทรียแบบไมใช ออกซิเจนแทน (Anaerobic Process) ทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
(H2S) หรือกาซไขเนา ทําใหแหลงนํ้ามีกลิ่นเหม็น และมีสีดําคล้ํา 

- คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คือ คาที่บงบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใช

ในการยอยสลายสารอินทรียในแหลงนํ้า เปนคาที่บอกใหทราบถึงปริมาณการเจือปนของอินทรียสารที่มีอยูใน
นํ้า และเปนการวัดความสามารถของแหลงนํ้าที่จะกําจัดความสกปรกโดยธรรมชาติ (กรรณิการ, 2525) แหลง
นํ้าที่มีคาบีโอดีมากยอมแสดงวามีความสกปรกมาก เน่ืองจากจุลินทรียตองใชออกซิเจนจํานวนมากในการยอย
สลายสารอินทรียหรือสิ่งปฏิกูล สงผลใหปรมิาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ในแหลงนํ้าลดลงและอาจเกิดความ
เนาเสียได ดังน้ัน คาบีโอดี จึงสามารถใชเปนดัชนีบอกถึงความสกปรกของนํ้า และเปนดัชนีตรวจสอบการ
ระบายของเสียลงแหลงนํ้าได โดยทั่วไปแหลงนํ้าผิวดินที่อนุรักษไวสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า และการ
ผลิตประปาข้ันพื้นฐานควรมีคาบีโอดีเกินกวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร ถาจะอนุรักษไวเพื่อกิจกรรมดาน
การเกษตรไมควรมีคาบีโอดีเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนแหลงนํ้าที่จะอนุรักษไวใชประโยชนเพื่อกิจกรรม
ดานการอุตสาหกรรมไมควรมีคาบีโอดีเกินกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร ในการหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรีย
ตองการใชในกระบวนการยอยสลายสารอินทรียชนิดที่ยอยสลายไดตองทําภายใตสภาวะที่มีออกซิเจนที่
อุณหภูมิ 20±1 องศาเซลเซียสในเวลา 5 วัน ทั้งน้ีเพราะเปนอุณหภูมิที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิของนํ้าทั่วๆ ไป 
และแบคทีเรียเจริญเติบโตไดชาที่อุณหภูมิน้ี 

- คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) 
คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) คือ กลุมแบคทีเรียชนิดหน่ึงซึ่งสวน

ใหญอาศัยอยูในลําไสมนุษยหรือสัตวแตบางครั้งอาจพบในบริเวณอื่น อาทิ พืช ดิน เมล็ดธัญพืช เปนตน การ
ตรวจแบคทีเรียชนิดน้ีในแหลงนํ้าน้ันมักจะแสดงถึงภาวะเสี่ยงตอการปนเปอนหรือแพรกระจายของเช้ือโรคใน
ระบบทางเดินอาหาร ในแหลงนํ้า เชน โรคอหิวาต บิด ไทฟอยด หรืออุจจาระรวง เปนตน นฤมล (2535) 
รายงานวา การใชโคลิฟอรมแบคทีเรยีเปนดัชนีในการปนเปอน เน่ืองจากมีแหลงกําเนิดมาจากอุจจาระของคน
และสัตวเลือดอุน โดยทั่วไปแลวจะไมพบในนํ้าบริสุทธ์ิ แตมักปนเปอนอยูในนํ้าที่มีการปนเปอนของแบคทีเรีย
กอโรค และมีจํานวนแปรผันตรงตามจํานวนของแบคทีเรียกอโรค มักมีความคงทนตอสภาพแวดลอมมากกวา
แบคทีเรียที่กอโรค วิธีการตรวจวิเคราะหสามารถทําไดงายและสะดวก โดยที่ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม



22 

ทั้งหมดมีหนวยวัดเปน เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร (MPN/100 ml : Most Probable Number/100 ml) ตาม
มาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินกําหนดใหแหลงนํ้าที่เหมาะจะนํามาใชในการผลิตประปา เลนกีฬาทางนํ้า
และสามารถวายนํ้าไดน้ัน ไมควรมีคาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดเกินกวา 5,000 หนวย 
MPN/100 ml ขณะที่แหลงนํ้าที่เหมาะจะอนุรักษไวเพื่อใชสําหรับกิจกรรมการเกษตรกรรมไมควรมีคาปรมิาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดเกินกวา 20,000 หนวย MPN/100 ml 

- คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมด (Fecal Coliform bacteria: FCB) 
คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมด (FCB) คือ ปริมาณเช้ือโรคแบคทีเรีย

ชนิดหน่ึงในแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีอยูในอุจจาระของมนุษยและ
สัตวเลือดอุน การตรวจพบแบคทีเรียชนิดน้ีในแหลงนํ้า จะบงช้ีเฉพาะหรือยืนยันเพิ่มข้ึนจากคาการตรวจวัด
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดวาแหลงนํ้าน้ันมีโอกาสปนเปอน หรือมีการแพรกระจายของเช้ือโรคที่
ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูงหรือไม ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมักมีลักษณะสมบัติเชนเดียวกับโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย แตมีความสามารถในการหมักยอยนํ้าตาลแล็คโทสที่อุณหภูมิ 44.5±0.2 องศาเซลเซียส และ
ใหผลผลิตเปนกรดและแกสภายในเวลา 24 ช่ัวโมง สามารถมีชีวิตอยูนอกลําไสของคนและสัตวเลือดอุนได
หลายวัน โดยข้ึนกับความเหมาะสมของสภาพแวดลอม ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียที่สําคัญ ไดแก 
Escherichia Coli ซึ่งสวนใหญจะตรวจพบมากในแหลงนํ้าที่ไหลผานชุมชนที่มีการระบายนํ้าทิ้งสูแหลงนํ้า
โดยตรง ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลฟอรมมีหนวยวัดเชนเดียวกับปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าที่เหมาะจะนํามาใชในการผลติประปาและสามารถวาย
นํ้าหรือเลนกีฬาทางนํ้าไมควรมีคาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม เกินกวา 1,000 หนวย MPN/100 
ml ขณะที่แหลงนํ้าที่เหมาะจะอนุรักษไวเพื่อสําหรับกิจกรรมการเกษตรกรรมไมควรมีคาปริมาณแบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม เกินกวา 4,000 หนวย หนวย MPN/100 mL. 

- คาปริมาณแอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N) 
คาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) คือ ไนโตรเจนที่อยูในรูปของแอมโมเนีย

ทั้งหมด มีความสําคัญในการบงช้ีสภาพความสกปรกของแหลงนํ้าที่เกิดจากของเสียหรือนํ้าทิ้งทีม่ีสวนประกอบ
ของไนโตรเจน เชน โปรตีนในสารอินทรีย สารประกอบในรางกาย พืช สัตว อุจจาระ ปุยคอก เปนตน 
โดยเฉพาะนํ้าทิ้งจากแหลงชุมชน ฟารมสุกร หากตรวจพบวาแหลงนํ้ามีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูง แสดง
วาแหลงนํ้ามีการปนเปอนจากมลพิษสูง และอาจเปนพิษตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า ตามมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าแหลงนํ้าผิวดินแอมโมเนียไนโตรเจนในแหลงนํ้าไมควรมีคาเกินกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557) 

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
การนําหลักการหรือแนวทางเกษตรอินทรีย และพื้นที่ของ GAP มาพิจารณารวมกัน โดย

พิจารณาควบคูไปกับพื้นที่ที่ตองทํา EIA ที่อาจกอมลพิษใหกับชุมชนซึ่งนิยามวาเปนพื้นที่สีเทา Gray Zone 
โดยการกําหนดเขตเมืองเกษตรสีเขียวจะพยายามไมเขาไปในเขตอุตสาหกรรมดังกลาวมากนัก จะไดเกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน  

ทรัพยากรดิน 
ดินเปนสิ่งแวดลอมที่เกดิข้ึนเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหนิชนิดตาง ๆ  

โดยใชเวลาที่นานมาก หินที่สลายตัวผุกรอนน้ีจะมีขนาดตางๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว นํ้า 
อากาศ ก็กลายเปนเน้ือดินซึ่งประกอบไปดวยแรธาตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ นํ้า และอากาศ โดยมีสัดสวน
แตกตางกันออกไป ดินที่พบในที่แหงหน่ึงอาจจะเหมือนหรือตางไปจากดินในที่อีกแหงหน่ึงได ข้ึนอยูกับปจจัย
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ตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปจจัยทางชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ วัตถุตนกําเนิดดิน และชวงเวลา
ตอเน่ืองโดยไมมีการขัดจังหวะ ซึ่งมีความมากนอยแตกตางกันไปในแตละบริเวณ สงผลใหเกิดดินที่มีลักษณะ
เดน เฉพาะตัวแตกตางกันไปตามชนิดของดิน 

ชนิดของดิน 
อนุภาคของดินจะรวมตัวกันเขาเกิดเปนเม็ดดิน อนุภาคเหลาน้ีจะมีขนาดไมเทากัน 

ขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียว อนุภาคขนาดกลางเรียกอนุภาคทรายแปง อนุภาคขนาดใหญเรียกวา
อนุภาคทราย เน้ือดินจะมีอนุภาคทั้ง 3 กลุมน้ีผสมกันอยูในสัดสวนที่ไมเทากันทําใหเกิดลักษณะของดิน           
3 ชนิดใหญๆ คือ ดินเหนียว ดินทราย และดินรวน 

- ดินเหนียว เปนดินที่เมื่อเปยกแลวมีความยืดหยุน อาจปนเปนกอนหรือคลึงเปน
เสนยาวได เหนียวเหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายนํ้าและอากาศไมดี มีความสามารถในการอุมนํ้าได
ดี มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดสูง หรือคอนขางสูง เปนดินที่มีกอนเน้ือ
ละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยูมาก เหมาะที่จะใชทํานาปลูกขาวเพราะเก็บนํ้าไดนาน 

- ดินทราย เปนดินที่มีการระบายนํ้าและอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุม
นํ้าตํ่า มีความอุดมสมบูรณตํ่า เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีนอย พืชที่อยูช้ันบนดินทราย
จึงมักขาดทั้งอาหารและนํ้า  

- ดินรวน เปนดินที่มีเน้ือดินคอนขางละเอียดนุมมือ ยืดหยุนไดบาง มีการระบาย
นํ้าไดดีปานกลาง จัดเปนเน้ือดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ในธรรมชาติมักไมคอยพบ แตจะพบดินที่มี
เน้ือดินใกลเคียงกันมากกวา  

สีของดิน 
 สีของดินจะทําใหเราทราบถึงความอุดมสมบูรณปริมาณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยู

และแปรสภาพเปนฮิวมัสในดิน ทําใหสีของดินตางกันถามีฮิวมัสนอยสีจะจางลงมีความอุดมสมบูรณนอย 

ขอมูลทางเคมีและฟสิกสของดิน 
-  คาความอุดมสมบูรณของดิน (Soil Fertility) 
 คาความอุดมสมบูรณของดิน หมายถึง ศักยภาพของดินที่จะใหธาตุอาหารที่จําเปน

ใหแกพืชในปริมาณที่เพียงพอและในอัตราสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช (Buckman และ Brady, 
1959) ดังน้ันความอุดมสมบูรณของดินจึงหมายถึง ปริมาณธาตุอาหารตางๆ ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหาร
รองที่มีอยูในดิน รวมไปถึงสมบัติอื่นๆ ทั้งทางเคมี และกายภาพ ที่มีผลทําใหธาตุตางๆ เหลาน้ันเปนประโยชนตอ
พืชไดมากหรือนอยเทาใด พอเหมาะกับความตองการหรือไม ตัวอยางเชนระดับความเปนกรดดางของดิน เปนตน 
สมบัติตางๆ เหลาน้ีมีความแตกตางกันตามชนิดของดินและสภาพพื้นที่ เปนเหตุใหดินในแตละพื้นที่แตละแหงมี
ความอุดมสมบูรณไมเทากัน การใชประโยชนจากดินในแตละพื้นที่จึงควรจะตองทราบถึงสถานภาพของดินกอน
เพื่อวางแผนการจัดการดินใหเหมาะสมกับสภาพของดินในพื้นที่น้ัน โดยประกอบดวยขอมูลภาคสนาม และขอมูล
จากผลวิเคราะหสมบัติตางๆ ทั้งทางเคมีและกายภาพของดินโดยละเอียด 

 

ระดับความอุดมสมบูรณของดินใชคาทางเคมีของดิน 5 ปจจัยเปนดัชนีช้ีวัด ไดแก 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปน
ดาง,ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน  ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัยเปน
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดินในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ นํามาจําแนกระดับออกเปน 3 ระดับตามเกณฑ
มาตรฐานแลวใหคาคะแนน โดยถามีระดับสูงใหคาคะแนนเปน 3 ระดับปานกลางใหคาคะแนนเปน 2 และ
ระดับตํ่าใหคาคะแนนเปน 1 ดังเกณฑการแบงดานลาง 
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             ตํ่า  ปานกลาง สูง 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%)             <1.5   1.5-3.5  >3.5 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (meq/100g Soil) <10    10-20  >20 
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (%)          <35    35-75  >75 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (ppm)         <10    10-25  >25 
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (ppm)         <60    60-90  >90 

ตารางที่ 4 คาความอุดมสมบูรณของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความอุดมสมบรูณของดิน 

ตํ่า 5-8 

ปานกลาง 9-12 

สูง 13-15 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

คาความอุดมสมบูรณของดิน ใชคาทางเคมีของดิน 5 ปจจัยเปนดัชนีช้ีวัด ไดแก 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปน
ดาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน 

- คาระดับความเปนกรดดางของดิน (pH) 
คาระดับความเปนกรดดางของดิน หมายถึง ความเปนกรด (Acidity) หรือความ

เปนดาง (Alkalinity) ของดิน การที่ดินมีสภาพเปนกรดหรือเปนดางเปนเพราะคา Hydrogen ion (H+) ใน
สารละลายดินซึ่งถาในสารละลายดินม ีH+ > OH- ดินจะมีปฏิกิริยาเปนกรด สวนถาสารละลายดินมี H+ < OH- 

ดินจะมีปฏิกิริยาเปนดาง และถา H+ = OH- ดินจะมีปฏิกิริยาเปนกลาง การพิจารณาความอุดมสมบูรณของดิน
สิ่งแรกที่จะตองคํานึงถึงคือ pH ของดินซึ่งเปนสมบัติของดินที่อาจกลาวไดวาเปนตัวควบคุมระดับปริมาณธาตุ
อาหารในดินที่พืชจะนําไปใชประโยชนได วิธีที่นิยมใชในการวัด pH ของดินมี 2 วิธี วิธีที่นิยมใชในสนามคือวิธี 
Colorimetric Method ซึ่งสวนใหญใชสารประกอบอินทรียที่ใหสีเฉพาะเจาะจง เมื่อสัมผัสกับดินที่มี pH 
หน่ึงๆ และนําไปเทียบกับ Chart สีมาตรฐานของ pH Indicator แตละชนิด คาที่ไดจะเปนคาโดยประมาณ
เทาน้ัน สวนวิธีที่นิยมใชในหองปฏิบัติการคือวิธี Electrometric หรือ Potentiometric Method โดยใช
เครื่องมือ pH Meter จากหลักการความตางศักยไฟฟาระหวางข้ัวไฟฟา (Glass Electrode) สองอันที่จุมอยู
ในสารละลายดิน ซึ่งผันแปรโดยกลับกับความเขมขนของ H+ อิสระที่อยูในสารละลาย ความสัมพันธน้ีถูกนํามา
ดัดแปลงใหอานออกมาเปนคา pH บนหนาปดของ pH Meter 
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ตารางที่ 5 คาระดับความเปนกรดดางของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความเปนกรดดางของดิน 

กรดจัดมาก < 4.5 

กรดรุนแรงมาก 4.5-5.0 

กรดรุนแรง 5.0-5.5 

กรดปานกลาง 5.5-6.0 

กรดเล็กนอย 6.0-6.5 

กลาง 6.5-7.3 

ดางอยางนอย 7.3-7.8 

ดางปานกลาง 7.8-8.4 

ดางรุนแรงมาก 8.4-9.0 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน (Organic Matter: OM) 
คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน หมายถึง อินทรียสารทุกชนิดที่มีอยูในดิน ซึ่งไดจาก

ซากพืช ซากสัตว และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่อาศัยอยูในดิน สิ่งขับถายของมนุษยและสัตว สลายตัวทับถมอยูในดิน 
รวมถึงอินทรียสารที่รากพืชปลดปลอยออกมา และที่จุลินทรียสังเคราะห อินทรียวัตถุในดินประกอบดวย
อินทรียสารหลายชนิด คือ พวกสารประกอบอินทรียไนโตรเจน สารประกอบอินทรียฟอสฟอรัส สารประกอบ
อินทรียกํามะถัน เปนตน อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารที่สําคัญของจุลินทรียดิน การสลายตัวของอินทรียวัตถุ
ในดินจึงเกิดจากการกระทําของจุลินทรียดินเปนสวนใหญ ทําใหอัตราการสลายตัวข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ดังน้ันใน
พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง อากาศรอนและแหงแลง การสลายตัวของอินทรียวัตถุจึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว การสะสมมี
นอย ทําใหสภาพพื้นที่ดังกลาวน้ีมีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า หรือคอนขางตํ่า ตางไปจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตํ่า 
อากาศเย็น โดยทั่วไปแลวดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ถือวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เหมาะสําหรับ
การเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช เพราะอินทรียวัตถุเมื่อสลายตัวโดยจุลินทรียถึงข้ันสุดทายจะไดฮิวมัส 
(Humus) ซึ่งเปนสารอินทรียประกอบเชิงซอนที่ประกอบข้ึนจากสารกลุมตางๆ เชน Methyl Phenolic, 
Quinine และ Carboxylic Groups ที่มีอยูในดิน ฮิวมัสแบงไดเปนสองสวนคือ Humic Acid และ Fulvic 
Acid (คณาจารยปฐพีวิทยา, 2535) ฮิวมัสน้ีไมใชสารที่คงทนถาวร จุลินทรียดินสามารถทําใหสลายตัวได 
เชนเดียวกับอินทรียสารอื่นที่มีอยูในดิน แตอัตราการสลายตัวของฮิวมัสจะชากวาการสลายตัวของอินทรียสาร
ที่เปนตนกําเนิดของฮิวมัส ฮิวมัสเปนของแข็งที่มีอนุภาคละเอียดมาก มีบทบาทสําคัญคือมีความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) สูง สามารถดูดซับนํ้าไดดี และมีบทบาท
สําคัญตอการเกาะยึดกันเปนเม็ดของอนุภาคดินทําใหสมบติัทางกายภาพของดินดีข้ึน เชน อนุภาคของดินเกาะ
ตัวกันไดดี การระบายอากาศดีข้ึน การอุมนํ้าดีข้ึน แลวยังชวยใหดินดูดซับธาตุอาหารไดมากข้ึน นอกจากน้ี
ยังใหธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารรอง กํามะถัน และรวมถึงธาตุอาหารที่พืชตองการ
ในปริมาณนอยที่สําคัญไดแก เหล็ก ทองแดง สังกะสี โมลิบดินัม และอื่นๆ 
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ตารางที่ 6 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน (เปอรเซ็นต) 

ตํ่ามาก < 0.5 

ตํ่า 0.5-1.5 

ปานกลาง 1.5-2.5 

สูง 2.5-3.5 

สูงมาก > 3.5 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาปริมาณคารบอนของดิน (Carbon: C) 
คาปริมาณคารบอนของดิน (C) เปนองคประกอบที่สําคัญของอินทรียวัตถุ ดังน้ัน

ในการหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงใชวิธีวิเคราะหปริมาณคารบอนโดยการใชสารเคมีทําใหเกิด Oxidation 
กับคารบอนในอินทรียวัตถุในดินแลวคํานวณปริมาณคารบอนในอินทรียวัตถุจากความเขมขนของสารเคมีที่ใช
ไปในปฏิกิริยา และเมื่อทราบปรมิาณคารบอนแลวสามารถนํามาคํานวณปริมาณอินทรียวัตถุโดยประมาณ โดย
คูณกับ “Van Bemmelen Factor” ซึ่งเทากับ 1.724 จากหลักที่วา อินทรียวัตถุ มีปริมาณคารบอน 58 
เปอรเซ็นต โดยจริงๆ แลว Broadbent (1953) ใหใชตัวคูณที่เปลี่ยนจาก อินทรียคารบอนเปนอินทรียวัตถุ
แตกตางกันในดินบนและดินลาง กลาวคือ ดินบนคูณดวย 1.9 โดยประมาณ (52 เปอรเซ็นตของคารบอน) 
และดินลางคูณดวย 2.5 (40 เปอรเซ็นตของคารบอน) แตอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของอินทรียคารบอนตอ
อินทรียวัตถุในดินที่แตกตางกัน และระหวางในช้ันดินเดียวกันไมแนนอน ดังน้ันจึงนิยมใชตัวคูณ 1.724 
ดังกลาวมากกวา 

ตารางที่ 7 คาปริมาณคารบอนของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาปริมาณคารบอนของดิน (เปอรเซ็นต) 

ตํ่ามาก < 0.58 

ตํ่า 0.58-0.87 

ปานกลาง 0.87-1.45 

สูง 1.45-2.03 

สูงมาก > 2.03 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน (Nitrogen: N) 
คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน เปนธาตุอาหารหลักธาตุหน่ึงที่พืช

ตองการปริมาณมาก และจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช เพราะไนโตรเจนชวยพืชสรางโปรตีน ซึ่งเปน
สวนประกอบที่สําคัญที่สุด โปรตีนเปนสารประกอบอินทรียที่ประกอบดวยโมเลกุลของกรดอะมิโนจํานวนมาก 
ซึ่งกรดอะมิโนเหลาน้ีมีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบที่สําคัญและไนโตรเจนยังเปนสวนประกอบที่สําคัญใน
เอนไซมตางๆ ที่ทําหนาที่ชวยเรงและควบคุมปฏิกิริยาตางๆ รวมถึงกระบวนการสังเคราะหแสง นอกจากน้ัน
ไนโตรเจนยังเปนองคประกอบของวิตามิน (Vitamin) และ Adenosine Triphosphate (ATP) ในพืชอีกดวย 
(คณาจารยปฐพีวิทยา, 2541) 
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ธาตุไนโตรเจนปกติจะมีอยูในอากาศในรูปของกาซไนโตรเจนเปนจํานวนมาก แต
ไนโตรเจนในอากาศในรูปของกาซน้ัน พืชนําเอาไปใชประโยชนอะไรไมได (ยกเวนพืชตระกูลถ่ัวเทาน้ันที่มี
ระบบรากพิเศษสามารถแปรรูปกาซไนโตรเจนจากอากาศเอามาใชประโยชนได) ธาตุไนโตรเจนที่พืชทั่วๆ ไป
ดึงดูดข้ึนมาใชประโยชนไดน้ัน จะตองอยูในรูปของอนุมูลของสารประกอบ เชน แอมโมเนียมไอออน (NH4

+) 
และไนเทรตไอออน (NO3

-) ธาตุไนโตรเจนในดินที่อยูในรูปเหลาน้ีจะมาจากการสลายตัวของสารอินทรียวัตถุ 
ในดิน โดยจุลินทรียในดินจะเปนผูปลดปลอยให นอกจากน้ันก็ไดมาจากการที่เราใสปุยเคมีลงไปในดินดวย 

ตารางที่ 8 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน 

ระดับช้ันขอมลู 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (เปอรเซ็นต) 

ดินทราย ดินรวน ดินเหนียว 

นอยที่สุด < 0.045 < 0.024 < 0.032 

นอย 0.045-0.07 0.024-0.038 0.032-0.053 

ปานกลาง 0.07-0.10 0.038-0.055 0.053-0.075 

มาก 0.10-0.15 0.055-0.081 0.075-0.1 

มากที่สุด > 0.15 > 0.081 > 0.1 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

-   คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน (Available Phosphorus: P) 
   คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน เปนธาตุอาหารพืชธาตุหน่ึงที่พืช

ตองการเปนปริมาณมากแตจะมอียูในดินตํ่ามากโดยมคีาเฉลี่ยเพียง 0.06 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่
มี 0.14 และโพแทสเซียม 0.83 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เริ่มตนจากตนกําเนิด
ฟอสฟอรัสในดินที่อยูในรูปของอนินทรียฟอสฟอรัส (Inorganic Phosphorus) เปนสวนใหญ แหลงแรที่
สําคัญของฟอสฟอรัส คือ ฟลูออรอะพาไทต (Fluorapatite) ซึ่งเปนแรที่ไมละลาย จึงเปนแหลงธาตุ
ฟอสฟอรัสที่พืชใชประโยชนอะไรไมไดในดินอนินทรยี (Inorganic Soil) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชและ
พืชสามารถนําไปใชไดจะอยูในรูปของ Orthophosphate ion คือ H2PO4 และ HPO4 ซึ่งจะอยูรวมเปน
สารประกอบของแคลเซยีมที่ละลายได แตสารประกอบดังกลาวน้ีมักมเีปนสวนนอย นอกจากน้ีไอออนของธาตุ
เหล็ก ธาตุอลูมินัม และแมงกานีสที่มีในแรของดินเหนียวจําพวก Aluminosilicate เชน แรเคโอลิไนท 
(Kaolinite) ก็มักจะจับยึดธาตุฟอสฟอรัสที่มีอยูในดินใหเกิดเปนสารประกอบของธาตุเหลาน้ีกับฟอสฟอรัสใน
รูปของ Hydroxyl-phosphate ซึ่งไมละลาย ถา pH ของดินย่ิงตํ่ามากเทาใด การแตกตัวเปนไอออนของธาตุ
เหลาน้ีก็จะย่ิงมากข้ึน ปริมาณ H2PO4 ก็จะถูกแปรรูปมากข้ึน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชก็จะย่ิง
ลดนอยลง ดังน้ัน ในดินที่มี pH ตํ่ามากๆ ภาวะการขาดธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชจะเกิดมากที่สุด 
ทั้งน้ีการขาดธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนนอกจากจะเกิดมากที่ pH ของดินตํ่ามากๆ แลว ที่ pH สูงมากกวา 
8.0 ก็อาจเกิดภาวะเดียวกันข้ึนได ถาในดินมีปริมาณแคลเซียมไอออนสูงก็อาจจะรวมตัวกับไอออนฟอสฟอรัส 
เกิดเปนแคลเซียมฟอสเฟตในรูปที่ไมละลายข้ึนไดเชนเดียวกัน 

ทั้งน้ีปริมาณฟอสฟอรัสสวนที่พืชสามารถใชประโยชนไดข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ไดแก 1) pH ของดิน 2) ปริมาณเหล็ก อะลูมินัม และแมงกานีสที่ละลายอยูในดิน 3) ชนิดและ
ปริมาณของแรดินเหนียวที่มีเหล็ก อลูมินัม และแมงกานีสเปนองคประกอบ 4) ปริมาณธาตุแคลเซียม         
5) อัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุซึ่งเปนกิจกรรมของจุลนิทรียดิน โดยข้ึนอยูกับความต่ืนตัวของจุลินทรียที่

- 

- 

2- 
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มีอยูในดิน โดยปจจัยที่กลาวถึงทั้งหมดน้ี pH ของดินเปนปจจัยที่มีบทบาทมากที่สุดตอความเปนประโยชน
ของธาตุฟอสฟอรัสในดิน 

ตารางที่ 9 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน (มลิลิกรมัตอกโิลกรัม) 

ตํ่ามาก < 3 

ตํ่า 3-10 

ปานกลาง 10-15 

สูง 15-25 

สูงมาก > 25 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 
 

- คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน (Available Potassium: K) 
คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน เปนธาตุอาหารที่พืชตองการ

ปริมาณมากและจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ในกิจกรรมสรางและเคลื่อนยายนํ้าตาล การสังเคราะหแสง
และการหายใจ รวมไปถึงกลไกอื่นๆ โพแทสเซียมในดินมีอยูในรูปตอไปน้ี คือ 1) รูปของไอออนอิสระใน
สารละลายดิน (Soluble K+) 2) รูปของไอออนที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable K+) โดยอยูที่ผิวของแรดิน
เหนียวและบางสวนมีอยูที่อินทรียวัตถุ 3) รูปที่ถูกจับยึดไวช่ัวคราวระหวางช้ันของแรดินเหนียวจําพวกอิลไลท 
(Illite) และมอนตโมริลโลไนท (Montmorillonite) และ 4) องคประกอบของแรปฐมภูมิและแรทุติยภูมิ 
(Primary Minerals และ Secondary Minerals) 

โพแทสเซียมในดินรูปที่พืชสามารถนําไปใชได คือ Exchangeable K+ และ 
Soluble K+ สําหรับ Soluble K+ น้ัน พืชสามารถดูดไปใชประโยชนไดงายแตเน่ืองจากปริมาณนอยมากจึงไม
คอยนํามาใชในการประเมินปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน โพแทสเซียมในดินในรูปตาง ๆ จะสมดุลกัน
อยูเสมอ กลาวคือเมื่อรากพืชดูด Exchangeable K+ (Readily Available K) ไปใชประโยชนอยูเสมอจนมี
ระดับตํ่ามาก โพแทสเซียมในดินที่ถูกตรึงไวจะถูกปลดปลอยออกมาอยูในรูป Readily available ซึ่งการ
ปลดปลอยน้ีจะเร็วหรือชาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ชนิดของ Soil colloid และความช้ืนของดิน เปนตน 
สวนใหญโพแทสเซียมในดินจะอยูในแรปฐมภูมิที่ไมใชแรดินเหนียว ไดแก Mica และ Feldspars เปนตน 
โพแทสเซียมสวนน้ีจะมีปริมาณ 1-2 เปอรเซ็นต ของปริมาณธาตุโพแทสเซียมทั้งหมด (Total K) ของดิน และ
จะมีประโยชนตอพืชก็ตอเมื่อ แรเหลาน้ีสลายตัวและปลดปลอยโพแทสเซียมออกมา ปริมาณโพแทสเซียมใน
ดินที่มีอยูรองลงมาจะอยูในรูปของไอออนที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable K+) มีต้ังแตนอยกวา 100 ppm 
ไปจนถึง มากกวา 1,000 ppm สวนโพแทสเซียมที่อยูในรูปไอออนอิสระที่มีอยูในสารละลายดิน (Soluble 
K+) มีอยูในปริมาณนอยมาก ประมาณ 2-3 ppm เทาน้ัน (Pratt, 1965) 

โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่ถูกชะลางไดงาย โดยเฉพาะในดินแถบศูนยสูตรที่
มีการสลายตัวสูง เน่ืองจากแรดินเหนียวที่พบในดินแถบน้ีเปนชนิดที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
ธาตุตํ่า ในดินที่มีระดับ pH ตํ่าหรือเปนกรด โพแทสเซียมจะถูกชะลางมากข้ึน การยกระดับ pH ใหสูงข้ึนชวย
ใหการถูกชะลางลดลง (Buckman และ Brady, 1959) อยางไรก็ตาม มีรายงานของ Allaway ในป 1945 
กลาวถึงเรื่องน้ีวา ในดินที่มีปริมาณ CaCO3 สูงความเปนประโยชนของธาตุโพแทสเซียมตอพืชจะลดลง
เน่ืองจากบางสวนจะถูกตรึงเอาไว ดังน้ันการใชปูนเพื่อยกระดับ pH ของดิน จะตองคํานึงถึงเรื่องของความไม
เปนประโยชนดวยเชนกัน 
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ตารางที่ 10 คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน (มิลลกิรมัตอกิโลกรัม) 

ตํ่ามาก < 30 

ตํ่า 30-60 

ปานกลาง 60-90 

สูง 90-120 

สูงมาก > 120 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาปริมาณแคลเซียมของดิน (Calcium: Ca) 
คาปริมาณแคลเซียมของดิน เปนธาตุอาหารที่พืชนําไปใชเพื่อการเจริญเติบโต โดย

แคลเซียมเปนสวนประกอบของผนังเซลล และโครงสรางที่สําคัญในลําตน กิ่ง ใบ และมีหนาที่ควบคุมการ
ละลายของเกลือและความสมดุลของกรดอินทรียตางๆ ในเซลล ชวยเรื่องการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต
ของสวนยอด สวนที่ยังออนของพืช รวมทั้งปลายราก ชวยควบคุมการดูดใชธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียม 
ทั้งยังชวยสงเสริมการนําธาตุไนโตรเจนจากดินมาใชใหเปนประโยชนมากข้ึน และในบางกรณีที่พืชอาจไดรับ
สารซึ่งเปนพิษมากเกินไป เชน พวกกรดอินทรียตางๆ หรือมีธาตุทองแดงในพืชมาก พิษน้ันจะหายไปเมื่อพืชมี
ปริมาณธาตุแคลเซียมเพียงพอ มีฮอรโมนพืชบางอยาง เชน พวกออกซิน เมื่อมีมากเกินไปจะทําใหการ
ขยายตัวของเซลลพืชผิดปกติ ธาตุแคลเซียมจะเปนตัวชวยปรับสภาพความสมดุลของฮอรโมนน้ีใหพอดีได
นอกจากน้ีแคลเซียมยังมีสวนในการเคลื่อนยายและเก็บรักษาคารโบไฮเดรตและโปรตีนไวในพืช เพื่อนําไปใช
ในการสรางผลและเมล็ดตอไป แคลเซียมเปนธาตุอาหารพืชที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดในพืช เพราะฉะน้ันอาการ
ขาดแคลเซียมจึงมักพบในบริเวณยอดและปลายราก โดยพืชที่ขาดธาตุน้ีจะสงผลใหใบที่เจริญใหมหงิกงอ 
ตายอดไมเจริญ อาจมีจุดดําที่เสนใบ รากสั้น ผลแตก และมีคุณภาพไมดี 

ตารางที่ 11 คาปริมาณแคลเซียมของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาปริมาณแคลเซียมของดิน (มลิลิกรัมตอกิโลกรมั) 

ตํ่ามาก < 400 

ตํ่า 400-1,000 

ปานกลาง 1,000-2,000 

สูง 2,000-4,000 

สูงมาก > 4,000 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน (Magnesium: Mg) 
คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน เปนองคประกอบของคลอโรฟลล สวนที่เปนสีเขียว

ของพืช มีบทบาทสําคัญในการสรางอาหารและโปรตีนพืช ชวยระบบการทํางานของเอนไซม สรางและเปลี่ยน
ไขมัน ชวยการเคลื่อนยายธาตุอาหารในตนพืชโดยเปนตัวนําธาตุอาหารฟอสฟอรัสจากสวนรากไปยังสวนตาง 
ๆ ของพืช และเปนตัวควบคุมปริมาณแคลเซียมในพืช นอกจากน้ี แมกนีเซียมยังมีบทบาทเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ของเอนไซมหลายชนิดที่เกี่ยวของในการดํารงชีวิตของพืช ซึ่งพืชจะดูดแมกนีเซียมข้ึนไปใชในตนพืชหลังจากที่
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พืชงอกมาแลว 5-6 สัปดาห แมกนีเซียมจะชวยเพิ่มใหพืชมีความสามารถในการทนทานตอสภาพอากาศที่ไม
เหมาะสมและโรคพืชได โดยทั่วไปแลวแหลงที่มาของแมกนีเซียมมาจากโดโลไมท (Dolomite) ซึ่งจะให
แมกนีเซียมอยูในรูปของแมกนีเซียม-คารบอเนต การเกิดประโยชนจะข้ึนอยูกับความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ของดินและขนาดของเม็ดโดโลไมท ปกติแลวเราใชโดโลไมทเพื่อปรับปรุงดินเพราะโดโลไมทจะใหแมกนีเซียม
แกพืชชา เราจึงใชลดความเปนกรดของดินได การขาดธาตุแมกนีเซียมจะทําใหผลผลิตลดลงและตนพืชทรุด
โทรมอยางเห็นไดชัด และใบพืชมักมีสีเหลืองซีด สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ปริมาณแมกนีเซียมที่อยูในดินถูก
ชะลางลึกลงไปเกินกวาที่รากพืชจะดูดดึงมาใชได และการที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสะสมในดินมากเกินไป 
ซึ่งการแกไข สามารถทําไดโดยการปรับปรุงสภาพดิน ความเปนกรดดางของดินใหเหมาะสมตอการดูดเขาไป
ใชของพืช และมีการใชปุยโพแทสเซียมที่พอเหมาะ ที่สําคัญก็คือ การฉีดพนทางใบดวยธาตุอาหารเสริม ซึ่งมี
ธาตุแมกนีเซียมในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดทันที 

ตารางที่ 12 คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน (มลิลกิรมัตอกิโลกรัม) 

ตํ่ามาก < 36 

ตํ่า 36-120 

ปานกลาง 120-365 

สูง 365-1,000 

สูงมาก > 1,000 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (Cation Exchange 
Capacity: CEC) 

  คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) คือ ผลรวมของ
ไอออนที่มีประจุบวกที่แลกเปลี่ยนไดซึ่งดินหรือดินเหนียวหรือวัสดุอื่นๆ ดูดซับไว (คณะกรรมการจัดทํา
ปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2541) ปจจุบันน้ีใชหนวย เซนติโมลตอกิโลกรัม (cmol/kg) ของดิน สารคอลลอยดใน
ดินมีทั้ง ประจุลบและประจุบวก แตปกติแลวจะมีประจุลบมากกวาประจุบวก ดังน้ันดินทั่ว ๆ ไปคอลลอยดใน
ดินจึงมีประจุรวมเปนลบ และสามารถดูดประจบุวกไดมากกวา หากประจุบวกที่เกาะยึดไวน้ันถูกยึดไมแข็งแรง
นักจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสามารถแลกเปลี่ยนกับประจุที่อยูในสารละลายช้ันนอกได ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน 1) ปริมาณและชนิดของอนุภาคดินเหนียว 
โดยดินเน้ือละเอียดจะมี CEC มากกวาดินเน้ือหยาบ แตถาดินมีเน้ือดินเหมือนกันและปริมาณอนุภาคดิน
เหนียวเทากัน แตมี CEC ตางกัน แสดงวามีชนิดของแรดินเหนียวแตกตางกัน แรดินเหนียวมอนตมอริลโลไนต 
มี CEC (80-150 cmol/kg) มากกวาเคโอลิไนท (3-15 cmolkg) 2) นอกจากบรรดาคอลลอยดในดินแลว 
อินทรียวัตถุมี CEC สูงที่สุดโดยเฉลี่ยแลวสูงถึง 200 cmol/kg (3) การเปลี่ยนแปลง pH ซึ่ง พบวาประจุลบ
ถาวรของดินไมเปลี่ยนแปลงในชวง pH 2.5-5.0 แตจะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มข้ึนในชวง pH 5.0-7.0 และการ
แตกตัวเปนไอออนของกลุม OH- จะมีเพียงเล็กนอยที่ pH 6.0 แตจะมากข้ึนที่ pH 7.0 ดังน้ันคา CEC ของดิน
จึงข้ึนอยูกับ pH ของสารละลายที่ใชสกัดดวย 
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ตารางที่ 13 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน (มิลลิกรัมสมมลูตอดิน 100 กรัม) 

ตํ่ามาก < 3 

ตํ่า 3-5 

คอนขางตํ่า 5-10 

ปานกลาง 10-15 

คอนขางสูง 15-20 

สูง 20-30 

สูงมาก > 30 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาความเค็มของดิน (Soil Salinity) 
ในดินมีเกลือที่ละลายไดอยูหลายชนิด บางชนิดละลายไดดี เชน NaCl, CaCl2, 

NaHCO3, Na2SO4 เปนตน บางชนิดละลายนํ้าไดเพียงบางสวน เชน CaSO4 การวัดคานําไฟฟาของดิน 
(Electrical Conductivity: EC) จึงเปนการประเมินปริมาณเกลือที่ละลายไดของดิน และคาที่ไดยังใชเปน
ตัวกําหนดระดับความเค็มของดินดวยการวัดคาการนําไฟฟาของดินโดยใชวิธีวัดในสารละลายของดินกับนํ้า 
อัตราสวนระหวางดินตอนํ้า อาจแตกตางกันแลวแตหองปฏิบัติการแตละแหง แตที่นิยมใชมักเปน 1:5 หรือ 
เรียกวา EC 1:5 หรือใชวัดเมื่อทําใหดินเปน Saturated Paste แลววัดในสารละลายที่สกัดไดเรียกวา EC 
extract (ECe) ซึ่งจะใชสัดสวนของดินตอนํ้าเทาใดก็ตาม จะตองระบุสัดสวนน้ันไวดวยทุกครั้งที่รายงานผล 
ECe และ EC 1:5 ของตัวอยางเดียวกันจะใหคาไมเทากัน เน่ืองจากปริมาณเกลือที่ละลายออกมาจากดินจะไม
เทากัน ในการวัด EC ในอัตราสวน ดิน:นํ้า 1:5 ปริมาณนํ้าที่ออกมากอาจละลายเกลือออกมาไดเกือบหมด แต 
ECe จะใชนํ้านอยกวาวิธี EC 1:5 ทําใหมีเกลือละลายออกมาไดนอย ดังน้ัน คา EC 1:5 เมื่อเทียบกันเปนความ
เขมขนของเกลือที่ละลายไดในดินจะมากกวา ที่ไดจาก ECe โดย คา ECe เปนคาที่ไดเมื่อสภาวะของดินตอนํ้า
ใกลเคียงกับสภาพการอุมนํ้าที่ความจุสนาม (Field Capacity) ซึ่งตางกับคา EC 1:5 ซึ่งใชนํ้ามากกวาหลาย
เทา ทําใหเปรียบเทียบกับสภาพของดินตามธรรมชาติไมได ดังน้ัน คา ECe จึงมีความสัมพันธกับการ
เจริญเติบโตของพืชมากกวาคา EC 1:5 คาของ EC ของสารละลายเกลือจะเพิ่มข้ึน เมื่ออุณหภูมิของ
สารละลายเพิ่มข้ึน โดยจะเพิ่มข้ึนประมาณ 2 เปอรเซ็นต เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส ดังน้ัน
อุณหภูมิมาตรฐานเมื่อรายงานคา EC คือ 25 องศาเซลเซียส 

ตารางที่ 14 คาความเค็มของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความเค็มของดิน (เดซซิีเมนตอเมตร) ผลตอการเพาะปลูก 

ไมเค็ม < 2 ไมมีผลกระทบตอพืช 

เค็มนอย 2-4 มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชไมทนเค็ม 

เค็มปานกลาง 4-8 มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด 

เค็มมาก 8-16 เฉพาะพืชทนเค็มเทาน้ันจึงเจริญเติบโตใหผลผลิตได 

เค็มจัด > 16 เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงเจรญิเติบโตใหผลผลิตได 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 
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- คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน (Base Saturation: BS) 
คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน เปนตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณไอออน

ประจุบวกของธาตุที่มีปฏิกิริยาเปนดาง (Base Cations) ที่แลกเปลี่ยนไดทั้งหมดที่ดินจับยึด (Hold) ไวไดคิด
เทียบจากคา CEC ของดินน้ัน แสดงคาเปนรอยละหรือเปอรเซ็นต ซึ่งเปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่
เปนดางของดิน สามารถบงช้ีไดวาดินน้ันๆ มีระดับความอุดมสมบูรณอยูในเกณฑใด และเมื่อพูดถึงไอออน
ประจุบวกของธาตุที่มีปฏิกิริยาเปนดางและแลกเปลี่ยนได ตามปกติจะหมายถึง Ca2+, Mg2+, K+ และ Na+ 
เน่ืองจากเปนไอออนที่มีมากในดิน 

การหาเปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางใชวิธีคํานวณจากผลรวมของ
จํานวนไอออนประจุบวกที่เปนดางที่แลกเปลี่ยนไดทั้งหมด หารดวยคา CEC ของดินน้ี 

% Base Saturation = ผลรวมของจํานวนไอออนประจุบวกท่ีแลกเปลี่ยนได X 100 
                   คา CEC ของดิน 

จากความสัมพันธน้ีจะเห็นไดวา ถาดินย่ิงมีเปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยไอออนประจุ
บวกของธาตุที่มีปฏิกิริยาเปนดาง (Base Cations) ที่แลกเปลี่ยนไดสูงก็แสดงวา ดินน้ันยอมมีโอกาสที่จะใหแร
ธาตุอาหารแกพืชสูง ดวยเหตุน้ี เปอรเซ็นต Base Saturation จึงเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของดิน
โดยตรง ซึ่งจะมีคามากนอยเทาใดข้ึนกับชนิดและปริมาณแรดินเหนียว (Clay Minerals) วัตถุตนกําเนิดดิน
และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Tisdale และ Nelson, 1968) นอกจากน้ี เปอรเซ็นต Base Saturation ยังมี
ความสัมพันธโดยตรงกับ pH ของดินโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการชะลางสูง การชะลางจะทําใหดินสูญเสีย 
Cations ตางๆ ไป ทําใหปริมาณ Cations ของดินลดนอยลง เหลือปริมาณไอออนของ H+ และ Al+3 ที่ถูก
อนุภาคของดินจับยึดไวดวยแรงของพันธะที่แนนหนากวา เปนเหตุใหดินเปนกรดมากข้ึน เปอรเซ็นต Base 
Saturation ของดินจึงลดลง ในชวง pH ของดิน 5-6 ทุกๆ คา pH ที่เปลี่ยนแปลงไป 0.1 หนวย เปอรเซ็นต 
Base Saturation จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5 เปอรเซ็นต (Buckman และ Brady, 1959) แสดงวาถาดิน
มี เปอรเซ็นต Base Saturation เทากับ 50 เปอรเซ็นต ที่ pH 5.5 เมื่อ pH ลดลงเปน 5.0 ดินเดียวกันน้ีจะมี 
เปอรเซ็นต Base Saturation ลดลงเหลือ เทากับ 25 เปอรเซ็นต หรือถา pH เพิ่มข้ึนเปน 6.0 เปอรเซ็นต 
Base Saturation ของดินจะเพิ่มจาก 50 เปอรเซ็นต เปน 75 เปอรเซ็นต หมายความวา เมื่อปริมาณ H+ ที่
อยูในสารละลายดินลดตํ่าลงจะทําใหปริมาณ Cations สูงข้ึนในทํานองเดียวกันปริมาณไอออนของธาตุ
อะลูมินัมจะเพิ่มข้ึนตามการลดลงของคา pH ของดิน เชนเดียวกับ H+ การใสปูนเพื่อปรับสภาพของดินจึงมีผล
ทําให เปอรเซ็นต Base Saturation สูงข้ึน และปริมาณไฮโดรเจนไอออนและอลูมินัมไอออนลดลง ซึ่งจะมีผล
ตอไปถึงการถูกจับยึดของธาตุอื่นๆ เชน ฟอสฟอรัสลดลง เพิ่มปริมาณสวนที่พืชสามารถใชไดมากข้ึน 

ตารางที่ 15 คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน (เปอรเซ็นต) 

ตํ่า < 35 

ปานกลาง 35-75 

สูง > 75 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 
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- คาความหนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) 
ความหนาแนนของอนุภาคของดิน หมายถึง มวลของดินแหงตอหน่ึงหนวย

ปริมาตรของสวนที่เปนของแข็งของดิน มีหนวยเปนหนวยของมวลตอหนวยของปริมาตร เชน กรัมตอมิลลิลิตร 
ปอนดตอลูกบาศกฟุต เปนตน ความหนาแนนอนุภาคของดิน เปนสมบัติของสวนที่เปนของแข็งของดิน ซึ่งเปน
ของผสมของอินทรียวัตถุและอนินทรียสารตางๆ สารแตละชนิดมีความหนาแนนไมเทากัน และดินแตละชนิด
มีองคประกอบไมเหมือนกัน ดังน้ันยอมมีความหนาแนนของสารที่เปนของแข็งไมเทากัน การทราบถึงคาของ
ความหนาแนนอนุภาคของดิน สามารถใชเปนแนวทางบงช้ีวาดินน้ันมีอินทรียวัตถุนอยหรือมาก เชน ดินมี
ความหนาแนนอนุภาคตํ่ากวา 2.0 กรัมตอมิลลิลิตร ยอมมีอินทรียวัตถุมากอาจเปนดินอินทรีย ถาความ
หนาแนนอนุภาคมีคาประมาณ 2.0 กรัมตอมิลลิลิตร หรือมากกวา อาจเปนดินแรที่ใชในการเกษตรกรรม
โดยทั่วไป ซึ่งมีอินทรียวัตถุตํ่ากวา 5 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก และถาพบวาความหนาแนนอนุภาคมากกวา 3.0 
กรัมตอมิลลิลิตรข้ึนไป ดินน้ันยอมประกอบดวยแรที่มีความหนาแนนสูง เชน แรเหล็กตางๆ นอกจากน้ีคาของ
ความหนาแนนอนุภาคยังใชในการคํานวณความพรุนทั้งหมดของดินอีกดวย อยางไรก็ตามความหนาแนนรวม
ของดินเปนสมบัติที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามระดับการอัดตัวของอนุภาคดินและอาจใชเปนดัชนีอยางหน่ึงของ
ระดับการอัดตัวของอนุภาคดินได ดินที่มีคาความหนาแนนอนุภาคสูงมักเปนดินที่มีการอัดตัวสูงซึ่งอาจจะ
เน่ืองมาจากนํ้าหนักของเครื่องมือที่ใชในการเกษตรกรรมและการเหยียบยํ่าดินโดยมนุษยและสัตวในขณะที่ทํา
การเพาะปลูก ทําใหการไชชอนของรากถูกจํากัด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนกาชระหวางบรรยากาศและดิน สงผล
ใหการหายใจของรากจํากัดไปดวย 

ตารางที่ 16 คาความหนาแนนรวมของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความหนาแนนรวมของดิน (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) 

ตํ่า < 1.0 

คอนขางตํ่า 1.0-1.3 

ปานกลาง 1.3-1.4 

คอนขางสูง 1.4-1.6 

สูง > 1.6 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

         - คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน (Permeability) 
คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน ข้ึนอยูกับชองวางในดินซึ่งชองวางในดิน

ไมใชเปนโพรงแยกอยูโดดๆ ไวเก็บกักนํ้าเหมือนอางเก็บนํ้า แตเปนชองเล็กๆ คดเค้ียวไปมาตอเน่ืองถึงกัน
ระหวางเม็ดดิน ดังน้ันเมื่อนํ้ามีความดันหรือระดับตางกันระหวาง 2 จุดในดิน ก็จะมีการไหลของนํ้าผาน
ชองวางเหลาน้ี ความสามารถที่นํ้าไหลผานดินไดน้ี เรียกวาความซึมไดของนํ้าในดิน (k) การที่นํ้าไหลผานไปได
เร็วหรือชา ข้ึนอยูกับชนิดของดิน เชน ดินกรวด ดินทราย จะยอมไหนํ้าซึมผานไปไดเร็ว คา k จะสูง เรียกดิน
ชนิดน้ีวาดินที่นํ้าสามารถไหลซึมผานไดงาย (Pervious Soil) สวนดินพวกตะกอนทรายหรือดินเหนียว จะยอม
ใหนํ้าไหลซึมผานไปไดชา คา k จะตํ่า เรียกดินชนิดน้ีวาดินที่นํ้าไหลซึมผานไดยาก (Impervious Soil) การ
ที่ดินยอมใหนํ้าไหลซึมผานไดน้ีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการรั่วซึมของ
นํ้า การระบายนํ้าจากพื้นดิน และการลดระดับนํ้าใตดินเปนอยางมาก ทั้งน้ีคา k จะข้ึนอยูกับอิทธิพลตอไปน้ี 
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ขนาดของเม็ดดิน คาความซึมไดของนํ้าในดิน จะเปนปฏิภาคกับกําลังสองของ
ขนาดประสิทธิผลของเม็ดดิน 

สมบัติของของเหลวในชองวาง สมบัติของนํ้าที่สําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงคือความ
หนืด (Viscosity) ความหนืดของนํ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนความหนืดจะลดลงทํา
ใหนํ้าไหลซึมผานไดงาย 

อัตราสวนชองวางของดิน ดินที่มีสวนชองวางมากนํ้ายอมไหลสะดวกกวาดินที่มี
อัตราสวนชองวางนอย เชน ทรายหลวม นํ้ายอมไหลไดสะดวกและเร็วกวาในทรายอัดแนน 

รูปรางและการจัดเรียงตัวของชองวาง ชองวางของดินที่มีรูปรางและการจัดเรียง
ตัวเปนระเบียบเปนแถวเปนแนวในทิศทางการไหลของนํ้า นํ้ายอมไหลไดสะดวกและเร็วกวาในชองวางของดิน
ที่มีรูปรางและการจัดเรียงตัวแบบระเกะระกะสลับซับซอนและคดเค้ียวไปมา 

ระดับความอิ่มตัว ในดินที่ไมอิ่มตัว ชองวางจะมีฟองอากาศอยูดวยซึ่งจะคอยกั้น
การไหลของนํ้าทําใหนํ้าไหลซึมผานไมสะดวก ดังน้ันถาระดับความอิ่มตัวของดินเพิ่มข้ึนก็จะทําใหคาความซึม
ไดของนํ้าในดินเพิ่มข้ึนดวย 

ตารางที่ 17 คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 

ระดับช้ันขอมลู คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดิน (เซนติเมตรตอช่ัวโมง) 

ชามาก < 0.125 

ชา 0.125-0.5 

คอนขางชา 0.5-2.0 

ปานกลาง 2.0-6.25 

คอนขางเร็ว 6.25-12.5 

เร็ว 12.5-25.0 

เร็วมาก > 25.0 

ที่มา: บัณฑิต และ คํารณ, 2542 

- คาปริมาณความตองการปูนของดิน (Lime Requirement: LR) 
คาปริมาณความตองการปูนของดิน หมายถึง ปริมาณ CaCO3 บริสุทธ์ิ มีหนวย

เปนกิโลกรัมตอไร ที่ใสลงในดินตอหนวยพื้นที่แลวทําให pH ของดินเพิ่มข้ึนถึงระดับ ที่ตองการ (ปกติถาไม
ระบุวาเปนระดับ pH ใดจะหมายถึง pH 7) การวิเคราะหความตองการปูนในหองปฏิบัติการน้ัน ปริมาณของ
ปูนที่จะตองใสโดยมากเมื่อนําไปใสในพื้นที่แลวจะไมสามารถยกระดับ pH ไดตามที่วิเคราะหได ทั้ง น้ี
เน่ืองมาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปูนถูกนํ้าชะลางไปบาง ทําปฏิกิริยากับนํ้าชลประทานหรือนํ้าฝนที่มีปฏิกิริยา
เปนกรด หรือถาใสในดินเปรี้ยวจัด (Acid Sulfate Soil) ปูนจะตองสะเทินกรดซัลฟูริกที่ออกมาจากแรไพไรต
ที่อยูในดินที่มีปฏิกิริยาออกซิเดช่ันกับอากาศอีกดวย ซึ่งตางประเทศไดกําหนดคาหน่ึงคือ Liming Factor 
เทากับ 1.5 ซึ่งเปนคาที่ไดจากการทดลองโดยนําไปคูณกับจํานวนปูนที่ไดจากการทดลองแลวทําใหไดปริมาณ
ปูนที่ใสในพื้นที่จริง เพื่อยกระดับ pH ของดินใหสูงข้ึนตามระดับที่ตองการ (คณาจารยภาคปฐพีวิทยา, 2535) 
ปจจุบันประเทศไทยใชคา Liming Factor เทากับ 1.5 คูณกับปริมาณอะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนไดเปนคาความ
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ตองการปูนจริง ๆ  ที่ใชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางและ Liming Factor เทากับ 2 สําหรับดินเปรี้ยวจัดภาคใต 
แลวสามารถยกระดับ pH ใหสูงข้ึนถึงระดับที่ตองการ 

ตารางที่ 18 คาปริมาณความตองการปูนของดิน 

ระดับความเปนกรดดาง คา pH 
ความตองการปูน (กิโลกรมัตอไร) 
ภาคกลาง,ตะวันออก,ตะวันตก,ใต 

ความตองการปูน (กิโลกรมัตอไร) 
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรดจัดมาก <4.5 1,000-2,300 200-460 
กรดรุนแรงมาก 4.5-5.0 600-1,000 120-200 

กรดรุนแรง 5.0-5.5 270-600 54-120 
กรดปานกลาง 5.5-6.0 70-270 14-54 
กรดเล็กนอย 6.0-6.5 ไมตองใชปูน ไมตองใชปูน 
เปนกลาง 6.5-7.3 ไมตองใชปูน ไมตองใชปูน 

ดางอยางนอย 7.3-7.8 ไมตองใชปูน ไมตองใชปูน 
ดางปานกลาง 7.8-8.4 ไมตองใชปูน ไมตองใชปูน 
ดางรุนแรงมาก 8.4-9.0 ไมตองใชปูน ไมตองใชปูน 

ที่มา: อรรถ และคณะ, 2548  

การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของประเทศไทย 
อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากนํ้าทวม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่นํ้าไหล

เออลนฝงแมนํ้า ลําธาร หรือทางนํ้า เขาทวมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแลวไมไดอยูใตระดับนํ้า หรือเกิดจากการสะสม
นํ้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไมทัน ทําใหพนที่น้ันปกคลุมไปดวยนํ้า โดยทั่วไปแลวอุทกภัยมักเกิดจากนํ้าทวม ซึ่ง
สามารถแบงเปนลักษณะใหญๆ ได 2 ลักษณะ คือ 

- นํ้าทวมขัง นํ้าลนตลิ่ง เปนสภาวะนํ้าทวมที่เกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายนํ้าไมมี
ประสิทธิภาพ มักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ มีลักษณะคอยเปนคอยไป ซึ่ง
เกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณน้ันๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะนํ้าลนตลิ่ง นํ้าทวมขังสวน
ใหญจะเกิดบริเวณทายนํ้าและมีลักษณะแผเปนบริเวณกวางเน่ืองจากไมสามารถระบายไดทัน ความเสียหาย
จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ สําหรับความเสียหายอื่นๆ มีไมมากนัก
เพราะสามารถเคลื่อนยายไปอยูในที่ที่ปลอดภัย 

- นํ้าทวมฉับพลัน เปนภาวะนํ้าทวมที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันในพื้นที่ เน่ืองจากฝนตกหนักใน
บริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีสมบัติในการกักเก็บหรือการตานนํ้านอย เชน บริเวณตนนํ้าซึ่งมีความชันของ
พื้นที่มาก พื้นที่ปาถูกทําลายไปทาํใหการกักเกบ็หรอืการตานนํ้าลดนอยลง บริเวณพื้นที่ถนนและสนามบิน เปนตน 
หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน เข่ือนหรืออางเก็บนํ้าพังทลาย นํ้าทวมฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไม
เกิน 6 ช่ัวโมง และมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณน้ันมากอนเลยแตมี
ฝนตกหนักมากบริเวณตนนํ้าที่อยูหางออกไป เน่ืองจากนํ้าทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความ
รวดเร็วมากโอกาสที่จะปองกันและหลบหนีจึงมีนอย ดังน้ันความเสียหายจากนํ้าทวมฉับพลันจึงมีมากทั้งแกชีวิต
และทรัพยสิน 
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สาเหตุของการเกิดอุทกภัย มีดังน้ี 
จากธรรมชาติ 

- ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนอง เปนพายุที่เกิดข้ึนติดตอกันเปนเวลา
หลายช่ัวโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไมอาจไหลลงสูตนนํ้าลําธารไดทันจึงทวมพื้นที่ที่อยูในที่ตํ่า มักเกิด
ในชวงฤดูฝนหรือฤดูรอน 

- ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน เมื่อพายุน้ีประจําอยูที่แหงใดแหงหน่ึงเปน
เวลานานหรือแทบไมเคลื่อนที่ จะทําใหบริเวณน้ันมีฝนตกหนักติดตอกันตลอดเวลา ย่ิงพายุมีความรุนแรงมาก 
เชน มีความรุนแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุน เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ทําใหที่น้ันเกิดพายุลมแรง ฝนตก
หนักเปนบริเวณกวางและมีนํ้าทวมขัง นอกจากน้ีถาความถ่ีของพายุที่ เคลื่อนที่ เขามาหรือผานเกิดข้ึน
ตอเน่ืองกัน ถึงแมจะในชวงสั้นแตก็ทําใหนํ้าทวมเสมอ 

- ฝนตกหนักในปาบนภูเขา ทําใหปริมาณนํ้าบนภูเขาหรือแหลงตนนํ้ามาก มีการไหล
เช่ียวอยางรุนแรงลงสูที่ราบเชิงเขา เกิดนํ้าทวมข้ึนอยางกะทันหัน เรียกวานํ้าทวมฉับพลัน เกิดข้ึนหลังจากที่มี
ฝนตกหนักในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือเกิดกอนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดข้ึนในลําธารเล็กๆ โดยเฉพาะตอนที่อยู
ใกลตนนํ้าของบริเวณลุมนํ้า ระดับนํ้าจะสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จังหวัดที่อยูใกลเคียงกับเทือกเขาสูง เชน จังหวัด
เชียงใหม เปนตน 

- ผลจากนํ้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรอยูในแนวที่ทําใหระดับ 
นํ้าทะเลข้ึนสูงสุด นํ้าทะเลจะหนุนใหระดับนํ้าในแมนํ้าสูงข้ึนอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่นํ้าปาและ
จากภูเขาไหลลงสูแมนํ้า ทําใหนํ้าในแมนํ้าไมอาจไหลลงสูทะเลได ทําใหเกิดนํ้าเออลนตลิ่งและทวมเปนบริเวณ
กวางย่ิงถามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดข้ึนในชวงน้ี ความเสียหายจากนํ้าทวมชนิดน้ีจะมีมาก 

- ผลจากลมมรสุมมีกําลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนมรสุมที่พัดพาความช้ืนจาก
มหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทย ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีกําลังแรงเปนระยะเวลาหลาย วัน 
ทําใหเกิดคลื่นลมแรง ระดับนํ้าในทะเลตามขอบฝงจะสูงข้ึน ประกอบกับมีฝนตกหนักทําใหเกิดนํ้าทวมได ย่ิง
ถามีพายุเกิดข้ึนในทะเลจีนใตก็จะย่ิงเสริมใหมรสุมดังกลาวมีกําลังแรงข้ึนอีก สวนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดจากประเทศจีนเขาสูไทย ปะทะขอบฝงตะวันออกของภาคใต มรสุมน้ีมีกําลังแรงเปนครั้งคราว เมื่อบริเวณ
ความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีกําลังแรงข้ึนจะทําใหมีคลื่นคอนขางใหญในอาวไทย และระดับนํ้าทะเลสูง
กวาปกติ บางครั้งทําใหมีฝนตกหนักในภาคใต ต้ังแตจังหวัดชุมพร ลงไปทําใหเกิดนํ้าทวมเปนบริเวณกวาง 

- ผลจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผนดินไหว หรือภูเขาไฟบนบก
และภูเขาไฟใตนํ้าระเบิด เปลือกของผิวโลกบางสวนจะไดรับความกระทบกระเทือนตอเน่ืองกัน บางสวนของ
ผิวโลกจะสูงข้ึน บางสวนจะยุบลง ทําใหเกิดคลื่นใหญในมหาสมุทรซัดข้ึนฝง เกิดนํ้าทวมตามหมูเกาะและเมือง
ตามชายฝงทะเลได เกิดข้ึนบอยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟก 

จากการกระทําของมนุษย 

- การตัดไมทําลายปา ในพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทําใหอัตราการไหล
สูงสุดเพิ่มมากข้ึนและไหลมาเร็วข้ึน เปนการเพิ่มความรุนแรงของนํ้าในการทําลายและยังเปนสาเหตุของดิน
ถลมดวย นอกจากน้ียังทําใหดินและรากไมขนาดใหญถูกชะลางใหไหลลงมาในทองนํ้า ทําใหทองนํ้าต้ืนเขินไม
สามารถระบายนํ้าไดทันที รวมทั้งกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางดานทายนํ้า 

- การขยายเขตเมืองรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ลุมตํ่า (Flood Plain) ซึ่งเปนแหลงเก็บนํ้า
ธรรมชาติทําใหไมมีที่รับนํ้า ดังน้ันเมื่อนํ้าลนตลิ่งก็จะเขาไปทวมบริเวณที่เปนพื้นทีลุ่มตํ่าซึ่งเปนเขตเมืองที่ขยาย
ใหมกอน 
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- การกอสรางโครงสรางขวางทางนํ้าธรรมชาติ ทําใหมีผลกระทบตอการระบายนํ้า
และกอใหเกิดปญหานํ้าทวม 

- การออกแบบทางระบายนํ้าของถนนไมเพียงพอ ทําใหนํ้าลนเออในเขตเมือง ทํา
ความเสียหายใหแกชุมชนเมืองใหญ เน่ืองจากการระบายไดชามาก 

- การบริหารจัดการนํ้าที่ไมดีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดนํ้าทวม โดยเฉพาะบริเวณ
ดานทายเข่ือนหรืออางเก็บนํ้า 

ดินถลมหรือโคลนถลม คือ การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินภายใตอิทธิพลแรงโนมถวง
ของโลก สาเหตุหลักของดินถลมหรือโคลนถลม คือ ดินบริเวณน้ันไมสามารถรับนํ้าหนักของตัวเองไดอีกตอไป 
ดินถลมมักเกิดพรอมกับหรือตามมาหลังจากนํ้าปาไหลหลาก เกิดข้ึนในขณะหรือภายหลังพายุฝนที่ทําใหเกิด
ฝนตกหนักตอเน่ืองอยางรุนแรง กลาวคือ เมื่อฝนตกตอเน่ือง นํ้าซึมลงในดินอยางรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหน่ึงดินจะ
อิ่มตัวชุมดวยนํ้า ยังผลใหนํ้าหนักของมวลดินเพิ่มข้ึนและแรงยึดเกาะระหวางมวลดินลดลง ระดับนํ้าใตผิวดิน
เพิ่มสูงข้ึนทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหนิ ดังน้ัน 
โอกาสที่เกิดดินถลมหรือโคลนถลมจึงมีมากย่ิงข้ึน การเคลื่อนตัวของดินอาจเกิดอยางชา ๆ หรืออยางฉับพลัน 
นํ้าหนักของมวลดินที่ถลมลงมามีกําลังมหาศาลที่ทําลายสิ่งตางๆ ที่ขวางทางและกอใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสินการเกิดดินถลมเกิดข้ึนไดหลายลักษณะ 

สาเหตุของดินถลม/โคลนถลม มีดังน้ี 
จากธรรมชาติ 

- ฝนตกหนัก การเกิดดินถลมในประเทศไทยสวนใหญมักจะมีฝนเปนปจจัยเรงที่
สําคัญเสมอ 

- การละลายของหิมะจะไปเพิ่มระดับนํ้าใตผิวดิน และนํ้าหนักของดินอยางรวดเร็ว 

- การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าเน่ืองจากนํ้าข้ึนนํ้าลง การลดระดับนํ้าในแมนํ้าและอางเก็บนํ้า 

- การกัดเซาะของดินจากกระแสนํ้าในแมนํ้า ลําธาร หรือจากคลื่นซัดทําใหความ
หนาแนนของมวลดินลดลง 

- การผุพังของมวลดินและหิน 

- การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 

- ภูเขาไฟระเบิด ในบริเวณที่ภูเขาไฟยังไมสงบ เถาภูเขาไฟหรือลาวาจะเคลื่อนตัว
เปนมวลดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนตํ่าเมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงมีโอกาสที่เกิดดินถลมหรือโคลนถลม 
นอกจากน้ี การเกิดดินถลมอาจมีสาเหตุจากการเกิดภัยธรรมชาติหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน ในบางกรณี 
ภัยธรรมชาติเพียงภัยหน่ึงอาจสงผลใหเกิดภัยตางๆ ตามมาได ตัวอยางเชน แผนดินไหวซึ่งทําใหเกิดดินถลม
และเข่ือนแตก สงผลใหเกิดนํ้าทวมอยางรุนแรงในพื้นที่ทายนํ้าที่มีระดับตํ่ากวา เหตุการณลักษณะเชนน้ีอาจ
สงผลกระทบแตกตางไป จากเหตุการณที่มีสาเหตุการเกิดจากภัยพิบัติเพียงภัยเดียว 

จากการกระทําของมนุษย 

- การกอสรางในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชัน โดยไมมีการคํานวณดานวิศวกรรมที่ดีพอ 

- การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา 

- การกําจัดพืชที่ปกคลุมดินและการตัดไมทําลายปา 
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กิจกรรมเหลาน้ีสงผลใหพื้นที่ดังกลาวมีความลาดชันเพิ่มข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การไหลของนํ้าผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาล ซึ่งอาจกอใหเกิดดินถลมหรือโคลนถลม การขุดหรือตัด
ถนนในบริเวณที่ลาดเชิงเขาอาจกอใหเกิดความชันของพื้นที่มากข้ึน การขุดเหมืองและการระเบิดหินมักจะทํา
ใหดินมีความลาดชันเพิ่มข้ึน การทําการเกษตรในบริเวณที่ลาดชัน เกษตรกรก็จําเปนที่จะตองกําจัดวัชพืชและ
อาจปรับพื้นที่ใหมีลักษณะข้ันบันได หรือธุรกิจการตัดไมทําลายปา กิจกรรมเหลาน้ีลวนทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของนํ้าบริเวณผิวดิน กลาวคือนํ้าจะไหลผานหนาดินอยางรวดเร็ว และกอใหเกิด
การชะลางหนาดินเน่ืองจากปาถูกทําลาย ดินขาดรากไมยึดเหน่ียว นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ไหลของนํ้าบริเวณผิวดินยังสงผลตอระดับนํ้าบาดาลอีกดวย ในการทําชลประทาน จะมีปริมาณนํ้าสวนหน่ึงที่
ซึมออกจากคลองชลประทานและไหลซึมลงไปใตดิน ทําใหระดับนํ้าบาดาลเพิ่มสูงข้ึน มวลดินมีนํ้าหนักมากข้ึน
และอาจเปนสาเหตุใหเกิดดินถลมในที่สุด การเพิ่มระดับนํ้าบาดาลอาจมีสาเหตุมาจากการรั่วของทอนํ้า บอ
หรืออางเก็บนํ้า หรือการปลอยนํ้าทิ้งจากที่ตางๆ 

ลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถลมและสัญญาณเตือนภัย 

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถลม หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการเลือ่นไหล
ของตะกอนมวลดินและหินที่อยูบนภูเขาสูที่ตํ่าในลําหวยและทางนํ้าขณะเมื่อมีฝนตกหนักอยางตอเน่ือง 
ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม มีขอสังเกตดังน้ี 

- พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุมใกลเชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง 

- พื้นที่เปนภูเขาสูงชันหรือหนาผาทีเ่ปนหินผพุังงายและมช้ัีนดินหนาจากการผกุรอน
ของหิน 

- พื้นที่ที่เปนทางลาดชัน เชน บริเวณถนนที่ตัดผานหุบเขา บริเวณลําหวย บริเวณ
เหมืองใตดินและเหมืองบนดิน 

- บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินกอนใหญฝงอยูในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล
ทางนํ้า เชน หวย คลอง แมนํ้า ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม 

- สภาพพื้นที่ตนนํ้าลําธารที่มีการทําลายปาไมสูง ช้ันดินขาดรากไมยึดเหน่ียว 

- เปนพื้นที่ที่เคยเกิดดินถลมมากอน 

- พื้นที่สูงชันไมมีพืชปกคลุม 

- บริเวณที่มีการเปลีย่นแปลงความลาดชันของช้ันดินอยางรวดเรว็ซึ่งมสีาเหตุมาจาก
การกอสราง 

- บริเวณพื้นที่ลาดตํ่าแตช้ันดินหนาและช้ันดินอิ่มตัวดวยนํ้ามาก 

สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุดินถลมในบริเวณพื้นที่ลาดชัน ไดแก 

- มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน 

- มีนํ้าไหลซึมหรือนํ้าพุพุงข้ึนมาจากใตดิน นอกจากน้ีอาจจะสังเกตจากลักษณะการ
อุมนํ้าของช้ันดิน เน่ืองจากเกิดดินถลม ดินจะอิ่มตัวดวยนํ้าหรือชุมนํ้ามากกวาปกติ 

- ระดับนํ้าในแมนํ้าลําหวยเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วผิดปกติ 

- สีของนํ้ามีสีขุนมากกวาปกติ เปลี่ยนเปนเหมืองสีดินภูเขา 

- มีกิ่งไมหรือทอนไมไหลมากับกระแสนํ้า 

- เกิดชองทางเดินนํ้าแยกข้ึนใหมหรือหายไปจากเดิมอยางรวดเร็ว 
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- เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอยางรวดเร็ว 

- ดินบริเวณฐานรากของตึก หรือสิ่งกอสรางเกิดการเคลื่อนตัวอยางกะทันหัน 

- โครงสรางตางๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวข้ึน เชน ถนน กําแพง 

- ตนไม เสาไฟ รั้ว หรือกําแพง เอียงหรือลมลง 

- ทอนํ้าใตดินแตกหรือหักอยางฉับพลัน 

- ถนนยุบตัวลงอยางรวดเร็ว 

- เกิดรอยแตกราวข้ึนที่โครงสรางตาง ๆ เชน รอยแตกที่กําแพง 

- เห็นรอยแยกระหวางวงกบกับประตู หรือระหวางวงกบกับหนาตางขยายใหญข้ึน 

นํ้าทวมและดินถลม เปนกระบวนการทางธรรมชาติของลักษณะทางธรณีวิทยาสงผล
กระทบตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน ที่อาศัยอยูบริเวณทายนํ้า และที่อยูอาศัยบริเวณเชิงเขา 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน ควรมีการรวบรวมขอมูล ศึกษาหา
แนวทางปองกันและแกไขผลกระทบอันเน่ืองจากนํ้าทวมและแผนดินถลม ดังน้ัน การใชเครื่องมือสําหรับ
คาดคะเนความรุนแรงของนํ้าทวมและดินถลม โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและ
แบบจําลองทางดานคณิตศาสตร เพื่อประมวลผลขอมูลตางๆ และจัดทําแผนที่พื้นที่มีความเสี่ยงตอการเกิดนํ้า
ทวมและแผนดินถลมสามารถนําไปวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปองกันและบรรเทาผลเสียที่
จะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาแบบจําลองพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวม และดินถลม ของประเทศไทยโดยใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรวิเคราะหผลรวมระหวางพื้นทีก่ับขอมูลทางสถิติยอนหลังสามสิบปนํามาคํานวณหา
คาความนาจะเปน ในการเกิดเหตุการณเสี่ยงตอภัยพิบัติและกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยนําไปเตือนภัยให
ประชาชนไดรับทราบทางสื่อตางๆ จะกอใหเกิดประโยชนและลดความสูญเสียไดในระดับหน่ึง การทดลองได
นําฐานขอมูลตาง ๆ ในระดับประเทศมาประมวลผลเชิงพื้นที่รวมกับการใชแบบจําลองทาง สถิติโดยวิธี 
Logistic Regression Analysis และจัดแบงพื้นที่เสี่ยงออกเปนสามลกัษณะคือพื้นที่ซึง่จะพบทัง้สองปญหาคือ
ทั้งแผนดินถลมและนํ้าทวมในระดับรุนแรงมากที่สุดมีขอบเขตพื้นที่เสี่ยงกวางถึง 6.03 ลานไร และจากปญหา
แผนดินถลมอยางเดียวมีพื้นที่เสี่ยงในระดับรุนแรงมากที่สุดสูงถึง 16.32 ลานไร สําหรับปญหานํ้าทวมรุนแรง
ซ้ําซากในระดับรุนแรงมากที่สุดเพียงอยางเดียวจะมีประมาณ 6.05 ลานไร การทําศึกษาแบบจําลองเปนเพียง
สวนหน่ึงที่จะพยายามเตือนภัยเพื่อลดความสูญเสียและเตือนใหประชาชนตระหนักถึงภัยที่จะกอความรุนแรง
ตอชีวิตและทรัพยสนิ อีกทั้งนาจะเปนแนวทางใหภาครฐักําหนดพืน้ที่ทีค่อยเฝาระวังและจัดสรรงบประมาณ ใน
การดําเนินการเตรียมการชวยเหลือในแผนระยะสั้น และระยะยาวที่จะกอใหเกิดความสูญเสียในอนาคตตอไป 

ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนเวลานาน จนกอใหเกิด
ความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน 

สาเหตุของการเกิดภัยแลง มีดังน้ี 
จากธรรมชาติ 

- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง
ของระดับนํ้าทะเล และ ภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินไหว เปนตน 

จากการกระทําของมนุษย 
- การทําลายช้ันโอโซน ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก การพัฒนาดานอุตสาหกรรม 

และการตัดไมทําลายปา 
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สําหรับภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลงและฝนทิ้งชวง ซึ่งฝนแลงเปน
ภาวะปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฝนแลงมีความหมายในดานอุตุนิยมวิทยา: ฝน
แลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหน่ึง ซึ่งตามปกติควรจะตองมีฝน โดยข้ึนอยูกับ
สถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ันๆ ดวย 

- ดานการเกษตร: ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้าของพืช 

- ดานอุทกวิทยา: ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่ระดับนํ้าผิวดินและใตดินลดลง หรือนํ้า
ในแมนํ้าลําคลองลดลง 

- ดานเศรษฐศาสตร: ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้า ซึ่งมีผลกระทบตอ
สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดตอกันเกิน 15 
วัน ในชวงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งชวงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ภัยแลงในประเทศไทย
สามารถเกิดใน 2 ชวง ไดแก 

- ชวงฤดูหนาวตอเน่ืองถึงฤดูรอน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) จะมี
ปริมาณฝนลดลง ตามลําดับ จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะ
น้ีจะเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

- ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งชวง
เกิดข้ึน ภัยแลงลักษณะน้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะทองถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณ
กวางเกือบทั่วประเทศ 

การศึกษาภาวะการเปนทะเลทรายในประเทศไทยโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปน
การศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่ความเสี่ยงตอภาวะความเปนทะเลทราย โดยนําปจจัยที่เกี่ยวของตามคําจํากัด
ความในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย คือปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ 
ไดแก ปริมาณฝนรวมรายป, AI-Index, PE-Index, TE-Index และ Length of Growing Period รวมกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับดิน ไดแก การชะลางพังทลายของดิน, ดินที่มีปญหาตอการทําเกษตรกรรม และการใช
ประโยชนที่ดิน นําปจจัยดังกลาวมาวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
พบวาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรุนแรงตอภาวะการเปนทะเลทราย 7.04 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.2 
ของพื้นที่ทั้งประเทศ แบงออกเปนพื้นที่ราบ 1.28 ลานไร และพื้นที่สูง 5.76 ลานไร จากสภาพปญหาของ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะความเปนทะเลทราย จะนํามาประเมินความเสียหายในเรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรที่เกษตรกรจะไดรับ โดยประเมินวาผลผลิตไมตํ่ากวารอยละ 50 ของผลผลิตพืชหลักแตละชนิดจะ
ไดรับผลกระทบ ดังน้ันการนําเอาองคความรูและการเผยแพรขอมูลเชิงพื้นที่มาใชเพื่อเตือนภัยจะสามารถลด
ระดับความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงภัยตอภาวะการเปนทะเลทรายลงได 

ขอมูลพ้ืนฐานโปรแกรมท่ีนํามาใชในการวิเคราะหและดําเนินงานสําหรับโครงการ 
1. กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: 

AHP) 
การตัดสินใจโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน เปนวิธีการที่ใช

ในการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญซึ่งถูกพัฒนาข้ึนมาจาก Thomas L. Saaty ในป ค.ศ. 1970 เปนเทคนิคใน
การตัดสินใจเลือกหรือเรียงลําดับทางเลือกของปญหาที่ตองใชการตัดสินที่ซ้ําซอนโดยสรางรูปแบบการ
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ตัดสินใจใหเปนโครงสรางลําดับช้ันและนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหสรุปแนว
ทางเลือกที่เหมาะสม 

การดําเนินการของวิธี AHP แบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบคือ การวิเคราะหแบบ 
Eigenvector และการวิเคราะหแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 

การวิเคราะหแบบ Eigenvector 
กระบวนการวิเคราะหที่มกีารนําปจจยัมาปฏิสัมพันธซึ่งกัน โดยพิจารณาขอมูลที่มีลักษณะใน

รูปแบบของตรรกะจริงเท็จ (Boolean Logic) เช่ือมโยงเปนโครงขายความสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการ 3 กระบวนการดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะขอมูลแบบตรรกะจริงเท็จ (Boolean Logic) 
ที่มา: พยุง, ม.ป.ป. 

 1). การจัดลําดับช้ันในการวิเคราะห (Structuring the Hierarchy) 
ในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จะแบงการวิเคราะหออกเปนลําดับชั้น 

ดังน้ีคือ เปาหมาย (Goal) เกณฑ (Criteria) เกณฑยอย (Sub criteria) และทางเลือก (Alternatives) โดยใน
แตละช้ันอาจมีหลายเกณฑและในแตละเกณฑอาจมีหลายเกณฑยอยก็ได ช้ันลางสุดคือช้ันของทางเลือก ดัง
ภาพที่ 4 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี  

ระดับช้ันที่ 1 หรือระดับบนสุด แสดงจุดโฟกัสหรือเปาหมายของการตัดสินใจ 
ระดับช้ันที่ 2 แสดงถึงเกณฑการตัดสินใจหลัก ที่มีผลตอเปาหมายในการตัดสินใจน้ัน 
ระดับช้ันที่ 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑยอยของการตัดสินใจ ซึ่งจะมีจํานวนเทาไรน้ัน ข้ึนอยูกับ

ความชัดเจนของเกณฑหลัก (อาจไมจําเปนตองมี ถาเกณฑหลักมีความชัดเจนพอ) 
ระดับช้ันที่ 4 หรือระดับช้ันสุดทาย คือทางเอกที่เราจะนํามาพิจารณาผานเกณฑการตัดสินใจ

ตามที่เรากําหนดไว 
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ภาพที่ 4 ลําดับช้ันในการวิเคราะห (Structuring the Hierarchy) 

 2). การคํานวณหาลําดับความสําคัญ (Calculation of Relative Priority) 
เน่ืองจากเกณฑที่ใชในการตัดสินใจแตละเกณฑน้ันมีความสําคัญตอเปาหมายในการ

ตัดสินใจไมเทากัน ดังน้ันจึงจําเปนตองหานํ้าหนัก “ความสําคัญ” ของแตละเกณฑกอนที่จะทําการประเมิน
ทางเลือก ในแตละช้ันผูบริหารหรือผูเช่ียวชาญหรือผูเกี่ยวของจะเปนผูใหคะแนนความสําคัญหรือความชอบ
โดยการเปรียบเทียบของ (เกณฑหรือทางเลือก) ทีละคู (Pairwise Comparison) โดยเริ่มจากช้ันบนลงสูช้ัน
ลางโดยแบงระดับความสําคัญหรือความชอบ (AHP Measurement Scale) ออกเปน 9 ระดับ ดังตารางที่ 
20 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 
       -  สรางเมทริกซเปรียบเทียบเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเปนคู 
ตารางที่ 19 ตัวอยางตารางเมทริกซที่ใชแสดงการเปรียบเทยีบคูปจจัย 
 

เกณฑตัดสินใจ 
ปจจัย 

A1 A2 A3 A4 

ปจ
จัย

 

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

โดยที่ aij คือ สมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมทริกซ หมายถึงผลการเปรียบเทียบความสําคัญระหวางปจจัย Ai 
และ Aj  

       -  กําหนดมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบ  

 

 

Goal 

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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ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความสําคัญหรือความชอบของสองสิ่ง (Pairwise Comparison Scale) 

          เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เทากัน (Equally Preferred ) 1 

เทากันถึงปานกลาง (Equally to Moderately) 2 

ปานกลาง (Moderately Preferred) 3 

ปานกลางถึงคอนขางมาก (Moderately to Strongly) 4 

คอนขางมาก (Strongly Preferred) 5 

คอนขางมากถึงมากกวา (Strongly to Very Strongly) 6 

มากกวา (Very Strongly Preferred) 7 

มากกวาถึงมากที่สุด (Very Strongly to Extremely) 8 

มากที่สุด (Extremely Preferred) 9 

ที่มา: วราวุธ, ม.ป.ป. อางถึง Huizingh และ Virolijk, 1994 
 

 3). การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอมูล (Consistency) 
 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอมูล (Consistency) ความไมสมเหตุสมผลหรือ

ขอผิดพลาดเปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนได ในการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนคู จึงตองมีการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของขอมูล โดยการคํานวณอัตราสวนความไมคงเสนคงวา (Inconsistency Ratio: CR) ถาคา 
CR เทากับ 0 แสดงวาการเปรียบเทียบคูของสวนประกอบมีความคงเสนคงวาแบบสมบูรณ (มีความ
สมเหตุสมผล) หากคา CR มากกวา 0.1 ควรจะตองดําเนินการเปรียบเทียบใหม 

 

   CR  = CI/RI 
 

  เมื่อ CI คือ ดรรชนีความสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
    CR คือ สัดสวนความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) และ 
     RI คือ ดรรชนีคาสุมของความไมสมเหตุสมผล (Random Inconsistency Index) ข้ึนอยูกับขนาด
ของตารางเมทริกซ ดังตารางที ่21 
 

CI  = (λmax – จํานวนคูปจจัย) / (จํานวนคูปจจัย – 1) 
 

ตารางที่ 21 การเปรียบคามาตรฐาน (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 

ที่มา: Saaty, 1970 
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การวิเคราะหแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 
เปนกระบวนการวิเคราะหที่มีการนําวิธีทางคณิตศาสตรจําลองความไมแนนอนที่อยูในรูปแบบของ

ขอมูลที่มีความคลุมเครือ (Vagueness of Fuzziness) และความไมแมนยํา (Impression) ของระบบที่
เกี่ยวของกับความคิดความรูสึกของมนุษย เมื่อพิจารณาสวนประกอบตางๆ ในความไมแนนอนเพื่อกําหนด
เงื่อนไขในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยอาศัยเซตของความไมเปนสมาชิก (Set Membership) ซึ่งมี
กระบวนการ 3 กระบวนการดังน้ี 

 

ภาพที่ 5 ลักษณะขอมูลแบบคลุมเครือ (Fuzzy Logic) 
ที่มา: พยุง, ม.ป.ป. 

-  ฟซซิฟเคชัน (Fuzzification) แปลงขอมูลที่มีลักษณะ Crisp Data ใหเปนอินพุต (Input) ของ
ระบบฟซซี ซึ่งอยูในรูปแบบของคาความเปนสมาชิก 

-  การวินิจฉัย (Fuzzy Inference) ประมวลผลและตีความในลักษณะ If Input = … 
Then Output = … ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เกิดข้ึนกอน (Antecedent; If Part) และผลที่ตามมา 
(Consequent; Then Part) 

-  ดีฟซซิฟเคชัน (Defuzzification) เน่ืองจากผลลพัธที่ไดจากสวนที่สองยังเปนรูปแบบของฟซซี จึง
ทําการแปลงคา Output ใหอยูในรูแบบขอมูลที่มีลักษณะแบบ Crisp ตามเดิม 

2 การวิเคราะหการเลือกพ้ืนท่ีโดยใชคาดัชนีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Land Index) 
การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เพื่อประเมินหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมือง

เกษตรสีเขียว โดยการกําหนดระดับคะแนนของตัวแปร (ปจจัย) ซึ่งมีหลายวิธี อาจจะเปนการกําหนดจาก
ผูเช่ียวชาญ การอางอิงเอกสารงานวิจัยที่มีอยูและนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ การกําหนด
ดวยวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร  สําหรับการศึกษาน้ี ใชการจําแนกระดับความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอมเพื่อเลือกพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว โดยทําการใหจําแนกระดับคะแนนของประเภทภายในตัว
แปร (ปจจัย) เพื่อจัดคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) โดยใชวิธีการของ Storie (1978) แลว 
ทําการแบงชวงของขอมูลปจจัยตามระดับความเหมาะสมที่กําหนดไวของกรมวิชาการเกษตร โดยแบงเปน 
ขอมูลที่มีระดับความเหมาะสมดังน้ี 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) 
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย (S3) 
- พื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสม (N) 
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การประเมินระดับความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีศักยภาพจะออกมาในรูปของตัวเลข 
(Numerical Approach หรือ Parametric Approach) โดยใชตัวเลขที่แตกตางกันแทนระดับขีดจํากัดของ
ปจจัยที่แตกตางกันของคา Land Characteristic ของแตละปจจัยในระดับช้ัน (Classes) ตามเคาโครงของ 
FAO เพื่อจัดคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) โดยใชวิธีการของ Storie (1978) 

ดังสมการ 

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

 โดยที่  A1……… An  คือ คาของตัวเลขที่กําหนดใหแทนระดับขีดจํากัดของแตละปจจัยของ Land 
Characteristics 

ตารางที่ 22 คาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ 

ระดับขีดจํากัด คะแนน ช้ันความเหมาะสม 
ดัชนีความเหมาะสม 

( Land Index ) 

0, ไมมี  100-95 S1 100-75 

1, เล็กนอย < 95–85   

2, ปานกลาง < 85–60 S2 75-50 

3, รุนแรง < 60–40 S3  

4, รุนแรงมาก    

- แกไขได < 40-20 N1 50-25 

- แกไขไมได < 20 N2 < 25 

ที่มา: นคร และคณะ, 2541  
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กรอบแนวคิดหลักการใชการวิเคราะหเชิงพื้นทีร่วมกบัการวิเคราะหทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดหลักการใชการวิเคราะหเชิงพื้นที่รวมกับการวิเคราะหทางสถิติ 

แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียวเปนแผนที่ซึ่งจะแสดงระดับความเหมาะสม
สําหรับในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว โดยไดมีการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของทั้งปจจัยที่
แกไขได (เคมีและกายภาพดินและคุณภาพนํ้า) และปจจัยที่แกไขไมได (สภาพภูมิอากาศและพื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร) แลวทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ตามเคาโครงของ FAO เพื่อจัดช้ันความ
เหมาะสมของพื้นที่ 

 

ปจจัยที่แกไขไมได ปจจัยที่แกไขได 

ลักษณะปจจัยที่เหมาะสมสําหรับ 
พื้นที่เมอืงเกษตรสีเขียว 

ลักษณะปจจัยที่เหมาะสมสําหรับ 
พื้นที่เมอืงเกษตรสีเขียว 

จัดระดับช้ันที่เหมาะสม จัดระดับช้ันที่เหมาะสม 

ลักษณะของปจจัยทั้งสองประเภทที่
เหมาะสมสําหรบัพื้นทีเ่มืองเกษตรสเีขียว 

พื้นที่เมอืงเกษตรสีเขียว 

แผนที่พื้นทีเ่หมาะสมเมืองเกษตรสีเขียว 
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3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ ระบบ GIS เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง

พื้นที่ (Spatial Data) โดยขอมูลลักษณะตางๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาจะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกันและกัน ซึ่งจะข้ึนอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลน้ันๆ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดี
ที่สุดตามตองการ 

“GIS เปนระบบของคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟทแวร และวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อการ
จัดเก็บ การจัดการ การจัดทํา การวิเคราะห การทําแบบจําลอง และการแสดงขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแกปญหา
การวางแผนที่ซับซอน และปญหาในการจัดการ” ซึ่งเปนคําจํากัดความที่ไดใหไวโดย Federal Interagency 
Coordinating Committee (1988) 

TYDAC Technologies Inc. (1987) ไดใหคําจํากัดความของ Geographic Information 
Systems (GIS) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไวดังน้ี “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.” 

“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนระบบโปรแกรมที่สามารถนําไปใชในการสรางและ
วิเคราะหขอมูลรูปทรงสัณฐานของวัตถุทุกอยางบนพื้นผิวโลก (Spatial) เกี่ยวกับระบบแผนที่ ภาพถายทาง
อากาศและแผนผังตางๆ ของลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยสรางข้ึน สิ่งเหลาน้ี
สามารถแปลความออกมาเปนรหัสอิเลคโทรนิค ซึ่งเรียกออกมาใชงาน แกไข และวิเคราะหขอมูลได” แตจาก
การสํารวจอัตราสวนในการนําไปใชประโยชนถือวา ประสบผลสําเร็จนอยมาก (Marble และ Penquet, 
1983) ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปญหาทางดานฮารดแวรเปนสวนใหญ และการแกไขขอมูลใหถูกตอง เพราะขอมูลที่
บันทึกไวอาจผิดพลาดไดซึ่งเปนเรื่องของคณิตศาสตรและซอฟทแวร (ครรชิต, 2529) 

อีกความหมายหน่ึงคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง กระบวนการของการใช
คอมพิวเตอรฮารดแวร (Hardware) ซอฟทแวร (Software) ขอมูลทางภูมิศาสตร (Geographic Data) และ
การออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดเก็บขอมูล การปรับปรุงขอมูล 
การคํานวณ และการวิเคราะหขอมูล ใหแสดงผลในรูปของขอมูลที่สามารถอางอิงไดในทางภูมิศาสตร หรือ 
หมายถึง การใชสมรรถนะของคอมพิวเตอร ในการจัดเก็บ และการใชขอมูลเพื่ออธิบายสภาพตางๆ บน
พื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร เปนตัวเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ น้ันเอง ดังภาพที่ 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7 ลักษณะของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ที่มา: หนวยวิจัยระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการพฒันาทองถ่ิน, ม.ป.ป. 
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4. โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการจัดการขอมูลตางๆ 

ผูใชโปรแกรมสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติประเภทตาง ๆ และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลออกมาในรูป
ของตาราง หรือแผนภูมิชนิดตางๆ ไดทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การใชงานโปรแกรมไมซับซอน เหมาะสําหรับ
ผูใชที่ตองการประมวลผลขอมูลที่ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว แตก็ยังมีคนอยูจํานวนไมนอยที่ยังมีแนวคิดที่วา 
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เปนเรื่องที่ยากและตองใชความรูทางสถิติเปนอยาง
ดีบาง โอกาสในการนําไปใชในการปฏิบัติงานคอนขางนอยบาง เน่ืองจากการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ ไมจําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางสถิติเปนอยางดีเสมอไป แตขอใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนําเสนอ
ขอมูลดวยสถิติเบื้องตน เชน คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนตน โดยสวนใหญแลวการใชงานโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ มักจะเกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย แตก็ไมเสมอไป กลาวคือวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี เชน การทําบัญชีและคํานวณรายรับ
รายจายในครอบครัว ใชสําหรับการวิเคราะหเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน วิเคราะห
ทัศนคติ และความพึงพอใจตอสิ่งตางๆ (จุฬาวลัย และสันติ, 2554) 

วัตถุประสงคคือ เปนการแบงงานออกเปนสองสวนใหญคือ สวนออกแบบกําหนดโครงสราง
ตัวแปรและสวนกําหนดคาชุดตัวแปร โดยแบงออกเปน 2 มุมมอง ไดแก 

- Variable view เปนสวนกําหนดสมบัติของตัวแปร Variable โดยการสรางและแกไข
โครงสรางตัวแปร  

 

ภาพที่ 8 การกําหนดสมบัติของตัวแปร (Variable view)  

 Name  = กําหนดช่ือตัวแปร 
 Type  = กําหนดชนิดของตัวแปร 
 Width  = กําหนดจํานวนของคาตัวแปรหรือจํานวนความกวางของคาตัวแปร 
 Decimals = กําหนดจํานวนของจุดทศนิยม 
 Label  = กําหนดช่ือของตัวแปรจะมีผลเมื่อเราออกแบบรายงานเปนกราฟ 
 Value  = กําหนดคาตัวแปรโดยมิตองไปกําหนดที่ Variable view 
 Missing  = กําหนดเมื่อไมพบคาตัวแปรของชุดตัวแปรน้ัน 
 Columns = กําหนดความกวางของชอง Columns สําหรับกรอกขอมูล 
 Align   = จัดคาของชุดตัวแปรใหชิดซาย กลาง หรือ ขวา 
 Measure = กําหนดมาตราวัดของตัวแปร 
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- Data View เปนสวนกําหนดคาชุดของตัวแปรในแตละชุดหรือ Data Entry 

 

ภาพที่ 9 การกําหนดคาชุดของตัวแปร (Data View) 

3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษา รวบรวม จัดทําฐานขอมูล และหาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการโครงการเมืองเกษตร

สีเขียวจังหวัดพัทลุง  
2. เพื่อเช่ือมโยงและแปลงฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหเหมาะสมในการดําเนินการโครงการเมืองเกษตรสี

เขียวจังหวัดพัทลุง 
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บทท่ี 2 
วิธีการดําเนินการ 

1. อุปกรณและวิธีดําเนินการ 

    ในการศึกษา จัดทําฐานขอมูล (Database) และวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับดําเนินงาน
เมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดพัทลุงน้ัน ในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาใหเปน
พื้นที่เกษตรสีเขียวและเปนพื้นที่ทองเที่ยวอยางย่ังยืน สามารถหาไดจากสมการดังตอไปน้ี 

พ้ืนท่ีเกษตรสีเขียว = Organic Farming + GAP + WQI – EIA 

กรอบความคิดในการศึกษา วิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสี
เขียวจังหวัดพัทลุง จะพิจารณาจากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) โดยการนําขอมูลของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งนํามาจากหนวยงานราชการตางๆ ที่ไดจัดทําไว รวมกับการเตรียมขอมูลเพิ่มเติมจาก
ขอมูลที่มีพิกัดภูมิศาสตรที่แนนอน ประกอบดวยทั้งสิ้นจํานวน 26 ปจจัย ทั้งปจจัยทางดานบวกและทางดาน
ลบ อาทิเชน ปริมาณคารบอนในดิน (Carbon: C) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) ความ
หนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) ความอุดมสมบูรณของดิน (Fertility) ความตองการปูน (Lime 
Requirement) คาปฏิกิริยาดิน พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เปนตน โดย
ขอมูลจะถูกเตรียมข้ึนเปนช้ันขอมูลทั้งในรูปแบบ Vector และ Raste 

รวมถึงฐานขอมูลลักษณะสัมพนัธ (Attribute Database) จากน้ันขอมูลในรูปแบบ   ตาง 
ๆ จะถูกนําเขาสูการประมวลผล ซึ่งแบงการทํางานออกเปนสองสวน ไดแก กระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะหแบบหลายลําดับ และการวิเคราะหการเลือกพื้นที่โดยใชคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ ดังภาพที่ 10   

นอกจากน้ันแลวการรวบรวมขอมูลจากสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในดานขอมูลผลตรวจ
เลือดของเกษตรกร เพื่อหาสารพิษตกคางในเลือด ควบคูกับการลงพื้นที่สํารวจขอมูลเกษตรกร การเก็บขอมูล
แบบสอบถาม และการสุมเก็บตัวอยางดิน จะทําใหทราบถึงขอมูลทั่วไป ขอมูลทางดานอาชีพ ความเจ็บปวย
หรืออาการผิดปกติทีเ่กิดข้ึนหลังการใชหรือสมัผสัสารเคมีของเกษตรกร แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อ
นํามา เปรี ยบ เทียบหาพื้นที่ที่ มี ความปลอดภัย  และพื้ นที่ มี ความ เสีย งจากการทํ า เ กษตรกรร
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การเก็บขอมูลภาคสนาม

ดวยแบบสอบถาม 

การรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานอื่น 

นําเขาขอมูลเชิงบรรยาย 

- ขอมูลทั่วไป 

- ขอมูลการปลูกพืช 
- ปริมาณผลผลิต 

- รายไดของเกษตรกร 

- ผลขางเคียงจากการใชสารเคมี

ทางการเกษตร 

- ผลการตรวจเลือด

จากสาธารณสุข 

โปรแกรมวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ 

ฐานขอมูล (Database) และพ้ืนท่ีเหมาะสม 
ในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดพัทลุง 

ภาพที่ 10 กรอบแนวคิดหลักการใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ันรวมกับการวิเคราะหเชิงพื้นทีใ่นการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสเีขียวจังหวัดพัทลุง 
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. รวบรวมขอมลู 
 1.1 รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

    ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลทาง
สถิติ ทั้งในรูปแบบขอมูลทีเ่ปนแผนที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลดิจิตอลที่มีพิกัดของจุดขอมูลที่
แนนอนเพื่อนํามาเตรียมขอมูลในรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตรภายในจังหวัดพัทลุงจํานวน 26 ฐานขอมูล ดัง
ตารางที่ 23 โดยการวิเคราะหกระบวนการลาํดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) ใชขอมูล 23 ฐานขอมูล (ลําดับที่ 1-18) และการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land 
Index) ใชขอมูล 26 ฐานขอมูล (ลําดับที่ 1-19) 

ตารางที่ 23 ที่มาและรายละเอียดของขอมูลที่ใชในการศึกษา 

ลําดับที ่ ขอมูล ที่มา รายละเอียดขอมลู 

1 คาปฏิกิริยาดิน กรมพฒันาที่ดิน 

ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตร ของขอมูลคา
ปฏิกิริยาดินจากจุดเก็บตัวอยางของ
กรมพฒันาที่ดินทั่วประเทศ 

2 ปริมาณความตองการปูน 
กองวิเคราะหดิน  
กรมพฒันาที่ดิน 

ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
ความตองการปูน 

3 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 30 ป กรมอุตุนิยมวิทยา 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมที่ต้ัง
ทางภูมิศาสตร จากสถานีตรวจวัด
ของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 

4 ปริมาณคารบอนในดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
คารบอนในดิน 

5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กรมวิชาการเกษตร 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

6 
คาความอิ่มตัวดวยประจุ
บวกที่เปนดาง 

กรมวิชาการเกษตร 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูคาความ
อิ่มตัวดวยประจุบวกทีเ่ปนดาง 

7 ความหนาแนนรวมของดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูความ
หนาแนนของดิน 
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ตารางที่ 23 (ตอ) ที่มาและรายละเอียดของขอมูลที่ใชในการศึกษา 

ลําดับที ่ ขอมูล ที่มา รายละเอียดขอมลู 

8 ปริมาณแคลเซียมในดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
แคลเซียมในดิน 

9 ปริมาณแมกนีเซียมในดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
แมกนีเซียมในดิน 

10 

ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจบุวก 

ของดิน 

กรมพฒันาที่ดิน 

ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลู
ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน 

11 คาความเค็มของดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูคา
ความเค็มของดิน 

12 ความอุดมสมบูรณของดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูคา
ความอุดมสมบูรณของดิน 

13 
ปริมาณธาตุอาหารในดิน  

3 ฐานขอมูล (N, P, K) 
กรมพฒันาที่ดิน 

ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน 

14 
ความสามารถในการซาบ
ซึมนํ้าของดิน 

กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูความ
ในการซาบซึมนํ้าของดิน 

15 พื้นที่ชลประทาน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูพื้นที่
ชลประทาน 

16 
พื้นที่เหมาะสมสําหรับ
เกษตรอินทรีย 

กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของพื้นที่
เหมาะสมสําหรบัเกษตรอินทรีย 

17 
จุดที่ต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรม 

กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 23 (ตอ) ที่มาและรายละเอียดของขอมูลที่ใชในการศึกษา 

ลําดับที ่ ขอมูล ที่มา รายละเอียดขอมลู 

18 
ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป 5 
ฐานขอมูล (DO, BOD, 
TCB, FCB และ NH3-N) 

กรมควบคุมมลพิษ - 

19 

พื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร 3 ฐานขอมูล 
(Flood, Drought, 
Landslide) 

กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร 

ขอมูลจากภายนอกกรมพัฒนาที่ดินโดยการขอความรวมมือจากสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สําหรับขอมูลผลตรวจเลือดของเกษตรกร เพื่อหาสารพิษตกคางในเลือด ควบคูกับการวิเคราะหขอมูล
เกษตรกรจากการลงพื้นที่ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

รวมถึงศึกษาการใชโปรแกรมระบบรวมตัดสินใจ (รตส.) (เมธี, 2543) ซึ่งเปนโปรแกรมที่
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
แบบหลายลําดับช้ัน ที่ใชในการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของปจจัย 

1.2 ลงพื้นที่สํารวจขอมูลเกษตรกรโดยการเก็บแบบสอบถาม และสุมเก็บตัวอยางดิน ซึ่งมีขอมูล
ในการสอบถาม 3 สวน ดังน้ี 

- ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 
- ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร 
- ความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมี 

2.  เตรียมขอมูล 
          นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมาทําการเตรียมขอมูลใหเปนช้ันขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรที่จะใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินการข้ันตอไป และตรวจสอบความถูกตองโดยมีการเตรียมขอมูล
ที่สําคัญดังน้ี 
          ขอมูลสําหรับการวิเคราะหเชิงพื้นที่ ไดแก คาปฏิกิริยาดินจากจุดเก็บตัวอยางดินทั่วประเทศใน
รูปแบบขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร และช้ันขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
ปริมาณความตองการปูน ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 30 ป ปริมาณคารบอนในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน คา
ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง ความหนาแนนรวมของดิน ปริมาณแคลเซียมในดิน ปริมาณแมกนีเซียม
ในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน คาความเค็ม ความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณ 
ธาตุอาหารในดิน และความซาบซึมนํ้าของดิน โดยมีการเตรียมขอมูลที่สําคัญ คือ 

คาปฏิกิริยาดินมีวิธีการดังน้ี 
กระจายคาปฏิกิริยาดินซึ่งเปนจุดลงสูทุกพื้นที่โดยการ Interpolate คา Moving 

Average ดวยวิธีการ Inverse Distance ดวย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS ขนาด Grid Cell 30x30 
ตารางเมตร 
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แปลงขอมูลเขาสูฐานขอมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview จะไดแผนที่คาปฏิกิริยา
ดิน (Soil pH Map) เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 

แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเพื่อนําไปวิเคราะหดวยกระบวนการ Land Index 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเปนรายอําเภอเพื่อนําไปวิเคราะหกระบวนการ

ลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 30 ป มีวิธีการดังน้ี 
นําเขาขอมูลเชิงปริมาณและพิกัดภูมิศาสตรแบบ Latitude-Longitude ในฐานขอมูล

ตาราง Database File (.DBF) 
นําเขาสูช้ันขอมูล GIS  
แปลงพิกัดภูมิศาสตรลงสูระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N 
แปลงขอมูลเขาสูโปรแกรม ILWIS 3.1 
กระจายคาขอมูลซึ่งเปนจุดลงสูทุกพื้นที่โดยการ Interpolation โดยวิธี Moving 

Average ดวยวิธีการถวงนํ้าหนักแบบ Inverse Distance ดวย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS 3.1 ที่ขนาด 
Grid Cell 30x30 ตารางเมตร  

แปลงขอมูลเขาสูฐานขอมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเพื่อนําไปวิเคราะหดวยกระบวนการ Land Index 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเปนรายอําเภอเพื่อนําไปวิเคราะหกระบวนการ

ลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

ปริมาณความตองการปูนมีวิธีการดังน้ี 
นําเขาขอมูลเชิงปริมาณและพิกัดภูมิศาสตรแบบ Latitude-Longitude ในฐานขอมูล

ตาราง Database File (.DBF) 
นําเขาสูช้ันขอมูล GIS  
แปลงพิกัดภูมิศาสตรลงสูระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N 
แปลงขอมูลเขาสูโปรแกรม ILWIS 3.1 
กระจายคาขอมูลซึ่งเปนจุดลงสูทุกพื้นที่โดยการ Interpolation โดยวิธี Moving 

Average ดวยวิธีการถวงนํ้าหนักแบบ Inverse Distance ดวย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS 3.1 ที่ขนาด 
Grid Cell 30 x 30 ตารางเมตร  

แปลงขอมูลเขาสูฐานขอมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเพื่อนําไปวิเคราะหดวยกระบวนการ Land Index 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเปนรายอําเภอเพื่อนําไปวิเคราะหกระบวนการ

ลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

ปริมาณคารบอนในดินมีวิธีการดังน้ี 
นําเขาขอมูลเชิงปริมาณและพิกัดภูมิศาสตรแบบ Latitude-Longitude ในฐานขอมูล

ตาราง Database File (.DBF) 
นําเขาสูช้ันขอมูล GIS 
แปลงพิกัดภูมิศาสตรลงสูระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N 
แปลงขอมูลเขาสูโปรแกรม ILWIS 3.1 
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กระจายคาขอมูลซึ่งเปนจุดลงสูทุกพื้นที่โดยการ Interpolation โดยวิธี Moving 
Average ดวยวิธีการถวงนํ้าหนักแบบ Inverse Distance ดวย Algorithm ของโปรแกรม ILWIS 3.1 ที่ขนาด 
Grid Cell 30 x 30 ตารางเมตร 

 
แปลงขอมูลเขาสูฐานขอมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเพื่อนําไปวิเคราะหดวยกระบวนการ Land Index 
แบงขอมูลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเปนรายอําเภอเพื่อนําไปวิเคราะหกระบวนการ

ลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
 ช้ันขอมูลอื่น ๆ ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุ คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง ความ
หนาแนนรวมของดิน ปริมาณแคลเซียมในดิน ปริมาณแมกนีเซียมในดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน และความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน ทําการเตรียมขอมูลเชนเดียวกับช้ันขอมูล
ขางตนรวมถึงตรวจสอบความถูกตองของช้ันขอมูลแตละช้ันขอมูล และแกไขเพิ่มเติมในสวนที่มีความผิดพลาด 
 

3.  วิเคราะหขอมูล  
3.1 กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP)

การดําเนินการวิเคราะหโดย ใชการเช่ือมโยงความสัมพันธของปจจัยซึ่งใชปจจัยจํานวน 26 ปจจัยดังที่กลาวมาแลวใน
ขางตน (ขอที่ 1.1) แลวกําหนดคาความสําคัญของแตละปจจัยแลววิเคราะหหาคานํ้าหนักความสําคัญ ที่ใชในการ
คํานวณทั้งแบบ Eigenvector และแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process: FAHP สุดทายวิเคราะห
ความสมเหตุสมผลของขอมูล เพื่อเปนการตรวจสอบวาขอมูลหรือปจจัยที่ทําการถวงนํ้าหนักมีความสมเหตุสมผลและ
ยอมรับได 

       การวิเคราะหพื้นที่ เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสี เขียวของจังหวัดพัทลุง โดยใช
กระบวนการลาํดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน เพื่อชวยในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือก รวมถึง
นําความรูดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มาเปนตัวชวยในการวิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
การเตรียมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 

      3.1.1 การเตรียมขอมูล 
            ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัด
พัทลุงประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 23 ปจจัย ดังตารางที่ 23 (ลําดับที่ 1-18) ในที่น้ีขอแสดงการจัดลําดับช้ัน 
(Class) เพียง 2 ฐานขอมูล คือ คาปฏิกิริยาดินและโรงงานอุตสาหกรรมเปนตัวอยางในเบื้องตน 
        1). คาปฏิกิริยาดิน (Soil Acidity)  
              เปดฐานขอมูล (Database) ในโปรแกรม ArcGIS 
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ภาพที่ 11 การเลือกคาของปจจัยโดยใช GIS ชวยในการเลือกแตละอําเภอในจังหวัดพัทลุง 

        จังหวัดพัทลุง ใชฐานขอมูล คาปฏิกิริยาดิน ของจังหวัดพัทลุง ดังภาพที่ 11 ใชการ
คัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ทีม่ากทีสุ่ด เปนหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตัวแทน
ชวงคา pH ของแตละอําเภอ โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาชวยในการเลือกตัวแทน pH ของ
แตละอําเภอ โดยการ Summarize พื้นที่ แตละชวงคาของ pH ในแตละอําเภอ ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 การ Summarize พื้นที่อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 จากรูปจะเห็นวา เมื่อทําการ Summarize พื้นที่อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แลว ชวงคา pH ที่มีพื้นที่มากที่สุดของอําเภอปากพะยูน คือ pH < 4.5 อยูใน Class ที่ 1 เปนกรดจัดมาก 
จากน้ันทําการหาเชนน้ีทุกอําเภอในจังหวัดพัทลุง จะไดคา pH ของแตละอําเภอดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 คาปฏิกิริยาดิน จังหวัดพัทลุง 

อําเภอ Class ชวง pH ระดับความเปนกรด 

กิ่งอําเภอศรีนครินทร 3 5.0-5.5 กรดรุนแรง 

กงหรา 3 5.0-5.5 กรดรุนแรง 

เขาชัยสน 1 < 4.5 กรดจัดมาก 

ควนขนุน 1 < 4.5 กรดจัดมาก 

ตะโหมด 3 5.0-5.5 กรดรุนแรง 

บางแกว 1 < 4.5 กรดจัดมาก 

ปากพะยูน 1 < 4.5 กรดจัดมาก 

ปาบอน 3 5.0-5.5 กรดรุนแรง 

ปาพะยอม 3 5.0-5.5 กรดรุนแรง 

เมืองพัทลุง 1 < 4.5 กรดจัดมาก 

ศรีบรรพต 5 6.0-6.5 กรดเล็กนอย 
 

  2). โรงงานอุตสาหกรรม  
           ในการวิเคราะหหาทางเลือกหรืออําเภอที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่เมืองเกษตร            

สีเขียว วิเคราะหโดยใชความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
 

                  นําเขา Shape File ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ในโปรแกรม ArcGIS 

 

ภาพที่ 13 จุดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 120,833 จุดของประเทศไทย 
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 เลือกจุดโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจุดที่ต้ังอยูในจังหวัดพัทลุง ดูจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในแตละอําเภอ แลวทําการจัดแบงระดับช้ัน (Classify) โรงงานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจาก
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตอพื้นที่ (Density) แสดงรายละเอียดของขอมูลดังตารางที่ 25 ซึ่งข้ันตอนในการ
จัดแบงระดับช้ันทําไดโดย ใชความหนาแนนสูงสุดที่ไดจากการคํานวณหารดวยระดับช้ันที่จะทําการแบงระดับ  

ตารางที่ 25 จํานวน พื้นที่ ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 

อําเภอ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ความหนาแนน 

ศรีบรรพต 13 239.9910 0.0542 

กิ่งอําเภอศรีนครินทร 15 252.4578 0.0594 

ปาบอน 47 485.2515 0.0969 

ตะโหมด 29 276.7049 0.1048 

ปากพะยูน 65 483.1861 0.1345 

กงหรา 42 305.0013 0.1377 

ปาพะยอม 42 302.1381 0.1390 

เขาชัยสน 106 335.5622 0.3159 

บางแกว 57 154.9948 0.3678 

ควนขนุน 213 540.3551 0.3942 

เมืองพัทลุง 342 484.3013 0.7062 

 จังหวัดพัทลุง มีความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด (Dmax) อยูที่อําเภอ
เมืองพัทลุง มีความหนาแนนเทากับ 0.7062 โรงงานตอตารางกิโลเมตร ทําการแบงระดับช้ันความหนาแนน
แบงเปน 5 ช้ันดังน้ี 

Dmax = 0.7062 โรงงานตอตารางกิโลเมตร, ระดับช้ัน = 5 
ดังน้ัน ชวงคะแนนแตละชวง (Class Interval)    = 0.7062/5 

  = 0.1412 
ไดระดับช้ันความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ดังตารางที่ 26 

ตารางที่ 26 ระดับช้ันความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง 

ระดับช้ัน ชวงช้ันขอมูล ความเหมาะสม 

1 0-0.1412 นอยที่สุด 

2 0.1413-0.2824 นอย 

3 0.2825-0.4236 ปานกลาง 

4 0.4237-0.5648 มาก 

5 0.5648-0.7062 มากที่สุด 

  ทําการเตรียมขอมูลเชนเดียวกันน้ี กับปจจัยที่เหลือของจังหวัดพัทลุง เพื่อเขาสู

ข้ันตอนการวิเคราะหในลําดับตอไป 
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  3.1.2 การวิเคราะหขอมูล 
    วิเคราะหขอมูล โดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่งข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอนดังน้ี  

1). พิจารณาองคประกอบของปญหาและจดัองคประกอบของปญหาออกมาในรูปของ
แผนภูมิระดับช้ัน โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 14 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การจัดลําดับช้ันในกระบวนการวิเคราะห จังหวัดพัทลุง 

 2) หาลําดับความสําคัญของปจจยั โดยทําการเปรียบเทียบองคประกอบในแตละช้ัน 
ใหคาความสําคัญดังตารางที่ 20 การเปรียบเทียบปจจัยช้ันใด ๆ น้ัน ในตารางเมทริกซจะแสดงคูเปรียบเทียบ
ความสัมพันธของช้ันถัดไป 

 จากการกําหนดมาตรฐานดังกลาว สามารถสรางเมทริกซเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑ
การตัดสินใจในช้ันตาง ๆ ไดดังน้ี 

 ช้ันแรก เปาหมาย (Goal) ในที่น้ี 6 เมืองเกษตรสีเขียว ประกอบดวย หลักเกณฑจํานวน  
4 หลักเกณฑ ไดแก Organic Farming  GAP  WQI และ EIA 

ตารางที่ 27 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบประเภทหลักเกณฑหลัก (ปจจัยหลัก) 

เปาหมายการ
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ (ปจจัย) 

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 

หลักเกณฑ Organic 

Farming มีความสําคัญ

มากกวา GAP  WQI 

และ EIA 
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ทําการ Normalize คาเพื่อเปนการลดความคลาดเคลื่อนของคาที่กําหนดไวต้ังแตแรกให
แคบลง โดยการหาผลรวมของแตละคอลัมนแลวนําคาทุกคาในเมทริกซหารดวยผลรวมของแตละคอลัมนและ
เมื่อรวมคาแตละแถวอีกครั้งจะมีคาเทากับ 1 

ตารางที่ 28 การหาผลรวมในแนวต้ัง 

เปาหมายการ
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ (ปจจัย) 

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 นําคาที่คํานวณได ใส
ลงในเมทริกซ 

ตารางที่ 29 การ Normalize คาความสําคัญของหลักเกณฑหลัก (ปจจัยหลัก) 

เปาหมายการ
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ (ปจจัย) 

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 
  ทําการหาผลรวมของแตละแถว เพื่อนําผลไปใชในการคํานวณหาคานํ้าหนักของปจจยั

แตละปจจัย โดยการนําผลรวมที่ไดหารดวยจํานวนคูปจจัย จะไดคานํ้าหนักของแตละปจจัยออกมา 

ตารางที่ 30 การหาคานํ้าหนักความสําคัญของหลักเกณฑหลัก (ปจจัยหลัก) 

เปาหมายการ
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ (ปจจัย) 

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 
  รวมคาแตละแถว ในเมทริกซ 0.68 + 0.75 + 0.64 + 0.47 = 2.54 คํานวณหา
นํ้าหนักความสําคัญ (Eigenvector) โดยนําคาผลรวมแตละแถวหารดวยจํานวนคูปจจัย จะได 2.54/4 = 0.636 

0.636 
0.204 
0.113 
0.047 

 

2.54 

0.82 

0.45 

0.19 

Eigenvector 
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 ช้ันที่สอง หลักเกณฑ (Criteria) ไดแก Organic Farming GAP WQI และ EIA 
 Organic Farming ประกอบดวยหลักเกณฑยอย (Sub criteria) จํานวน 17 หลักเกณฑ 

ทําการเปรียบคูหลักเกณฑยอย (ปจจัยยอย) ทั้งหมด โดยกําหนดให 
 SC1  = พื้นที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรอินทรีย (Organic Suitability) 
 SC2  = ปริมาณคารบอนในดิน (Carbon: C) 
 SC3  = ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 
 SC4  = คาปฏิกิริยาดิน 
 SC5  = คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (Base Saturation: BS) 
 SC6  = ความหนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) 
 SC7  = ปริมาณแคลเซียมในดิน (Ca) 
 SC8  = ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) 
 SC9  = ความอุดมสมบูรณของดิน (Fertility) 
 SC10 = ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) 
 SC11 = ความตองการปูน (Lime Requirement) 
 SC12 = ปริมาณแมกนีเซียมในดิน (Mg)  
 SC13 = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) 
 SC14 = ปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน (Available N) 
 SC15 = ความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน (Permeability)/(Hydraulic) 
 SC16 = ปริมาณนํ้าฝน (Annual Rain) 
 SC17 = พื้นที่ชลประทาน (Irrigated) 

เมทริกซเปรียบเทียบคูหลักเกณฑยอยขนาด 17x17 (ขนาดเมทริกซเทากับคูปจจัยที่ทํา
การเปรียบเทียบ) โดยทําการใสคาความสําคัญจากตารางที่ 20 ลงในเมทริกซ 

ตารางที่ 31 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ 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 
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Normalize คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดังวิธีการ
คํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

GAP ประกอบดวยหลักเกณฑยอย (Sub criteria) จํานวน 16 หลักเกณฑ (ขนาด          
เมทริกซ 16x16) ไดแก 

SC2  =  ปริมาณคารบอนในดิน (Carbon: C) 
SC3  =  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 
SC4  =  คาปฏิกิริยาดิน 
SC5  =  คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (Base Saturation: BS) 
SC6  =  ความหนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) 
SC7  =  ปริมาณแคลเซียมในดิน (Ca) 
SC8  =  ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) 
SC9  =  ความอุดมสมบูรณของดิน (Fertility) 
SC10 =  ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) 
SC11 =  ความตองการปูน (Lime Requirement) 
SC12 =  ปริมาณแมกนีเซียมในดิน (Mg) 
SC13 =  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) 
SC14 =  ปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน (Available N) 
SC15 =  ความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน (Permeability)/(Hydraulic) 
SC16 =  ปริมาณนํ้าฝน (Annual Rain) 
SC17 =  พื้นที่ชลประทาน (Irrigated) 
 

ตารางที่ 32 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ 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 
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Normalize คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดังวิธีการ
คํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

WQI (Water Quality Index) ประกอบดวยหลักเกณฑยอย (Sub criteria) จํานวน                     
5 หลักเกณฑ (ขนาดเมทริกซ 5x5) ไดแก 

-  ออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
-  ความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
-  แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า (Total Coliform Bacteria: TCB) 
-  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมในนํ้า (Fecal Coliform Bacteria: FCB) 
-  แอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า (Ammonia: NH3-N) 

ตารางที่ 33 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ 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 คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดังวิธีการ
คํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

EIA (Environmental Impact Assessment) ประกอบดวยหลักเกณฑยอย (Sub 
criteria) จํานวน 2 หลักเกณฑ (ขนาดเมทริกซ 2x2) ไดแก 

-  Point Source (ขนาดเมทริกซ 2x2) ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) และ 
ชุมชน (Domestic) 

-  Non-Point Source ไดแก เกษตรกรรม (Agriculture) 

ตารางที่ 34 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยของ EIA 

 Point Source Non-Point Source 

Point Source 1 2 

Non-Point Source 1/2 1 

-  Point Source ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) และ ชุมชน 
(Domestic) จึงตองมีการสรางเมทริกซเพื่อหานํ้าหนักความสําคัญเชนกัน 
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ตารางที่ 35 คาความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑยอยลําดับที่ 1 ของ Point Source 

 Domestic Industrial 

Domestic 1 1/3 

Industrial 3 1 

 Normalize คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดังวิธีการ
คํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

ทางเลือก (Alternative) ของจังหวัดพัทลุง คือ อําเภอจํานวน 11 อําเภอ 
      - ศรีบรรพต   - กิ่งอําเภอศรีนครินทร 
      - ปาบอน    - ตะโหมด 
      - ปากพะยูน   - กงหรา 
      - ปาพะยอม   - เขาชัยสน 
      - บางแกว    - ควนขนุน 

   - เมืองพัทลุง 
 ในการวิเคราะหหาทางเลือกตองทําการวิเคราะหทุกหลักเกณฑยอย (Sub criteria) โดย
พัทลุงประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 23 ปจจัย ดังน้ันจํานวน 1 ปจจัย จะตองทําการเปรียบเทียบคูอําเภอ
จํานวน 11 คูซึ่งเปนทางเลือกของจังหวัดพัทลุง (ขนาดเมทริกซ 11X11)  
 

  - คาปฏิกิริยาดิน (Soil Acidity)  
      จากตารางที่ 24 คาปฏิกิริยาดิน ของจังหวัดพัทลุง สรางเมทริกซเพื่อเปรียบเทียบ
ความสําคัญของคูทางเลือก (อําเภอ) เมทริกซขนาด อําเภอxอําเภอ (11x11) แลวใสคาความสําคัญเพื่อ
เปรียบเทียบทางเลือกลงในเมทริกซ การเปรียบเทียบทําไดโดยดูจากชวง pH เทียบกับคาความเหมาะสมจริง 
เชน ดินที่มี pH เปนกลางหรือ pH เทากับ 7 ดีที่สุด กรณีเปรียบเทียบอําเภอตะโหมดกับอําเภอบางแกว จาก
ตารางเปรียบเทียบ คาปฏิกิริยาดินของจังหวัดพัทลุง อําเภอตะโหมดมีชวง pH 5.0-5.5 มีความเปนกรด
รุนแรง และอําเภอบางแกวมีชวง pH < 4.5 มีความเปนกรดจัดมากจึงกลาวไดวา อําเภอตะโหมดมี
ความสําคัญมากกวาปานกลางเมื่อเทียบกับอําเภอบางแกวสําหรับปจจัยอื่นๆ (23 ปจจัย) รวมถึงอําเภอที่
เหลือก็ทําการเปรียบเทียบเชนเดียวกัน 

 Normalize คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญ 
(Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดังวิธีการ
คํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

 3) วิเคราะหหาความสอดคลองกันของขอมูล (Consistency Ratio, CR) ช้ันแรก 
เปาหมาย (Goal) ในที่น้ี จังหวัดพัทลุง หาความสอดคลองโดยนํานํ้าหนักความสําคัญ (Eigenvector) ของแต
ละหลักเกณฑหลัก (ปจจัยหลัก) คูณคาความสําคัญโดยทําการคูณใหครบทุกคาในเมทริกซ ขอสังเกตคือ คา
นํ้าหนักความสําคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑใดใหนําไปคูณกับคาความสําคัญของหลักเกณฑน้ัน 
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ตารางที่ 36 การวิเคราะหหาความสอดคลองกันของขอมูล 

เปาหมายการ
ตัดสินใจ 

หลักเกณฑ (ปจจัย) 

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 

จากน้ันทําการแทนคาในสูตรตอไป 
λmax  = sum (consistency vector) / จํานวนคูปจจัย 

  = 16.576 / 4 
  = 4.144 

CI   = (λmax – จํานวนคูปจจัย) / (จํานวนคูปจจัย – 1) 
  = (4.144 – 4) / (4 – 1) 
  = 0.048 

CR    = CI/RI 
= 0.048 / 0.90 
 = 0.05 

CR < 0.1 แสดงวาคาปจจัยมีความสอดคลองกันสามารถนํา Eigenvector ไปใชเปนคานํ้าหนักได 

สําหรับหลักเกณฑยอย (Sub criteria) และทางเลือก (Alternative) ที่ไดทําการจับคู
เปรียบเทียบทั้งหมด จะตองมีการวิเคราะหความสอดคลองกันของขอมูลเชนกัน วิธีการคํานวณน้ัน
เชนเดียวกับการคํานวณหาความสอดคลองของช้ันแรก (ยกเวนคา RI จะมีคาเปนไปตามขนาดของเมทริกซ 
เชน ถาขนาดเมทริกซเทากับ 5x5 ใชคา RI เทากับ 1.12 แตถากรณีที่ขนาดของเมทริกซมากกวา 15x15 ใหใช
คา RI ที่มากที่สุดในที่น้ีคือ 1.59) 

เมื่อวิเคราะหคา CR แลวพบวา มีคามากกวา 0.1 แสดงวาหลักเกณฑ (ปจจัย) ที่จับคู
เปรียบเทียบไมมีความสอดคลองกันควรทําการพิจารณาใหม หรือทําการถวงนํ้าหนักใหคาความสําคัญของ
หลักเกณฑ (ปจจัย) ใหม แตถาพบวา CR มีคานอยกวา 0.1 แสดงวาหลักเกณฑ (ปจจัย) มีความสอดคลองกัน 
สามารถนําคานํ้าหนักความสําคัญ (Eigenvector) ไปใชได 

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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ข้ันตอนสุดทายในการที่จะคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธวาอําเภอใดในจังหวัดพัทลุงเปนไป
ตามวัตถุประสงค คือ อําเภอใดของจังหวัดพัทลุงเปนพื้นที่ที่ถูกเลือกใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวสามารถคํานวณ
ไดโดย 

คานํ้าหนักของทางเลือก = ∑ (คานํ้าหนักของปจจัยหลัก×คานํ้าหนักของปจจัยยอย) 
 

3.2 การวิเคราะหดัชนีบงช้ีศักยภาพพื้นที่ (Land Index) 
   การวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง โดยการ

ประยุกตนําทฤษฎีของ Storie คือการวิเคราะหดัชนีบงช้ีศักยภาพพื้นที่ (Land Index) ในการแทนคาคะแนน
ของปจจัยลงในสูตรความสัมพันธ  โดยสามารถจัดชวง ช้ันขอมูลจํานวน 26 ปจจัย ดังตารางที่  37 
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 ตารางที่ 37 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางกายภาพและเคมีของดินในการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

      ระดับความเหมาะสม 
ปจจัย 

หนวย 
ชวงความเหมาะสม 

ที่มา พื้นที่เหมาะสมมาก  
(S1) 

พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 
 (S2) 

พื้นที่เหมาะสมนอย  
(S3) 

พื้นที่ไมเหมาะสม  
(N) 

คาปฏิกิริยาดิน - 6.5-7.3 

5.5-6.0 4.5-5.0 
> 8.4 
< 4.5 

กรมพัฒนาที่ดิน 6.0-6.5 5.0-5.5 

7.3-7.8 7.8-8.4 

ความสามารถในการแลกเปล่ียน 
ประจุบวกของดิน (CEC) 

มิลลิกรัมสมมูล/ 
ดิน 100 กรัม 

> 20 
10-15 
15-20 

3-5 
5-10 

< 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

คาความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (BS) เปอรเซ็นต > 75 35-75 < 35 - 
กรมวิชาการ 

เกษตร 
อินทรียวัตถุ 
(ความลึกของผิวดิน 0 – 15 cm.) 

เปอรเซ็นต > 3.5 2.5-3.5 1.5-2.5 < 0.5 
กรมวิชาการ 

เกษตร 

ปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน เปอรเซ็นต 
S Si C S Si C S Si C S Si C 

กรมพัฒนาที่ดิน 
>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 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 15 10-15 3-10 < 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 90 60-90 30-60 < 30 กรมพัฒนาที่ดิน 

คาความเค็มของดิน  เดซิซีเมน/เมตร < 2 2-4 4-8 > 8 กรมพัฒนาที่ดิน 

ความอุดมสมบูรณของดิน ระดับช้ัน สูง ปานกลาง ต่ํา - กรมพัฒนาที่ดิน 
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           ตารางที่ 37 (ตอ) ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางกายภาพและเคมีของดินในการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว  

      ระดับความเหมาะสม 
ปจจัย หนวย 

ชวงความเหมาะสม 
ท่ีมา พ้ืนท่ีเหมาะสมมาก  

(S1) 
พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง 

(S2) 
พ้ืนท่ีเหมาะสมนอย  

(S3) 
พ้ืนท่ีไมเหมาะสม  

(N) 

ปริมาณแคลเซียมในดิน มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 2,000 1,000-2,000 400-1,000 < 400 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ปริมาณแมกนีเซียมในดิน มิลลิกรัม/กิโลกรัม > 365 120-365 36-120 < 36 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ความตองการปูน (LR) กิโลกรัม/ไร < 350 

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

600-650 
650-675 
675-700 

> 700 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ความหนาแนนรวมของดิน กรัม/ลูกบาศกเซนตเิมตร < 1.3 1.3-1.4 1.4-1.6 > 1.6 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 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 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางที่ 38 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานภูมิอากาศในการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

   ระดับความเหมาะสม 
    ปจจัย 

หนวย 
ชวงความเหมาะสม 

ที่มา พื้นที่เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสมปานกลาง
(S2) 

พื้นที่เหมาะสมนอย  
(S3) 

พื้นที่ไมเหมาะสม  
(N) 

ปริมาณนํ้าฝน มิลลิเมตร > 3,000 
1,200-2,400 
2,400-3,000 

120-1,200 < 120 กรมพฒันาที่ดิน 

ตารางที่ 39 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานคุณภาพนํ้าในการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

   ระดับความเหมาะสม 
   ปจจัย 

หนวย 
ชวงความเหมาะสม 

ที่มา พื้นที่เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสมปานกลาง
(S2) 

พื้นที่เหมาะสมนอย  
(S3) 

พื้นที่ไมเหมาะสม  
(N) 

ออกซเิจนละลายนํ้า  
(Dissolved Oxygen: DO) 

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

ความสกปรกในรปูสารอินทรียในนํ้า
(Biochemical Oxygen Demand: BOD) 

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

แบคทีเรียกลุมโคลฟิอรมทั้งหมดในนํ้า 
(Total Coliform Bacteria: TCB) 

เอ็มพเีอ็น/100 
มิลลิลิตร 

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

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมในนํ้า 
(Fecal Coliform Bacteria: FCB) 

เอ็มพเีอ็น/100
มิลลิลิตร 

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

แอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า  
(Ammonia: NH3-N) 

มิลลิกรมั/ลิตร < 0.22 0.22-0.5 0.5-1.83 > 1.83 
กรมควบคุมมลพิษ 
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ตารางที่ 40 พื้นที่ชลประทาน และโรงงานอุตสาหกรรม แบงระดับช้ันโดยการสรางแนวกันชน (Buffer Zone) 

      ระดับความเหมาะสม 
   ปจจัย 

หนวย 
ชวงความเหมาะสม 

ที่มา พื้นที่เหมาะสมมาก 
(S1) 

พื้นที่เหมาะสมปานกลาง
(S2) 

พื้นที่เหมาะสมนอย  
(S3) 

พื้นที่ไมเหมาะสม  
(N) 

ระยะหางจากโรงงานอุตสาหกรรม กิโลเมตร > 15 10-15 5-10 < 5 กรมพฒันาที่ดิน 

ระยะหางจากพื้นที่ชลประทาน กิโลเมตร < 5 5-10 10-15 > 15 กรมพฒันาที่ดิน 
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           ตัวแปรที่จะนําเขาสูการวิเคราะห Land Index จะตองทําการกรองชวงคาของ
ปจจัยในแตละชวงคาที่เปนไปตามช้ันความเหมาะสม แลวทําการกําหนดคะแนนตามช้ันความเหมาะสมน้ัน ดัง
ตารางที่ 22 

ผลลัพธที่ไดจะปรากฏเปนคาคะแนนในแตละระดับช้ันความเหมาะสมของแตละปจจัย ทํา
การรวม (Union) ปจจัยทั้งหมดใหอยูใน Shape file เดียวกันดวยโปรแกรม ArcGIS วิเคราะหโดยใชคาดัชนี
ความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) ซึ่งสามารถทําการประเมนิศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสาํหรับเมืองเกษตร
สีเขียว ไดดังสมการ 

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

โดยที่ A1……… An คือคาของตัวเลขที่กําหนดใหแทนระดับขีดจํากัดของแตละปจจัยของ  
land characteristics ซึ่งในวิธีการศึกษาน้ีจะทําการกําหนดตัวแปร (ปจจัย) ดังน้ี 

A1  คือ  คาคะแนนของปริมาณนํ้าฝน (Annual Rain) 
A2  คือ  คาคะแนนของคาความอิ่มตัวดวยประจบุวกที่เปนดาง  

(Base Saturation: BS) 
A3  คือ  คาคะแนนของความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) 
A4  คือ  คาคะแนนของพื้นที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรอินทรีย 

(Organic Suitability) 
A5  คือ  คาคะแนนของปริมาณคารบอนในดิน (Carbon: C) 
A6  คือ  คาคะแนนของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 
A7  คือ  คาคะแนนของคาปฏิกิริยาดิน (pH) 
A8  คือ  คาคะแนนของความหนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) 
A9  คือ  คาคะแนนของปริมาณแคลเซียมของดิน (Ca) 
A10 คือ  คาคะแนนของความอุดมสมบูรณของดิน (Fertility) 
A11 คือ  คาคะแนนของปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) 
A12 คือ  คาคะแนนของความตองการปูน (Lime Requirement) 
A13 คือ  คาคะแนนของปริมาณแมกนีเซียมของดิน (Mg) 
A14 คือ  คาคะแนนของปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) 
A15 คือ  คาคะแนนของปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน (Available N) 
A16 คือ  คาคะแนนของความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 

(Permeability)/(Hydraulic) 
A17 คือ  คาคะแนนของพื้นที่ชลประทาน (Irrigated) 
A18 คือ  คาคะแนนของโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) 
A19 คือ  คาคะแนนของออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
A20 คือ  คาคะแนนของความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า 

(Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
A21 คือ  คาคะแนนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า 

(Total Coliform Bacteria: TCB) 
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A22 คือ  คาคะแนนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมในนํ้า 
(Fecal Coliform Bacteria: FCB) 

A23 คือ  คาคะแนนของแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า (Ammonia: NH3-N) 
A24 คือ  พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม 
A25 คือ  พื้นที่เสี่ยงภัยแลง 
A26 คือ  พื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม 

คํานวณหาพื้นที่จะไดช้ันขอมูลแผนที่ระดับความเหมาะสมสําหรับพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว
ของจังหวัดพัทลุง โดยมีการแบงระดับความเหมาะสมที่กําหนดไวตามเคาโครงของ FAO ดังน้ี 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) 
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย (S3) 
- พื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสม (N) 

3.3 กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: 
AHP) รวมกับวิธีการวิเคราะหการเลือกพื้นที่โดยใชคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) 

      กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) รวมกับวิธีการวิเคราะหการเลือกพื้นที่โดยใชคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) 
เปนการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมของเมืองเกษตรสีเขียว โดยการนําผลลัพธของทั้งสองวิธีมาทําการ
วิเคราะหรวมกันโดยใชโปรแกรม ArcGIS 

 สําหรับกระบวนการวิเคราะหหาพื้นที่ เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียวโดยใช
กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) รวมกับการ
วิเคราะหเลือกพื้นที่โดยใชคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) มีข้ันตอนดังน้ี 

 หลังจากที่ทําการวิเคราะห AHP ซึ่งไดผลลัพธเปนคานํ้าหนักความสําคัญจากการคํานวณ
ทั้งสองแบบ คือ การคํานวณแบบ Eigenvector และ การคํานวณแบบ Fuzzy AHP เรียบรอยแลว นําคา
นํ้าหนักที่ไดจากการคํานวณทั้งสองวิธีใสลงใน Attribute ของ Shape file จังหวัดพัทลุง 

 ทําการวิเคราะห Geoprocessing โดยการ Union ผลลัพธของทั้งสองวิธีที่อยูในรูป 
Shape file เขาดวยกัน ใน Attribute จะปรากฏทั้ง Field ขอมูลที่เปนคานํ้าหนักความสําคัญจากการ
คํานวณแบบ Eigenvector และ การคํานวณแบบ Fuzzy AHP และคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land 
Index) ในแตละอําเภอของจังหวัดพัทลุง 

 รวม (Summarize) ผลลัพธทั้งสามคาคือ คานํ้าหนักความสําคัญจากการคํานวณแบบ 
Eigenvector และ การคํานวณแบบ Fuzzy AHP และคาดัชนีความเหมาะสม (Land Index) ผลที่ไดคือ 
ผลลัพธจากการรวมทั้งสามคาเขาดวยกัน (เพิ่มข้ึนอีก 1 Field เปน Field ของผลรวม) แลวทําการ 
Normalize คาของผลรวมใหม ผลลัพธสุดทายจะไดพื้นที่เหมาะสมของจังหวัดพัทลุง 4 ระดับ คือ พื้นที่
เหมาะสมมาก (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) 
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  3.4 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
           ดําเนินการวิเคราะห โดยการประยุกตใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (SPSS) มาทําการ
วิเคราะหขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลผลตรวจเลือดของเกษตรกร ขอมูลจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ ฯลฯ แลวทําการประมวลผลออกมาในรูปของตัวเลข เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอมูลถึงความ
แตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต  
 

         สามารถลําดับข้ันตอนในการทํางานไดดังน้ี คือ 
 - นําขอมูลจากเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล มาทําการลงรหสัขอมลู ทําการสราง
แฟมขอมูลใหม กําหนดรายช่ือตัวแปร และคุณสมบัติตางๆ ของตัวแปรใหครบถวน 
 - นําขอมูลทีล่งรหัสแลวมาบันทกึลงในแฟมขอมลู ทําการจัดกลุม ปรับรหสัขอมลู 
หรือสรางตัวแปรใหมข้ึนจากขอมลูเดิม ตามความตองการในการวิเคราะหขอมลู  

-  ทําการวิเคราะหขอมลูโดยเลือกใชคําสัง่วิเคราะหขอมลูทางสถิติ 
-  ทําการบันทกึผล จัดพมิพผลการวิเคราะหขอมลู 
-  อานผลการวิเคราะหขอมลู ตีความ และสรุปผล 
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ฐานขอมูลแผนที่ 1:50,000 ที่กรมพัฒนาที่ดินมีอยูน้ันครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ โดยในรายงาน 
ฉบับน้ีจะเนนรายละเอียดของขอมูลจังหวัดพัทลุง มีฐานขอมูลที่นํามาใชทั้งหมด 26 ขอมูล ไดแก 

1. คาปริมาณนํ้าฝน (แผนที่ 11 หนา 76) 
2. พื้นที่ชลประทาน (แผนที่ 12 หนา 76) 
3. คาความอุดมสมบูรณของดิน (แผนที่ 13 หนา 77) 
4. คาระดับความเปนกรดดางของดิน) (แผนที่ 14 หนา 77) 
5. พื้นที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรีย (แผนที่ 15 หนา 78) 
6. คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน (แผนที่ 16 หนา 78) 
7. คาปริมาณคารบอนของดิน (แผนที่ 17 หนา 79) 
8. คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน (แผนที่ 18 หนา 79) 
9. คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน (แผนที่ 19 หนา 80) 
10. คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน (แผนที่ 20 หนา 80) 
11. คาปริมาณแคลเซียมของดิน (แผนที่ 21 หนา 81) 
12. คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน (แผนที่ 22 หนา 81) 
13. คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (แผนที่ 23 หนา 82) 
14. คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน (แผนที่ 24 หนา 82)  
15. คาความหนาแนนรวมของดิน (แผนที่ 25 หนา 83) 
16. คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน (แผนที่ 26 หนา 83) 
17. คาปริมาณความตองการปูนของดิน (แผนที่ 27 หนา 84) 
18. จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม (แผนที่ 28 หนา 84) 
19. คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (แผนที่ 29 หนา 85) 
20. คาความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า (แผนที่ 30 หนา 85) 
21. คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า (แผนที่ 31 หนา 86) 
22. คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า (แผนที่ 32 หนา 86) 
23. คาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า (แผนที่ 33 หนา 87) 
24. พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม (แผนที่ 34 หนา 87) 
25. พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง (แผนที่ 35 หนา 88) 
26. พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม (แผนที่ 36 หนา 88) 

 
 
 



76 

 

                          
       แผนที่ 11 คาปริมาณนํ้าฝน จังหวัดพทัลงุ                 แผนที่ 12 พื้นที่ชลประทาน จังหวัดพัทลุง 
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       แผนที่ 13 คาความอุดมสมบรูณของดิน จงัหวัดพัทลุง              แผนที่ 14 คาระดับความเปนกรดดางของดิน จังหวัดพัทลงุ 
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       แผนที่ 15 พื้นที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรีย จงัหวัดพัทลุง                แผนที่ 16 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน จังหวัดพัทลงุ 
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       แผนที่ 17 คาปริมาณคารบอนของดิน จงัหวัดพัทลุง                แผนที่ 18 คาปริมาณไนโตรเจนทีเ่ปนประโยชนของดิน จงัหวัดพัทลุง 
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       แผนที่ 19 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน จังหวัดพัทลุง           แผนที่ 20 คาปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ปนประโยชนของดิน จังหวัดพัทลุง 
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       แผนที่ 21 คาปริมาณแคลเซียมของดิน จังหวัดพัทลุง                     แผนที่ 22 คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน จังหวัดพัทลงุ 
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       แผนที่ 23 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน จังหวัดพทัลงุ         แผนที่ 24 คาความอิ่มตัวดวยประจบุวกที่เปนดางของดิน จังหวัดพัทลุง 
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       แผนที่ 25 คาความหนาแนนรวมของดิน จังหวัดพัทลุง             แผนที่ 26 คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน จังหวัดพัทลุง 
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       แผนที่ 27 คาปริมาณความตองการปูนของดิน จังหวัดพัทลงุ               แผนที่ 28 จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวัดพทัลงุ 
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      แผนที่ 29 คาปริมาณออกซเิจนละลายนํ้า จังหวัดพัทลงุ               แผนที่ 30 คาความสกปรกในรปูสารอินทรียในนํ้า จังหวัดพัทลุง 
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      แผนที่ 31 คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทัง้หมดในนํ้า จังหวัดพัทลุง           แผนที่ 32 คาปริมาณแบคทเีรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทัง้หมดในนํ้า จังหวัดพัทลงุ 
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      แผนที่ 33 คาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า จังหวัดพัทลุง                 แผนที่ 34 พื้นที่ไดรบัผลกระทบจากนํ้าทวม จังหวัดพัทลุง 
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88 

 

                                                                

      แผนที่ 35 พื้นที่ไดรบัผลกระทบจากภัยแลง จังหวัดพัทลุง                    แผนที่ 36 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม จังหวัดพัทลุง
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3. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน เร่ิมตนเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
สิ้นสุดเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

สถานท่ีดําเนินการ 1. สถานท่ีต้ัง จังหวัดพัทลุง 
2. Site Characterization       -  
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บทท่ี 3  

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. ผลการวิเคราะหหาทางเลือกโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับชั้น (AHP)     

    และวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Land Index) 

จากการวิเคราะหหาทางเลือกโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่งใชการคํานวณ 2 แบบคือ การคํานวณแบบ Eigenvector และ
แบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process: FAHP พบวา 

การคํานวณแบบ Eigenvector พบวาพื้นที่ที่เปนทางเลือก 5 อันดับแรกของ จังหวัดพัทลุง คือ 
อําเภอปาพะยอม มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.108 รองลงมาคือ อําเภอบางแกว อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอ
ศรีบรรพต มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.105, 0.095 และ 0.094 ตามลําดับ สวนอําเภอปากพะยูนและ
อําเภอควนขนุน มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.092 เทากัน 

การคํานวณแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process : FAHP พบวาพื้นที่ที่เปนทางเลือก 5 
อันดับแรกของ จังหวัดพัทลุง คือ อําเภอบางแกว มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.733 รองลงมาคือ อําเภอปา
พะยอม อําเภอควนขนุน อําเภอเขาชัยสน และอําเภอตะโหมด มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.644, 0.630, 
0.624 และ 0.581 ตามลําดับ ดังตารางที่ 41 ซึ่งคานํ้าหนักแสดงใหเห็นถึงคาความนาจะเปนที่ควรจะนําไป
พิจารณาดําเนินการเมืองเกษตรสเีขียวเปนลาํดับแรกจนถึงลําดับทายสุด จากการใชความสําคัญเชิงพื้นที่โดยใช
แผนที่ฐานจํานวน 23 ฐานขอมูล 

ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะหเชิงลําดับช้ันคาถวงนํ้าหนัก AHP จังหวัดพัทลุง 

คาถวงนํ้าหนัก Eigenvector คาถวงนํ้าหนัก Fuzzy AHP 

ปาพะยอม 0.108 บางแกว 0.733 

บางแกว 0.105 ปาพะยอม 0.644 

เมืองพัทลุง 0.095 ควนขนุน 0.630 

ศรีบรรพต 0.094 เขาชัยสน 0.624 

ปากพะยูน 0.092 ตะโหมด 0.581 

ควนขนุน 0.092 เมืองพัทลุง 0.579 

เขาชัยสน 0.089 กงหรา 0.578 

กงหรา 0.083 ปาบอน 0.571 

ตะโหมด 0.082 กิ่งอําเภอศรีนครินทร 0.551 

กิ่งอําเภอศรีนครินทร 0.080 ศรีบรรพต 0.531 

ปาบอน 0.080 ปากพะยูน 0.507 
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การคํานวณหาพื้นที่จะไดช้ันขอมูลพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุง 
ดวยวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) โดยใชแผนที่ฐานจํานวน 23 ฐานขอมูล มี
การแบงระดับความเหมาะสมที่กําหนดไวตามเคาโครงของ FAO ดังน้ี 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1)   140,916.2  ไร 
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 359,058.9  ไร 
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย (S3)   608,876.5  ไร 
- พื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสม (N)    647,006.4  ไร 
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           2. การวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

                              
แผนที่ 37 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลงุ     แผนที่ 38 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสเีขียวของจังหวัดพัทลงุ 
             ดวยวิธีกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน แบบ Eigenvector            ดวยวิธีกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน แบบ Fuzzy AHP 
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แผนที่ 39 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลงุ 
             ดวยวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสม (Land Index) 
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แผนที่ 40 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลงุ 
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แผนที่ 41 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลงุ 
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ตารางที่ 42 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวรายอําเภอจังหวัดพัทลุง 

ลําดับ อําเภอ 
พื้นที่เหมาะสมมาก  

(S1) 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง  

(S2) 
พื้นที่เหมาะสมนอย  

(S3) 
พื้นที่ไมเหมาะสม  

(N) 
รวม พื้นที่ (ไร) 

S1/พื้นที ่

ไร รอยละ 

1 ปาพะยอม 40,982.28 59,932.30 34,337.52 - 135,252.10 167532.2 0.2446 24.46 

2 บางแกว 6,700.93 10,938.37 66,824.85 1,323.10 85,787.25 85942.87 0.0780 7.80 

3 ศรีบรรพต 7,102.73 19,418.52 29,742.43 33,523.08 89,786.76 133072.3 0.0534 5.34 

4 กิ่งอําเภอศรีนครินทร 7,468.72 21,963.03 35,198.63 21,515.56 86,145.94 139985 0.0534 5.34 

5 ควนขนุน 15,811.75 56,469.30 166,778.27 48,036.79 287,096.12 299620.8 0.0528 5.28 

6 เขาชัยสน 5,712.06 44,570.15 104,026.45 30,858.25 185,166.91 186065.5 0.0307 3.07 

7 ปากพะยูน 4,818.31 18,251.40 31,457.66 194,950.22 249,477.58 267921.3 0.0180 1.80 

8 เมืองพัทลุง 1,897.64 34,104.64 142,558.39 81,736.78 260,297.44 268539.6 0.0071 0.71 

9 ตะโหมด 875.61 19,583.10 37,624.72 26,397.64 84,481.06 153429.7 0.0057 0.57 

10 กงหรา 570.34 12,775.40 38,992.26 38,466.91 90,804.91 169119.8 0.0034 0.34 

11 ปาบอน 558.50 11,133.46 42,431.12 147,438.46 201,561.54 269066.5 0.0021 0.21 
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3. สถานการณการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย และผลกระทบจากสารพิษตกคางของเกษตรกร 

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมมีแนวโนมพึ่งพาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมากข้ึน จากสถิติของสํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรไดรายงานมูลคาการนําเขาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรประเภทสารเคมีในป 2554 พบวา มีมูลคาการนําเขาเปนจํานวนมากกวา 22,034 
ลานบาท (คณะทํางานพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค มูลนิธิชีววิถี, ม.ป.ป.) 
แมวาสารเคมีทางการเกษตรจะมีประโยชนตอการควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชไดระดับหน่ึง 
แตก็มีความเปนพิษโดยตัวสารเคมีเองอยูดวยประกอบกับการใชสารเคมีที่ไมถูกตองของตัวเกษตรกรและการ
ใชที่มากเกินความจําเปน รวมทั้งการใชโดยปราศจากนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมอยาง
เขมงวดจึงสงผลกระทบใหเกิดปญหาตอสุขภาพเกษตรกรและผูบริโภคเกิดปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการศึกษาครั้งน้ีจึงขอนําเสนอ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร สถานการณการใชสารเคมีทางการเกษตร ผลกระทบจากการใช
สารเคมีทางการเกษตร และการควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยและตางประเทศ 
รวมถึงขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตรเพื่อประโยชนของการนําเขาการผลิตการ
จําหนายและการนําสารเคมีทางการเกษตรไปใชอยางปลอดภัย 

การนําสารเคมีทางการเกษตรไปใชอยางปลอดภัย มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป ในขณะที่พื้นที่การ
เพาะปลูกยังคงมีอยูเทาเดิม ในป 2554 พบวา มีมูลคาการนําเขาเปนจํานวนมากกวา 22,034 ลานบาท ซึ่ง
เปนการบงช้ีวาเกษตรกรของไทยมปีรมิาณการใชสารเคมทีางการเกษตรตอไรเพิ่มสูงข้ึน แมวาสารเคมีทางการ
เกษตรจําพวกปุยจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชในการผลติอาหารชวยลดความเสี่ยงในเรื่องความ
เสียหายตอผลผลิตทําใหผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน สรางรายไดใหแกเกษตรกรและเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตการใชสารเคมีที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสมก็จะทําใหเกิดผลกระทบดานตางๆ กลาวคือ
ดานสุขภาพ พบวาในป 2550 มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึง รอยละ 
39 ดานสิ่งแวดลอม พบการตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอม สวนในดานเศรษฐกิจผลการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐศาสตร โดยการวิเคราะหผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา ในป 2553 มีมูลคา
ผลกระทบภายนอกสูงถึง 14,000 ลานบาท และเมื่อพิจารณา มูลคาการนําเขากับตนทุน ผลกระทบภายนอก
ทําใหตนทุนที่แทจริงจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงถึง 32,000 ลานบาทตอป และมีสถิติเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ืองทุกป นอกจากน้ียังมีความเสียหายจากการสงออกทีม่ีสาเหตุมาจากสารตกคางในสินคาทางการเกษตร
ทําใหเกิดความเสียหายปละประมาณ 800-900 ลานบาท สงผลทางลบตอภาพลักษณของประเทศในฐานะผู
สงออกสินคาทางการเกษตรและอาหารรายใหญของโลก 

สําหรับประเทศไทยสถิติจากป 2553 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร เฉพาะที่นา พืชไร ไมผล ไมยืน
ตน สวนผัก และไมดอกประมาณ 143 ลานไร และเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในแตละป แตสถิติการใชปุย
และสารเคมีทางการเกษตรกลับมีปริมาณสูงข้ึนอยางมาก โดยจากขอมูลป 2549 พบวาประเทศไทยมีการ
นําเขาปุยและสารเคมีการเกษตร 3.6 ลานตัน เมื่อเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่              
10 พ.ศ. 2550-2554 มีการกําหนดเปาหมายที่จะลดการนําเขาปุยและสารเคมีการเกษตรใหไมเกินปละ 3.5 
ลานตัน แตกลับปรากฏวาในปแรกของแผนพัฒนาฯ มีการนําเขาเพิ่มข้ึนเปน 4.5 ลานตัน และเมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ในป 2554 มีการนําเขาปุยและสารเคมีการเกษตรรวม 6.3 ลานตัน คิดเปนมูลคา 93,844 ลาน
บาท (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) 
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โดยสารเคมกีารเกษตรที่นําเขามาในประเทศไทยถูกนําเขาโดยบริษัทยักษใหญขามชาติ 6 บริษัทฯ และ
บริษัทฯ อื่น ๆ อีก 230 บริษัท มีบริษัทผลิตสูตรสําเร็จ 90 บริษัท ผูคาสง 543 รายและผูคาปลีก 15,822 ราย 
(สํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร, 2555 อางถึงใน คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุข
และคุมครองผูบริโภค, ออนไลน) บริษัททองถ่ินของไทยจะนําสารออกฤทธ์ิดังกลาว มาผสมและบรรจุขายไป
ยังรานคาปลีกและเกษตรกร เน่ืองมาจากประเทศไทยยังไมสามารถที่จะผลิตสารออกฤทธ์ิไดเอง จึงเปนการ
นําเขามาเพื่อบรรจุขายภายในประเทศหรือมีการผสมสารอื่นๆ แลวจึงบรรจุขายตอไปประเทศผูผลิตสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช โดยประเทศไทยนําเขามากที่สุดคือประเทศจีน 70.3 เปอรเซ็นต รองลงมาคืออินเดีย 5.72 
เปอรเซ็นต อิสราเอล 4.12 เปอรเซ็นต มาเลเซีย 4.11 เปอรเซ็นต โปแลนด 3.33 เปอรเซ็นต สหรัฐอเมริกา 
1.69 เปอรเซ็นต อินโดนีเซีย 1.62 เปอรเซ็นต เยอรมนี 1.56 เปอรเซ็นต ไตหวัน 1.22 เปอรเซ็นต ญี่ปุน 1.05 
เปอรเซ็นต และจากประเทศอื่นๆ อีก 5.26 เปอรเซ็นต (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐสํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2556) การจะควบคุมสารพิษทางการเกษตรใน 6 เมืองเกษตรสีเขียวได จําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจาก ผูวาราชการจังหวัดทําการรวบรวมทั้งปริมาณและชนิดของสารพิษอันตรายโดยรวมมือกับกรม
วิชาการเกษตรที่ข้ึนทะเบียนนําเขาสารพิษทางการเกษตร และพาณิชยจังหวัด คอยควบคุมปริมาณสารพิษที่มี
การนําเขามายังรานขายปลีกในแตละจังหวัดเปนลําดับแรก และสาธารณสุขประจําจังหวัดคอยรายงานผล
เลือดของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดใหคอยเฝาระวังความปลอดภัย ใหชุมชนเขาใจเรื่องการดูและ
รักษาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด น่ีคงเปนมาตรการแรกๆ ที่จังหวัดจะคอยกระตุนทั้งผูผลิตและผูบริโภค 

 

ภาพที่ 15 ปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวาง ป 2548–กันยายน 2555 
ที่มา : สํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2555 
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ในป 2554 มีปริมาณการนําเขาสูงที่สุดในรอบ 15 ปสวนหน่ึงอาจเปนผลมาจากการประกาศ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2552 สงผลให
วัตถุอันตรายทุกชนิดสิ้นสภาพทะเบียนเดิมในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 และตองย่ืนขอข้ึนทะเบียนตามเงื่อนไข
ใหมทั้งหมด ผูประกอบการจึงมีการนําเขาลวงหนา เพื่อจะไดจําหนายไปไดอีก 2 ประหวางรอข้ึนทะเบียนใหม
จึงทําใหปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงกวาป 2555 และเมื่อทะเบียนเดิมสิ้นสภาพปริมาณการ
นําเขาสารกําจัดแมลงในป 2555 จึงลดลงอยางเห็นไดชัด 

 

ภาพที่ 16 สถิติมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวาง ป 2548–กันยายน 2555 
ที่มา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2555 

จากสถิติการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรขางตน แสดงใหเห็นถึงปริมาณและมูลคาการนําเขาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช นอกจากสะทอนใหเห็นถึงมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดผลิตภัณฑประเภทหน่ึงแลว ยังสะทอน
ภาพใหเห็นถึงปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของคนไทยในแตละปวามีแนวโนมจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําให
อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรเติบโตอยางมาก เกษตรกรสามารถเขาถึงสารเคมีไดงายและมีการใชมากเกิน
ความพอดี หรืออีกนัยหน่ึงเปนเพราะศัตรูพืชตางๆ มีการปรับตัวเพื่อตอตานสารเคมีทางการเกษตรมากย่ิงข้ึน 

- ผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 
จากขอมูลสถานการณการใชสารเคมทีางการเกษตรของประเทศไทยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

มีการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรมากเปนลําดับตนๆ ของโลก และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ แมวาสารเคมี
ทางการเกษตรจําพวกปุยจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชอาหาร ชวยลดความเสี่ยงในเรื่องความ
เสียหายตอผลผลิตทําใหผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน สรางรายไดใหแกเกษตรกรและเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตการใชสารเคมีที่มากเกินความจําเปนและไมถูกตองเหมาะสมจะทําใหเกิดผลกระทบดานตางๆ 
มากมาย ทั้งในดานสุขภาพของเกษตรกรผูบริโภค ดานสิ่งแวดลอมรวมทั้งดานเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 



100 

 

ดานสุขภาพ จากขอมูลสถานการณการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรที่สูงมาก สะทอนถึง
ผลกระทบที่เกิดกับตัวเกษตรกรผูใชสารเคมีและผูบริโภค โดยปจจุบันพบวา ปญหาสุขภาพที่มีความเกี่ยวเน่ือง
กับการใชสารเคมีทางการเกษตร กลายเปนปญหาใหญและรุนแรงมากในประเทศไทย ซึ่งสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําสถิติสัดสวนของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากเกษตรกรทั่วประเทศพบวา ในป 2540 มีจํานวนมากถึงรอยละ 16.4 
หรือ 89,926 คน จากจํานวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยในป 2550 
ผลการตรวจพบวา มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงรอยละ 39 (สํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมกระทรวงสาธารณสุข อางถึงในมูลนิธิชีววิถี, 2554) ดังตารางที่ 43 
 

ตารางที่ 43 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
                ป 2540-2550 

ป ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกร (เปอรเซ็นต) 

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 

หมายเหตุ: ND (Non Detect) หมายถึงไมสามารถตรวจสอบได 
ที่มา: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2554 
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ภาพที่ 17 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน  
ป 2540-2550 

ที่มา: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2554 

ทั้งน้ีปญหาดานสุขภาพและความเสี่ยงจากสารเคมีทางการเกษตรสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ
ผลกระทบที่เปนพิษเฉียบพลัน ซึ่งผูปวยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เชน คลื่นไส อาเจียน ปวดหัว 
ปวดกลามเน้ือ ทองรวง หายใจติดขัด และตาพรา เปนตน และผลกระทบที่เปนพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการ
สะสมที่กอใหเกิดโรค หรือปญหาอื่นๆ เชน มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต โรคผิวหนังตางๆ การเปน
หมันการพิการของทารกแรกเกิด เปนตน นอกเหนือจากผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรงการตกคางของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในอาหาร ไดเพิ่มความเสี่ยงตอผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมรายไดตํ่า และผูบริโภคในเมืองที่
พึ่งพาอาหารปรุงสําเร็จและไมสามารถเขาถึงผักและผลไมที่ปราศจากสารเคมี 

ดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่สําคัญอีกประการของสารเคมีการเกษตรคือปญหาการตกคางของ
สารเคมีในสิ่งแวดลอม ซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพรกระจายของสารเคมีในระหวางการฉีดพน เน่ืองจากสารเคมี
สวนใหญจะกระจายจากบริเวณของพืชที่ตองการฉีดพนลงสูพื้นและบางสวนระเหยอยูในอากาศทําใหมีการ
สะสมอยูในพื้นดินและนํ้า ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยง และสัตวในธรรมชาติ ในที่สุดจะสงผลใหเกิดการ
สะสมของสารเคมีในหวงโซอาหารและทําใหสิ่งมีชีวิตในระบบหวงโซอาหารทุกระดับไดรับผลกระทบ 
นอกจากน้ี ยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนในการชวยทําลายแมลงศัตรูพืช เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน หรือแมลงที่
ชวยผสมเกสร เชน ผึ้ง เปนตน การใชสารเคมีทางการเกษตรยังเปนพิษตอไสเดือนดิน ซึ่งเปนสัตวที่ชวยยอย
สลายเศษซากอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ โปรงรวนซุย อากาศถายเทไดดี สอดคลองกับคําบอก
เลาของเกษตรกรที่วา เมื่อมีการฉีดพนยาแลนเนท (เมโทมิล) และฟอสดริ้น (เมวินฟอส) ในแปลงผักเมื่อมีนก
บินเขามาในแปลงผักนกจะตาย (วิทญา และสามารถ, 2554) สําหรับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะ
ตกคางในสิ่งแวดลอมแลว ปุยเคมียังสรางปญหามลพิษใหกบัแหลงนํ้าธรรมชาติและความเสี่ยงทางดานสุขภาพ 
ประเด็นปญหาการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในอาวไทยที่มากเกินไป และปญหาสาหรายมีพิษที่เพิ่มจํานวน
มหาศาลน้ัน ซึ่งสาเหตุหน่ึงคือปุยเคมีสวนเกิน จากพื้นที่เกษตรถูกชะลางและไหลลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบเขมขนการใชปุยเคมีในปริมาณมากเกินความตองการของพืชยังสงผลใหนํ้าใตดิน
มีการปนเปอนไนเตรท ซึ่งสรางความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเปนกลุมที่มีความ
เสี่ยงสูงที่สุด (วิทญา และสามารถ, 2554) 
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ดานเศรษฐกิจ แมการใชสารเคมีทางการเกษตรจะสงผลใหเกิดผลิตภาพมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม
การใชสารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ เปนมูลคามหาศาลได เห็นไดจากผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตรโดยการวิเคราะห
ผลกระทบทางตรงซึ่งต้ังอยูบนฐานของการประมาณคาจากคาใชจายจริงมูลคาสูงข้ึนอยางตอเน่ืองโดยในป 
2553 มีมูลคาผลกระทบภายนอกสูงถึง 14,000 ลานบาท และเมื่อผนวกมูลคาการนําเขากับตนทุนผลกระทบ
ภายนอกทําใหตนทุนที่แทจริงของสังคมจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงถึง 32,000 ลานบาทตอป และ
พบวาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป 

 

ภาพที่ 18 ตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชสารเคมกีําจดัศัตรูพืชในประเทศไทย 
ที่มา: สุวรรณา และคณะ, 2556 อางถึงในเครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, 2556 

- การตกคางของสารพิษในผักและผลไม 
ผักที่พบการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากที่สุด คือผักและผลไมที่ไดรับ “ตรารับรอง

มาตรฐาน Q” โดยภาพรวมของผัก Q 87.5 เปอรเซ็นต พบการตกคางของสารเคมี และมีที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน MRLs (ปริมาณสารตกคางสูงสุดที่ยอมรับได) มากถึง 62.5 เปอรเซ็นต สวนผักและผลไมที่จําหนาย
ในหางคาปลีก อยูในเกณฑรองลงมา อยูที่ 53.3 เปอรเซ็นต และแหลงจําหนายที่ตกมาตรฐาน MRLs นอย
ที่สุด คือตลาด อยูที่ 40.0 เปอรเซ็นต เมื่อนําผักและผลไมมาสุมตรวจ ไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาว พริก ผักชี 
กะเพรา สม สตรอเบอรี่ แอปเปล ฝรั่ง และแตงโม ในหองปฏิบัติการซึ่งไดรับการรับรอง “ISO 17025” เพื่อ
วิเคราะหหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะผลปรากฏวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่พบตกคางในผักและผลไมทุก
ชนิด คือ คลอรไพริฟอสและไซเปอรเมทริน ซึ่งเปนสารที่อยูในไทยแพนแบนลิสตทั้ง 2 ชนิด รวมทั้งคารเบน
ดาซิมที่สุมตรวจเฉพาะในในผลไม (สม แอปเปล และสตรอเบอรรี่) ก็พบการตกคางในผลไมทั้ง 3 ชนิด ใน
ปริมาณที่สูงกวาคา MRLs หลายเทาตัว ซึ่ง “คารเบนดาซิม” เปนสารเคมีกําจัดโรคพืชที่ไมสามารถตรวจได
จากการสุมตรวจโดยทั่วไป ทําใหที่ผานมาหนวยงานภาครัฐเองก็อาจไมไดเฝาระวังสถานการณการตกคางของ
สารชนิดน้ีเทาที่ควร ที่นากังวลมากคือสารชนิดน้ีเปนชนิดดูดซึม จึงตกคางเขาไปในเน้ือเย่ือของผักและผลไม
และไมสามารถขจัดออกดวยการลางได 
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ภาพที่ 19 ผักและผลไมปนเปอนสารเคมีที่เกินคาปริมาณสารตกคางสูงสุดที่ยอมรับได (MRLs) 
ที่มา: ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557 

 

 

ภาพที่ 20 สารเคมีตกคางสูงสุดในสมสายนํ้าผึ้ง ฝรั่ง และแอปเปล 
ที่มา: ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557 
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ภาพที่ 21 สารเคมีตกคางสูงสุดในคะนา กะเพรา สตรอเบอรี่ สมจีน และถ่ัวฝกยาว 
ที่มา: ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557 

 

 

ภาพที่ 22 สารเคมีตกคางสูงสุดในผักชี แตงโม และพริกแดง 
ที่มา: ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557 
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ภาพที่ 23 ขอสันนิษฐานที่พบสารพิษตกคางในผักและผลไมที่ผานตรารับรองมาตรฐาน Q 
ที่มา: ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557 

- การควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 
จากการรวบรวมขอมูลผลกระทบดานตาๆ ของสารเคมีทางการเกษตร จะเห็นไดวาการใช

สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสม จะสรางความสูญเสียใหแกประเทศในหลายๆ 
ดาน ทั้งในดานปญหาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ ดังน้ันในการนําสารเคมีทางการเกษตรมาใชจึง
จําเปนตองมีมาตรการในบริหารจัดการสารเคมีของประเทศอยางเปนระบบเพื่อลดปญหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

- กฎหมายที่เกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยรายละเอียดของ

พระราชบัญญัติ กําหนดใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีหนาที่สําคัญคือ กําหนดนโยบายมาตรการและ
แผนการกํากับดูแลวัตถุอันตราย ทั้งน้ีพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีการแบงวัตถุอันตรายออกตามความ
จําเปนแกการควบคุม รวมทั้งกําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและใหมีการ
ประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัยชีวิต หรือทรัพยสินซึ่งเกิดจากการประกอบ
กิจการและกําหนดการนําเขาสงออกและผลิตวัตถุอันตราย โดยกําหนดใหแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ดังน้ี 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมี
ไวในครอบครอง 

ทั้งน้ีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกําหนดใหสารปองกันกาํจัด
ศัตรูพืชทุกชนิดเปนวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 2, 3 และ 4 ที่ตองกํากับดูแลอยางใกลชิดซึ่งการผลิต
หรือการนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ 3 ที่อยูนอกรายช่ือที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะตองนํามา
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ข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาได ซึ่ง
กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการข้ันตอนในการดําเนินการข้ึนทะเบียนไว
คือ ผูผลิตหรือผูนําเขาตองย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ฝายวัตถุมีพิษกองควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตรกรมวิชาการเกษตรซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ทดลองเบื้องตนเพื่อทราบประสิทธิภาพและขอมูลพิษเฉียบพลัน 

ข้ันตอนที่ 2 การทดลองช่ัวคราวเพื่อสาธิตการใชและขอมูลพิษระยะปานกลาง 

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับการข้ึนทะเบียนโดยพนักงานเจาหนาที่จะ
ประเมินผลการทดลองความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เพียงพอตอการใชซึ่งรวมทั้งพิษเรื้อรังระยะ
ยาว (2 ป) ตอสัตวทดลอง ทั้งน้ีไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 
51 โดยกําหนดใหการควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

อนุสัญญารอตเตอรดัม วาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตราย
และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam Convention on 
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade: PIC) เปนอนุสัญญาระหวางประเทศในการควบคุมการนําเขาและการสงออกสารเคมี
อันตรายตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวด และสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปน
อันตรายอยางรายแรงโดยเปดใหลงนามครั้งแรกที่เมืองรอตเตอรดัมราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2541 และมีประเทศที่ใหสัตยาบันแลว 146 ประเทศ ประเทศไทยไดใหภาคยานุวัติตออนุสัญญา
รอตเตอรดัมฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 ทั้งน้ีอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2547 เปนตนมา โดยอนุสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสรมิความรวมมือและรับผิดชอบ
ระหวางประเทศในเรือ่งการคาสารเคมีอันตรายบางชนิดเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม
จากอันตรายของสารเคมีและเพื่อสงเสริมการใชสารเคมีที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสารเคมีหรือการแจงแกผูมีอํานาจตัดสินใจของประเทศ ไดทราบถึง
การนําเขาและสงออกสารเคมีอันตรายตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดและสูตรผสมของสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปนอนัตรายอยางรายแรงและใหมีการเผยแพรการตัดสนิใจน้ีแกภาคีสมาชิกได
รับทราบโดยมีพันธกรณีที่ภาคีสมาชิกตองปฏิบัติดังน้ี 

การแจงการใชมาตรการดานกฎระเบียบข้ันสุดทายสําหรับสารเคมีตองหามหรือที่ถูกจํากัดการใช
อยางเขมงวดภายในประเทศ 

การเสนอบัญชีรายช่ือสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปนอันตรายอยางรายแรง 

การแจงทาทีการนําเขาหรือแจงทาทีนําเขาช่ัวคราวสําหรับสารเคมีในภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาฯ 

หากเปนกรณีที่ไมยินยอมนําเขา ตองประกันวาจะไมมีการนําเขาสารเคมีชนิดน้ันจากแหลงใดๆ 
ก็ตามและจะตองไมมีการผลติสารเคมีชนิดน้ัน เพื่อใชภายในประเทศรวมทั้งการประกนัวาไมสงออกสารเคมไีป
ยังภาคีผูนําเขา ที่ไมไดแจงทาทีหรือแจงทาทีช่ัวคราวที่ไมไดระบุทาทีการตัดสินใจ 

ตองแจงขอมูลการสงออกสารเคมีตองหามหรือสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวดใหแกภาคี
ผูนําเขากอนการสงออกครั้งแรกในทุกปปฏิทิน และขอมูลที่ตองแจงพรอมกับสารเคมีที่สงออก อาทิ รหัส
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ระบบศุลกากรโดยจําเพาะขององคการศุลกากรโลก การติดฉลากระบุความเสี่ยงหรืออันตรายตอสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดลอม และเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจ และกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับ
สารเคมีที่อยูในขอบเขตของอนุสัญญาฯ รวมทั้งขอมูลดานพิษวิทยาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยการให
ขอมูลเผยแพรแกหมูสาธารณชนเกีย่วกับมาตรการดานกฎระเบยีบในประเทศที่เกี่ยวของกับสารเคมขีอมูลดาน
การจัดการสารเคมีและอุบัติเหตุจากสารเคมีรวมทั้งขอมูลทางเลือกอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยมากกวา 

รวมมือกันในการสงเสริมการใหความชวยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ขีดความสามารถในการจัดการสารเคมีตลอดวงจรของสารเคมี รวมทั้งการจัดฝกอบรมแกภาคีอื่นสําหรับ
ประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรเปนตัวแทนผูมีอํานาจของรัฐ (Designated National 
Authorities: DNAs) ดานสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants: POPs) อนุสัญญาสตอกโฮลมฯยกรางข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2544 ที่กรุง
สตอกโฮลมประเทศสวีเดนและมีประเทศรวมลงนาม 150 ประเทศ ทั้งน้ีประเทศไทยลงนามในอนุสัญญา
สตอกโฮลมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 และใหสัตยาบันเปนสมาชิกโดยบริบูรณในวันที่ 31 มกราคม 2548
โดยมีจุดประสงคเพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
โดยมีหลักการที่สาํคัญคือ กําหนดมาตรการควบคุมและจาํกัดการผลติและการใชสารมลพิษตกคางยาวนานลด
หรือเลิกการปลอยมลพิษที่ตกคางยาวนาน จากกระบวนการผลิตโดยไมจงใจ และกําจัดของเสียที่เกิดจากสาร
มลพิษตกคางยาวนานและดําเนินการจัดหาสารเคมีชนิดใหมมาแทนและหากระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิด
สารเคมีกลุมน้ีโดยอนุสัญญาฯ ไดกําหนดรายช่ือสารมลพิษที่ตกคางยาวนานหรือ Persistent Organic 
Pollutions (POPs) มีสมบัติตกคางยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิตและสามารถเคลื่อนยายไปไดไกลใน
สิ่งแวดลอม โดยมีพันธกรณีที่ภาคีสมาชิกตองปฏิบัติ ดังน้ี 

ใชมาตรการทางกฎหมายและการบริหารในการหามผลิตและใชสาร POPs 9 ชนิดแรกคือ อัลดริน 
(Aldrin) คลอเดน (Chlordane) ดิลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) เฮปตะคลอร (Heptachlor) เอชซีบี 
(Hexachlorobenzene) ไมเร็กซ (Mirex) ท็อกซาฟน (Toxaphene) และพีซีบี (Polychlorinated Biphenyls: PCBs) 

นําเขาและสงออกสาร POPs ไดเฉพาะตามวัตถุประสงคที่อนุญาต 
จัดทําแผนปฏิบัติระดับชาติเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาฯและสงรายงานใหที่ประชุมรัฐภาคีภายใน 

2 ป หลังจากอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ มีผลบังคับใชในประเทศของตน 
สงเสริมการใชสารทดแทนแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques: BAT) 

และแนวทางปฏิบัติทางดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices: BEP) 
คลังสินคาที่มีสาร POPs ตองมีการดูแลไมใหสงผลตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตอง

ดูแลจัดการของเสียที่เกิดจากสาร POPs อยางเหมาะสม 
ใหผูบริหารและผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจเรื่องสาร POPs 
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสาร POPs แกสาธารณชน รวมทั้งกําหนดแผนและแนวปฏิบัติในการ

ประชาสัมพันธใหสตรีเด็กและผูดอยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่องสาร POPs และภัยอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดลอม 

สนับสนุนใหมีทําการวิจัยเรื่องผลกระทบตาง ๆ  จากสาร POPs ทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ 
ต้ังศูนยประสานงานระดับชาติเพื่อทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลและหนาที่อื่นๆ 
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ตารางที่ 44 รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2556 

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

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สารสําคญั (กิโลกรัม) ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สารสําคญั (กิโลกรัม) 

1.สารเคมี สารกําจัดแมลง (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 

 สารปองกันและกําจัดโรคพืช (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 

 สารกําจัดวัชพืช (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 

 สารกําจัดไร (Acaricide) 622,097.24 133,273,180.30 154,342.27 403,137.97 125,888,409.00 169,283.12 

 สารกําจัดหนู (Rodenticide) 222,490.01 25,784,622.08 84,597.97 437,395.40 61,740,540.58 260,555.22 

 สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช (PGR) 2,107,459.63 183,017,953.30 1,110,072.73 2,292,534.00 192,078,756.03 904,227.60 

 สารกําจัดหอยและหอยทาก (Mollussicide) 695,387.50 47,170,497.87 94,889.38 348,700.00 32,831,510.00 82,480.00 

 สารรมควันพิษ (Funigants) 942,946.50 147,643,520.35 706,990.24 850,378.00 137,383,323.03 582,494.56 

 สารกําจัดไสเดือนฝอย (Nematocide) - - - - - - 

  สารอ่ืน (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.สารชีวภาพ สารชีวินทรียกําจัดศตัรูพืช (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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ตารางที่ 44 (ตอ) รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2556 

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

ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สารสําคญั (กิโลกรัม) ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สารสําคญั (กิโลกรัม) 

1.สารเคมี สารกําจัดแมลง (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 

 สารปองกันและกําจัดโรคพืช (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 

 สารกําจัดวัชพืช (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 

 สารกําจัดไร (Acaricide) 473,250.86 133,444,749.96 158,303.44 195,088.29 64,153,590.86 68,020.60 

 สารกําจัดหนู (Rodenticide) 499,441.00 75,760,720.04 274,984.51 1,000.00 2,320.96 8.00 

 สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช (PGR) 3,046,926.40 363,842,973.54 1,434,785.26 2,374,630.50 221,807,279.40 501,681.41 

 สารกําจัดหอยและหอยทาก (Mollussicide) 602,655.00 55,863,170.09 75,256.50 233,389.00 53,600,149.00 201,615.38 

 สารรมควันพิษ (Funigants) 732,929.26 122,006,593.92 416,904.11 945,361.00 154,383,835.57 666,346.40 

 สารกําจัดไสเดือนฝอย (Nematocide) 30.00 13,957.32 3.00 4.01 36,777.84 0.44 

  สารอ่ืน (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.สารชีวภาพ สารชีวินทรียกําจัดศตัรูพืช (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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ตารางที่ 44 (ตอ) รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2556 

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

ปริมาณ (กโิลกรัม) มูลคา (บาท) สารสําคัญ (กิโลกรัม) 

1.สารเคม ี สารกําจัดแมลง (Insecticide) 12,660,992.44 2,246,367,346.20 3,021,768.29 

 สารปองกันและกําจัดโรคพืช (Fungicide) 4,763,646.36 2,526,719,202.06 2,828,593.56 

 สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) 77,122,826.97 8,188,099,080.61 42,360,309.24 

 สารกําจัดไร (Acaricide) 418,716.50 59,126,122.67 235,619.66 

 สารกําจัดหนู (Rodenticide) - - - 

 สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช (PGR) 1,054,931.00 94,063,772.00 204,766.20 

 สารกําจัดหอยและหอยทาก (Mollussicide) 27,064.00 6,632,685.91 24,858.11 

 สารรมควันพิษ (Funigants) 745,204.00 107,949,575.73 462,862.14 

 สารกําจัดไสเดือนฝอย (Nematocide) 6.00 18,884.34 0.65 

  สารอื่น (Other) - - - 

รวม 96,793,387.27 13,228,976,669.52 49,138,777.85 

2.สารชีวภาพ สารชีวินทรียกําจัดศัตรูพืช (Bio-Pesticide) 59,686.00 22,594,259.00 - 

รวม 59,686.00 22,594,259.00 - 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมวิชาการเกษตร ป 2552–2556 
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3.1 ผลการตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร 

ผลการตรวจเลือดของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง พบวา ป 2552 จํานวนเกษตรกร 4,443 ราย สวน
ใหญอาการปลอดภัย รอยละ 36.8 รองลงมาอาการมีความเสี่ยง อาการไมปลอดภัย และอาการปกติ รอยละ 
33.08, 19.9 และ 10.1 ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่มีความเสี่ยง สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 945 ราย 
รองลงมาอําเภอกงหรา 177 ราย และอําเภอปาพะยอม 149 ราย ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่อาการไม
ปลอดภัย สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 421 ราย รองลงมาอําเภอกงหรา 358 ราย และอําเภอปาพะยอม 
75 ราย ตามลําดับ ป 2553 จํานวนเกษตรกร 4,543 ราย สวนใหญอาการปลอดภัย รอยละ 37.5 รองลงมา
อาการมีความเสี่ยง อาการไมปลอดภัย และอาการปกติ รอยละ 32.3, 15.2 และ 15.0 ตามลําดับ โดย
เกษตรกรที่มีความเสี่ยง สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 945 ราย รองลงมาอําเภอกงหรา 239 ราย และ
อําเภอปาบอน 87 ราย ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่อาการไมปลอดภัย สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 421 
ราย รองลงมาอําเภอกงหรา 201 ราย และอําเภอปาพะยอม 34 ราย ตามลําดับ ป 2554 จํานวนเกษตรกร 
8,903 ราย สวนใหญอาการมีความเสี่ยง รอยละ 36.6 รองลงมาอาการปลอดภัย อาการปกติ และอาการไม
ปลอดภัย รอยละ 30.3, 19.2 และ 13.9 ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่มีความเสี่ยง สวนใหญพบที่อําเภอเมือง
พัทลุง 1,545 ราย รองลงมาอําเภอกงหรา 309 ราย และอําเภอเขาชัยสน 307 ราย ตามลําดับสวนเกษตรกร
ที่อาการไมปลอดภัย สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 612 ราย รองลงมาอําเภอกงหรา 271 ราย และอําเภอ
ตะโหมด 114 ราย ตามลําดับ ป 2555 จํานวนเกษตรกร 15,941 ราย สวนใหญอาการมีความเสี่ยง รอยละ 
35.2 รองลงมาอาการปลอดภัย อาการไมปลอดภัย และอาการปกติ รอยละ 28.1, 17.0 และ 16.1 ตามลําดับ 
โดยเกษตรกรที่มีความเสี่ยง สวนใหญพบทีอ่ําเภอเมืองพทัลงุ 1,924 ราย รองลงมาอําเภอศรีบรรพต 561 ราย 
และอําเภอเขาชัยสน 532 ราย ตามลําดับสวนเกษตรกรที่อาการไมปลอดภัย สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 
895 ราย รองลงมาอําเภอกงหรา 440 ราย และอําเภอเขาชัยสน 300 ราย ตามลําดับ ป 2556 จํานวน
เกษตรกร 12,888 ราย สวนใหญอาการปลอดภัย รอยละ 38.7 รองลงมาอาการมีความเสีย่ง อาการปกติ และ
อาการไมปลอดภัย รอยละ 31.0, 17.8 และ 13.2 ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่มีความเสี่ยง สวนใหญพบที่
อําเภอเมืองพัทลุง 1,229 ราย รองลงมาอําเภอเขาชัยสน 653 ราย และอําเภอปากพะยูน 567 ราย 
ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่อาการไมปลอดภัย สวนใหญพบที่อําเภอเมืองพัทลุง 523 ราย รองลงมาอําเภอ
ปากพะยูน 248 ราย และอําเภอเขาชัยสน 230 ราย ตามลําดับ ดังตารางที่ 45 
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ตารางที่ 45 ผลการตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ระหวาง ป 2552-2556 

ลําดับ อําเภอ 
2552 2553 2554 

จํานวน (ราย) ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไมปลอดภัย จํานวน (ราย) ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไมปลอดภัย จํานวน (ราย) ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไมปลอดภัย 

1 เมืองพัทลุง 2,890 319 1,205 945 421 2,890 319 1,205 945 421 3,694 475 1,062 1,545 612 

2 กงหรา 603 6 50 177 358 566 26 100 239 201 618 0 38 309 271 

3 เขาชัยสน 109 1 41 60 7 29 1 9 19 - 406 30 63 307 6 

4 ตะโหมด 64 4 46 12 2 71 1 41 20 9 1,237 165 656 302 114 

5 ควนขนุน 67 48 - 19 - 88 51 10 26 1 400 86 109 155 50 

6 ปากพะยูน 90 0 52 28 10 150 8 84 44 14 531 195 129 173 34 

7 ศรีบรรพต 38 17 9 10 2 130 85 31 11 3 199 18 73 80 28 

8 ปาบอน - - - - - 157 23 47 87 - 153 42 57 54 - 

9 บางแกว 136 10 72 48 6 113 - 85 21 7 386 29 189 138 30 

10 ปาพะยอม 381 39 118 149 75 315 163 66 52 34 852 492 144 142 74 

11 ศรีนครินทร 65 5 41 18 1 34 4 25 5 - 427 180 180 50 17 

รวม 4,443 449 1,634 1,466 882 4,543 681 1,703 1,469 690 8,903 1,712 2,700 3,255 1,236 

รอยละ 100 10.1 36.8 33.0 19.9 100 15.0 37.5 32.3 15.2 100 19.2 30.3 36.6 13.9 
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ตารางที่ 45 (ตอ) ผลการตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ระหวาง ป 2552-2556 

ลําดับ 
อําเภอ 

2555 2556 

จํานวน (ราย) ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไมปลอดภัย จํานวน (ราย) ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไมปลอดภัย 

1 เมืองพัทลุง 6,032 1315 2,045 1,924 895 4,745 800 2,115 1,229 523 

2 กงหรา 1,199 27 210 522 440 797 48 221 363 193 

3 เขาชัยสน 978 34 125 532 300 1,168 67 208 653 230 

4 ตะโหมด 1,635 183 661 610 241 508 286 89 79 54 

5 ควนขนุน 642 123 63 245 93 953 147 621 191 58 

6 ปากพะยูน 1,267 177 398 525 197 1,395 191 395 567 248 

7 ศรีบรรพต 2,073 417 317 561 158 503 267 127 69 36 

8 ปาบอน 696 116 244 196 127 530 167 165 149 99 

9 บางแกว 556 36 185 219 116 904 123 410 286 86 

10 ปาพะยอม 556 114 169 195 78 1,004 90 413 341 159 

11 ศรีนครินทร 307 28 62 76 58 381 104 224 71 12 

รวม 15,941 2,570 4,479 5,605 2,703 12,888 2,290 4,988 3,998 1,698 

รอยละ 100 16.1 28.1 35.2 17.0 100 17.8 38.7 31.0 13.2 

ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 2557 
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3.2 การประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืชทางการเกษตร 

การสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ สวนใหญแสดงความรูสึกของเกษตรกรผานทาง
เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินและทําการประมวลผลความรูของเกษตรกร แบงเปน 4 ดาน คือ ขอมูลทั่วไป
ของเกษตรกร ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร ความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือ
สัมผัสสารเคมี และการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากเกษตรกร 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางของเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
จํานวน 47 ราย ใน 10 อําเภอ จาก 11 อําเภอ ไดผลการศึกษาดังน้ี 

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร พบวา เกษตรกรเปนเพศชาย รอยละ 66.0 และเพศหญิง รอยละ 34.0 
โดยมีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 57.4 รองลงมามีอายุระหวาง 40-50 ป รอยละ 34 สวนอายุ 30-40 ปและ
อายุตํ่ากวา 30 ป เทากับรอยละ 4.30 ตามลําดับ สวนใหญการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 63.0 
รองลงมามัธยมศึกษา ปริญญาตรี และ ปวช. - ปวส. รอยละ 21.7, 8.70 และ 6.50 ตามลําดับ ดังตาราง
ภาคผนวกที่ 7 

ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร พบวา เกษตรกรประกอบอาชีพทําสวน รอยละ 66.7 รองลงมา
ทํานา และทําไร รอยละ 25 และ 8.30 ตามลําดับ มีลักษณะการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย รอยละ 68.8 
รองลงมาใชสารเคมีตามคําแนะนําของกระทรวงเกษตรฯ อื่นๆ (การใชเคมีรวมกับอินทรีย หรือ GAP) และ 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 14.6, 12.5 และ 4.20 ตามลําดับ โดยมีตนทุนการผลิตเปนคาปุย รอยละ 73.8 
รองลงมาอื่น ๆ (คาจางคนงาน และคานํ้ามัน) และคายากําจัดศัตรูพืช รอยละ 14.8 และ 11.5 ตามลําดับ ดัง
ตารางภาคผนวกที่ 8 

ความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมี พบวา เกษตรกรเคยตรวจ
โรคหรือสุขภาพ รอยละ 55.3 และไมเคย รอยละ 44.7 โดยไมมีอาการผิดปกติ รอยละ 95.2 และมีอาการ
บางครั้ง รอยละ 4.80 สถานที่ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล รอยละ 66.7 รองลงมาอื่นๆ (อนามัย และ
อาสาสมัคร) และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 18.5 และ 14.8 ตามลําดับ มีอาการผิดปกติ
เล็กนอย รอยละ 100 โดยสาเหตุของโรคมาจากปุยเคมี รอยละ 66.7 และยาฆาหญา รอยละ 33.3 สวนใหญ
ปญหาและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รอยละ 72.2 และผลกระทบจากการทําเกษตร รอยละ 27.8 
หนวยงานที่เกี่ยวของในการใหคําแนะนําและคําปรึกษา ภาครัฐ รอยละ 92.3 และอื่นๆ (เรียนรูเอง) รอยละ 
7.70 ดังตารางภาคผนวกที่ 9 

 

 
ภาพที่ 24 การลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมตัวอยางของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 
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การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากเกษตรกร พบวา ในรอบ 1 ปที่ผานมาเกษตรกรกลุมตัวอยางเขา
รับการตรวจโรคหรือสุขภาพ จําแนกตามเพศ พบวากลุมตัวอยางที่เคยตรวจโรคหรือสุขภาพเปน เพศชาย รอยละ 
58.1 และ เพศหญิง รอยละ 50.0 เกษตรกรมีอาการผิดปกติเปนบางครั้งหลังจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปน 
เพศชาย รอยละ 3.60 และเพศหญิง รอยละ 7.10 สวนใหญมีอาการเล็กนอย เชน คันผิวหนัง ผิวแหง ผิวแตก เปน
ตน ดังตารางที่ 46 โดยสาเหตุของโรค จําแนกตามอาชีพ คือ ปุยเคมี และยาฆาหญา สวนใหญประกอบอาชีพ
ทําสวน ดังตารางที่ 47 

ตารางที่ 46 อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จําแนกตามเพศ จังหวัดพัทลุง 

=47 

ขอมูลเกษตรกร ชาย หญิง 

1.เกษตรกรเขารับการตรวจโรคหรือสุขภาพ (รอยละ)   

 เคย 58.1 50.0 

 ไมเคย 41.9 50.0 

2.เกษตรกรมีอาการผิดปกติหลงัจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (รอยละ)   

 ไมมี 96.4 92.9 

 มีบางครัง้ 3.60 7.10 

 มีเปนประจํา - - 

3.อาการผิดปกติหลงัจากการใชสารเคมกีําจัดศัตรพูืช (รอยละ)   

 อาการเล็กนอย 100 100 

 อาการปานกลาง - - 

 อาการรุนแรง - - 
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ตารางที่ 47 สาเหตุของโรค จําแนกตามอาชีพ จังหวัดพัทลุง 

อาชีพ 
สาเหตุของโรค (จํานวน) รวม 

ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ยาฆาเพลี้ย ยาฆาเช้ือรา ยาฆาหนอน ปุยเคม ี ฝุนละออง หมอกและควันไฟ อื่นๆ 

ทํานา - - - - - - - - - - 

ทําไร - - - - - - - - - - 

ทําสวน - 1 - - - 2 - - - 3 

ปศุสัตว - - - - - - - - - - 

ประมง - - - - - - - - - - 

อื่น ๆ - - - - - - - - - - 

รวม - 1 - - - 2 - - - 3 
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จากการสํารวจความคิดเห็นการติดตามอาการผิดปกติของเกษตรกรในแตละอําเภอหลังการใช
สารเคมีทางการเกษตร จังหวัดพัทลุง จํานวน 10 อําเภอ จาก 11 อําเภอ พบวา เกษตรกรมีอาการผิดปกติ
บางครั้ง เชน เจ็บคอ คอแหง เวียนศีรษะ และผื่นคันที่ผิวหนัง โดยเกษตรกรมีคาของแบบสอบถามแสดงวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติระหวางคนที่ไมแสดงอาการกับคนที่แสดงอาการ ซึ่งสวนใหญไมแสดงอาการอยาง
เดนชัด จํานวน 10 อําเภอ สวนที่แสดงอาการผิดปกติมากที่สุดคือ อําเภอปาบอนและอําเภอบางแกว เทากับ
รอยละ 14.3 ดังตารางที่ 48 น่ันคือ เกษตรกรเกือบทุกอําเภอมีความรูสึกวาตัวเองปลอดภัยและไมไดรับ
ผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี 

ตารางที่ 48 ความสัมพันธระหวางอําเภอและอาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดพัทลุง 

ลําดับ อําเภอ 
อาการผิดปกติ จํานวน (รอยละ) P-value = 0.928 

ไมมีอาการ มีอาการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 เมืองพัทลุง 5 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

2 ควนขนุน 5 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

3 ศรีนครินทร 5 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

4 ปาพะยอม 4 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

5 เขาชัยสน 3 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

6 กงหรา 2 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

7 ปากพะยูน 2 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

8 ศรีบรรพต 2 (100) 0 (0.00) 1.00 0.000 

9 ปาบอน 6 (85.7) 1 (14.3) 1.14 0.378 

10 บางแกว 6 (85.7) 1 (14.3) 1.14 0.378 

หมายเหตุ: คา P-value > 0.05 แสดงวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
จากการรายงานขอมูลจากภายในกรมพัฒนาที่ดิน และการรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากหลาย

หนวยงานนํามาประมวลผลแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) ทําใหสามารถ
สรุปประเด็นตางๆ ที่จะช้ีเปาหมายและขับเคลื่อน เมืองเกษตรสีเขียงจังหวัดพัทลุง สรุปผลการดําเนินงาน          
4 ประเด็นหลัก ดังน้ี การวิเคราะหขอมูลโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
Systems: GIS) โดยวิธีหาดัชนีบงช้ีศักยภาพของพื้นที่ (Land Index) การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีใน
เกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัด และการประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใช
หรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืช จากการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของเกษตรกรโดยตรง โดย 

1. ไดตัวช้ีวัดพื้นฐานซึ่งแบงเปนการศึกษาสมบัติของดินทางเคมีและกายภาพ การศึกษาสมบัติทาง
คุณภาพของนํ้าผิวดินที่เหมาะสม และการกําหนดขอบเขตเมืองเกษตรสีเขียวใหหางจากพื้นที่ต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อไมใหเกิดการปนเปอนจากสารพิษตกคางในการผลิตอาหารของแต
ละพื้นที่ การสรางตัวช้ีวัดพื้นฐานดังกลาวจะเกิดข้ึนจากการรวบรวมขอมูล 26 ดาน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดพื้นฐานของ
เมืองเกษตรสีเขียว 

2. จากการรวบรวมขอมูล 26 ดาน แบงเปนขอมูลทางดานบวก 22 ดาน ไดแก 1) คาปริมาณนํ้าฝน 
2) พื้นที่ชลประทาน 3) คาความอุดมสมบูรณของดิน 4) คาระดับความเปนกรดดางของดิน 5) พื้นที่เหมาะสม
สําหรับเกษตรอินทรีย 6) คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 7) คาปริมาณคารบอนของดิน 8) คาปริมาณ
ไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน 9) คาปริมาณฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนของดิน 10) คาปริมาณ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน 11) คาปริมาณแคลเซียมของดิน 12) คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน          
13) คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 14) คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน 
15) คาความหนาแนนรวมของดิน 16) คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 17) คาปริมาณความ
ตองการปูน ของดิน 18) คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 19) คาความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า 20) คา
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า 21) คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า 
และ 22) คาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า สําหรับดานลบ 4 ดาน ซึ่งดานบวก ไดแก 1) จุดที่ต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรม 2) พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม 3) พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และ 4) พื้นที่ไดรับ
ผลกระทบจากดินถลม 

3. การประสานฐานขอมูลจากหนวยงานตางๆ ซึ่งมีกระทรวงหลักๆ ไดแก 1) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดแก สํานักตางๆ ภายในกรม สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร 2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล 3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา 4) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5) กระทรวงสาธารณสุข ไดแก สาธารณสุขจังหวัด 6) กระทรวงมหาดไทย 
ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน ซึ่งไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากทั้งภายในและภายนอกเปนอยางดี 

การหาพื้นที่เหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดพัทลุง โดยใชกระบวนการ
ลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลาํดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) รวมกับดัชนีบงช้ีศักยภาพของ
พื้นที่ (Land Index) เปนการหาความเหมาะสมของพื้นที่โดยศึกษาจากปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ เกษตร
อินทรีย (Organic Farming) การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: 
GAP) ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General Water Quality Index: WQI) และการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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(Environmental Impact Assessment: EIA) เปนตน ผลจากการวิเคราะหสามารถบงช้ีอําเภอที่มีความ
เหมาะสมในการดําเนินงานกอน 5 อันดับแรก คือ อําเภอปาพะยอม มีพื้นที่เหมาะสม 0.2446 ไร หรือ รอยละ 
24.46 อําเภอบางแกว มีพื้นที่เหมาะสม 0.0780 ไร หรือ รอยละ 7.80 อําเภอศรีบรรพต และกิ่งอําเภอศรีนครินทร 
มีพื้นที่เหมาะสม เทากับ 0.0534 ไร หรือ รอยละ 5.34 อําเภอควนขนุน มีพื้นที่เหมาะสม 0.0528 ไร หรือ            
รอยละ 5.28 และอําเภอเขาชัยสน มีพื้นที่เหมาะสม 0.0307 ไร หรือ รอยละ 3.07 สําหรับพื้นที่เหมาะสมนอย
ที่สุด คือ อําเภอปาบอน ตามลําดับ 

การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พบวา แนวโนม
ต้ังแตป 2552-2556 ที่ผานมา ผลตรวจเลือดมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยคือ อําเภอเมืองพัทลุง เน่ืองจาก
ผลผลิตทางการเกษตรไดนําเขามาเปนสินคาเกษตรที่จําเปนในเขตเมืองจํานวนมาก เพราะเปนศูนยกลางการ
จําหนายสินคา จึงทําใหผูผลิตหรือเกษตรกรขาดความระมัดระวังในกระบวนการผลิต โดยการใชสารเคมีปริมาณ
มากเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงเกษตรกรทําการเกษตรมาเปนเวลานานอาจทําใหมีสารเคมีตกคาง นอกจากน้ี การ
ประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืช จากการ
สํารวจและเกบ็รวบรวมขอมลูของเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม พบวา เกษตรกรมีอาการผดิปกติมากที่สุด ในพื้นที่
อําเภอปาบอน และอําเภอบางแกว ซึ่งไดจากความรูสึกของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีหรือการทําเกษตรแบบปลอดภัย โดยกลุมเปาหมายของสาธารณสุขจังหวัดมีทั้ง
ที่เปนประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดินนําขอมูลการสํารวจความคิดเห็นจากกลุม
เกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง โดยตรงทําใหผลตรวจเลือดในกลุมที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยเปนคน
ละกลุมเปาหมายในการสํารวจ จึงทําใหผลการวิเคราะหที่ไดแตกตางกัน 

4. จากการประมวลผลและจัดทําฐานขอมูลของจังหวัดพัทลุง ก็ไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ซึ่งถูก
จัดเตรียมในรูปที่เปนเอกสารวิชาการ และลงในรูปพื้นที่ทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยจะสงใหแต
ละจังหวัดจัดเตรียมและปรับแผนในการปฏิบัติในปตอๆ ไป 

2. ขอเสนอแนะ 
1. ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรู ถึงผลกระทบดานลบ ในการใชสารเคมีทาง

การเกษตรที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสมรวมทั้งรวมกันปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบ สําหรับทุก
คนที่เกี่ยวของในหวงโซการผลิตอาหารและการเกษตร 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเผยแพรความรูในการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
แกเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและรณรงคใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

3. สงเสริมใหองคกรผูบรโิภคหรอืหนวยงานทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวของกบัการคุมครองผูบริโภคมีบทบาท
ในการเขามากําหนดมาตรฐานและกฎเกณฑตางๆ เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรปราศจากสารพิษตกคาง 

4. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรควบคุมการโฆษณาสินคาสารเคมีทางการเกษตรทางสื่อ
แขนงตางๆ ใหมีความเหมาะสมรวมทั้งใหมีขอความเตือนภัยของสารเคมีชนิดน้ันๆ ปรากฏอยูดวยเสมอ 

5. จัดต้ังกองทุนโดยการจัดเก็บจากผูประกอบการที่นําเขาผลิตและจําหนายสารเคมีทางการเกษตร
เพื่อนํามาใชในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

6. รัฐควรควบคุมชองทางการจําหนายสารเคมีทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด
และกําหนดใหมีผูเช่ียวชาญดานสารเคมีหรือผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจํารานขายสารเคมีทาง
การเกษตรรวมทั้งควบคุมการสงเสริมการขายสารเคมีหรือวัตถุมีพิษทางการเกษตรอยางไรจรรยาบรรณของผู
จําหนายสารเคมีทางการเกษตร เชน การใหรางวัลในการสงเสริมการขายกับตัวแทนจําหนายเปนตน 
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7. ควรยกเลิกการข้ึนทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรที่มีพิษรุนแรง เชน คารโบฟูราน เมทโทมิล อีพี
เอ็นไดโครโตฟอส เปนตน ซึ่งเปนสารเคมีที่สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรป และอีกหลายประเทศในเอเชียหามใชแลว 

8. รัฐบาลควรศึกษาขอมูลของคูคาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรป และประเทศคูคาที่สําคัญ
อื่นๆ และกฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสินคาทาง
การเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศตางๆ เหลาน้ัน ทั้งน้ีเพื่อลดความสูญเสียทางดานการคาจาก
การกีดกันหรือยกเลิกสินคาเกษตรของไทย 

9. จัดต้ังศูนยกลางการแจงเตือนภัยดานอาหารที่สามารถสื่อสารตอสาธารณะไดทันตอสถานการณ
อยางเปนรูปธรรม 

10. ผูวาราชการจังหวัดทําการรวบรวมทั้งปริมาณและชนิดของสารพิษอันตรายโดยรวมมือกับ กรม
วิชาการเกษตรที่ข้ึนทะเบียนนําเขาสารพิษทางการเกษตร และพาณิชยจังหวัด คอยควบคุมสารพิษเปนลําดับ
แรกและสาธารณสุขประจาํจังหวัดคอยรายงานผลเลือดของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดใหคอยเฝาระวัง
ความปลอดภัยใหชุมชนเขาใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด 

11. การกําหนดพื้นที่เปาหมายทั้งจังหวัดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัดของ
จังหวัดพัทลุง เพื่อใหการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวเปนรูปธรรม เพราะการที่มีหลายหนวยงานหากผูวา
ราชการจังหวัดใหความสําคัญในจังหวัดน้ันๆ จะสามารถดําเนินการไดสอดรับกันทั้งระบบ ยกตัวอยางเชน 
การนําสารพิษทางการเกษตรเขาสูจังหวัดทางกรมวิชาการเกษตรข้ึนทะเบียนสารพิษและมีผูประกอบการราย
ยอยจํานวนมากนํามาขายภายใน หากไมติดตามปริมาณสารพิษก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ของจังหวัด ดังน้ัน 
กรมวิชาการเกษตรตองเฝาติดตามปริมาณการกระจายของรานคา และการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตวามีคา
เกินมาตรฐานที่กําหนดหรอืไม นอกจากน้ีทางสาธารณสุขจังหวัดจําเปนตองกําหนดตารางเวลาและปฏิทินของ
หนวยงานใหสอดคลองกับการทํางานของเกษตรจังหวัดและกรมวิชาการเกษตรตรวจหาสารพิษในเลือดของ
เกษตรกรและผูบริโภค เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนภาพโดยแทจริง หากไมดําเนินการใหสอดรับกันขอมูลที่ไดก็
จะไมเปนประโยชนตอการขับเคลือ่นเมืองเกษตรสีเขียวของแตละจังหวัดไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเรื่องดังกลาว
เปนเพียงเรื่องเดียวที่ยกตัวอยางใหเห็นอยางเดนชัด เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถกําหนดเปาหมายได
ชัดเจนข้ึนและมีแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกันไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

3. ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ไดรับประโยชนโดยตรง ทั้งดานสิ่งแวดลอมที่ดี และอาหารที่มีคุณภาพ 
2. เปนศูนยกลางของภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางย่ังยืน 
3. เปนจังหวัดตนแบบ ในการพัฒนา พื้นที่ สินคา และคน ใหกับกลุมจังหวัดใกลเคียง 
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สวนท่ี 1 แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 

วิสัยทัศนจังหวัด “เมืองเกษตรยั่งยืน ทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดดเดน คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตร และผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ิน 
เปาประสงค 1.1 จังหวัดพัทลุงมีรายไดภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตร และผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ินที่เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ      1.1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ยางพารา ปาลม

นํ้ามัน ขาว ปศุสัตวประมง ที่มี ศักยภาพเนนเชิงสรางสรรคใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

1.1.2 สงเสริมการพฒันาสูเมืองปศุสตัวเขมแข็งดวยระบบการผลิตและระบบตลาดกลาง         
ปศุสัตวการเปนแหลงรวบรวม แหลงพัก และแหลงพัฒนาคุณภาพปศุสัตวสู
การคา การสงออกปศุสัตวตามมาตรฐานสากล และการอนุรักษและสงเสริมการ
ผลิตพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อความโดดเดนประจําภูมิภาค 

1.1.3 สงเสริมและสรางสรรคมลูคาเพิม่จากผลติภัณฑภูมิปญญาของจงัหวัดใหเปนแหลง         
สรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดแกชุมชนและการอนุรักษที่ย่ังยืน 

1.1.4 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผลผลิตสินคา
เกษตร และอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตรที่มีศักยภาพใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
และการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

1.1.5 แสวงหาความรวมมือเพื่อการนําเขา และพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรกับกลุม
ประเทศประชาคมเครือขายในอาเซียน 

1.1.6 สรางองคความรู พัฒนาเทคโนโลยี จัดการสารสนเทศการเกษตรทีเ่ปนระบบ และ
ปรับปรุงระบบการเฝาระวัง และเตือนภัยทางการเกษตรทั้งจากธรรมชาติ และ
การแขงขันกับภายนอก 

1.1.7 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกรในการ
ผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัดในการรวมกลุม และการมีศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองทางปจจัยการผลิต 

1.1.8 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทางบก และทางราง และ
ระบบการโลจิสติกสที่เนนการเช่ือมตอกับโครงขายการคมนาคมจากกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอาวไทยสูกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ออกสูประเทศมาเลเซีย และ
ประชาคมอาเซียน 

1.1.9 เสริมสรางการเกษตรพื้นที่ เชิงสรางสรรคกับมาตรฐานฟารมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบครบวงจร 
เปาประสงค 2.1 จังหวัดพัทลุงมีผูมาเย่ียมเยือน และมีรายไดจากากรทองเที่ยวเพิ่มข้ึน แหลงทองเที่ยว

ไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล 
กลยุทธ      2.1.1 สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกที่มุงเนนการนําเสนอการเปนพื้นที่นา

เที่ยว อบอุน ปลอดภัย และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย มีมาตรฐาน และ
สามารถเช่ือมตอเสนทางการทองเที่ยวกับจังหวัดใกลเคียง 

2.1.2 เสริมสรางขีดความ สามารถของบุคลากร ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและเตรียมพรอมชุมชนในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศนและประชาคมการทองเที่ยวอาเซียน 

2.1.3 ปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเที่ยวโครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนระดับช้ันนํา สรรคสรางมูลคาวิถีชีวิต วิถีชุมชน ประเพณี 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ใหมีจุดขายที่แตกตางในการกระตุนการทองเที่ยว
จากจังหวัดใกลเคียงและประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
เปาประสงค 3.1 คนพัทลุงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการศึกษา มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพยสิน มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ ไดรับบริการทางการแพทยที่ดี มี
ครอบครัวอบอุน มั่นคง และชุมชนเขมแข็ง 

กลยุทธ      3.1.1 สงเสริมการพัฒนาสูชุมชนสุขภาวะดีที่เขมแข็ง ดวยพลังการบูรณาการรวมใน
ชุมชน และทุกภาคสวน 

3.1.2 สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนดวยกลไกการศึกษา และการเรียนรูดวย
ตนเองอยางเขาถึงตอเน่ือง 

3.1.3 เตรียมความพรอมชุมชนสูอาเซียนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพสากล 
และใชโอกาสในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และเปน
พลังในการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 

3.1.4 พัฒนาระบบบริการภาครัฐเพิม่ประสิทธิภาพการคุมครองสิทธ์ิประชาชน และการ
จัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึง และการมีสวนรวมในการพัฒนา 

3.1.5 สรางเสริมทัศนคติ ความรัก ความภาคภูมิใจในการเปนคนพัทลุงแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทุกระดับในการรวมพัฒนาแผนดินเกิดใหนาอยู มีคุณธรรม 
จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดใหย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
เปาประสงค 4.1 ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ มีสิ่งแวดลอมที่ดีเปนเมืองสีเขียว 
กลยุทธ      4.1.1 สงเสริมกระแสอนุรักษ และการจัดการปญหาการบุกรุก ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

ดวยพลังประชาชน และชุมชนในพื้นที่ดวยการสนับสนุนอยางตอเน่ือง และเขาถึง
จากกลไกภาครัฐ และทองถ่ิน 

4.1.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา และนิเวศนปาเขาของจังหวัดให
ไดรับการดูแลและจัดการอยางเหมาะสม โดยเนนการสรางเสริมการมีสวนรวม
จากชุมชน และการใชประโยชนจากทรัพยากรที่คุมคา 
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4.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าที่เนนสรางโครงขาย และการบริหารการใชให
เกิดประโยชนทางการเกษตรและการทองเที่ยว 

4.1.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าเสีย และมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบย่ังยืน โดย
การมีสวนรวมของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
เปาประสงค 5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ และขีดความสามารถขององคกรรัฐ ในการใหบริการ

ประชาชน 
กลยุทธ       5.1.1 เสริมสรางความเช่ือมั่นในระบบบริการของภาครัฐ ดวยกลไกการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน และการพัฒนาคุณภาพที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ 

5.1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน/ทองถ่ิน ในการรวมคิด รวมทํา รวม
รับผิดชอบ ในการเฝาระวังอบายมุข อาชญากรรม และภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบตอความสงบสุขของหมูบาน/ชุมชน 

5.1.3 การพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐาน (ประปา ไฟฟา ถนน อินเตอรเน็ต) เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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สวนท่ี 2 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 6 จังหวัด 
ตารางภาคผนวกที ่1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลนอย จังหวัดพทัลงุ แตละไตรมาส ป 2554 

. สถานี ที่ตั้ง 
พิกัด DO (mg/L) BOD (mg/L) TCB (M.P.N/100L) 

X Y 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่  

4 

2554 PAC1 สะพานคลองปาพะยอม 604068 865791 6.00 6.40 4.40 4.60 1.70 1.30 1.90 1.80 1,600.00  2,400.00  1,600.00  16,000.00  

2554 PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ 596803 864573 7.20 7.80 8.20 8.40 0.70 1.20 0.50 1.50 20,000.00  920.00  540.00  230.00  

2554 PAC3 บานทุงหนําวัว 593779 862761 7.40 7.00 7.20 7.40 0.80 1.50 0.70 1.00 20,000.00  3,500.00  350.00  1,100.00  

2554 TNC1 บานปากประ 626435 854112 4.00 5.90 5.00 4.40 2.60 1.70 4.20 3.10 790.00  230.00  16,000.00  1,100.00  

2554 TNC2 บานตลาดปากคลอง 619010 855152 4.10 5.10 4.80 4.60 1.50 1.40 3.90 3.40 1,600.00  16,001.00  9,200.00  16,000.00  

2554 TNC3 บานควนขนุน 611741 854977 6.50 6.50 6.80 3.60 1.10 0.90 4.10 3.70 1,600.00  16,001.00  170.00  160,001.00  

2554 NTC1 ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที1่ 626466 842223 3.20 5.40 3.40 3.80 3.80 1.20 2.80 2.90 1,100.00  3,500.00  3,500.00  3,300.00  

2554 NTC2 สะพาน คสล.บานตํานาน 618745 840246 7.00 7.20 6.80 7.00 1.20 0.80 1.20 0.90 1,700.00  3,500.00  1,300.00  16,000.00  

2554 NTC3 สะพานขามวัดคงคา ม.4 611778 839177 6.20 7.60 6.60 7.00 0.80 2.30 1.20 1.20 2,400.00  1,100.00  1,300.00  170.00  

2554 TKC1 สะพานบานปากพล 635339 825237 1.40 6.60 6.60 6.40 3.00 2.30 4.60 4.10 1,400.00  130.00  1,700.00  2,800.00  

2554 TKC2 แกงนํ้าหูแร 626335 819792 6.60 5.50 6.20 6.80 2.30 0.50 2.00 1.30 4,000.00  490.00  230.00  110.00  

2554 TKC3 สะพานคลองทาเชียด 622872 810973 6.50 6.50 6.40 7.40 3.10 0.80 2.90 1.60 3,500.00  16,001.00  1,600.00  5,400.00  

2554 PBC1 สะพานปากคลองปาบอน 641586 814035 0.20 5.20 1.80 3.40 4.50 3.60 3.50 2.10 9,200.00  16,000.00  1,700.00  16,000.00  

2554 PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 636131 812966 6.20 5.20 3.60 3.20 1.10 0.90 1.40 1.50 220.00  240.00  1,100.00  2,400.00  

2554 PBC3 สะพานบานปาบอน 628953 804437 7.00 7.00 6.60 7.40 1.60 0.80 0.70 2.70 170.00  350.00  540.00  1,100.00  

2554 PRC1 วัดควนเพ็ง 643296 799129 6.60 6.20 6.20 6.00 1.00 1.20 1.20 1.50 540.00  2,400.00  2,400.00  3,500.00  

2554 PRC2 วัดพรุพอ 636711 794968 7.40 7.00 6.80 5.00 1.70 2.30 0.90 0.80 1,300.00  230.00  540.00  490.00  

2554 PRC3 สะพานคลองพรุพอ 635194 794888 7.00 7.20 8.00 6.00 2.10 1.00 0.90 2.20 490.00  460.00  540.00  790.00  

2554 SK7.5 ปากคลองปากพล 636008 802573 6.80 5.90 6.60 6.40 2.60 1.40 3.70 3.20 230.00  1,300.00  5,400.00  16,000.00  
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ตารางภาคผนวกที ่1 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลนอย จังหวัดพัทลุง แตละไตรมาส ป 2554 

 
 

ว/ด/ป สถานี ที่ตั้ง 

พิกัด FCB NH3 WQI 

X Y 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่  

4 

ไตร
มาสที่ 

1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาสที่ 
4 

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาสที่ 
4 

2554 PAC1 สะพานคลองปาพะยอม 604068 865791 1,600.00 1,300.00 1,600.00 9,200.00 0.00 0.0447 0 0.042 69.79 70.48 67.39 59.54 

2554 PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ 596803 864573 9,200.00 540.00 350.00 230.00 0.08 0.457 0 0.045 61.85 72.43 85.16 81.81 

2554 PAC3 บานทุงหนําวัว 593779 862761 20,000.00 3,500.00 240.00 1,100.00 0.08 0.063 0.007 0.053 60.88 68.02 82.76 75.5 

2554 TNC1 บานปากประ 626435 854112 790.00 230.00 16,000.00 490.00 0.07 0.075 0 0.05 60.36 74.32 48.54 61.35 

2554 TNC2 บานตลาดปากคลอง 619010 855152 1,600.00 1,601.00 9,200.00 9,200.00 0.06 0.008 0 0.053 67.37 64.48 55.3 54.28 

2554 TNC3 บานควนขนุน 611741 854977 1,600.00 1,601.00 11.00 160,001.00 0.04 0.166 0 0.087 72.29 64.31 62.2 48.2 

2554 NTC1 ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 1 626466 842223 1,100.00 2,400.00 1,300.00 3,300.00 0.07 0.0102 0.056 0.011 57.85 68.08 59.07 59.85 

2554 NTC2 สะพาน คสล.บานตํานาน 618745 840246 1,700.00 3,500.00 790.00 16,000.00 0.03 0.0129 0.034 0 73.18 72.53 84.67 62.54 

2554 NTC3 สะพานขามวัดคงคา ม.4 611778 839177 2,400.00 700.00 1,300.00 130.00 0.00 0 0 0.011 72.18 69.32 73.6 90.96 

2554 TKC1 สะพานบานปากพล 635339 825237 1,400.00 78.00 1,700.00 2,800.00 0.12 0.011 0.095 0.004 47.92 71.34 55.7 51.23 

2554 TKC2 แกงนํ้าหูแร 626335 819792 3,400.00 330.00 130.00 110.00 0.04 0.006 0.036 0.001 59.09 89.34 75.338 90.58 

2554 TKC3 สะพานคลองทาเชียด 622872 810973 3,500.00 16,001.00 130.00 3,500.00 0.06 0 0.169 0.001 56.51 61.71 63 68.28 

2554 PBC1 สะพานปากคลองปาบอน 641586 814035 2,400.00 16,000.00 1,400.00 9,200.00 0.08 0.004 0.011 0.001 41.35 55.2 50.15 57.1 

2554 PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 636131 812966 170.00 130.00 1,100.00 1,300.00 0.05 0.0088 0.121 0.002 87.66 89.17 65.53 65.39 

2554 PBC3 สะพานบานปาบอน 628953 804437 110.00 350.00 540.00 1,100.00 0.02 0.032 0.182 0.001 79.37 90.52 84.56 65.78 

2554 PRC1 วัดควนเพ็ง 643296 799129 540.00 2,400.00 2,400.00 790.00 0.07 0.0094 0.198 0 86.3 70.64 65.63 79.97 

2554 PRC2 วัดพรุพอ 636711 794968 1,300.00 230.00 170.00 330.00 0.00 0.015 0.067 0 73.57 71.32 89.63 87.68 

2554 PRC3 สะพานคลองพรุพอ 635194 794888 330.00 460.00 94.00 330.00 0.02 0.128 0.078 0 70.83 87.007 82.67 67.98 

จ SK7.5 ปากคลองปากพล 636008 802573 230.00 1,300.00 5,400.00 92,000.00 0.09 0 0.118 0 67.83 71.27 58.91 52.67 
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สวนท่ี 3 การนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ตารางภาคผนวกที ่2 ปริมาณและมลูคาการนําเขาปุยเคมีสตูรที่สําคัญ ป 2551-2555 (ลานบาทตอตัน) 

สูตรปุย 
2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

แมปุย  

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 

ปุยสูตร  

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 

อื่น ๆ 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 

ที่มา : ฝายปุยเคมี กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2557 
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ตารางภาคผนวกที ่3 ราคาปุยเคมสีูตรที่สําคัญ ณ ระดับราคานําเขา (CIF) ราคาขายสงกรงุเทพฯ และราคาขายปลีกทองถ่ินรายเดือน ป 2556-2557 (บาทตอตัน) 

สูตรปุย 
ลักษณะราคา 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. 

 นําเขา C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

21-0-0 ขายสงกรุงเทพฯ 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 

 ขายปลีกทองถิ่น 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 

 นําเขา C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

46-0-0 ขายสงกรุงเทพฯ 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 

 ขายปลีกทองถิ่น 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 

นําเขา C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขายสงกรุงเทพฯ 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 

ขายปลีกทองถิ่น 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 

นําเขา C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขายสงกรุงเทพฯ 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 

ขายปลีกทองถิ่น 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 

นําเขา C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขายสงกรุงเทพฯ 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 

ขายปลีกทองถิ่น 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 

นําเขา C.I.F (เทกอง) - - - - - - - - - - - - - 

ขายสงกรุงเทพฯ 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 

ขายปลีกทองถิ่น 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 

อัตราแลกเปล่ียน (บาท/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 

ที่มา : ฝายปุยเคมี กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2557 
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ตารางภาคผนวกที ่4 ราคานําเขา (CIF) ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลกีในตลาดทองถ่ินของปุยเคมสีตูรที่สําคัญ ป 2548-2555 (บาทตอตัน) 

สูตรปุย ลักษณะราคา 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

21-0-0 

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

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

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

46-0-0 

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

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

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

16-20-0 

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

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

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

16-16-8 

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

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

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

15-15-15 

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

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

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

13-13-21 

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

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

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

ที่มา : ฝายปุยเคมี กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2557 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 รายงานสรปุการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2555 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 (ตอ) รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2555 
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สวนท่ี 4 ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม แตละอําเภอ ใน 6 จังหวัด 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม รายอําเภอ จังหวัดพัทลุง 

อําเภอ จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

พื้นที่  
(ตาราง

กิโลเมตร) 

ความ
หนาแนน 

ระดับช้ันความ
หนาแนน 

ศรีบรรพต 13 239.9910 0.0542  

กิ่งอําเภอศรี
นครินทร 

15 252.4578 0.0594  

ปาบอน 47 485.2515 0.0969  

ตะโหมด 29 276.7049 0.1048 นอยที่สุด 

ปากพะยูน 65 483.1861 0.1345  

กงหรา 42 305.0013 0.1377  

ปาพะยอม 42 302.1381 0.1390  

เขาชัยสน 106 335.5622 0.3159  

บางแกว 57 154.9948 0.3678 ปานกลาง 

ควนขนุน 213 540.3551 0.3942  

เมืองพัทลุง 342 484.3013 0.7062 มากที่สุด 

รวม 971 3859.9441 2.5105 - 

max 342 540.3551 0.6329 - 

min 13 154.9948 0.0839 - 

หมายเหตุ:  ชวง 0–0.1412          คาความหนาแนนนอยที่สุด 
    ชวง 0.1413–0.2824   คาความหนาแนนนอย 
    ชวง 0.2825–0.4236   คาความหนาแนนปานกลาง 
    ชวง 0.4237–0.5648   คาความหนาแนนมาก 
    ชวง 0.5649–0.7062   คาความหนาแนนมากที่สุด 
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สวนท่ี 5 แบบประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร จังหวัดพัทลงุ 

=47 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 31 66.0 
 หญิง 16 34.0 

  47 100 

อายุ ตํ่ากวา 30 ป 2 4.30 
 30 - 40 ป 2 4.30 
 40 - 50 ป 16 34.0 
 มากกวา 50 ป 27 57.4 

  47 100 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 29 63.0 
 มัธยมศึกษา 10 21.7 
 ปวช. - ปวส. 3 6.50 
 ปริญญาตร ี 4 8.70 
 สูงกวาปริญญาตร ี - - 

  46 100 

Missing  1  

หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทาํการตอบในขอน้ันๆ 
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ตารางภาคผนวกที่ 8 ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 

=47 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

อาชีพ ทํานา 12 25.0 

 ทําไร 4 8.30 

 ทําสวน 32 66.7 

 ปศุสัตว - - 

 ประมง - - 

 อื่น ๆ - - 

  48 100 

การปลูกพืช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 2 4.20 

 สารเคมีตามคําแนะนําของกระทรวงเกษตรฯ 7 14.6 

 เกษตรอินทรีย 33 68.8 

 อื่น ๆ 6 12.5 

  48 100 

ตนทุนการผลิต คาปุย 45 73.8 

 คายากําจัดศัตรูพืช 7 11.5 

 อื่น ๆ 9 14.8 

  61 100 

หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทาํการตอบในขอน้ันๆ 
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ตารางภาคผนวกที่ 9 อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดพัทลุง 

=47 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เคยตรวจโรคหรือไม เคย 26 55.3 

 ไมเคย 21 44.7 

  47 100 

มีอาการผิดปกติหรือไม ไมมี 40 95.2 

 มีบางครัง้ 2 4.80 

 มีเปนประจํา - - 

  42 100 

Missing  5  

สถานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล 18 66.7 

 กรมควบคุมโรค - - 

 รพสต. 4 14.8 

 อื่น ๆ 5 18.5 

  27 100 

อาการผิดปกติ อาการเล็กนอย 2 100 

 อาการปานกลาง - - 

 อาการรุนแรง - - 

  2 100 

Missing  45  

หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทาํการตอบในขอน้ันๆ 
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ตารางภาคผนวกที่ 9 (ตอ) อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จงัหวัดพัทลุง 

=47 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

สาเหตุของโรค ยาฆาแมลง - - 

 ยาฆาหญา 1 33.3 

 ยาฆาเพลี้ย - - 

 ยาฆาเช้ือรา - - 

 ยาฆาหนอน - - 

 ปุยเคม ี 2 66.7 

 ฝุนละออง - - 

 หมอกและควันไฟ - - 

 อื่น ๆ - - 

  3 100 

Missing  44  

ปญหาและผลกระทบ ภัยธรรมชาติ 13 72.2 

 ผลกระทบจากการทําเกษตร 5 27.8 

 ผลกระทบจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม - - 

  18 100 

Missing  29  

หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาครัฐ 36 92.3 

 ภาคเอกชน - - 

 อื่น ๆ 3 7.70 

  39 100 

Missing  8  

หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทาํการตอบในขอน้ันๆ 

ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะหทางสถิติอาการผิดปกติหลงัจากใชสารเคมี จังหวัดพัทลุง 

ANOVA 

มีอาการผิดปกติหลังใชสารเคมหีรอืไม 

ปที่ 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .190 9 .021 .395 .928 

Within Groups 1.714 32 .054   

Total 1.905 41    

 



คณะทํางานโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบกรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 

1. นายอภิชาต  จงสกลุ    ที่ปรกึษา 
2. นายอนุสรณ  จันทนโรจน   ที่ปรกึษา 
3. นายสมโสถต์ิ  ดําเนินงาม   ประธานคณะทํางาน 
4. นายนุกูล  แสงทอง    คณะทํางาน 
5. นายมานิตย  พุมรมไทร   คณะทํางาน 
6. นายชยุต  ราชาตัน    คณะทํางาน 
7. นายปรีชา  โหนแหยม    คณะทํางาน 
8. นายวิชัย  ลิมโพธ์ิทอง    คณะทํางาน 
9. นายณรงค  ทองเหล    คณะทํางาน 
10. นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล   คณะทํางาน 
11. นายสมศักด์ิ  สุขจันทร   คณะทํางาน 
12. นายเมธิน  ศิริวงศ    คณะทํางาน 
13. นายโสฬส  แซลิ้ม    คณะทํางาน 
14. นายกานต  ไตรโสภณ   คณะทํางาน 
15. นางสาวอริศรา  พึ่งพา   คณะทํางาน 
16. นายมณฑล  สุริยาประสิทธ์ิ   คณะทํางาน 
17. นายไกรฤกษ  ปานทอง   คณะทํางาน 
18. นางสาวสมจินต  วานิชเสถียร   คณะทํางาน 
19. นายพงศธร  เพียรพิทักษ   คณะทํางาน 
20. นางสาวบุศรินทร  แสวงลาภ   คณะทํางาน 
21. นายธนัญชย ดําขํา   คณะทํางาน 
22. นายยุทธศาสตร  อนุรักติพันธุ   คณะทํางานและเลขานุการ 
23. นางสาวรัชนก  แสงเพญ็จันทร  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
24. นายณรงคเดช  ฮองกูล   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
25. นางชุติมณฑน  ยศกันโท   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวสีสุนันทา  เสือโรจน   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 




