


ก 
 

 
 
 

สารบัญ 
 หนา 
บทสรปุผูบรหิาร  
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญภาพ ง 
สารบัญแผนที ่ จ 
สารบัญตารางภาคผนวก ช 
บทที 1 บทนํา  

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

บทที่ 2 วิธีการดําเนินการ  
1. อุปกรณและวิธีดําเนินการ 50 
2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 52 
3. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 89 

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

90 

2. การวิเคราะหพื้นทีห่มาะสมในการดําเนินโครงการเมอืงเกษตรสีเขียว 91 
3. สถานการณการใชสารเคมทีางการเกษตรของประเทศไทย และผลกระทบจากสารพิษตกคางของเกษตรกร 96 

บทที่ 4 สรปุผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  
1. สรุปผลการศึกษา 115 
2. ขอเสนอแนะ 116 
3. ประโยชนที่ไดรบั 117 

เอกสารอางองิ 118 
ภาคผนวก 121 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ข 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา 

1 การนําเขาสารพิษที่ใชทางการเกษตร ป 2548-2556 4 
2 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียของไทย ป 2541-2551 6 
3 มาตรฐานแหลงนํ้าแบงตามชวง WQI 20 
4 คาความอุดมสมบรูณของดินในประเทศไทย 24 
5 คาระดับความเปนกรดดางของดินในประเทศไทย 25 
6 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดินในประเทศไทย 26 
7 คาปริมาณคารบอนของดินในประเทศไทย 26 
8 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดินในประเทศไทย 27 
9 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดินในประเทศไทย 28 
10 คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดินในประเทศไทย 29 
11 คาปริมาณแคลเซียมของดินในประเทศไทย 29 
12 คาปริมาณแมกนีเซียมของดินในประเทศไทย 30 
13 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินในประเทศไทย  31 
14 คาความเค็มของดิน 31 
15 คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดินในประเทศไทย 32 
16 คาความหนาแนนรวมของดินในประเทศไทย 33 
17 คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดินในประเทศไทย 34 
18 คาปริมาณความตองการปูนของดินในประเทศไทย 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 จังหวัดเชียงใหม 58 
25 จํานวน พื้นที่ ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม 59 
26 ระดับช้ันความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม 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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ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ตอ)  
หนา 

37 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางกายภาพและเคมีของดินในการวิเคราะหหา
พื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

68 

38 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานภูมิอากาศในการวิเคราะหหาพื้นที่
เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

70 

39 ขอกําหนดในการจัดระดับความเหมาะสมของปจจัยทางดานคุณภาพนํ้าในการวิเคราะหหาพื้นที่
เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียว 

70 

40 พื้นที่ชลประทาน และโรงงานอุตสาหกรรม แบงระดับช้ันโดยการสรางแนวกันชน (Buffer Zone) 71 
41 ผลการวิเคราะหเชิงลําดับช้ันคาถวงนํ้าหนัก AHP จังหวัดราชบุร ี 90 
42 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานเมืองเกษตรสเีขียว รายอําเภอ จังหวัดราชบรุี  95 
43 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

ป 2540-2550  
99 

44 รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2556 107 
45 ผลการตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ป 2557 110 
46 อาการผิดปกติหลงัการใชสารเคมีทางการเกษตร จําแนกตามเพศ จังหวัดราชบุร ี 112 
47 สาเหตุของโรค จําแนกตามอาชีพ จังหวัดราชบรุ ี 113 
48 ความสัมพันธระหวางอําเภอและอาการผิดปกติหลงัการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดราชบุร ี 114 
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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

วิเคราะหเชิงพื้นที่ในการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสเีขียวจังหวัดราชบรุ ี
51 

11 การเลือกคาของปจจัยโดยใช GIS ชวยในการเลอืกแตละอําเภอในจังหวัดราชบรุ ี 57 
12 การ Summarize พื้นที่อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบรุ ี 57 
13 จุดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 120,833 จุดของประเทศไทย 58 
14 การจัดลําดับช้ันในกระบวนการวิเคราะห จังหวัดราชบรุ ี 60 
15 ปริมาณการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวาง ป 2548–กันยายน 2555 97 
16 สถิติมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวาง ป 2548–กันยายน 2555 98 
17 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมกีําจัดศัตรพูืช

ใน ป 2540-2550 
100 

18 ตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 101 
19 ผักและผลไมปนเปอนสารเคมีทีเ่กินคาปริมาณสารตกคางสงูสุดที่ยอมรับได (MRLs) 102 
20 สารเคมีตกคางสูงสุดในสมสายนํ้าผึ้ง ฝรั่ง และแอปเปล 102 
21 สารเคมีตกคางสูงสุดในคะนา กะเพรา สตรอเบอรี่ สมจีน และถ่ัวฝกยาว 103 
22 สารเคมีตกคางสูงสุดในผักชี แตงโม และพรกิแดง 103 
23 ขอสันนิฐานที่พบสารพิษตกคางในผักและผลไมที่ผานตรารับรองมาตรฐาน Q 104 
24 การลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมตัวอยางของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี 111 
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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 จังหวัดราชบรุ ี 76 
12 พื้นที่ชลประทาน จังหวัดราชบรุ ี 76 
13 คาความอุดมสมบรูณของดิน จงัหวัดราชบุร ี 77 
14 คาระดับความเปนกรดดางของดิน จงัหวัดราชบุร ี 77 
15 พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรีย จังหวัดราชบรุ ี 78 
16 คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน จังหวัดราชบรุ ี 78 
17 คาปริมาณคารบอนของดิน จังหวัดราชบุรี 79 
18 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดราชบุร ี 79 
19 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดราชบุร ี 80 
20 คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดราชบรุ ี 80 
21 คาปริมาณแคลเซียมของดิน จังหวัดราชบรุ ี 81 
22 คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน จังหวัดราชบุรี 81 
23 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน จงัหวัดราชบุร ี 82 
24 คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน จังหวัดราชบุรี 82 
25 คาความหนาแนนรวมของดิน จังหวัดราชบุรี 83 
26 คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน จังหวัดราชบุรี 83 
27 คาปริมาณความตองการปูนของดิน จังหวัดราชบุร ี 84 
28 จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบรุ ี 84 
29 คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า จงัหวัดราชบรุ ี 85 
30 คาความสกปรกในรปูสารอินทรียในนํ้า จังหวัดราชบรุ ี 85 
31 คาปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า จังหวัดราชบุร ี 86 
32 คาปริมาณแบคทเีรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า จังหวัดราชบุร ี 86 
33 คาปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนํ้า จงัหวัดราชบุร ี 87 
34 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม จงัหวัดราชบรุี  87 
35 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง จังหวัดราชบรุ ี 88 
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สารบัญแผนท่ี (ตอ) 
แผนท่ี  หนา 

36 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม จังหวัดราชบุร ี 88 
37 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรี  

ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน แบบ Eigen Vector                                            
91 

38 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี 
ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน แบบ Fuzzy AHP         

91 

39 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี
ดวยวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่  (Land Index)             

92 

40 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี 93 
41 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี 94 
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สารบัญตารางภาคผนวก 
ตารางภาคผนวกท่ี  หนา 

1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแมนํ้าแมกลอง จังหวัดราชบุรี แตละไตรมาส ป 2555 121 
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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 สําหรับจังหวัดราชบุรี ในเบื้องตน กรมสงเสริมการเกษตรเลือก
พื้นที่ความพรอมจากการตอบรับและความเขมแข็งของเกษตรกรและประชาชนในแตละอําเภอเปนจุดเริ่มตน
ไดแก  อําเภอโพธารามและอําเภอบานโปง 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 ซึ่งมีกระทรวงหลักๆ 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 จังหวัดราชบุรี 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 ผลจากการวิเคราะหสามารถบงช้ีอําเภอที่มี
ความเหมาะสมในการดําเนินงานกอน 5 อันดับแรก คือ อําเภอบางแพ มีพื้นที่เหมาะสม 74,492.56  ไร หรือ   
รอยละ 65.27 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอดําเนินสะดวก มีพื้นที่เหมาะสม  47,819.13 ไร หรือ รอยละ 36.26     
ของพื้นที่อําเภอ อําเภอบานโปง มีพื้นที่เหมาะสม 68,474.40 ไร หรือ รอยละ 31.37 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอโพ
ธาราม  มีพื้นที่เหมาะสม 26,275.04 ไร หรือ รอยละ 8.66 ของพื้นที่อําเภอ และอําเภอจอมบึง  มีพื้นที่เหมาะสม 
17,534.01 ไร หรือ รอยละ 3.54 ของพื้นที่อําเภอ สําหรับพื้นที่ที่เหมาะสมนอยที่สุด คือ อําเภอเมืองราชบุรี 
ตามลําดับ 

การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พบวา แนวโนม
ต้ังแตป 2557 ที่ผานมา ผลตรวจเลือดมคีวามเสี่ยง พบที่อาํเภอโพธาราม สวนผลตรวจเลือดอาการไมปลอดภัย 
พบที่อําเภอจอมบึง เน่ืองจากผูผลิตหรือเกษตรกรขาดความระมัดระวังในกระบวนการผลิต โดยการใชสารเคมี
ปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงเกษตรกรทําการเกษตรมาเปนเวลานานอาจทําใหมีสารเคมีตกคางในรางกาย 
นอกจากน้ี การประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตว
ศัตรูพืช จากการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม พบวา เกษตรกรมีอาการผิดปกติ
มากที่สุด ในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก ซึ่งไดจากความรูสึกของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะขาดความรูความเขาใจ



เกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีหรอืการทาํเกษตรแบบปลอดภัย โดยกลุมเปาหมายของสาธารณสุขจังหวัดมีทั้งที่
เปนประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดินนําขอมูลการสํารวจแบบสอบถามจากกลุม
เกษตรกรในพื้นที่ 6 จังหวัดตนแบบเมืองเกษตรสีเขียวโดยตรง ทําใหผลตรวจเลือดในกลุมที่มีความเสี่ยงและไม
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 Ratchaburi province are concern about the selection of the 

best target community in each district. Photharam and Banpong district are the first priority 

to choose as pioneer district of green agriculture city in Ratchaburi 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 Ratchaburi 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 Bang Phae 74,492.56 rai (65.27% of the district), Dam Noen 

Saduak 47,819.13  rai (36.26% of the district), Banpong 68,474.40 rai (31.37% of the district), 

Photharam 26,275.04 rai (8.66% of the district) and Chom Bung 17,534.01 rai (3.54% of the 

district) for the opposite is Muang Ratchaburi district respectively.  

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

Public Health Office has indicated that Photharam district is a risk zone levels for blood 

testing but Chom Bung is an unsafe zone levels for blood testing. This means that farm 

workers are not sufficient precaution or lack awareness of farmers. Dam Noen Saduak’s 

farmer questioners indicate that they have gotten impact from chemical pesticide 

poisonings. The result shows it is difference target group then none synchronize the report 

of blood testing. At the end, this report completely collects more information and to adjust 

action plan of Green Agriculture City in the near future.     
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บทท่ี 1  
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

ในป 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green 
Agriculture City) เปนโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศของรัฐบาล ซึ่งเนนใหความสําคัญกับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซการ
ผลิตและการบริโภค และมีการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเดนในการผลิต
สินคาเกษตรเปนที่ยอมรบัในวงกวาง รวม 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ราชบุรี พัทลุง หนองคาย ศรีสะเกษ และ
จันทบุรี โดยเปนตัวแทนของจังหวัดตนแบบในแตละภาคของประเทศ เพื่อผลักดันใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว 
และพัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยไดกําหนดการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟง
การช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2557 จากเจาหนาที่ นักวิชาการของกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมดวยสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดน้ันๆ เจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมทั้งเกษตรกร และผูประกอบการในพื้นที่เขารวม 

สาระสําคัญ  คือ การกําหนดพื้นที่ที่จะพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียว โดยอาจจะมีขอบเขตระดับอําเภอ
หรือระดับตําบล  ตามแตศักยภาพที่สามารถจะขับเคลื่อนใหเปนพื้นที่สีเขียวอยางเปนรูปธรรมเต็มพื้นที่ และ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนใหมีกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่ดีเหมาะสม (Good Agricultural 
Practice, GAP) ใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคางในสินคาเกษตร หัวใจสําคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวมี
อยู 3 ประการดวยกัน ประการแรก คือ การพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษรบกวน มีการ
จัดการของเสียอยางเปนระบบ ประการที่สอง คือการพัฒนาตัวสินคาใหเปนสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย ไมมีสารพิษตกคาง มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในกระบวนการผลิต และประการ
สุดทาย คือการพัฒนาคน ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายสินคาที่มีคุณภาพ สามารถทํา
การผลิต และอาศัยอยูในพื้นที่ไดอยางย่ังยืน 

กรมพัฒนาที่ดิน ใหความสําคัญการดําเนินงานเชิงพื้นที่โดยเนนการทําตัวช้ีวัดเบื้องตน (Green 
Agriculture Primary index) ในสองมิติ คือทั้งทางบวก (Green Agric-City) และทางลบ (Gray Agric-City) 
ในเชิงพื้นที่ เพื่อ คอยติดตาม ตรวจสอบ และรายงานสถานการณการดําเนินการของทุกภาคสวน โดย
พยายามลดความซ้ําซอน และจัดลําดับความสําคัญงานของทุกหนวยในกระทรวงเกษตรฯ ที่ไปมีสวนรวมใน  
6 พื้นที่ตนแบบ โดยเนนประชาชนและผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงตอกิจกรรมของกระทรวงเกษตร 
เปนศูนยกลาง ในการกําหนดตัวช้ีวัดเบื้องตน นอกจากน้ีกรมพัฒนาที่ดิน จะดําเนินการประสานขอมูลเชิง
พื้นที่ไปที่จังหวัดโดยตรงและจะคอยเปนผูติดตามขอมูลจากหนวยงานตางๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลง
ฐานขอมูลใหอยูในรูปขอมูลเชิงพื้นทีโ่ดยมุงเนน การรายงานสถานการณที่แทจริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ชวยอธิบายความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อน
จากทุกภาคสวน โดยจังหวัดจะไดประโยชนในการดําเนินยุทธศาสตร ของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะไดลดความซ้ําซอนจากโครงการอื่นอยางเดนชัด โดยกรมพัฒนาที่ดิน
จะเปนผู รวบรวมและประมวลผลขอมูลใหมีความทันสมัย และอยูในรูป digital บน website ของจังหวัด และ
กระทรวงเกษตรฯ 

กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดําเนินการ และใชพื้นที่เปนเครื่องมือยึด
โยงใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ โดยนําภารกิจของแตละหนวยงานเขารวม



 2 

ดําเนินการ โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประมวลผล เพื่อวิเคราะหเชิงพื้นที่ โดยใชขอมูลกายภาพดาน
ดิน นํ้า ปาไม การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พื้นที่หมอกควันไฟขามแดน 
พื้นที่ดินที่มีปญหา พื้นที่ที่อาจปนเปอนสารเคมี หรือพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากโลหะหนักทั้งจากการเกษตร
และโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลการนําเขาสารพิษทางการเกษตร ผลตรวจเลือดของเกษตรกร ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่เสียหาย  

จังหวัดราชบุรีเปน 1 ใน  6 จังหวัดที่ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรฯ  ใหพัฒนาเปนเมือง
เกษตรสีเขียว เปาหมายของโครงการที่เนนไปในเรื่องการผลิตปศุสัตวและพืชผัก เพื่อเปนฐานการผลิตสินคา
เกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารเปนฐานการสรางรายไดใหกับ
ประเทศ ดังน้ันการจัดทาํฐานขอมูล และการหาพืน้ที่เหมาะสมในการดําเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียวของ
จังหวัดราชบุรี เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวประสบผลสําเร็จ และขับเคลื่อนงานของ
กระทรวงเกษตรฯ ใหสอดประสานในทุกองคกร ใหไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน  

 

2. การตรวจเอกสาร 
     ขอมูลโครงการ ฐานขอมูล และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม 

ในป 2557 กระทรวงเกษตรฯ ไดพยายามผลักดันโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture 
City)  โดยมีพื้นที่นํารองใน 6 จังหวัดเปาหมาย ทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ จึงพยายามศึกษา จัดเวที
สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตชวง มกราคม–กุมภาพันธ 2557 เพื่อสรางความเขาใจ
และแลกเปลี่ยนประสบการณในแตละพื้นที่ โดยชู 3 หัวใจสําคัญสูการเปนเมืองเกษตรสีเขียว คือ พัฒนาพื้นที่ 
พัฒนาสินคา และพัฒนาคน อยางบูรณาการครบทุกภาคสวน  

เนนการผลิตระดับตนนํ้าใหไดสินคาคุณภาพ ความปลอดภัย สวนระดับกลางนํ้า และปลายนํ้า 
ไดแก การแปรรูป การกําจัดของเสียโดยนําไปเปนพลังงานทดแทน สงเสริมการดําเนินการใหเกิดราน Q 
Shop, Q restaurant รวมทั้งการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาค
สวนตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันและที่สําคัญ คือ 
เกษตรกรจะตองมีความเขาใจ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใหการสนับสนุน และรวมมือกันอยางแข็งขันเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของตนเองใหเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งคาดวาประชาชนในจังหวัดราชบุรีใหความเห็นชอบและเขาใจ
กรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงการฯ โดยมุงหวังใหจังหวัดเปนผูขับเคลื่อนโครงการในระดับ
พื้นที่เพื่อผลักดันใหเกิดเมืองเกษตรสีเขียวนํารองอยางเปนรูปธรรม 

จากหลักคิดเมืองเกษตรสเีขียว หนวยงานตางๆ ในกระทรวงเกษตรฯ ไดเสนอรางแผนงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 13 หนวยงาน ประกอบไปดวย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) 
กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว (ปศ.) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กรมการ
ขาว (กข.) กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมหมอนไหม (กม
ม.) และกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเขาไปเกี่ยวของในสองมิติ ทั้งพื้นที่ตนนํ้า การปรับปรุงที่ดิน 
และพื้นที่กลางนํ้าดาน Footprint ของวัสดุปรับปรุงดิน จากแนวคิดเดิมที่วางไวเพื่อที่จะทําใหทุกหนวยงาน
ขับเคลื่อนใหไปในทิศทางเดียวกัน แตประเด็นหลักคือ จะเริ่มกันอยางไร และจะเช่ือมโยงกันอยางไร เพื่อมิให
เกิดความซ้ําซอน และตางกรมตางทําตางหลากหลายแนวคิด ดังน้ันกรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางโดยใชพื้นที่เปน
เครื่องมือเช่ือมโยงใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ สามารถภาระกิจหลักของตนจัดเขา
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มาเช่ือมรอยเขาดวยกันโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนเครื่องมือ เพื่อวิเคราะหเชิงพื้นที่ในภาพรวม 
โดยเริ่มตนจากขอมูลกายภาพดานดิน นํ้า ปาไม การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร พื้นที่หมอกควันไฟขามแดน พื้นที่ดินที่มีปญหา พื้นที่ที่อาจปนเปอนสารเคมี หรือพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากโลหะหนักทั้งจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจําเปนตองใชแผนที่ผังเมืองของทั้ง 6 
จังหวัดพิจารณาควบคูไปพรอมกับแผนพัฒนาจังหวัด การดําเนินการดังกลาวตองทําไปพรอมกับวิธีติดปาย
สัญลักษณพื้นที่สีเขียว 1-5 คลายติดฉลากพลังงานประหยัดไฟฟาในอุปกรณเครื่องใชไฟเบอร 5 มีการถวง
นํ้าหนักใหคะแนนในแตละหนวยงานและตองต้ังทีมทํางานใหมีความเปนเอกภาพโดยเริ่มจากงานภายในกรม
พัฒนาที่ดินกอน และคอยขยายแนวคิดเช่ือมโยงไปในทุกหนวยงาน หากทุกหนวยงานมีทิศทางเดียวกันและ
คอยเริ่มไปพรอมกัน ก็จะทําใหงานที่สําคัญของกระทรวงเกษตรฯ เริ่มเห็นเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน 

กรมพัฒนาที่ดิน จะดําเนินการประสานขอมูลเชิงพื้นที่ไปที่จังหวัดโดยตรงและจะคอยเปน
ผูติดตามขอมูลจากหนวยงานตางๆ นอกกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงฐานขอมูลใหอยูในรูปขอมูลเชิงพื้นที่โดย
มุงเนน การรายงานสถานการณที่แทจริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ชวย
อธิบายความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ซึ่งเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางนอย 4 ครั้งในรอบป จะสามารถ
เห็นถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุกภาคสวน โดยจังหวัดจะไดประโยชนในการดําเนินยุทธศาสตร ของ
จังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ซึ่งจะไดลดความซ้ําซอนจากโครงการ
อื่นอยางเดนชัด โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเปนผู กระชับขอมูลใหมีความทันสมัย และอยูในรูป digital บน 
website ของจังหวัด และกระทรวงเกษตรฯ 

จากหลักแนวคิดด้ังเดิมอาจกลาวไดวาการทําพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวใหสําเร็จคงตองพิจารณา
ทางดานตางๆ ดังน้ี คือ การเกษตรที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติและเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับทองถ่ิน
และมีความหลากหลาย มีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ ขณะเดียวกัน เพิ่มผลประโยชนตอบแทน
ตอเกษตรกร ปรับปรุงระบบนิเวศ และลดของเสีย และความไมมีประสิทธิภาพในหวงโซอาหาร เทคนิคการ
ผลิตข้ึนอยูกับวิธีทางธรรมชาติในการบริหารจัดการโรคพืชและสัตว วัชพืช แหลงอินทรียวัตถุของปุย เมล็ด
พันธุ อยางไรก็ตาม ยังสามารถใชเทคโนโลยีข้ันสูงที่ทําใหเกิดการใชปุย สารเคมี ฮอรโมนในการควบคุม
ศัตรูพืชและโรคสัตวอยางมีความแมนยําและมีประสิทธิภาพสูงไดดวย 

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

Warming Impact by Extreme of Climate Change) 



 4 

Organic Farming 
strategy

Organic product
Extend Market

Strategic planning for Organic farming in Thailand

Competitive 
Agriculture

Sustainable 
Agriculture

Networking
Techno.
transfer

Develop.
Agri-inputs

Value added

Develop
Marketing

Farmer
Leaders

Farmer
Trainers

Conversion
zoning

C2C

50%
Chemical
Reducing

Land 
Improvement
Envi. protection

R&D 
Organic
Product
New packaging

C2C=Conventional practice to Conversion zoning

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําเกษตรอินทรีย 
ที่มา: Anuluxtipun et al., 2006 

จากสถิติการนําเขาสารพิษทางการเกษตรโดยสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตรพบวา ปจจุบันสถานการณการใชสารเคมีเพื่อการเกษตรในประเทศไทยถือวาอยูในข้ันรุนแรง สัดสวน
การใชสารเคมีที่ใชในนาขาวเพิ่มข้ึนอยางมาก โดยในป 2555 มีอัตราการนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 30 จากป 
2554 สําหรับการใชสารเคมีในนาขาวมี 2 สวน คือใชในนาขาว และใชเพื่อเก็บสตอกขาว นอกจากน้ียังพบวา
ตนทุนในการทํานาปรังเพิ่มข้ึนจากที่ไมควรเกิน 300-500 บาทตอไร แตกลับพบวามีการใชตนทุนสูงถึง 1,500 
บาทตอไร การใชสารเคมีจํานวนมากสงผลกระทบทั้งตอเกษตรกร สิ่งแวดลอม และผูบริโภค โดยจากการ
ตรวจการปนเปอนของสารเคมีในเลือดของเกษตรกรพบวา มีเกษตรกรถึงรอยละ 32 ที่มีการปนเปอนของ
สารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยป 2555 

ประเทศไทยนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งหมด 134,377 ตัน คิดเปนเน้ือสารสําคัญ 70,156 ตัน 
คิดเปนมูลคา 19,357 ลานบาท และในรอบ 6 เดือนแรกของป 2556 มีปริมาณนําเขาสารเคมี 96,793 ตัน 
คิดเปนเน้ือสารสําคัญ 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 อยางไรก็ตามการเริ่มตนระยะแรกตองทําใหทกุหนวยงานมทีิศทางทีชั่ดเจนและรปูแบบของ
การประเมินตองสามารถทําใหอยูในรูปแบบเดียวกันเพื่อใหการกําหนด พื้นที่เกษตรสีเขียวมีความชัดเจน และ
ขอมูลการนําเขาสารพิษที่เพิ่มข้ึนเทากับตอกยํ้าการลดลงของพื้นที่เกษตรอินทรีย 

พื้นที่เกษตรอินทรียของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ืองจาก 0.14 ลานไร ในป 2549 เหลือ 0.12 
และ 0.11 ลานไร ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับป 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ทําการเกษตร
อินทรียทั้งกลุมพืชผัก ประมง ปศุสัตวรวมทั้งสิ้น 118,091 ไร ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณต้ังเปาวาง
ยุทธศาสตรการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรียอีกรอยละ 40 เปน 200,000 ไร ภายในป 2554-2555 สําหรับสินคา
เกษตรอินทรียที่มีสัดสวนการผลิตมากคือ ขาว โดยมีสัดสวนกวารอยละ 50 โดยเฉพาะขาวหอมมะลิอินทรีย 
รองลงมาคือ พืชผัก เชน ผลไม หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน ผักตระกูลสลัด กลวยหอม 
เครื่องเทศ และสมุนไพรตางๆ เปนตน 

การทําเกษตรอินทรียจะทําใหระบบนิเวศไดรับการฟนฟู สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และตอตาน
จากโรครายได ดังน้ันผูบริโภคที่ใหความสนใจในสุขภาพ จึงไดเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาบริโภคผลิตภัณฑ จาก
เกษตรอินทรีย ทั้งในรูปของสินคาอุปโภค บริโภค อยางไรก็ดี หากภาครัฐและเอกชนสามารถรวมตัวกันไดใน
การแลกเปลี่ยนความรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน จะสามารถสรางความเช่ือมั่นใหไทยเปนครัวของ
โลกได ทั้งน้ี จากผลการศึกษาเกษตรอินทรียของโลก ระบุวา มีเกษตรกรที่ดําเนินการผลิตดานเกษตรอินทรีย
ทั่วโลก 1.8 ลานคน มีพื้นที่เกษตรอินทรีย และพื้นที่ระยะปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรีย รวมกันราว 232.5 ลาน
ไร โดยประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรียมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย อารเจนตินา สหรัฐอเมริกา และจีน แต
ประเทศที่มีประชากรทําเกษตรอินทรียมากที่สุดกลับเปนอินเดีย ยูกันดา และเม็กซิโก ขณะที่ดานการตลาด
เกษตรอินทรียโลก ป 2554 มียอดจําหนายรวม 1.88 ลานลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 6.62 เมื่อเทียบกับป 
2553 โดยสหรัฐอเมริกาเปนตลาดใหญที่สุด สําหรับในเอเชีย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย 23 ลานไร โดยจีนมีพื้นที่
มากที่สุด รองลงมา คือ อินเดีย และไทยอยูอันดับ 7 ซึ่งตลาดในเอเชียน้ันมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมี
ตลาดสําคัญอยูที่จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต สวนประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย 2.2 แสนไร มีประชากรที่ทํา
เกษตรอินทรียราว 7,000 คน สรางผลผลิต 80,000 ตันตอป มูลคาการสงออกคิดเปน 4,000 ลานบาท โดย
ตลาดสงออกสําคัญของประเทศไทย คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร โดยไทยวางเปาหมายขยาย
พื้นที่เกษตรอินทรียใหไดรอยละ 20 ภายในป 2556 เปน 3.7 แสนไร โดยเฉพาะพืชไรอินทรียที่จะมีอัตราการ
ขยายตัวมากที่สุด 

อยางไรก็ตามรัฐบาลฯ ไดมีเปาหมายสงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรย่ังยืนตามแนวทางสราง
ความมั่นคงทางอาหารใหครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ ภายใตปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ซึ่งมี
หลักวาตองสอดคลองกับสภาพสงัคมแตละพื้นที่ ดังน้ันเพือ่ใหเกิดรูปธรรม ภาครัฐไดแตงต้ังคณะกรรมการ
เกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อกําหนดนโยบายยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน โดยมผีูแทนจากหนวยงานตาง ๆ คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี ภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทน
เกษตรกร จนจัดทําเปนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ 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 
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     แผนที่ 1 พื้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรอินทรียของประเทศไทย      แผนที่ 2 พื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรียในปจจุบันของประเทศไทย 

7 

 

ที่มา: Anuluxtipun et al., 2006 ที่มา: Anuluxtipun et al., 2006 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) หมายถึง 
แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลติที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ
ลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด 
เกิดความย่ังยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการกําหนดโดย
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 

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

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรบัปศุสัตว (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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใน
การตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP) โดยไดกําหนด
ขอกําหนด กฎเกณฑ และวิธีการตรวจประเมิน ซึ่งเปนไปตามหลักการที่สอดคลองกับ GAP ตามหลักการสากล 
เพื่อใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศ รวมทั้งไดจัดทําคูมือการเพาะปลูกพืชตามหลัก 
GAP สําหรับพืชที่สําคัญของไทยจํานวน 27 ชนิด ประกอบดวย ผลไม ไดแก ทุเรียน ลําไย สับปะรด สมโอ 
มะมวง และสมเขียวหวาน พืชผัก ไดแก มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง คะนา หอมหัวใหญ กะหล่ําปลี พริก 
ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวลันเตา ผักกาดขาวปลี ขาวโพดฝกออน หัวหอมปลี และหอมแดง ไมดอก กลวยไมตัดดอก และ
ปทุมมา พืชอื่นๆ ไดแก กาแฟโรบัสตา มันสําปะหลัง และยางพารา การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรม
วิชาการเกษตรไดแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย 
- กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช 
- 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 

9 

   

ที่มา:  ยุทธศาสตร, 2555 ที่มา:  ยุทธศาสตร, 2555 
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  แผนที่ 5 ปริมาณไนโตรเจนในดินประเทศไทย        แผนที่ 6 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินประเทศไทย    แผนที่ 7 ปริมาณโพแทสเซียมในดินประเทศไทย 
 

 

10 

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 
 
 

11 

 

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 กรมพัฒนาที่ดิน แสดงในรูปขอบเขตจังหวัด กันพื้นที่สีเทา (Gray Zone) ซึ่งเปนเขต
อุตสาหกรรมที่เปน point source ออกจากเขตเกษตรสีเขียวที่จะตองใหความสําคัญในการจัดจําแนกเปน
เขียวออนๆ ถึงเขียวเขม อีก 4 กลุมโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรชวยประมวลผลจากขอมูลดานเกษตร
อินทรีย GAP ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณคารบอนในดิน ธาตุอาหารพืชในดิน (N, P และ K) ความอุดม
สมบูรณของดิน การปรับปรุงบํารุงดิน สภาพภูมิประเทศ (DEM และ slope) soil erosion ระบบอนุรักษดิน
และนํ้า การตรวจวัดการปนเปอนของสารพิษในดิน การเผาในปาและพื้นที่เกษตรทําใหเกิดหมอกและควัน
ขามแดน นํ้า กรมชลประทาน แสดงขอมูลทั้งปริมาณและคุณภาพของนํ้าในแตละ Sub watershed ของทั้ง 
6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว  

อาหาร ยา และเคร่ืองนุงหม กรมวิชาการเกษตร กรมขาว กรมปศุสัตว กรมประมง กรมหมอนไหม 
และ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ แสดงขอมูลผลผลิตจากพืชและสัตว ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

อากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรเรื่อง
คุณภาพอากาศทั้งดีและไมดีเพื่อจะนํามาประมวลผลรวมกัน ทั้ง 6 จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว 

โรคภัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรเรื่องคุณภาพของสุขภาพของ
เกษตรกรและประชาชนในเขตเมืองเกี่ยวกับผลตรวจเลือด โดยแบงเปนประเภทของโรคตางๆ เพื่อดูการแพร
ระบาดทั้งในเขตเกษตรและเขตเมือง เบื้องตนพิจารณาการปนเปอนสารพิษที่เลือดของเกษตรกรแทน  

 

ภาพที่ 2 หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวตนแบบ กรมพัฒนาที่ดิน 



 13 

การหาพื้นที่ใน 6 เมืองตนแบบเพื่อพฒันาใหเปนพื้นทีเ่กษตรสเีขียวและพฒันาใหเปนพื้นทีท่องเที่ยว
อยางย่ังยืนน้ีสามารถหาไดจากสมการดังตอไปน้ี 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสีเขียว = Organic Farming + GAP + WQI - EIA 

โดยตัวแปรตางๆ ที่แสดงในสมการการหาพื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวน้ีสามารถอธิบายความหมาย
และความสําคัญไดดังน้ี 

1. เกษตรอินทรีย (Organic Farming) 
เกษตรอินทรีย คือ การทําเกษตรกรรมโดยปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะหตางๆ เปน

เกษตรกรรมที่ใหความสําคัญกับความย่ังยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และมนุษย เกษตรอินทรียพึ่งพาอาศัย
กระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ 
แทนที่จะใชปจจัยการผลิตที่ไดจากการสังเคราะหซึ่งมีผลกระทบทางลบ อาทิเชน ปุยเคมี สารควบคุมการ
เจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดโรคแมลง และการดัดแปลงหรือตัดแตงพันธุกรรมดวย
วิธีการทางพันธุวิศวกรรม (GMO) ในทุกข้ันตอนการผลิต เกษตรอินทรียมีการผสมผสานองคความรูพื้นบาน 
นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมความสัมพันธที่เปนธรรม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผูคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีการทําเกษตรอินทรียยังชวยรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 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
เทคโนโลยีใหมที่มีผลลัพธที่ไมมีความชัดเจน เชน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจใดๆ จะตองพิจารณา
ถึงความจําเปนและคุณคาของผูที่อาจไดรับผลกระทบ โดยอาศัยกระบวนการที่มีความโปรงใสและ
กระบวนการการมีสวนรวมของผูไดรับผลกระทบตางๆ เกษตรกรตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเอาใจใส
และมีความรับผิดชอบ อาจอาศัยความรูทั้งทางดานวิทยาศาสตรเปนสิ่งยืนยันเพื่อใหมั่นใจวาการทําเกษตร
อินทรียน้ันสรางเสริมสุขภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับระบบนิเวศ ทั้งยังตองอาศัยประสบการณจากการ
ปฏิบัติและภูมิปญญาทองถ่ินที่สะสมถายทอดกันมารวมเปนสิ่งยืนยันดวย 

2. การผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) 
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) 

หมายถึง แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิต
สูงคุมคาการลงทุนและขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิด
ประโยชนสูงสุด เกิดความย่ังยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการ
กําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) (ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง 
เชียงราย, 2557) 

ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใชในดานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) สําหรับพืช ปศุสัตว และสัตวนํ้า โดยหลักการปฏิบัติ
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ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับพืชน้ันไดจัดใหกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
หนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 
(GAP) ซึ่งมีหลักการ ขอกําหนด กฎเกณฑและวิธีการตรวจประเมินที่สอดคลองกับ GAP ตามหลักการสากล 
อาทิ ขอกําหนดเรื่องแหลงนํ้า พื้นที่ปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยายผลิตผล
ภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผล
คุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน เพื่อใชเปนมาตรฐานการผลิตพืชในระดับ
ฟารมของประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตรมีกระบวนการตรวจรับรองระบบ 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
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กลับสวนทางตัวเลขดังกลาว (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2555) ในป 2554 มี
การนําเขาปริมาณ 13,203,856 กิโลกรัม สารออกฤทธ์ิ 1,682,145 เปนมูลคา 721,173,319 บาท 

จากขอมูลเมื่อป 2540 ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กระทรวง
สาธารณสุข พบวา มีเกษตรกรที่ผลการตรวจเลือดอยูในเกณฑไมปลอดภัยและเสี่ยงตอการเกิดพิษ อัน
เน่ืองมาจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนถึง 16.35 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
สารอื่นๆ แลวจึงบรรจุขายตอไป ประเทศผูผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ประเทศไทยนําเขา 5 อันดับแรก มาก
ที่สุด คือ ประเทศจีน มีปริมาณนําเขาสารออกฤทธ์ิเฉลี่ย 50,613,811.96 กิโลกรัมตอป หรือคิดเปน 70.32 
เปอรเซ็นต ของปริมาณนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ อินเดีย 5.72 เปอรเซ็นต อิสราเอล 4.12 เปอรเซ็นต 
มาเลเซีย 4.11 เปอรเซ็นต และโปแลนด 3.33 เปอรเซ็นต เปนตน 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนต้ังแตป 
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) 77.16 เปอรเซ็นต สารกําจัดแมลง 
(insecticide) 12.18 เปอรเซ็นต และสารปองกันและกําจัดโรคพืช (Fungicide) 7.97 เปอรเซ็นต 

อยางไรก็ตามแมวาประเทศไทยและนานาประเทศไดพยายามกําหนดกลไกในการ
ควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรใหมีปริมาณลดลงและเกิดความปลอดภัยในการใชมากย่ิงข้ึน แต
ผลกระทบเชิงลบในดานตางๆ ของประเทศไทยยังคงมีสถิติเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
จากการใชสารเคมีทางการเกษตร จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

-  ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบเชิงลบในการใช
สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกนิความจําเปนและไมเหมาะสม รวมทั้งรวมกันปลูกฝงจิตสาํนึกความรบัผิดชอบ
สําหรับทุกคนที่เกี่ยวของในหวงโซการผลิตอาหารและการเกษตร 

-  หนวยงานที่เกี่ยวของควรเผยแพรความรูในการใชสารเคมีทางการเกษตรที่
ถูกตองและเหมาะสมแกเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและรณรงคใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 
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-  สงเสริมใหองคกรผูบริโภคหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคมีบทบาทในการเขามากําหนดมาตรฐาน และกฎเกณฑตางๆ เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรปราศจาก
สารพิษตกคาง 

-  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรควบคุมการโฆษณาสินคาสารเคมีทาง
การเกษตรทางสื่อแขนงตางๆ ใหมีความเหมาะสม รวมทั้งใหมีขอความเตือนภัยของสารเคมีชนิดน้ันๆ ปรากฏ
อยูดวยเสมอ 

-  จัดต้ังกองทุนโดยการจัดเก็บจากผูประกอบการที่นําเขา ผลิต และจําหนาย
สารเคมีทางการเกษตร เพื่อนํามาใชในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

-  รัฐควรควบคุมชองทางการจําหนายสารเคมีทางการเกษตรใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางเครงครัด และกําหนดใหมีผูเช่ียวชาญดานสารเคมีหรือผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจํา
รานขายสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งควบคุมการสงเสริมการขายสารเคมีหรือวัตถุมีพิษทางการเกษตรอยาง
ไรจรรยาบรรณของผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร เชน การใหรางวัลในการสงเสริมการขายกับตัวแทน
จําหนาย เปนตน 

-  ควรยกเลิกการข้ึนทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรที่มีพิษรุนแรง เชน คารโบ         
ฟูราน 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 (กรมวิชาการเกษตร, 2553) จากขอมูลดังกลาวอาจบงช้ีถึง
ความเสี่ยงของประชาชนจะไดรับพิษสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวัยแรงงาน และ
อาชีพเกษตรกรรม มีแนวโนมการไดรับพิษคอนขางสูง จากการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในฤดูกาล 
ที่มีการเพาะปลูกชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม นอกจากน้ียังพบวามีรายงานการไดรับพิษในเด็กเล็ก 
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการใชอยางไมระมัดระวัง เชน การเก็บในที่ไมปลอดภัย การทิ้งภาชนะบรรจุ เปนตน การ
ใหความสําคัญตอการเฝาระวัง การไดรับพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนสิ่งสําคัญที่ควร
ดําเนินการอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําขอมูลไปใหความรูแกกลุมเสี่ยง และประชาชนทั่วไป 
รวมถึงการนําขอมูลไปพิจารณาการยกเลิกหรือหามนําเขา จําหนายสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษ
รายแรงตอไป (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 การใชที่ดินตลอดจนการทํากิจกรรมตางๆ 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) เกิดจากการมีแรธาตุตางๆ และ

สารเคมีละลายหรือเจือปนกับนํ้าธรรมชาติ ซึ่งทําใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปและไมปลอดภัยที่จะใชด่ืม 
เพราะสารบางตัวเปนพิษตอมนุษย คุณสมบัติของคุณภาพนํ้าทางเคมีที่สําคัญไดแก ความกระดาง ความเปน
กรดดาง ออกซิเจนละลายในนํ้า บีโอดี ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรอท เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี 
และวัตถุมีพิษ 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 
จะทําทุกคะแนนรวมกันอีกครั้งเพื่อหาคะแนนสุดทาย 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 ไดกําหนดเกณฑการประเมินคา
ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General Water Quality Index, WQI) สําหรับประเทศไทยโดยใชคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั้ง
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ จํานวน 2 กลุม และ 5 ดัชนี (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) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

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

ซึ่งเปนคาที่มีความจําเปนตอการหายใจของพืชและสัตวนํ้า ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีหนวยเปนมิลลิกรัม
ตอลิตร (mg/L) แหลงนํ้าที่เหมาะแกการดํารงชีวิต การขยายพันธุและการอนุรักษสัตวนํ้า ควรมีคา DO ไมตํ่า
กวา 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
สารอินทรียและสารอนินทรียตาง ๆ ที่มีอยูในแหลงนํ้าน้ัน (สิรินี, 2527) อน่ึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า
ไดจากการละลายของกาซออกซิเจนที่มีอยูในอากาศ และจากกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช ซึ่งปริมาณ
การละลายออกซิเจนในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงน้ันข้ึนอยูกับความกดอากาศ อุณหภูมิของนํ้า ปริมาณคลอไรด
ในนํ้า ปริมาณการละลายของออกซิเจนจะเพิ่มข้ึนเมื่ออุณหภูมิของนํ้าลดลง ความกดอากาศที่เพิ่มข้ึนจะทําให
ความสามารถในการละลายออกซิเจนในนํ้ามากข้ึน และการละลายของออกซิเจนจะคอยๆ ลดลงเมื่อนํ้าน้ัน
เขาใกลทะเลเน่ืองจากมีความเค็มสูง ในทํานองเดียวกันในนํ้าเสียคาอิ่มตัวของออกซิเจนที่ละลายจะนอยกวา
ในนํ้าสะอาด 
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Hawker flow และ Linter (1974) รายงานวา การเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียในแหลงนํ้า
จืดจะมีความสัมพันธโดยตรงกับการเพิ่มของสารอินทรียในแหลงนํ้าน้ันๆ ดวยการชะลาง (erosion) เกิดจาก
การที่ฝนตกลงกระทบผิวหนาดิน เม็ดฝนจะทําลายเม็ดดินผิวหนา แตกกระจายเปนเม็ดเล็กๆ ซึ่งจะไปอุดรูดิน
ทําใหนํ้าซึมผานผิวหนาดินไดนอยลงเกิด surface flow และไหลไปตามผิวหนาดินลงสูที่ตํ่า (เกษม, 2526) ซึ่ง
ฝนจะชะลางจุลินทรีย 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 คาที่บงบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย

ใชในการยอยสลายสารอินทรียในแหลงนํ้า เปนคาที่บอกใหทราบถึงปริมาณการเจือปนของอินทรียสารที่มีอยู
ในนํ้า และเปนการวัดความสามารถของแหลงนํ้าที่จะกําจัดความสกปรกโดยธรรมชาติ (กรรณิการ, 2525) 
แหลงนํ้าที่มีคาบีโอดีมากยอมแสดงวามีความสกปรกมาก เน่ืองจากจุลินทรียตองใชออกซิเจนจํานวนมากใน
การยอยสลายสารอินทรียหรือสิ่งปฏิกูล สงผลใหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ในแหลงนํ้าลดลงและอาจ
เกิดความเนาเสียได ดังน้ัน คาบีโอดี จึงสามารถใชเปนดัชนีบอกถึงความสกปรกของนํ้า และเปนดัชนี
ตรวจสอบการระบายของเสียลงแหลงนํ้าได โดยทั่วไปแหลงนํ้าผิวดินที่อนุรักษไวสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว
นํ้า และการผลิตประปาข้ันพื้นฐานควรมีคาบีโอดีเกินกวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร ถาจะอนุรักษไวเพื่อกิจกรรม
ดานการเกษตรไมควรมีคาบีโอดีเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนแหลงนํ้าที่จะอนุรักษไวใชประโยชนเพื่อ
กิจกรรมดานการอุตสาหกรรมไมควรมีคาบีโอดีเกินกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร ในการหาปริมาณออกซิเจนที่
แบคทีเรียตองการใชในกระบวนการยอยสลายสารอินทรียชนิดที่ยอยสลายไดตองทําภายใตสภาวะที่มี
ออกซิเจนที่อุณหภูมิ 20±1 องศาเซลเซียสในเวลา 5 วัน ทั้งน้ีเพราะเปนอุณหภูมิที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิของนํ้า
ทั่ว ๆ 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 MPN/100 ml (Most Probable Number/100 ml) ตามมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้า
ผิวดินกําหนดใหแหลงนํ้าที่เหมาะจะนํามาใชในการผลิตประปา เลนกีฬาทางนํ้าและสามารถวายนํ้าไดน้ัน ไม
ควรมีคาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดเกินกวา 5,000 หนวย MPN/100 ml ขณะที่แหลงนํ้าที่
เหมาะจะอนุรักษไวเพื่อใชสําหรับกิจกรรมการเกษตรกรรมไมควรมีคาปรมิาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
เกินกวา 20,000 หนวย MPN/100 ml 

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

ชนิดหน่ึงในแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีอยูในอุจจาระของมนุษยและ
สัตวเลือดอุน การตรวจพบแบคทีเรียชนิดน้ีในแหลงนํ้า จะบงช้ีเฉพาะหรือยืนยันเพิ่มข้ึนจากคาการตรวจวัด
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดวาแหลงนํ้าน้ันมีโอกาสปนเปอน หรือมีการแพรกระจายของเช้ือโรคที่
ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูงหรือไม ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมักมีลักษณะคุณสมบัติเชนเดียวกับ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย แตมีความสามารถในการหมักยอยนํ้าตาลแล็คโทสที่อุณหภูมิ 44.5±0.2 องศาเซลเซียส 
และใหผลผลติเปนกรดและแกสภายในเวลา 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 

- คาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (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
นํ้าแหลงนํ้าผิวดินปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในแหลงนํ้าไมควรมีคาเกินกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (กรม
ควบคุมมลพิษ, 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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ตางๆ 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 อาจปนเปนกอนหรือคลึงเปนเสน
ยาวได เหนียวเหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายนํ้าและอากาศไมดี มีความสามารถในการอุมนํ้าไดดี มี
ความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดสูง หรือคอนขางสูง เปนดินที่มีกอนเน้ือละเอียด 
เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยูมาก เหมาะที่จะใชทํานาปลูกขาวเพราะเก็บนํ้าไดนาน 

- ดินทราย เปนดินที่มีเน้ือดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก มีความสามารถใน
การอุมนํ้าตํ่า มีความอุดมสมบูรณตํ่า เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีนอย พืชที่ปลูกอยูช้ัน
บนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและนํ้า  

- ดินรวน เปนดินที่มีเน้ือดินคอนขางละเอียดนุมมือ ยืดหยุนไดบาง มีการระบายนํ้าไดดี
ปานกลาง จัดเปนเน้ือดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก ในธรรมชาติมักไมคอยพบ แตจะพบดินที่มีเน้ือดิน
ใกลเคียงกันมากกวา  

สีของดิน  
สีของดินจะทําใหเราทราบถึงความอุดมสมบูรณปริมาณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยู

และแปรสภาพเปนฮิวมัสในดิน ทําใหสีของดินตางกันถามีฮิวมัสนอยสีจะจางลงมีความอุดมสมบูรณนอย 

ขอมูลทางเคมีและฟสิกสของดิน 
- คาความอุดมสมบูรณของดิน (Soil Fertility) 

คาความอุดมสมบูรณของดิน หมายถึง ศักยภาพของดินที่จะใหธาตุอาหารที่
จําเปนใหแกพืชในปริมาณที่เพียงพอและในอัตราสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช (Buckman และ
Brady, 1959) ดังน้ันความอุดมสมบูรณของดินจึงหมายถึง ปริมาณธาตุอาหารตางๆ ทั้งธาตุอาหารหลัก และ
ธาตุอาหารรองที่มีอยูในดิน รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งทางเคมี และกายภาพ ที่มีผลทําใหธาตุตางๆ เหลาน้ัน
เปนประโยชนตอพืชไดมากหรือนอยเทาใด พอเหมาะกับความตองการหรือไม ตัวอยางเชนระดับความเปน
กรดดางของดิน เปนตน คุณสมบัติตางๆ เหลาน้ีมีความแตกตางกันตามชนิดของดินและสภาพพื้นที่ เปนเหตุ
ใหดินในแตละพื้นที่แตละแหงมีความอุดมสมบูรณไมเทากัน การใชประโยชนจากดินในแตละพื้นที่จึงควร
จะตองทราบถึงสมบัติของดินกอนเพื่อวางแผนการจัดการดินใหเหมาะสมกับสภาพของดินในพื้นที่น้ัน โดย
ประกอบดวยขอมูลภาคสนาม และขอมูลจากผลวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ ทั้งทางเคมีและกายภาพของดินโดย
ละเอียด 

ระดับความอุดมสมบูรณของดินใชคาทางเคมีของดิน 5 ปจจัยเปนดัชนีช้ีวัด 
ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวกของดิน ความอิ่มตัวดวยประจุบวก
ที่เปนดาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน  ซึ่งปจจัยทั้ง               
5 ปจจัยเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดินในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ นํามาจําแนกระดับออกเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑมาตรฐานแลวใหคาคะแนน โดยถามีระดับสูงใหคาคะแนนเปน 3 ระดับปานกลางใหคาคะแนนเปน 
2 และระดับตํ่าใหคาคะแนนเปน 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 

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

ความเปนดาง (Alkalinity) ของดิน การที่ดินมีสภาพเปนกรดหรือเปนดางเปนเพราะคา Hydrogen ion (H+) 
ในสารละลายดินซึ่งถาในสารละลายดินมี H+ > OH- ดินจะมีปฏิกิริยาเปนกรด สวนถาสารละลายดินมี H+             
< OH- ดินจะมีปฏิกิริยาเปนดาง และถา H+ = OH- ดินจะมีปฏิกิริยาเปนกลาง การพิจารณาความอุดมสมบูรณ
ของดินสิ่งแรกที่จะตองคํานึงถึงคือ pH ของดินซึ่งเปนสมบัติของดินที่อาจกลาวไดวาเปนตัวควบคุมระดับ
ปริมาณธาตุอาหารในดินที่พืชจะนําไปใชประโยชนได วิธีที่นิยมใชในการวัด pH ของดินมี 2 วิธี วิธีที่นิยมใชใน
สนามคือวิธี Colorimetric Method ซึ่งสวนใหญใชสารประกอบอินทรยีที่ใหสเีฉพาะเจาะจง เมื่อสมัผสักับดิน
ที่มี pH หน่ึงๆ และนําไปเทียบกับ Chart สีมาตรฐานของ pH Indicator แตละชนิด คาที่ไดจะเปนคา
โดยประมาณเทาน้ัน สวนวิธีที่นิยมใชในหองปฏิบัติการคือวิธี Electrometric หรือ Potentiometric 
Method โดยใชเครื่องมือ pH Meter จากหลักการความตางศักยไฟฟาระหวางข้ัวไฟฟา (Glass Electrode) 
สองอันที่จุมอยูในสารละลายดิน ซึ่งผันแปรโดยกลับกับความเขมขนของ H+ อิสระที่อยูในสารละลาย 
ความสัมพันธน้ีถูกนํามาดัดแปลงใหอานออกมาเปนคา 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 (OM) หมายถึง อินทรียสารทุกชนิดที่มีอยูในดิน 

ซึ่งไดจากซากพืช ซากสัตว และสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูในดิน สิ่งขับถายของมนุษยและสัตว สลายตัวทับถม
อยูในดิน รวมถึงอินทรียสารที่รากพืชปลดปลอยออกมา และที่จุลินทรียสังเคราะห อินทรียวัตถุในดิน
ประกอบดวยอินทรียสารหลายชนิด คือ พวกสารประกอบอินทรียไนโตรเจน สารประกอบอินทรียฟอสฟอรัส 
สารประกอบอินทรียกาํมะถัน เปนตน อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารที่สําคัญของจุลินทรียดิน การสลายตัวของ
อินทรียวัตถุในดินจึงเกิดจากการกระทําของจุลินทรียดินเปนสวนใหญ ทําใหอัตราการสลายตัวข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิ ดังน้ันในพื้นที่มีอุณหภูมิสูง อากาศรอนช้ืน การสลายตัวของอินทรียวัตถุจึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว การ
สะสมมีนอย ทําใหสภาพพื้นที่ดังกลาวน้ีมีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า หรือคอนขางตํ่า ตางไปจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า อากาศเย็น โดยทั่วไปแลวดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ถือวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เหมาะ
สําหรับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช เพราะอินทรียวัตถุเมื่อสลายตัวโดยจุลินทรียถึงข้ันสุดทายจะได
ฮิวมัส (Humus) ซึ่งเปนสารอินทรียประกอบเชิงซอนที่ประกอบข้ึนจากสารกลุมตางๆ เชน Methyl 
phenolic, Quinine และ Carboxylic Groups ที่มีอยูในดิน ฮิวมัสแบงไดเปนสองสวนคือ Humic Acid และ 
Fulvic Acid (คณาจารยปฐพีวิทยา, 2535) ฮิวมัสน้ีไมใชสารที่คงทนถาวร จุลินทรียดินสามารถทําใหสลายตัว
ได เชนเดียวกับอินทรียสารอื่นที่มีอยูในดิน แตอัตราการสลายตัวของฮิวมัสจะชากวาการสลายตัวของ            
อินทรียสารที่เปนตนกําเนิดของฮิวมัส ฮิวมัสเปนของแข็งที่มีอนุภาคละเอียดมาก มีบทบาทสําคัญคือมี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) สูง สามารถดูดซับนํ้าไดดี 
และมีบทบาทสําคัญตอการเกาะยึดกันเปนเม็ดของอนุภาคดินทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน เชน 
อนุภาคของดินเกาะตัวกันไดดี การระบายอากาศดีข้ึน การอุมนํ้าดีข้ึน แลวยังชวยใหดินดูดซับธาตุอาหาร
ไดมากข้ึน นอกจากน้ียังใหธาตุอาหารหลกัคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารรอง กํามะถัน และรวมถึงธาตุ
อาหารที่พืชตองการในปริมาณนอยที่สําคัญไดแก 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 

ดังน้ันในการหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงใชวิธีวิเคราะหปริมาณคารบอนโดยการใชสารเคมีทําใหเกิด 
Oxidation กับคารบอนในอินทรียวัตถุในดินแลวคํานวณปริมาณคารบอนในอินทรียวัตถุจากความเขมขนของ
สารเคมีที่ใชไปในปฏิกิริยา และเมื่อทราบปริมาณคารบอนแลวสามารถนํามาคํานวณปริมาณอินทรียวัตถุ
โดยประมาณ โดยคูณกับ “Van Bemmelen Factor” ซึ่งเทากับ 1.724 จากหลักที่วา อินทรียวัตถุ มีปริมาณ
คารบอน 58 เปอรเซ็นต โดยจริงๆ แลว Broadbent (1953) ใหใชตัวคูณที่เปลี่ยนจาก อินทรียคารบอนเปน
อินทรียวัตถุแตกตางกันในดินบนและดินลาง กลาวคือ ดินบนคูณดวย 1.9 โดยประมาณ (52 เปอรเซ็นตของ
คารบอน) และดินลางคูณดวย 2.5 (40 เปอรเซ็นตของคารบอน) แตอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย
คารบอนตออินทรียวัตถุในดินที่แตกตางกัน 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) 
คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดินเปนธาตุอาหารหลักธาตุหน่ึงที่พืช

ตองการปริมาณมาก และจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช เพราะไนโตรเจนชวยพืชสรางโปรตีน ซึ่งเปน
สวนประกอบที่สําคัญที่สุด โปรตีนเปนสารประกอบอินทรียที่ประกอบดวยโมเลกุลของกรดอะมิโนจํานวนมาก 
ซึ่งกรดอะมิโนเหลาน้ีมีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบที่สําคัญและไนโตรเจนยังเปนสวนประกอบที่สําคัญใน
เอนไซมตางๆ ที่ทําหนาที่ชวยเรงและควบคุมปฏิกิริยาตางๆ รวมถึงกระบวนการสังเคราะหแสงนอกจากน้ัน
ไนโตรเจนยังเปนองคประกอบของวิตามิน (Vitamin) และ Adenosine Triphosphate (ATP) ในพืชอีกดวย 
(คณาจารยปฐพีวิทยา, 2541)  
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ธาตุไนโตรเจนปกติจะมีอยูในอากาศในรูปของกาซไนโตรเจนเปนจํานวนมาก 
แตไนโตรเจนในอากาศในรูปของกาซน้ัน พืชนําเอาไปใชประโยชนอะไรไมได (ยกเวนพืชตระกูลถ่ัวเทาน้ันที่มี
ระบบรากพิเศษสามารถแปรรูปกาซไนโตรเจนจากอากาศเอามาใชประโยชนได) ธาตุไนโตรเจนที่พืชทั่วๆ ไป
ดึงดูดข้ึนมาใชประโยชนไดน้ัน จะตองอยูในรูปของอนุมูลของสารประกอบ เชน แอมโมเนียมไอออน (NH4) 
และไนเทรตไอออน (NO3) ธาตุไนโตรเจนในดินที่อยูในรูปเหลาน้ีจะมาจากการสลายตัวของสารอินทรียวัตถุใน
ดิน 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) 
คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดินเปนธาตุอาหารพืชธาตุหน่ึงที่พืช 

ตองการเปนปริมาณมากแตจะมอียูในดินตํ่ามากโดยมคีาเฉลี่ยเพียง 0.06 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่
มี 0.14 และโพแทสเซียม 0.83 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available phosphorus) 
เริ่มตนจากตนกําเนิดฟอสฟอรัสในดินที่อยูในรูปของอนินทรียฟอสฟอรัส (Inorganic phosphorus) เปนสวน
ใหญ แหลงแรที่สําคัญของฟอสฟอรัส คือ ฟลูออรอะพาไทต (Fluorapatite) ซึ่งเปนแรที่ไมละลาย จึงเปน
แหลงธาตุฟอสฟอรัสที่พืชใชประโยชนอะไรไมไดในดินอนินทรีย (Inorganic soil) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
ตอพืชและพืชสามารถนําไปใชไดจะอยูในรูปของ Orthophosphate ion คือ H2PO4 และ HPO4 ซึ่งจะอยู
รวมเปนสารประกอบของแคลเซียมที่ละลายได แตสารประกอบดังกลาวน้ีมักมีเปนสวนนอย นอกจากน้ีไอออน
ของธาตุเหล็ก 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 อลูมินัม และแมงกานีสที่ละลายอยูในดิน 3) ชนิดและปริมาณ
ของแรดินเหนียวที่มีเหล็ก อลูมินัม และแมงกานีสเปนองคประกอบ 4) ปริมาณธาตุแคลเซียม 5) อัตราการ
สลายตัวของอินทรียวัตถุซึ่งเปนกิจกรรมของจุลินทรียดิน โดยข้ึนอยูกับความต่ืนตัวของจุลินทรียที่มีอยูในดิน 

- - 

- 

2- 
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โดยปจจัยที่กลาวถึงทั้งหมดน้ี pH ของดินเปนปจจัยที่มีบทบาทมากที่สุดตอความเปนประโยชนของธาตุ
ฟอสฟอรัสในดิน 

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) 
คาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดินเปนธาตุอาหารที่พืชตองการ 

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 โพแทสเซียมในดินในรูปตางๆ 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 ในดินที่มีปริมาณ CaCO3 สูงความเปน
ประโยชนของธาตุโพแทสเซียมตอพืชจะลดลงเน่ืองจากบางสวนจะถูกตรึงเอาไว ดังน้ันการใชปูนเพื่อยกระดับ 
pH ของดิน จะตองคํานึงถึงเรื่องของความไมเปนประโยชนดวยเชนกัน 
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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) 
คาปริมาณแคลเซียมของดินเปนธาตุอาหารที่พืชนําไปใชเพื่อการเจริญเติบโต  

โดยแคลเซียมเปนสวนประกอบของผนังเซลล 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 แคลเซียมเปนธาตุอาหารพืชที ่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดในพืช เพราะฉะนั้น
อาการขาดแคลเซียมจึงมักพบในบริเวณยอดและปลายราก โดยพืชที่ขาดธาตุนี้จะสงผลใหใบที่เจริญใหม
หงิกงอ 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) 
คาปริมาณแมกนีเซียมของดินเปนองคประกอบของคลอโรฟลล สวนที่เปนสี 

เขียวของพืช มีบทบาทสําคัญในการสรางอาหารและโปรตีนพืช ชวยระบบการทํางานของเอนไซม สรางและ
เปลี่ยนไขมัน ชวยการเคลื่อนยายธาตุอาหารในตนพืชโดยเปนตัวนําธาตุอาหารฟอสฟอรัสจากสวนรากไปยัง
สวนตางๆ ของพืช และเปนตัวควบคุมปริมาณแคลเซียมในพืช นอกจากน้ี แมกนีเซียมยังมีบทบาทเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาของเอนไซมหลายชนิดที่เกี่ยวของในการดํารงชีวิตของพืช ซึ่งพืชจะดูดแมกนีเซียมข้ึนไปใชในตนพืช
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หลังจากที่พืชงอกมาแลว 5-6 สัปดาห แมกนีเซียมจะชวยเพิ่มใหพืชมีความสามารถในการทนทานตอสภาพ
อากาศที่ไมเหมาะสมและโรคพืชได โดยทั่วไปแลวแหลงที่มาของแมกนีเซียมมาจากโดโลไมท (Dolomite) ซึ่ง
จะใหแมกนีเซียมอยูในรูปของแมกนีเซียม-คารบอเนต การเกิดประโยชนจะข้ึนอยูกับความเปนกรดเปนดาง 
(pH) ของดินและขนาดของเม็ดโดโลไมท ปกติแลวเราใชโดโลไมทเพื่อปรับปรุงดินเพราะโดโลไมทจะให
แมกนีเซียมแกพืชชา เราจึงใชลดความเปนกรดของดินได การขาดธาตุแมกนีเซียมจะทําใหผลผลิตลดลงและ
ตนพืชทรุดโทรมอยางเห็นไดชัด และใบพืชมักมีสีเหลืองซีด สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ปริมาณแมกนีเซียมที่
อยูในดินถูกชะลางลึกลงไปเกินกวาที่รากพืชจะดูดดึงมาใชได และการที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสะสมในดิน
มากเกินไป ซึ่งการแกไข สามารถทําไดโดยการปรับปรุงสภาพดิน ความเปนกรดดางของดินใหเหมาะสมตอ
การดูดเขาไปใชของพืช และมีการใชปุยโพแทสเซียมที่พอเหมาะ ที่สําคัญก็คือ การฉีดพนทางใบดวยธาตุ
อาหารเสริม ซึ่งมีธาตุแมกนีเซียมในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดทันที 

 

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
ดินมีทั้งประจุลบและประจุบวก แตปกติแลวจะมีประจุลบมากกวาประจุบวก ดังน้ันดินทั่วๆ 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 ซึ่งพบวาประจุลบถาวร
ของดินไมเปลี่ยนแปลงในชวง pH 2.5-5.0 แตจะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มข้ึนในชวง pH 5.0-7.0 และการแตกตัวเปน
ไอออนของกลุม OH- จะมีเพียงเล็กนอยที่ pH 6.0 แตจะมากข้ึนที่ pH 7.0 ดังน้ันคา CEC ของดินจึงข้ึนอยูกับ 
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 จึงเปน
การประเมินปริมาณเกลือที่ละลายไดของดิน และคาที่ไดยังใชเปนตัวกําหนดระดับความเค็มของดินดวย การ
วัดคาการนําไฟฟาของดินโดยใชวิธีวัดในสารละลายของดินกับนํ้า อัตราสวนระหวางดินตอนํ้า อาจแตกตางกัน
แลวแตหองปฏิบัติการแตละแหง แตที่นิยมใชมักเปน 1:5 หรือ เรียกวา EC 1:5 หรือใชวัดเมื่อทําใหดินเปน 
Saturated Paste แลววัดในสารละลายที่สกัดไดเรียกวา EC extract (ECe) ซึ่งจะใชสัดสวนของดินตอนํ้า
เทาใดก็ตาม จะตองระบุสัดสวนน้ันไวดวยทุกครั้งที่รายงานผล ECe และ EC 1:5 ของตัวอยางเดียวกันจะใหคา
ไมเทากัน เน่ืองจากปริมาณเกลือที่ละลายออกมาจากดินจะไมเทากัน ในการวัด EC ในอัตราสวน ดิน:นํ้า 1:5 
ปริมาณนํ้าที่ออกมากอาจละลายเกลือออกมาไดเกือบหมด แต ECe จะใชนํ้านอยกวาวิธี EC 1:5 ทําใหมีเกลือ
ละลายออกมาไดนอย ดังน้ัน คา EC 1:5 เมื่อเทียบกันเปนความเขมขนของเกลือที่ละลายไดในดินจะมากกวา
ที่ไดจาก ECe โดย คา ECe เปนคาที่ไดเมื่อสภาวะของดินตอนํ้าใกลเคียงกับสภาพการอุมนํ้าที่ความจุสนาม 
(Field Capacity) ซึ่งตางกับคา EC 1:5 ซึ่งใชนํ้ามากกวาหลายเทา ทําใหเปรียบเทียบกับสภาพของดินตาม
ธรรมชาติไมได ดังน้ัน คา ECe จึงมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของพืชมากกวาคา EC 1:5 คาของ EC 
ของสารละลายเกลือจะเพิ่มข้ึน เมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพิ่มข้ึน โดยจะเพิ่มข้ึนประมาณ 2 เปอรเซ็นต เมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส ดังน้ันอุณหภูมิมาตรฐานเมื่อรายงานคา 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 (BS) เปนตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณ 

ไอออนประจุบวกของธาตุที่มีปฏิกิริยาเปนดาง (Base Cations) ที่แลกเปลี่ยนไดทั้งหมดที่ดินจับยึด (Hold) ไว
ไดคิดเทียบจากคา CEC ของดินน้ัน แสดงคาเปนรอยละหรือเปอรเซ็นต ซึ่งเปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยประจุ
บวกที่เปนดางของดิน สามารถบงช้ีไดวาดินน้ันๆ มีระดับความอุดมสมบูรณอยูในเกณฑใด และเมื่อพูดถึง
ไอออนประจุบวกของธาตุที่มีปฏิกิริยาเปนดางและแลกเปลี่ยนได ตามปกติจะหมายถึง Ca2+, Mg2+, K+ และ 
Na+ เน่ืองจากเปนไอออนที่มีมากในดิน 

การหาเปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางใชวิธีคํานวณจากผลรวมของ 
จํานวนไอออนประจุบวกที่เปนดางที่แลกเปลี่ยนไดทั้งหมด หารดวยคา CEC ของดินน้ี 

% Base saturation (BS) = ผลรวมของจํานวนไอออนประจุบวกท่ีแลกเปลี่ยนได X 100 
                     คา CEC ของดิน 

จากความสัมพันธน้ีจะเห็นไดวา ถาดินย่ิงมีเปอรเซ็นตความอิ่มตัวดวยไอออน
ประจุบวกของธาตุที่มีปฏิกิรยิาเปนดาง (Base Cations) ที่แลกเปลี่ยนไดสูงก็แสดงวา ดินน้ันยอมมีโอกาสที่จะ
ใหแรธาตุอาหารแกพืชสูง 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
อลูมินัมจะเพิ่มข้ึนตามการลดลงของคา 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 
กรัมตอมิลลิลิตร ข้ึนไป 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 ข้ึนอยูกับชองวางในดินซึ่งชองวางใน 

ดินไมใชเปนโพรงแยกอยูโดดๆ 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 ชองวางของดินที่มีรูปรางและการ 
จัดเรียงตัวเปนระเบียบเปนแถวเปนแนวในทิศทางการไหลของนํ้า นํ้ายอมไหลไดสะดวกและเร็วกวาในชองวาง
ของดินที่มีรูปรางและการจัดเรียงตัวแบบระเกะระกะสลับซับซอนและคดเค้ียวไปมา 

ระดับความอิ่มตัว ในดินที่ไมอิ่มตัว ชองวางจะมีฟองอากาศอยูดวยซึ่งจะคอย 
กั้นการไหลของนํ้าทําใหนํ้าไหลซึมผานไมสะดวก ดังน้ันถาระดับความอิ่มตัวของดินเพิ่มข้ึนก็จะทําใหคาความ
ซึมไดของนํ้าในดินเพิ่มข้ึนดวย 

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

หนวยเปนกิโลกรัมตอไร ที่ใสลงในดินตอหนวยพื้นที่แลวทําให pH ของดินเพิ่มข้ึนถึงระดับที่ตองการ (ปกติถา
ไมระบุวาเปนระดับ pH ใดจะหมายถึง pH 7) การวิเคราะหความตองการปูนในหองปฏิบัติการน้ัน ปริมาณ
ของปูนที่จะตองใสโดยมากเมื่อนําไปใสในพื้นที่แลวจะไมสามารถยกระดับ pH ไดตามที่วิเคราะหได ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากปจจยัตางๆ เชน ปูนถูกนํ้าชะลางไปบาง ทําปฏิกิริยากับนํ้าชลประทานหรือนํ้าฝนที่มีปฏิกิริยาเปน
กรด หรือถาใสในดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soil) ปูนจะตองสะเทินกรดซัลฟูริกที่ออกมาจากแรไพไรตที่อยู
ในดินที่มีปฏิกิริยาออกซิเดช่ันกับอากาศอีกดวย ซึ่งตางประเทศไดกําหนดคาหน่ึงคือ Liming Factor เทากับ 
1.5 ซึ่งเปนคาที่ไดจากการทดลองโดยนําไปคูณกับจํานวนปูนที่ไดจากการทดลองแลวทําใหไดปริมาณปูนที่ใส
ในพื้นที่จริง เพื่อยกระดับ pH ของดินใหสูงข้ึนตามระดับที่ตองการ (คณาจารยภาคปฐพีวิทยา, 2535) ปจจุบัน
ประเทศไทยใชคา Liming Factor เทากับ 1.5 คูณกับปริมาณอลูมินัมที่แลกเปลี่ยนไดเปนคาความตองการปนู
จริงๆ ที่ใชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางและ Liming Factor เทากับ 2 สําหรับดินเปรี้ยวจัดภาคใต แลว
สามารถยกระดับ 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 เปนสภาวะนํ้าทวมที่เกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบาย 
นํ้าไมมีประสิทธิภาพ มักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ มีลักษณะคอยเปนคอย
ไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณน้ันๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะนํ้าลนตลิ่ง นํ้าทวม
ขังสวนใหญจะเกิดบริเวณทายนํ้าและมีลักษณะแผเปนบริเวณกวางเน่ืองจากไมสามารถระบายไดทัน ความ
เสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ สําหรับความเสียหายอื่นๆ มีไมมาก
นักเพราะสามารถเคลื่อนยายไปอยูในที่ที่ปลอดภัย 
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- นํ้าทวมฉับพลัน เปนภาวะนํ้าทวมที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันในพื้นที่ เน่ืองจาก 
ฝนตกหนักในบรเิวณพืน้ที่ซึง่มคีวามชันมาก และมีสมบัติในการกักเกบ็หรอืการตานนํ้านอย เชน บริเวณตนนํ้าซึ่งมี
ความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ปาถูกทําลายไปทําใหการกักเก็บหรือการตานนํ้าลดนอยลง บริเวณพื้นที่ถนนและ
สนามบิน เปนตน หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน เข่ือนหรืออางเก็บนํ้าพังทลาย นํ้าทวมฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจาก
ฝนตกหนักไมเกิน 6 ช่ัวโมง และมักเกิดข้ึนในบรเิวณที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณน้ันมา
กอนเลยแตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนนํ้าที่อยูหางออกไป เน่ืองจากนํ้าทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่
ดวยความรวดเร็วมากโอกาสที่จะปองกันและหลบหนีจงึมนีอย ดังน้ันความเสียหายจากนํ้าทวมฉับพลันจึงมีมากทั้ง
แกชีวิตและทรัพยสิน 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัย มีดังน้ี 
จากธรรมชาติ 

- ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนอง เปนพายุที่เกิดข้ึนติดตอกันเปน
เวลาหลายช่ัวโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไมอาจไหลลงสูตนนํ้าลําธารไดทันจึงทวมพื้นที่ที่อยูในที่ตํ่า มัก
เกิดในชวงฤดูฝนหรือฤดูรอน 

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

- ฝนตกหนักในปาบนภูเขา ทําใหปริมาณนํ้าบนภูเขาหรือแหลงตนนํ้ามาก มี
การไหลเช่ียวอยางรุนแรงลงสูที่ราบเชิงเขา เกิดนํ้าทวมข้ึนอยางกะทันหัน เรียกวานํ้าทวมฉับพลัน เกิดข้ึน
หลังจากที่มีฝนตกหนักในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือเกิดกอนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดข้ึนในลําธารเล็กๆ 
โดยเฉพาะตอนที่อยูใกลตนนํ้าของบริเวณลุมนํ้า ระดับนํ้าจะสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จังหวัดที่อยูใกลเคียงกับ
เทือกเขาสูง เชน จังหวัดเชียงใหม เปนตน 

- ผลจากนํ้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรอยูในแนวที่ทําให
ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุด นํ้าทะเลจะหนุนใหระดับนํ้าในแมนํ้าสูงข้ึนอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่นํ้าปา
และจากภูเขาไหลลงสูแมนํ้า ทําใหนํ้าในแมนํ้าไมอาจไหลลงสูทะเลได ทําใหเกิดนํ้าเออลนตลิ่งและทวมเปน
บริเวณกวางย่ิงถามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดข้ึนในชวงน้ี ความเสียหายจากนํ้าทวมชนิดน้ีจะมีมาก 

- ผลจากลมมรสุมมีกําลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนมรสุมที่พัดพา
ความช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทย ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีกําลังแรงเปน
ระยะเวลาหลาย วัน ทําใหเกิดคลื่นลมแรง ระดับนํ้าในทะเลตามขอบฝงจะสูงข้ึน ประกอบกับมีฝนตกหนักทํา
ใหเกิดนํ้าทวมได ย่ิงถามีพายุเกิดข้ึนในทะเลจีนใตก็จะย่ิงเสริมใหมรสุมดังกลาวมีกําลังแรงข้ึนอีก สวนมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเขาสูไทย ปะทะขอบฝงตะวันออกของภาคใต มรสุมน้ีมีกําลังแรงเปน
ครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีกําลังแรงข้ึนจะทําใหมีคลื่นคอนขางใหญในอาวไทย 
และระดับนํ้าทะเลสงูกวาปกติ บางครั้งทําใหมีฝนตกหนักในภาคใต ต้ังแตจังหวัดชุมพร ลงไปทําใหเกิดนํ้าทวม
เปนบริเวณกวาง 

- ผลจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผนดินไหว หรือภูเขาไฟบน
บกและภูเขาไฟใตนํ้าระเบิด เปลือกของผิวโลกบางสวนจะไดรับความกระทบกระเทือนตอเน่ืองกัน บางสวน
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ของผิวโลกจะสูงข้ึน บางสวนจะยุบลง ทําใหเกิดคลื่นใหญในมหาสมุทรซัดข้ึนฝง เกิดนํ้าทวมตามหมูเกาะและ
เมืองตามชายฝงทะเลได เกิดข้ึนบอยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟก 

จากการกระทําของมนุษย 

- การตัดไมทําลายปา ในพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทําใหอัตราการ
ไหลสูงสุดเพิ่มมากข้ึนและไหลมาเร็วข้ึน เปนการเพิ่มความรุนแรงของนํ้าในการทําลายและยังเปนสาเหตุของ
ดินถลมดวย นอกจากน้ียังทําใหดินและรากไมขนาดใหญถูกชะลางใหไหลลงมาในทองนํ้า ทําใหทองนํ้าต้ืนเขินไม
สามารถระบายนํ้าไดทันที รวมทั้งกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางดานทายนํ้า 

- การขยายเขตเมืองรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ลุมตํ่า (Flood plain) ซึ่งเปนแหลง
เก็บนํ้าธรรมชาติทําใหไมมีที่รบันํ้า ดังน้ันเมื่อนํ้าลนตลิ่งก็จะเขาไปทวมบริเวณที่เปนพื้นที่ลุมตํ่าซึ่งเปนเขตเมือง
ที่ขยายใหมกอน 

- การกอสรางโครงสรางขวางทางนํ้าธรรมชาติ ทําใหมีผลกระทบตอการ
ระบายนํ้าและกอใหเกิดปญหานํ้าทวม 

- การออกแบบทางระบายนํ้าของถนนไมเพียงพอ ทําใหนํ้าลนเออในเขตเมือง 
ทําความเสียหายใหแกชุมชนเมืองใหญ เน่ืองจากการระบายไดชามาก 

- การบริหารจัดการนํ้าที่ไมดีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดนํ้าทวม โดยเฉพาะ
บริเวณดานทายเข่ือนหรืออางเก็บนํ้า 

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

สาเหตุของดินถลม/โคลนถลม มีดังน้ี 
จากธรรมชาติ 

- ฝนตกหนัก การเกิดดินถลมในประเทศไทยสวนใหญมักจะมีฝนเปนปจจัย
เรงที่สําคัญเสมอ 

- การละลายของหมิะจะไปเพิ่มระดับนํ้าใตผิวดิน และนํ้าหนักของดินอยางรวดเร็ว 

- การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าเน่ืองจากนํ้าข้ึนนํ้าลง การลดระดับนํ้าในแมนํ้า
และอางเก็บนํ้า 

- การกัดเซาะของดินจากกระแสนํ้าในแมนํ้า ลําธาร หรือจากคลื่นซัดทําให
ความหนาแนนของมวลดินลดลง 

- การผุพังของมวลดินและหิน 

- การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 
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- ภูเขาไฟระเบิด ในบริเวณที่ภูเขาไฟยังไมสงบ เถาภูเขาไฟหรือลาวาจะ
เคลื่อนตัวเปนมวลดินขนาดใหญที่มีความหนาแนนตํ่าเมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงมีโอกาสที่เกิดดินถลมหรือโคลน
ถลม นอกจากน้ี การเกิดดินถลมอาจมีสาเหตุจากการเกิดภัยธรรมชาติหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน ในบาง
กรณี ภัยธรรมชาติเพียงภัยหน่ึงอาจสงผลใหเกิดภัยตางๆ ตามมาได ตัวอยางเชน แผนดินไหวซึ่งทําใหเกิดดิน
ถลมและเข่ือนแตก สงผลใหเกิดนํ้าทวมอยางรุนแรงในพื้นที่ทายนํ้าที่มีระดับตํ่ากวา เหตุการณลักษณะเชนน้ี
อาจสงผลกระทบแตกตางไป จากเหตุการณที่มีสาเหตุการเกิดจากภัยพิบัติเพียงภัยเดียว 

จากการกระทําของมนุษย 

- การกอสรางในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชัน โดยไมมีการคํานวณดานวิศวกรรมที่ดีพอ 

- การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา 

- การกําจัดพืชที่ปกคลุมดินและการตัดไมทําลายปา 

กิจกรรมเหลาน้ีสงผลใหพื้นที่ดังกลาวมีความลาดชันเพิ่มข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการไหลของนํ้าผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาล ซึ่งอาจกอใหเกิดดินถลมหรอืโคลนถลม การขุด
หรือตัดถนนในบริเวณที่ลาดเชิงเขาอาจกอใหเกิดความชันของพื้นที่มากข้ึน การขุดเหมืองและการระเบิดหิน
มักจะทําใหดินมีความลาดชันเพิ่มข้ึน การทําการเกษตรในบริเวณที่ลาดชัน เกษตรกรก็จําเปนที่จะตองกําจัด
วัชพืชและอาจปรับพื้นที่ใหมีลักษณะข้ันบันได หรือธุรกิจการตัดไมทําลายปา กิจกรรมเหลาน้ีลวนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของนํ้าบริเวณผิวดิน กลาวคือนํ้าจะไหลผานหนาดินอยางรวดเร็ว และ
กอใหเกิดการชะลางหนาดินเน่ืองจากปาถูกทําลาย ดินขาดรากไมยึดเหน่ียว นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการไหลของนํ้าบริเวณผิวดินยังสงผลตอระดับนํ้าบาดาลอีกดวย ในการทําชลประทาน จะมีปริมาณนํ้า
สวนหน่ึงที่ซึมออกจากคลองชลประทานและไหลซึมลงไปใตดิน ทําใหระดับนํ้าบาดาลเพิ่มสูงข้ึน มวลดินมี
นํ้าหนักมากข้ึนและอาจเปนสาเหตุใหเกิดดินถลมในที่สุด การเพิ่มระดับนํ้าบาดาลอาจมีสาเหตุมาจากการรั่ว
ของทอนํ้า บอหรืออางเก็บนํ้า หรือการปลอยนํ้าทิ้งจากที่ตางๆ 

ลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถลมและสัญญาณเตือนภัย  

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถลม หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการ
เลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินที่อยูบนภูเขาสูที่ตํ่าในลําหวยและทางนํ้าขณะเมื่อมีฝนตกหนักอยาง
ตอเน่ือง ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม มีขอสังเกตดังน้ี 

- พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุมใกลเชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง 

- พื้นที่เปนภูเขาสูงชันหรือหนาผาทีเ่ปนหินผพุังงายและมช้ัีนดินหนาจากการผุ
กรอนของหิน 

- พื้นที่ที่เปนทางลาดชัน เชน บริเวณถนนที่ตัดผานหุบเขา บริเวณลําหวย 
บริเวณเหมืองใตดินและเหมืองบนดิน 

- บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินกอนใหญฝงอยูในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่
ใกลทางนํ้า เชน หวย คลอง แมนํ้า ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม 

- สภาพพื้นที่ตนนํ้าลําธารที่มีการทําลายปาไมสูง ช้ันดินขาดรากไมยึดเหน่ียว 

- เปนพื้นที่ที่เคยเกิดดินถลมมากอน 

- พื้นที่สูงชันไมมีพืชปกคลุม 
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- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของช้ันดินอยางรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการกอสราง 

- บริเวณพื้นที่ลาดตํ่าแตช้ันดินหนาและช้ันดินอิ่มตัวดวยนํ้ามาก 

สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุดินถลมในบริเวณพื้นที่ลาดชัน ไดแก 

- มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน 

- มีนํ้าไหลซึมหรือนํ้าพุพุงข้ึนมาจากใตดิน นอกจากน้ีอาจจะสังเกตจาก
ลักษณะการอุมนํ้าของช้ันดิน เน่ืองจากเกิดดินถลม ดินจะอิ่มตัวดวยนํ้าหรือชุมนํ้ามากกวาปกติ 

- ระดับนํ้าในแมนํ้าลําหวยเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วผิดปกติ 

- สีของนํ้ามีสีขุนมากกวาปกติ เปลี่ยนเปนเหมืองสีดินภูเขา 

- มีกิ่งไมหรือทอนไมไหลมากับกระแสนํ้า 

- เกิดชองทางเดินนํ้าแยกข้ึนใหมหรือหายไปจากเดิมอยางรวดเร็ว 

- เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอยางรวดเร็ว 

- ดินบริ เวณฐานรากของตึก หรือสิ่ งกอสรางเกิดการเคลื่อนตัวอยาง
กะทันหัน 

- โครงสรางตางๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวข้ึน เชน ถนน กําแพง 

- ตนไม เสาไฟ รั้ว หรือกําแพง เอียงหรือลมลง 

- ทอนํ้าใตดินแตกหรือหักอยางฉับพลัน 

- ถนนยุบตัวลงอยางรวดเร็ว 

- เกิดรอยแตกราวข้ึนที่โครงสรางตางๆ เชน รอยแตกที่กําแพง 

- เห็นรอยแยกระหวางวงกบกบัประตู หรือระหวางวงกบกับหนาตางขยายใหญข้ึน 

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

การศึกษาแบบจําลองพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวม และดินถลม ของประเทศไทย
โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรวิเคราะหผลรวมระหวางพื้นที่กับขอมูลทางสถิติยอนหลังสามสิบปนํามา
คํานวณหาคาความนาจะเปน ในการเกิดเหตุการณเสี่ยงตอภัยพิบัติและกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยนําไปเตือน
ภัยใหประชาชนไดรับทราบทางสื่อตางๆ จะกอใหเกิดประโยชนและลดความสูญเสียไดในระดับหน่ึง การ
ทดลองไดนําฐานขอมูลตางๆ ในระดับประเทศมาประมวลผลเชิงพื้นที่รวมกับการใชแบบจําลองทาง สถิติโดย
วิธี Logistic Regression Analysis และจัดแบงพื้นที่เสี่ยงออกเปนสามลักษณะคือพื้นที่ซึ่งจะพบทั้งสอง
ปญหาคือทั้งแผนดินถลมและนํ้าทวมในระดับรุนแรงมากที่สุดมีขอบเขตพื้นที่เสี่ยงกวางถึง 6.03 ลานไร และ
จากปญหาแผนดินถลมอยางเดียวมีพื้นที่เสี่ยงในระดับรุนแรงมากที่สุดสูงถึง 16.32 ลานไร สําหรับปญหานํ้า
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ทวมรุนแรงซ้ําซากในระดับรุนแรงมากที่สุดเพียงอยางเดียวจะมีประมาณ 6.05 ลานไร การทําศึกษา
แบบจําลองเปนเพียงสวนหน่ึงที่จะพยายามเตือนภัยเพื่อลดความสูญเสียและเตือนใหประชาชนตระหนักถึงภัย
ที่จะกอความรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งนาจะเปนแนวทางใหภาครัฐกําหนดพื้นที่ที่คอยเฝาระวังและ
จัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินการเตรียมการชวยเหลือในแผนระยะสั้น และระยะยาวที่จะกอใหเกิดความ
สูญเสียในอนาคตตอไป 

ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนเวลานาน จนกอใหเกิด
ความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน 

สาเหตุของการเกิดภัยแลง มีดังน้ี 
จากธรรมชาติ 
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล และ ภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินไหว เปนตน 

จากการกระทําของมนุษย 
- การทําลายช้ันโอโซน ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก การพัฒนาดาน

อุตสาหกรรม และการตัดไมทําลายปา 

สําหรับภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลงและฝนทิ้งชวง ซึ่งฝนแลง
เปนภาวะปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฝนแลงมีความหมายในดานอุตุนิยมวิทยา: 
ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหน่ึง ซึ่งตามปกติควรจะตองมฝีน โดยข้ึนอยูกับ
สถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ันๆ ดวย 

- ดานการเกษตร: ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้าของพืช 

- ดานอุทกวิทยา: ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่ระดับนํ้าผิวดินและใตดินลดลง หรือ
นํ้าในแมนํ้าลําคลองลดลง 

- ดานเศรษฐศาสตร: ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้า ซึ่งมีผลกระทบ
ตอสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค 

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 จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะ
น้ีจะเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

- ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งชวง
เกิดข้ึน ภัยแลงลักษณะน้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะทองถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณ
กวางเกือบทั่วประเทศ 

การศึกษาภาวะการเปนทะเลทรายในประเทศไทยโดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เปนการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่ความเสี่ยงตอภาวะความเปนทะเลทราย โดยนําปจจัยที่เกี่ยวของ
ตามคําจํากัดความในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย คือปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพ
ภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณฝนรวมรายป, AI-Index, PE-Index, TE-Index และ Length of Growing Period 
รวมกับปจจัยที่เกี่ยวของกับดิน ไดแก การชะลางพังทลายของดิน, ดินที่มีปญหาตอการทําเกษตรกรรม และ
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การใชประโยชนที่ดิน นําปจจัยดังกลาวมาวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร พบวาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรุนแรงตอภาวะการเปนทะเลทราย 7.04 ลานไร คิดเปน
รอยละ 2.2 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แบงออกเปนพื้นที่ราบ 1.28 ลานไร และพื้นที่สูง 5.76 ลานไร จากสภาพ
ปญหาของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะความเปนทะเลทราย จะนํามาประเมินความเสียหายในเรื่อง
ผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรจะไดรับ โดยประเมินวาผลผลิตไมตํ่ากวารอยละ 50 ของผลผลิตพืชหลักแต
ละชนิดจะไดรับผลกระทบ ดังน้ันการนําเอาองคความรูและการเผยแพรขอมูลเชิงพื้นที่มาใชเพื่อเตือนภัยจะ
สามารถลดระดับความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงภัยตอภาวะการเปนทะเลทรายลงได 

ขอมูลพ้ืนฐานโปรแกรมท่ีนํามาใชในการวิเคราะหและดําเนินงานสําหรับโครงการ 
1. กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับชั้น (Analytical Hierarchy 

Process : AHP) 
   การตัดสินใจโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical 

Hierarchy Process: AHP) เปนวิธีการที่ใชในการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญซึ่งถูกพัฒนาข้ึนมาจาก 
Thomas L. Saaty ในป ค.ศ. 1970 เปนเทคนิคในการตัดสินใจเลือกหรือเรียงลําดับทางเลือกของปญหาที่
ตองใชการตัดสินที่ซ้ําซอนโดยสรางรูปแบบการตัดสินใจใหเปนโครงสรางลําดับช้ันและนําขอมูลที่ไดจากความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

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

   การวิเคราะหแบบ Eigenvector 
   กระบวนการวิเคราะหที่มกีารนําปจจยัมาปฏิสัมพันธซึ่งกัน โดยพิจารณาขอมูลที่มีลักษณะ

ในรูปแบบของตรรกะจริงเท็จ (Boolean Logic) เช่ือมโยงเปนโครงขายความสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการ 3 กระบวนการดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

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

1) การจัดลําดับช้ันในการวิเคราะห (Structuring the Hierarchy) 
   ในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จะแบงการวิเคราะหออกเปนลําดับช้ัน  

ดังน้ีคือ เปาหมาย (Goal) เกณฑ (Criteria) เกณฑยอย (Sub criteria) และทางเลือก (Alternatives) โดยใน
แตละช้ันอาจมีหลายเกณฑและในแตละเกณฑอาจมีหลายเกณฑยอยก็ได ช้ันลางสุดคือช้ันของทางเลือก            
ดังภาพที่ 4 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี  
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ระดับช้ันที่ 1 หรือระดับบนสุด แสดงจุดโฟกัสหรือเปาหมายของการตัดสินใจ 
ระดับช้ันที่ 2 แสดงถึงเกณฑการตัดสินใจหลัก ที่มีผลตอเปาหมายในการตัดสินใจน้ัน 
ระดับช้ันที่ 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑยอยของการตัดสินใจ ซึ่งจะมีจํานวนเทาไรน้ัน ข้ึนอยูกับ 

ความชัดเจนของเกณฑหลัก (อาจไมจําเปนตองมี ถาเกณฑหลักมีความชัดเจนพอ) 
ระดับช้ันที่ 4 หรือระดับช้ันสุดทาย คือทางเอกที่เราจะนํามาพิจารณาผานเกณฑการตัดสินใจ 

ตามที่เรากําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 หมายถึงผลการเปรียบเทียบความสําคัญระหวาง
ปจจัย Ai และ Aj 

-  กําหนดมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบ  
 

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 คือดรรชนีความสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
       CR คือสัดสวนความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) และ 
       RI คือดรรชนีคาสุมของความไมสมเหตุสมผล (Random Inconsistency Index) ข้ึนอยู
กับขนาดของตารางเมทรกิซ 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 

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

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

 
 

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

-  ฟซซิฟเคชัน (Fuzzification) แปลงขอมูลที่มีลักษณะ Crisp Data ใหเปนอินพุต 
(Input) ของระบบฟซซี ซึ่งอยูในรูปแบบของคาความเปนสมาชิก 

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

- ดีฟซซิฟเคชัน (Defuzzification) เน่ืองจากผลลัพธที่ไดจากสวนที่สองยังเปน 
รูปแบบของฟซซี จึงทําการแปลงคา Output ใหอยูในรูแบบขอมูลที่มีลักษณะแบบ Crisp ตามเดิม 
 

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

เกษตรสีเขียว โดยการกําหนดระดับคะแนนของตัวแปร (ปจจัย) ซึ่งมีหลายวิธี อาจจะเปนการกําหนดจาก
ผูเช่ียวชาญ การอางอิงเอกสารงานวิจัยที่มีอยูและนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ การกําหนด
ดวยวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร สําหรับการศึกษาน้ี ใชการจําแนกระดับความเหมาะสมของสภาพแวดลอม
เพื่อเลือกพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว โดยทําการใหจําแนกระดับคะแนนของประเภทภายในตัวแปร (ปจจัย) เพื่อ
จัดคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land index) โดยใชวิธีการของ Storie (1978) แลว ทําการแบงชวงของ
ขอมูลปจจัยตามระดับความเหมาะสมที่กําหนดไวของกรมวิชาการเกษตร โดยแบงเปน ขอมูลที่มีระดับความ
เหมาะสมดังน้ี 

 

- 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  
3, รุนแรง < 60–40 S3  
4, รุนแรงมาก    
-   แกไขได < 40-20 N1 50-25 
-  แกไขไมได < 20 N2 < 25 

ที่มา: นคร และคณะ, 2541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-50 
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ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดหลักการใชการวิเคราะหเชิงพื้นที่รวมกับการวิเคราะหทางสถิติ 

แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียวเปนแผนที่ซึ่งจะแสดงระดับความ

เหมาะสมสําหรับในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว โดยไดมีการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง

ปจจัยที่แกไขได (เคมีและกายภาพดินและคุณภาพนํ้า) และปจจัยที่แกไขไมได (สภาพภูมิอากาศและพื้นที่เสี่ยง

ภัยทางการเกษตร) แลวทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ตามเคาโครงของ FAO เพื่อจัดช้ันความ

เหมาะสมของพื้นที่  
 

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

พื้นที่ (Spatial Data) โดยขอมูลลักษณะตางๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาจะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกันและกัน ซึ่งจะข้ึนอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมลูน้ันๆ เพื่อใหไดผลลพัธที่ดีทีส่ดุ
ตามตองการ 

ปจจัยที่แกไขไมได ปจจัยที่แกไขได 

ลักษณะปจจัยที่เหมาะสมสําหรับ 
พื้นที่เมอืงเกษตรสีเขียว 

 

ลักษณะปจจัยที่เหมาะสมสําหรับ 
พื้นที่เมอืงเกษตรสีเขียว 

จัดระดับช้ันที่เหมาะสม จัดระดับช้ันที่เหมาะสม 

ลักษณะของปจจัยทั้งสองประเภทที่

เหมาะสมสําหรบัพื้นทีเ่มืองเกษตรสเีขียว 

พื้นที่เมอืงเกษตรสีเขียว 

แผนที่พื้นทีเ่หมาะสมเมืองเกษตรสีเขียว 
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  “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: หนวยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน, ม.ป.ป. 
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4. โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
               โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการจัดการขอมูลตางๆ 

ผูใชโปรแกรมสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติประเภทตางๆ และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลออกมาในรูป
ของตาราง หรือแผนภูมิชนิดตางๆ ไดทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การใชงานโปรแกรมไมซับซอน เหมาะสําหรับ
ผูใชที่ตองการประมวลผลขอมูลที่ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว แตก็ยังมีคนอยูจํานวนไมนอยที่ยังมีแนวคิดที่วา 
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เปนเรื่องที่ยากและตองใชความรูทางสถิติเปนอยางดี
บาง 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 สวนออกแบบกําหนด
โครงสรางตัวแปรและสวนกําหนดคาชุดตัวแปร โดยแบงออกเปน 2 มุมมอง ไดแก 

- Variable view  เปนสวนกําหนดคุณสมบัติของตัวแปร Variable โดยการสรางและ 
แกไขโครงสรางตัวแปร  

 

ภาพที่ 8 การกําหนดคุณสมบัติของตัวแปร (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

สีเขียวจังหวัดราชบุรี 
2. เพื่อเช่ือมโยงและแปลงฐานขอมูลเชิงพื้นที่ใหเหมาะสมในการดําเนินการโครงการเมืองเกษตร      

สีเขียวจังหวัดราชบุรี 
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บทท่ี 2 
วิธีการดําเนินการ 

 

1. อุปกรณและวิธีดําเนินการ 

ในการศึกษา จัดทําฐานขอมูล (Database) และวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับดําเนินงานเมือง
เกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่เกษตรสี
เขียวและเปนพื้นที่ทองเที่ยวอยางย่ังยืน สามารถหาไดจากสมการดังตอไปน้ี 

พ้ืนท่ีเกษตรสีเขียว = Organic Farming + GAP + WQI – EIA 

กรอบความคิดในการศึกษา วิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตร          
สีเขียวจังหวัดราชบุรี 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 โดยขอมูล
จะถูกเตรียมข้ึนเปนช้ันขอมูลทั้งในรูปแบบ Vector และ Raster รวมถึงฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ (Attribute 
Database) จากน้ันขอมูลในรูปแบบตางๆ จะถูกนําเขาสูการประมวลผล ซึ่งแบงการทํางานออกเปนสองสวน 
ไดแก กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับ และการวิเคราะหการเลือกพื้นที่โดยใชคาดัชนี
ความเหมาะสมของพื้นที่ ดังภาพที่ 10   

นอกจากน้ันแลวการรวบรวมขอมูลจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในดานขอมูลผลตรวจ
เลือดของเกษตรกร เพื่อหาสารพิษตกคางในเลือด ควบคูกับการลงพื้นที่สํารวจขอมูลเกษตรกร การเก็บขอมูล
แบบสอบถาม และการสุมเก็บตัวอยางดิน จะทําใหทราบถึงขอมูลทั่วไป ขอมูลทางดานอาชีพ ความเจ็บปวย
หรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีของเกษตรกร แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อ
นํามาเปรียบเทียบหาพื้นที่ที่มีความปลอดภัย และพื้นที่มีความเสียงจากการทําเกษตรกรรม 
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การเก็บขอมูลภาคสนาม

ดวยแบบสอบถาม 

การรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานอื่น 

นําเขาขอมูลเชิงบรรยาย 

- ขอมูลทั่วไป 

- ขอมูลการปลูกพืช 
- ปริมาณผลผลิต 

- รายไดของเกษตรกร 

- ผลขางเคียงจากการใชสารเคมี

ทางการเกษตร 

- ผลการตรวจเลือด

จากสาธารณสุข 

โปรแกรมวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ 

ฐานขอมูล (Database) และพ้ืนท่ีเหมาะสม 
ในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี 

ภาพที่ 10 กรอบแนวคิดหลักการใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ันรวมกับการวิเคราะหเชิงพื้นทีใ่นการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสเีขียวจังหวัดราชบุร ี
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. รวบรวมขอมลู 
 1.1 รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลทางสถิติ 
ทั้งในรูปแบบขอมูลที่เปนแผนที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลดิจิตอลที่มีพิกัดของจุดขอมูลที่
แนนอนเพื่อนํามาเตรียมขอมูลในรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตรภายในจังหวัดราชบุรี จํานวน 26 ฐานขอมูล         
ดังตารางที่ 23 โดยการวิเคราะหกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical 
Hierarchy Process: AHP) ใชขอมูล 23 ฐานขอมูล (ลําดับที่ 1-18) และการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของ
พื้นที่ (Land Index) ใชขอมูล 26 ฐานขอมูล (ลําดับ ที่ 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 



53 

 

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 กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูคา
ความเค็มของดิน 

12 ความอุดมสมบูรณของดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูคา
ความอุดมสมบูรณของดิน 

13 
ปริมาณธาตุอาหารในดิน 3 
ฐานขอมูล (N, P, K) 

กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน 

14 
ความสามารถในการ 

ซาบซมึนํ้าของดิน 
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 
พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
3 ฐานขอมูล (Flood, 
Drought, Landslide) 

กรมพฒันาที่ดิน 
ขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพกิัด
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของขอมลูพื้นที่
เสี่ยงภัยทางการเกษตร 

 

ขอมูลจากภายนอกกรมพัฒนาที่ดินโดยการขอความรวมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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 
นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมาทําการเตรียมขอมูลใหเปนช้ันขอมูลในระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตรที่จะใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินการข้ันตอไป และตรวจสอบความถูกตองโดยมีการ
เตรียมขอมูลที่สําคัญดังน้ี 

 ขอมูลสําหรับการวิเคราะหเชิงพื้นที่ ไดแก คาปฏิกิริยาดินจากจุดเก็บตัวอยางดินทั่วประเทศ 
ในรูปแบบขอมูลดิจิตอลเชิงปริมาณพรอมพิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร 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 

แปลงขอมูลเขาสูฐานขอมูลแบบ Grid ของโปรแกรม Arcview จะไดแผนที่คาปฏิกิริยา
ดิน (Soil pH Map) เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
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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 30x30 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 30x30 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 ปจจัยดังที่กลาวมาแลวในขางตน (ขอที่ 1.1) แลวกําหนดคาความสําคัญของแตละปจจัยแลววิเคราะหหาคา
นํ้าหนักความสําคัญ ที่ใชในการคํานวณทั้งแบบ Eigenvector และแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy 
Process: FAHP สุดทายวิเคราะหความสมเหตุสมผลของขอมูล เพื่อเปนการตรวจสอบวาขอมูลหรือปจจัยที่ทําการ
ถวงนํ้าหนักมีความสมเหตุสมผลและยอมรับได 

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

3.1.1 การเตรียมขอมูล 
         ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัด
ราชบุรี ประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 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 ชวยในการเลือกแตละอําเภอในจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุร ีใชฐานขอมูล ดังภาพที่ 11 คาปฏิกิริยาดิน ของจงัหวัดราชบรุ ี
ใชการคัดเลือกพื้นที่โดยพจิารณาจากขนาดของพื้นที่ที่มากทีสุ่ด เปนหลกัเกณฑในการพจิารณาคัดเลือกพื้นที่
ตัวแทนชวงคา pH ของแตละอําเภอ โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาชวยในการเลอืกตัวแทน 
pH ของแตละอําเภอโดยการ Summarize พื้นที่ แตละชวงคาของ pH ในแตละอําเภอ ดังภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 การ Summarize พื้นที่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 จากรูปจะเห็นวา เมื่อทําการ Summarize พื้นที่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแลวชวงคา 
pH ที่มีพื้นที่มากที่สุดของอําเภอโพธารามคือ pH 6.0-6.5 อยูใน Class ที่ 6 เปนกรดเล็กนอย จากน้ันทําการ
หาเชนน้ีทุกอําเภอในจังหวัดราชบุรีจะไดคา pH ของแตละอําเภอ ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 คาปฏิกิริยาดิน จังหวัดราชบุรี 
 

อําเภอ Class ชวง pH ระดับความเปนกรด 
กิ่งอําเภอบานคา 5 5.5-6.0 กรดปานกลาง 
จอมบึง 4 5.0-5.5 กรดรุนแรง 
ดําเนินสะดวก 4 5.0-5.5 กรดรุนแรง 
บางแพ 5 5.5-6.0 กรดปานกลาง 
บานโปง 6 6.0-6.5 กรดเล็กนอย 
ปากทอ 4 5.0-5.5 กรดรุนแรง 
โพธาราม 6 6.0-6.5 กรดเล็กนอย 
เมืองราชบรุ ี 5 5.5-6.0 กรดปานกลาง 
วัดเพลง 4 5.0-5.5 กรดรุนแรง 
สวนผึ้ง 4 5.0-5.5 กรดรุนแรง 

 

  2) โรงงานอุตสาหกรรม  
    ในการวิเคราะหหาทางเลอืกหรืออําเภอที่เหมาะสมสําหรบัพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว 

วิเคราะหโดยใชความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
          นําเขา shape file ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ในโปรแกรม ArcGIS 

 

ภาพที่ 13 จุดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 120,833 จุดของประเทศไทย 
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เลือกจุดโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจุดที่ต้ังอยูในจังหวัดราชบุรี ดูจํานวนโรงงาน 
อุตสาหกรรมในแตละอําเภอ แลวทําการจัดแบงระดับช้ัน (Classify) โรงงานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจาก
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตอพื้นที่ (Density) ซึ่งข้ันตอนในการจัดแบงระดับช้ันทําไดโดย ใชความหนาแนน
สูงสุดที่ไดจากการคํานวณหารดวยระดับช้ันที่จะทําการแบงระดับ 
 

ตารางที่ 25 จํานวน พื้นที่ ความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
อําเภอ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ความหนาแนน 

กิ่งอําเภอบานคา 15 850.2976 0.0176 
สวนผึ้ง 22 997.3024 0.0221 
จอมบึง 65 792.6080 0.0820 
ปากทอ 89 805.7232 0.1092 
บางแพ 31 182.3952 0.1700 
ดําเนินสะดวก 76 210.7200 0.3607 
โพธาราม 192 484.9744 0.3959 
วัดเพลง 17   37.4736 0.4537 
เมืองราชบรุ ี 484 479.6896 1.0090 
บานโปง 516 348.8320 1.4706 

 

จังหวัดราชบุรี มีความหนานแนนของโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด (Dmax) อยูที่อําเภอบาน 
โปง มีความหนาแนนเทากับ 1.4706 โรงงานตอตารางกิโลเมตร ทําการแบงระดับช้ันความหนาแนนแบงเปน 
5 ช้ันดังน้ี 

Dmax  =1.4706โรงงานตอตารางกิโลเมตร, ระดับช้ัน    = 5 
ดังน้ัน ชวงคะแนนแตละชวง (Class Interval)    = 1.4706/5 

             = 0.2941 
 ไดระดับช้ันความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี ดังตารางที่ 26 

 

ตารางที่ 26 ระดับช้ันความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี 
 

ระดับช้ัน ชวงช้ันขอมูล ความเหมาะสม 
1 0-0.2062 นอยที่สุด 
2 0.2063-0.4124 นอย 
3 0.4125-0.6186 ปานกลาง 
4 0.6187-0.8248 มาก 
5 0.8249-1.0311 มากที่สุด 

 

  ทําการเตรียมขอมูลเชนเดียวกันน้ี กับปจจัยที่เหลือของจังหวัดราชบุรี เพื่อเขาสู

ข้ันตอนการวิเคราะหในลําดับตอไป 

 3.1.2 การวิเคราะหขอมูล 
             วิเคราะหขอมูล โดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่งข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอนดังน้ี  
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 1) พิจารณาองคประกอบของปญหาและจัดองคประกอบของปญหาออกมาในรูป
ของแผนภูมิระดับช้ัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ภาพที่ 14 การจัดลําดับช้ันในกระบวนการวิเคราะห จังหวัดราชบุร ี
 
 2) หาลําดับความสําคัญของปจจยั โดยทําการเปรียบเทียบองคประกอบในแตละช้ัน 
ใหคาความสําคัญดังตารางที่ 20 การเปรียบเทียบปจจัยช้ันใด ๆ น้ัน ในตารางเมทริกซจะแสดงคูเปรียบเทียบ
ความสัมพันธของช้ันถัดไป 
       จากการกําหนดมาตรฐานดังกลาว สามารถสรางเมทริกซเปรียบเทียบความสําคัญ
ของเกณฑการตัดสินใจในช้ันตาง ๆ ไดดังน้ี 

   ช้ันแรก เปาหมาย (Goal) ในที่น้ี จังหวัดราชบรุ ี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 

        

 ทําการ Normalize คาเพื่อเปนการลดความคลาดเคลื่อนของคาที่กําหนดไวต้ังแต 
แรกใหแคบลง โดยการหาผลรวมของแตละคอลัมนแลวนําคาทุกคาในเมทริกซหารดวยผลรวมของแตละ
คอลัมนและเมื่อรวมคาแตละแถวอีกครั้งจะมีคาเทากับ 1 
 
 
 
 

หลักเกณฑ Organic 

Farming มีความสําคัญ

มากกวา GAP  WQI 

และ EIA 
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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 นําคาที่คํานวณ
ได ใสลงในเมทริกซ 

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 เพื่อนําผลไปใชในการคํานวณหาคานํ้าหนักของ

ปจจัยแตละปจจัย 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 = พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรอินทรีย 
                    (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 (ขนาดเมทริกซเทากับคูปจจัย
ที่ทการเปรียบเทียบ) 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 



63 

 

     Normalize คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนัก
ความสําคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน           
(ดังวิธีการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

        GAP ประกอบดวยหลักเกณฑยอย (Sub Criteria) จาํนวน 16 หลักเกณฑ             
(ขนาดเมทริกซ 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 แลวทําการคํานวณหานํ้าหนัก
ความสําคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน               
(ดังวิธีการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

       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 แลวทําการคํานวณหานํ้าหนัก
ความสําคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดัง
วิธีการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

       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 แลวทําการคํานวณหานํ้าหนัก
ความสําคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน              
(ดังวิธีการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

 

   ทางเลือก (Alternative) ของจังหวัดราชบุรี คืออําเภอจํานวน 10 อําเภอ 
  - กิ่งอําเภอบานคา - สวนผึ้ง 
  - จอมบึง  - ปากทอ 
  - บางแพ  - ดําเนินสะดวก 
  - โพธาราม  - วัดเพลง 
  - เมืองราชบุรี  - บานโปง 
 

ในการวิเคราะหหาทางเลอืกตองทําการวิเคราะหทกุหลกัเกณฑยอย (Sub Criteria) 
โดยราชบุรี ประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 23 ปจจัยที่นํามาวิเคราะห ดังน้ันจํานวน 1 ปจจัย จะตองทําการ
เปรียบเทียบคูอําเภอจํานวน 10 คูซึ่งเปนทางเลือกของจังหวัดราชบุรี (ขนาดเมทริกซ 10X10)  
  - คาปฏิกิริยาดิน (Soil Acidity)  
      จากตารางที่ 24 คาปฏิกิริยาดิน ของจังหวัดราชบุรี สรางเมทริกซเพื่อเปรียบเทียบ
ความสําคัญของคูทางเลือก (อําเภอ) เมทริกซขนาด อําเภอxอําเภอ (10x10) แลวใสคาความสําคัญเพื่อ
เปรียบเทียบทางเลือกลงในเมทริกซ การเปรียบเทียบทําไดโดยดูจากชวง pH เทียบกับคาความเหมาะสมจริง 
เชน ดินที่มี pH เปนกลางหรือ pH เทากับ 7 ดีที่สุด กรณีเปรียบเทียบกิ่งอําเภอบานคากับอําเภอจอมบึง จาก
ตารางเปรียบเทียบ คาปฏิกิริยาดิน ของจังหวัดราชบุรี จะเห็นวากิ่งอําเภอบานคา มีชวง pH 5.5-6.0 มีความ
เปนกรดปานกลาง และอําเภอจอมบึง มีชวง pH 5.0-5.5 มีความเปนกรดรุนแรงจึงกลาวไดวา กิ่งอําเภอบาน
คามีความสําคัญมากกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับอําเภอจอมบึง สําหรับฐานขอมูล (Database) ตัวอื่นๆ รวมถึง
อําเภอที่เหลือก็ทําการเปรียบเทียบเชนเดียวกัน 

 Normalize คาความสําคัญในตารางเมทริกซ แลวทําการคํานวณหานํ้าหนัก
ความสําคัญ (Eigenvector) ของหลักเกณฑยอย (Sub Criteria) ที่เปรียบเทียบตามการคํานวณขางตน (ดัง
วิธีการคํานวณหานํ้าหนักความสําคัญของช้ันแรก) 

 3) วิเคราะหหาความสอดคลองกันของขอมูล (Consistency Ratio, CR) ช้ันแรก 
เปาหมาย (Goal) ในที่น้ี จังหวัดราชบุรี 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) ที่ไดทําการ
จับคูเปรียบเทียบทั้งหมด 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) ที่
จับคูเปรียบเทียบไมมีความสอดคลองกันควรทําการพิจารณาใหม หรือทําการถวงนํ้าหนักใหคาความสําคัญ
ของหลักเกณฑ (ปจจัย) ใหม แตถาพบวา CR มีคานอยกวา 0.1 แสดงวาหลักเกณฑ (ปจจัย) มีความ
สอดคลองกัน 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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ข้ันตอนสุดทายในการที่จะคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธวาอําเภอใดในจังหวัดราชบุรี
เปนไปตามวัตถุประสงค คือ อําเภอไหนของจังหวัดราชบุรีเปนพื้นที่ที่ถูกเลือกใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว
สามารถคํานวณไดโดย 

คานํ้าหนักของทางเลือก = ∑ (คานํ้าหนักของปจจัยหลัก×คานํ้าหนักของปจจัยยอย) 
 

3.2 การวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) 

       การวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรีโดยการ
ประยุกตนําทฤษฎีของ Storie คือ การวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) ในการแทน
คาคะแนนของปจจัยลงในสูตรความสัมพันธ โดยสามารถจัดชวงช้ันขอมูลของแตละปจจัยดังน้ี 
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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 จะตองทําการกรองชวงคาของปจจัย 
ในแตละชวงคาที่เปนไปตามช้ันความเหมาะสม แลวทําการกําหนดคะแนนตามช้ันความเหมาะสมน้ัน ดังตารางที่ 22 

ผลลัพธที่ไดจะปรากฏเปนคาคะแนนในแตละระดับช้ันความเหมาะสมของแตละ 
ปจจัย ทําการรวม (Union) ปจจัยทั้งหมดใหอยูใน Shape file เดียวกันดวยโปรแกรม ArcGIS วิเคราะหโดยใช
คาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) ซึ่งสามารถทําการประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสําหรับ
เมืองเกษตรสีเขียว ไดดังสมการ 

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

โดยที่ A1……… An คือคาของตัวเลขที่กําหนดใหแทนระดับขีดจํากัดของแตละปจจัย 
ของ land characteristics ซึ่งในวิธีการศึกษาน้ีจะทําการกําหนดตัวแปร (ปจจัย) ดังน้ี 

A1 คือ คาคะแนนของปริมาณนํ้าฝน (Annual Rain) 
 A2     คือ คาคะแนนของคาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง  

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

             (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 คาคะแนนของคาความเค็ม (EC) 
     A11 คือ คาคะแนนของความอุดมสมบูรณของดิน (Fertility) 
     A12 คือ คาคะแนนของปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) 
     A13 คือ คาคะแนนของความตองการปูน (Lime Requirement) 
     A14 คือ คาคะแนนของปริมาณแมกนีเซียมของดิน (Mg) 
      A15 คือ คาคะแนนของปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) 
     A16 คือ คาคะแนนของปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน (Available N) 
     A17 คือ คาคะแนนของความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 
   (Permeability)/(Hydraulic) 
     A18 คือ คาคะแนนของพื้นที่ชลประทาน (Irrigated) 
     A19 คือ คาคะแนนของโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) 
      A20 คือ คาคะแนนของออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
      A21 คือ คาคะแนนของความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า  
                       (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
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      A22 คือ คาคะแนนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า  
                      (Total Coliform Bacteria: TCB) 

 A23 คือ คาคะแนนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมในนํ้า 
                      (Fecal Coliform Bacteria: FCB) 

A24 คือ คาคะแนนของแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า (Ammonia: NH3-N) 
A25 คือ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม 
A26 คือ พื้นที่เสี่ยงภัยแลง 
A27 คือ พื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม 

 

คํานวณหาพื้นที่จะไดช้ันขอมูลแผนที่ระดับความเหมาะสมสําหรับพื้นที่เมืองเกษตร 
สีเขียวของจังหวัดราชบุรี 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) เปนการ
วิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมของเมืองเกษตรสีเขียว โดยการนําผลลัพธของทั้งสองวิธีมาทําการวิเคราะหรวมกัน
โดยใชโปรแกรม ArcGIS 

 สําหรับกระบวนการวิเคราะหหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับเมอืงเกษตรสีเขียวโดยใชกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) รวมกับการวิเคราะห
เลือกพื้นที่โดยใชคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) มีข้ันตอนดังน้ี 

     หลังจากที่ทําการวิเคราะห AHP ซึ่งไดผลลัพธเปนคานํ้าหนักความสําคัญจากการคํานวณทั้ง
สองแบบ คือ  การคํานวณแบบ Eigenvector และ การคํานวณแบบ Fuzzy AHP เรียบรอยแลว นําคานํ้าหนัก
ที่ไดจากการคํานวณทั้งสองวิธีใสลงใน Attribute ของ Shape file จังหวัดราชบุรี 

    ทําการวิเคราะห Geoprocessing โดยการ Union ผลลัพธของทั้งสองวิธีที่อยูในรูป Shape file 

เขาดวยกัน ใน Attribute จะปรากฏทั้ง Field ขอมูลที่ เปนคานํ้าหนักความสําคัญจากการคํานวณแบบ 

Eigenvector และ การคํานวณแบบ Fuzzy AHP และคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) ในแตละ

อําเภอของจังหวัดราชบุรี 

    รวม (Summarize) ผลลัพธทั้งสามคาคือ คานํ้าหนักความสําคัญจากการคํานวณแบบ

Eigenvector และ การคํานวณแบบ Fuzzy AHP และคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) ผลที่ได

คือ ผลลัพธจากการรวมทั้งสามคาเขาดวยกัน (เพิ่มข้ึนอีก 1 field เปน Field ของผลรวม) แลวทําการ 

Normalize คาของผลรวมใหม ผลลัพธสุดทายจะไดพื้นที่เหมาะสมของจังหวัดราชบุรี 4 ระดับ คือ พื้นที่

เหมาะสมมาก (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่ไมเหมาะสม (N) 



74 

 

 3.4 โปรแกรมวิเคราะหขอมลูทางสถิติ (SPSS) 
 ดําเนินการวิเคราะห โดยการประยุกตใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (SPSS) มาทําการ

วิเคราะหขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลผลตรวจเลือดของเกษตรกร ขอมูลจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ ฯลฯ แลวทําการประมวลผลออกมาในรูปของตัวเลข เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอมูลถึงความ
แตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต  

สามารถลําดับข้ันตอนในการทํางานไดดังน้ี คือ 
                   -    นําขอมูลจากเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล มาทําการลงรหัสขอมูล ทําการสรางแฟมขอมูล
ใหม กําหนดรายช่ือตัวแปร และคุณสมบัติตางๆ ของตัวแปรใหครบถวน 

- นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกลงในแฟมขอมูล ทําการจัดกลุม ปรับรหัสขอมูล หรือ 
สรางตัวแปรใหมข้ึนจากขอมูลเดิม ตามความตองการในการวิเคราะหขอมูล  

- ทําการวิเคราะหขอมูลโดยเลอืกใชคําสั่งวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

- ทําการบันทึกผล จัดพิมพผลการวิเคราะหขอมูล 
- อานผลการวิเคราะหขอมูล ตีความ และสรุปผล 
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ฐานขอมูลแผนท่ี 1:50,000 ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมีอยูน้ันครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศ โดยในรายงานฉบับน้ี
จะเนนรายละเอียดของขอมูลจังหวัดราชบุรี มีฐานขอมูลท่ีนํามาใชท้ังหมด 26 ขอมูล ไดแก 

1. คาปริมาณนํ้าฝน (แผนที่ 11 หนา 76) 
2. พื้นที่ชลประทาน (แผนที่ 12 หนา 76) 
3. คาความอุดมสมบรูณของดิน (แผนที่ 13 หนา 77) 
4. คาระดับความเปนกรดดางของดิน (แผนที่ 14 หนา 77) 
5. พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรีย (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. คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน (แผนที่ 23 หนา 82) 
14. คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน (แผนที่ 24 หนา 82) 
15. คาความหนาแนนรวมของดิน (แผนที่ 25 หนา 83) 
16. คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดิน (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) 
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       แผนที่ 11 คาปริมาณนํ้าฝน จังหวัดราชบุรี                                                                 แผนที่ 12 พื้นที่ชลประทาน จังหวัดราชบรุ ี
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       แผนที่ 13 คาความอุดมสมบรูณของดิน จงัหวัดราชบรุ ี                                                 แผนที่ 14 คาระดับความเปนกรดดางของดิน จังหวัดราชบุร ี
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       แผนที่ 15 พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรยี จังหวัดราชบุรี                                      แผนที่ 16 คาปรมิาณอินทรียวัตถุของดิน จังหวัดราชบุร ี
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       แผนที่ 17 คาปริมาณคารบอนของดิน จงัหวัดราชบรุี                                                    แผนที่ 18 คาปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดราชบุร ี
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       แผนที่ 19 คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน จังหวัดราชบรุี                                แผนที่ 20 คาปรมิาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนของดิน จงัหวัดราชบุร ี
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      แผนที่ 21 คาปริมาณแคลเซียมของดิน จงัหวัดราชบรุี                                                    แผนที่ 22 คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน จงัหวัดราชบรุ ี
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       แผนที่ 23 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวกของดิน จังหวัดราชบุรี                     แผนที่ 24 คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน จงัหวัดราชบรุ ี
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      แผนที่ 25 คาความหนาแนนรวมของดิน จังหวัดราชบรุ ี                                                 แผนที่ 26 คาความสามารถในการซาบซมึนํ้าของดิน จงัหวัดราชบรุ ี
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       แผนที่ 27 คาปริมาณความตองการปูนของดิน จังหวัดราชบุรี                                            แผนที่ 28 จุดทีต้ั่งโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดราชบรุ ี
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      แผนที่ 29 คาปริมาณออกซเิจนละลายนํ้า จังหวัดราชบรุ ี                                               แผนที่ 30 คาความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า จังหวัดราชบุร ี
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      แผนที่ 31 คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทัง้หมดในนํ้า จังหวัดราชบรุี                           แผนที่ 32 คาปรมิาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า จังหวัดราชบุร ี
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      แผนที่ 33 คาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า จังหวัดราชบุร ี                                       แผนที่ 34 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม จงัหวัดราชบรุ ี
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      แผนที่ 35 พื้นที่ไดรบัผลกระทบจากภัยแลง จังหวัดราชบุร ี                                           แผนที่ 36 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม จังหวัดราชบุรี
88 
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3. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

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

สถานท่ีดําเนินการ 1. สถานท่ีต้ัง จังหวัดราชบุรี 
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 จังหวัดราชบุรี คือ 
อําเภอวัดเพลง มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.143 รองลงมาคือ อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอบางแพ อําเภอ
บานโปง และอําเภอโพธาราม มีนํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.129, 0.127, 0.117 และ 0.104 ตามลําดับ  

การคํานวณแบบ Fuzzy Analytical Hierarchy Process: FAHP พบวาพื้นที่ที่เปนทางเลือก 5 
อันดับแรกของ จังหวัดราชบุรี คือ อําเภอบางแพ คานํ้าหนักความสําคัญเทากับ 0.733 รองลงมาคือ อําเภอ
ดําเนินสะดวก อําเภอวัดเพลง กิ่ งอําเภอบานคา และอําเภอสวนผึ้ง  มี นํ้าหนักความสําคัญเทากับ          
0.721, 0.708, 0.626 และ 0.622 ตามลําดับ ดังตารางที่ 41 คานํ้าหนักแสดงใหเห็นถึงคาความนาจะเปนที่
ควรจะนําไปพิจารณาดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวเปนลําดับแรกจนถึงลําดับทายสุด ซึ่งพิจารณาจากการใช
ความสําคัญเชิงพื้นที่โดยใชแผนที่ฐานจํานวน 23 ฐานขอมูล 
 

ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะหเชิงลําดับช้ันคาถวงนํ้าหนัก AHP จังหวัดราชบรุ ี

คาถวงนํ้าหนัก Eigenvector คาถวงนํ้าหนัก Fuzzy AHP 
วัดเพลง 0.143 บางแพ 0.733 
ดําเนินสะดวก 0.129 ดําเนินสะดวก 0.721 
บางแพ 0.127 วัดเพลง 0.708 
บานโปง 0.117 กิ่งอําเภอบานคา 0.626 
โพธาราม 0.104 สวนผึ้ง 0.622 
ปากทอ 0.082 ปากทอ 0.606 
สวนผึ้ง 0.081 โพธาราม 0.598 
เมืองราชบรุ ี 0.075 บานโปง 0.587 
กิ่งอําเภอบานคา 0.072 จอมบึง 0.558 
กิ่งจอมบงึ 0.069 เมืองราชบรุ ี 0.360 
 

การคํานวณหาพื้นทีจ่ะไดช้ันขอมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสเีขียวของ 

จังหวัดราชบุรี ดวยวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) โดยใชแผนที่ฐานจํานวน 

23 ฐานขอมูล มีการแบงระดับความเหมาะสมที่กําหนดไวตามเคาโครงของ FAO ดังน้ี  

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1)  146,224.0     ไร 

- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  440,164.8     ไร 
-    พื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย (S3)  605,331.0     ไร  
-    พื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสม (N)             816,832.9     ไร 
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แผนที่ 37 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรี               แผนที่ 38 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรี  

             ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน แบบ Eigen Vector                                               ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน แบบ Fuzzy AHP 

 

2. การวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
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แผนที่ 39 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี

             ดวยวิธีการวิเคราะหคาดัชนีความเหมาะสมของพืน้ที่ (Land Index)            
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แผนที่ 40 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี
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แผนที่ 41 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุร ี
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ตารางที่ 42 พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานเมืองเกษตรสเีขียว รายอําเภอ จังหวัดราชบรุี  

ลําดับ อําเภอ 
พื้นที่เหมาะสมมาก 

(S1) 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 

(S2) 
พื้นที่เหมาะสมนอย 

(S3) 
พื้นที่ไมเหมาะสม 

(N) 
รวม พื้นที่ (ไร) รอยละของ S1/พื้นที ่

1 บางแพ 74,492.56 33,827.08 1,064.83 - 109,384.48 114,138.44 65.27 

2 ดําเนินสะดวก 47,819.13 73,666.54 4,885.74 - 126,371.41 131,863.64 36.26 

3 บานโปง 68,474.40 94,360.66 45,087.71 - 207,922.77 218,290.78 31.37 

4 โพธาราม 26,275.04 129,669.15 115,373.25 185.78 271,503.22 303,485.09 8.66 

5 จอมบึง 17,534.01 41,890.06 185,987.44 144,667.05 390,078.56 495,995.69 3.54 

6 วัดเพลง 116.34 15,927.63 6,429.44 - 22,473.40 23,450.11 0.50 

7 สวนผึ้ง 728.95 13,655.86 107,715.46 35,452.35 157,552.62 624,088.26 0.12 

8 ปากทอ 1.99 28,137.88 261,700.18 2,688.41 292,528.46 504,202.12 0.00 

9 กิ่งอําเภอบานคา 0.20 1,544.48 146,937.75 8,379.39 156,861.82 532,096.25 0.00 

10 เมืองราชบรุ ี - 1,449.44 51,201.08 221,225.44 273,875.96 300,178.31 - 
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3. สถานการณการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย และผลกระทบจากสารพิษตกคางของ 
    เกษตรกร 

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมมีแนวโนมพึ่งพาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมากข้ึน จากสถิติของสํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรไดรายงานมูลคาการนําเขาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรประเภทสารเคมีในป 2554 พบวา มีมูลคาการนําเขาเปนจํานวนมากกวา 22,034 
ลานบาท (คณะทํางานพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค มูลนิธิชีววิถี, 
ม.ป.ป.) แมวาสารเคมีทางการเกษตรจะมีประโยชนตอการควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได
ระดับหน่ึง แตก็มีความเปนพิษโดยตัวสารเคมีเองอยูดวยประกอบกับการใชสารเคมีที่ไมถูกตองของตัว
เกษตรกรและการใชที่มากเกินความจําเปน รวมทั้งการใชโดยปราศจากนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายที่ควบคุมอยางเขมงวดจึงสงผลกระทบใหเกิดปญหาตอสุขภาพเกษตรกรและผูบริโภคเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใน
การศึกษาครั้งน้ีจึงขอนําเสนอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร สถานการณการใชสารเคมีทาง
การเกษตร ผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตร และการควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรของ
ประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตรเพื่อ
ประโยชนของการนําเขาการผลิตการจําหนายและการนําสารเคมีทางการเกษตรไปใชอยางปลอดภัย 

การนําสารเคมีทางการเกษตรไปใชอยางปลอดภัย มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป ในขณะที่พื้นที่การ
เพาะปลูกยังคงมีอยูเทาเดิม ในป 2554 พบวา มีมูลคาการนําเขาเปนจํานวนมากกวา 22,034 ลานบาท ซึ่ง
เปนการบงช้ีวาเกษตรกรของไทยมีปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรตอไรเพิ่มสูงข้ึน แมวาสารเคมี
ทางการเกษตรจําพวกปุยจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชในการผลิตอาหารชวยลดความเสี่ยง
ในเรื่องความเสียหายตอผลผลิตทําใหผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน สรางรายไดใหแกเกษตรกรและ
เศรษฐกิจของประเทศ แตการใชสารเคมีที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสมก็จะทําใหเกิดผลกระทบ
ดานตางๆ กลาวคือดานสุขภาพ พบวาในป 2550 มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชถึงรอยละ 39 ดานสิ่งแวดลอม พบการตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอม สวนในดาน
เศรษฐกิจผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร โดยการวิเคราะหผลกระทบภายนอกจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชพบวา ในป 2553 มีมูลคาผลกระทบภายนอกสูงถึง 14,000 ลานบาท และเมื่อพิจารณา 
มูลคาการนําเขากับตนทุน ผลกระทบภายนอกทําใหตนทุนที่แทจริงจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงถึง 
32,000 ลานบาทตอป และมีสถิติเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ืองทกุป นอกจากน้ียังมคีวามเสียหายจากการสงออกที่มี
สาเหตุมาจากสารตกคางในสินคาทางการเกษตรทําใหเกิดความเสียหายปละประมาณ 800-900 ลานบาท
สงผลทางลบตอภาพลักษณของประเทศในฐานะผูสงออกสินคาทางการเกษตรและอาหารรายใหญของโลก 

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
แผนพัฒนาฯในป 2554 มีการนําเขาปุยและสารเคมีการเกษตรรวม 6.3 ลานตัน คิดเปนมูลคา 93,844 
ลานบาท (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) 
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0 

โดยสารเคมีการเกษตรที่นําเขามาในประเทศไทยถูกนําเขาโดยบริษัทยักษใหญขามชาติ 6 บริษัทฯ 
และบริษัทฯ อื่นๆ อีก 230 บริษัท มีบริษัทผลิตสูตรสําเร็จ 90 บริษัท ผูคาสง 543 รายและผูคาปลีก
15,822 ราย (สํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร, พ.ศ. 2555 อางถึงใน คณะทํางานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค, ออนไลน) บริษัททองถ่ินของไทยจะนําสารออกฤทธ์ิ
ดังกลาว มาผสมและบรรจุขายไปยังรานคาปลีกและเกษตรกร เน่ืองมาจากประเทศไทยยังไมสามารถที่จะ
ผลิตสารออกฤทธ์ิไดเอง จึงเปนการนําเขามาเพื่อบรรจุขายภายในประเทศหรือมีการผสมสารอื่นๆ แลวจึง
บรรจุขายตอไปประเทศผูผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยประเทศไทยนําเขามากที่สุดคือประเทศจีน 70.32 
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 
(ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐสาํนักงานสถิติแหงชาติ, 2556) การจะควบคุมสารพิษทางการเกษตรใน 
6 เมืองเกษตรสีเขียวได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก ผูวาราชการจังหวัดทําการรวบรวมทั้งปริมาณ
และชนิดของสารพิษอันตรายโดยรวมมือกับกรมวิชาการเกษตรที่ข้ึนทะเบียนนําเขาสารพิษทางการเกษตร 
และพาณิชยจังหวัด คอยควบคุมปริมาณสารพิษที่มีการนําเขามายังรานขายปลีกในแตละจังหวัดเปนลําดับ
แรก และสาธารณสุขประจําจังหวัดคอยรายงานผลเลือดของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดใหคอยเฝา
ระวังความปลอดภัย ใหชุมชนเขาใจเรื่องการดูและรักษาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด น่ีคงเปน
มาตรการแรกๆ 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 สงผล
ใหวัตถุอันตรายทุกชนิดสิ้นสภาพทะเบียนเดิมในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 และตองย่ืนขอข้ึนทะเบียนตาม
เงื่อนไขใหมทั้งหมด ผูประกอบการจึงมีการนําเขาลวงหนา เพื่อจะไดจําหนายไปไดอีก 2 ประหวางรอข้ึน
ทะเบียนใหมจึงทาํใหปรมิาณการนําเขาสารเคมกีําจัดศัตรพูืชสูงกวาป 2555 และเมื่อทะเบียนเดิมสิน้สภาพ
ปริมาณการนําเขาสารกําจัดแมลงในป 2555 จึงลดลงอยางเห็นไดชัด 

 

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

 

จากสถิติการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรขางตน แสดงใหเห็นถึงปริมาณและมูลคาการนําเขา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจากสะทอนใหเห็นถึงมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดผลิตภัณฑประเภทหน่ึงแลว 
ยังสะทอนภาพใหเห็นถึงปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของคนไทยในแตละปวามีแนวโนมจะสูงข้ึน
เรื่อยๆ ทําใหอุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรเติบโตอยางมาก เกษตรกรสามารถเขาถึงสารเคมีไดงายและมี
การใชมากเกินความพอดี หรืออีกนัยหน่ึงเปนเพราะศัตรูพืชตางๆ มีการปรับตัวเพื่อตอตานสารเคมีทาง
การเกษตรมากย่ิงข้ึน 

- ผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 
     จากขอมูลสถานการณการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

มีการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรมากเปนลําดับตนๆของโลก และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ แมวาสารเคมี
ทางการเกษตรจําพวกปุยจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชอาหาร ชวยลดความเสี่ยงในเรื่องความ
เสียหายตอผลผลิตทําใหผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน สรางรายไดใหแกเกษตรกรและเศรษฐกิจของ



99 

 

ประเทศ แตการใชสารเคมีที่มากเกินความจําเปนและไมถูกตองเหมาะสมจะทําใหเกิดผลกระทบดานตางๆ
มากมาย ทั้งในดานสุขภาพของเกษตรกรผูบริโภค ดานสิ่งแวดลอมรวมทั้งดานเศรษฐกิจของประเทศ 

    ดานสุขภาพ จากขอมูลสถานการณการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรที่สูงมาก สะทอนถึง
ผลกระทบที่เกิดกับตัวเกษตรกรผูใชสารเคมีและผูบริโภค โดยปจจุบันพบวา ปญหาสุขภาพที่มีความ
เกี่ยวเน่ืองกับการใชสารเคมีทางการเกษตร กลายเปนปญหาใหญและรุนแรงมากในประเทศไทย ซึ่งสํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําสถิติสัดสวนของเกษตรกรที่มี
ความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากเกษตรกรทั่วประเทศพบวา ในป 2540 มีจํานวน
มากถึงรอยละ 16.35 หรือ 89,926 คน จากจํานวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโนม
สูงข้ึนเรื่อยๆ โดยในป 2550 ผลการตรวจพบวา มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชถึงรอยละ 39 (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมกระทรวงสาธารณสุข อางถึง
ในมูลนิธิชีววิถี, 2554) ดังตารางที่ 43 

 

ตารางที่ 43 ผลการตรวจเลือดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชป ป 2540-2550  

หมายเหตุ: ND (Non Detect) หมายถึงไมสามารถตรวจสอบได 
ที่มา: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2554 
 
 

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 
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ภาพที่ 17  ผลการตรวจเลอืดรอยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
              ในป 2540-2550 
ที่มา: สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กระทรวงสาธารณสุข, 2554 

 

ทั้งน้ีปญหาดานสุขภาพและความเสีย่งจากสารเคมทีางการเกษตรสามารถแบงออกเปน 2 สวน
คือผลกระทบที่เปนพิษเฉียบพลัน ซึ่งผูปวยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เชน คลื่นไส อาเจียน 
ปวดหัว ปวดกลามเน้ือ ทองรวง หายใจติดขัด และตาพรา เปนตน และผลกระทบที่เปนพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิด
จากการสะสมที่กอใหเกิดโรค หรือปญหาอื่นๆ เชน มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต โรคผิวหนังตางๆ 
การเปนหมัน การพิการของทารกแรกเกิด เปนตน นอกเหนือจากผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรงการ
ตกคางขอสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในอาหาร ไดเพิ่มความเสี่ยงตอผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมรายไดตํ่า และ
ผูบริโภคในเมืองที่พึ่งพาอาหารปรุงสําเร็จและไมสามารถเขาถึงผักและผลไมที่ปราศจากสารเคมี 

ดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่สําคัญอีกประการของสารเคมีการเกษตรคือปญหาการตกคาง
ของสารเคมีในสิ่งแวดลอม ซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพรกระจายของสารเคมีในระหวางการฉีดพน เน่ืองจาก
สารเคมีสวนใหญจะกระจายจากบริเวณของพืชที่ตองการฉีดพนลงสูพื้นและบางสวนระเหยอยูในอากาศทํา
ใหมีการสะสมอยูในพืน้ดินและนํ้า ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยง และสตัวในธรรมชาติ ในที่สุดจะสงผลให
เกิดการสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหารและทําใหสิ่งมีชีวิตในระบบหวงโซอาหารทุกระดับไดรับ
ผลกระทบ นอกจากน้ี ยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนในการชวยทําลายแมลงศัตรูพืช เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน 
หรือแมลงที่ชวยผสมเกสร เชน ผึ้ง เปนตน การใชสารเคมีทางการเกษตรยังเปนพิษตอไสเดือนดิน ซึ่งเปน
สัตวที่ชวยยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ โปรงรวนซุย อากาศถายเทไดดี 
สอดคลองกับคําบอกเลาของเกษตรกรที่วา เมื่อมีการฉีดพนยาแลนเนท (เมโทมิล) และฟอสดริ้น (เมวิน
ฟอส) ในแปลงผักเมื่อมีนกบินเขามาในแปลงผักนกจะตาย (วิทญา และสามารถ, 2554) สําหรับสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะตกคางในสิ่งแวดลอมแลว ปุยเคมียังสรางปญหามลพิษใหกับแหลงนํ้า
ธรรมชาติและความเสี่ยงทางดานสขุภาพ ประเด็นปญหาการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในอาวไทยที่มากเกนิไป 
และปญหาสาหรายมีพิษที่เพิ่มจํานวนมหาศาลน้ัน ซึ่งสาเหตุหน่ึงคือปุยเคมีสวนเกิน จากพื้นที่เกษตรถูกชะ
ลางและไหลลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบเขมขนการใชปุยเคมีในปริมาณมากเกิน
ความตองการของพืชยังสงผลใหนํ้าใตดินมีการปนเปอนไนเตรท ซึ่งสรางความเสี่ยงตอสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด (วิทญา และสามารถ, 2554) 
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ดานเศรษฐกิจ แมการใชสารเคมีทางการเกษตรจะสงผลใหเกิดผลิตภาพมากย่ิงข้ึน แตอยางไร
ก็ตามการใชสารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ เปนมูลคามหาศาลได เห็นไดจากผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตรโดยการ
วิเคราะหผลกระทบทางตรงซึ่งต้ังอยูบนฐานของการประมาณคาจากคาใชจายจริงมูลคาสูงข้ึนอยางตอเน่ือง
โดยในป 2553 มีมูลคาผลกระทบภายนอกสงูถึง 14,000 ลานบาทและเมื่อผนวกมูลคาการนําเขากับตนทนุ
ผลกระทบภายนอกทําใหตนทุนที่แทจริงของสังคมจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงถึง 32,000 ลานบาท
ตอปและพบวาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- การตกคางของสารพิษในผักและผลไม 
     ผักที่พบการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากที่สุด คือ ผักและผลไมที่ไดรับ “ตรารับรอง

มาตรฐาน Q” โดยภาพรวมของผัก Q 87.5 เปอรเซ็นต พบการตกคางของสารเคมี และมีที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน MRLs (ปริมาณสารตกคางสูงสุดที่ยอมรับได) มากถึง 62.5 เปอรเซ็นต สวนผักและผลไมที่
จําหนายในหางคาปลีก อยูในเกณฑรองลงมา อยูที่ 53.3 เปอรเซ็นต และแหลงจําหนายที่ตกมาตรฐาน 
MRLs นอยที่สุด คือตลาด อยูที่ 40.0 เปอรเซ็นต เมื่อนําผักและผลไมมาสุมตรวจ ไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาว 
พริก ผักชี กะเพรา สม สตรอเบอรี่ แอปเปล ฝรั่ง และแตงโม ในหองปฏิบัติการซึ่งไดรับการรับรอง “ISO 
17025” เพื่อวิเคราะหหาสารเคมกีําจัดศัตรูพชืโดยเฉพาะผลปรากฎวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่พบตกคางใน
ผักและผลไมทุกชนิด คือ คลอรไพริฟอสและไซเปอรเมทริน ซึ่งเปนสารที่อยูในไทยแพนแบนลิสตทั้ง 2 
ชนิด รวมทั้งคารเบนดาซิมที่สุมตรวจเฉพาะในผลไม (สม, แอปเปล และสตรอเบอรรี่) ก็พบการตกคางใน
ผลไมทั้ง 3 ชนิด ในปริมาณที่สูงกวาคา MRLs หลายเทาตัว ซึ่ง “คารเบนดาซิม” เปนสารเคมีกําจัดโรคพืช
ที่ไมสามารถตรวจไดจากการสุมตรวจโดยทั่วไป ทําใหที่ผานมาหนวยงานภาครัฐเองก็อาจไมไดเฝาระวัง
สถานการณการตกคางของสารชนิดน้ีเทาที่ควร ที่นากังวลมากคือสารชนิดน้ีเปนชนิดดูดซึม จึงตกคางเขา
ไปในเน้ือเย่ือของผักและผลไมและไมสามารถขจัดออกดวยการลางได 
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ภาพที่ 19 ผักและผลไมปนเปอนสารเคมทีี่เกินคาปริมาณสารตกคางสงูสุดที่ยอมรับได (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: ASTVผูจัดการรายวัน, 2557 
 
 

 
ภาพที่ 22 สารเคมีตกคางสูงสุดในผักชี แตงโม และพรกิแดง 
ที่มา: ASTVผูจัดการรายวัน, 2557 
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ภาพที่ 23 ขอสันนิษฐานที่พบสารพิษตกคางในผักและผลไมที่ผานตรารับรองมาตรฐาน Q 
ที่มา: ASTVผูจัดการรายวัน, 2557 
 

- การควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 
จากการรวบรวมขอมูลผลกระทบดานตางๆ ของสารเคมีทางการเกษตร จะเห็นไดวาการใช

สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสม จะสรางความสูญเสียใหแกประเทศใน
หลายๆดาน ทั้งในดานปญหาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ ดังน้ันในการนําสารเคมีทางการ
เกษตรมาใชจึงจําเปนตองมีมาตรการในบริหารจัดการสารเคมีของประเทศอยางเปนระบบเพื่อลดปญหา
ตางๆ ดังกลาวขางตน 

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

พระราชบัญญัติ กําหนดใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีหนาที่สําคัญคือ กําหนดนโยบายมาตรการและ
แผนการกํากับดูแลวัตถุอันตราย ทั้งน้ีพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีการแบงวัตถุอันตรายออกตาม
ความจําเปนแกการควบคุม รวมทั้งกําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและให
มีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยสินซึ่งเกิดจากการ
ประกอบกิจการและกําหนดการนําเขาสงออกและผลิตวัตถุอันตราย โดยกําหนดใหแบงวัตถุอันตรายออกเปน 
4 ชนิดดังน้ี 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

วัตถุอันตรายชนิดที่  4  ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิตการนําเขาการสงออกหรือการมี
ไวในครอบครอง 

ทั้งน้ีกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงเกษตรฯ ไดออกประกาศกําหนดใหสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 2, 3 และ 4 ที่ตองกํากับดูแลอยางใกลชิดซึ่ง
การผลิตหรือการนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ 3 ที่อยูนอกรายช่ือที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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จะตองนํามาข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนแลว จึงจะผลิต
หรือนําเขาได ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการข้ันตอนในการ
ดําเนินการข้ึนทะเบียนไวคือ ผูผลิตหรือผูนําเขาตองย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ฝาย
วัตถุมีพิษกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ทดลองเบื้องตนเพื่อทราบประสิทธิภาพและขอมูลพิษเฉียบพลัน 
ข้ันตอนที่ 2 การทดลองช่ัวคราวเพื่อสาธิตการใชและขอมูลพิษระยะปานกลาง 
ข้ันตอนที่ 3 การประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับการข้ึนทะเบียนโดยพนักงานเจาหนาที่จะ

ประเมินผลการทดลองความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เพียงพอตอการใชซึ่งรวมทั้งพิษเรื้อรัง
ระยะยาว (2 ป) ตอสัตวทดลอง ทั้งน้ีไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่
ตามมาตรา 51 โดยกําหนดใหการควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภค 

     อนุสัญญารอตเตอรดัม วาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International Trade: PIC) เปนอนุสัญญาระหวางประเทศในการควบคุมการนําเขา
และการสงออกสารเคมีอันตรายตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวด และสูตรผสมของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตวที่ เปนอันตรายอยางรายแรงโดยเปดใหลงนามครั้งแรกที่เมืองรอตเตอรดัม
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2541 และมีประเทศที่ใหสัตยาบันแลว 146 ประเทศ
ประเทศไทยไดใหภาคยานุวัติตออนุสัญญารอตเตอรดัมฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 ทั้งน้ีอนุสัญญา
รอตเตอรดัมฯ ไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 เปนตนมา โดยอนุสัญญาดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมความรวมมือและรับผิดชอบระหวางประเทศในเรื่องการคาสารเคมีอันตราย
บางชนิดเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมีและเพื่อสงเสริม
การใชสารเคมีที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
สารเคมีหรือการแจงแกผูมอีํานาจตัดสนิใจของประเทศ  ไดทราบถึงการนําเขาและสงออกสารเคมีอันตราย
ตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดและสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปน
อันตรายอยางรายแรงและใหมีการเผยแพรการตัดสินใจน้ีแกภาคีสมาชิกไดรับทราบโดยมีพันธกรณีที่ภาคี
สมาชิกตองปฏิบัติดังน้ี 

การแจงการใชมาตรการดานกฎระเบียบข้ันสุดทายสําหรับสารเคมีตองหามหรือที่ถูก
จํากัดการใชอยางเขมงวดภายในประเทศ 

การเสนอบัญชีรายช่ือสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปนอันตรายอยาง
รายแรง 

การแจงทาทีการนําเขาหรือแจงทาทีนําเขาช่ัวคราวสําหรับสารเคมีในภาคผนวก 3 ของ
อนุสัญญาฯ 

หากเปนกรณีที่ไมยินยอมนําเขา ตองประกันวาจะไมมีการนําเขาสารเคมีชนิดน้ันจาก
แหลงใดๆ ก็ตามและจะตองไมมีการผลิตสารเคมีชนิดน้ัน เพื่อใชภายในประเทศรวมทั้งการประกันวาไม
สงออกสารเคมีไปยังภาคีผูนําเขา ที่ไมไดแจงทาทีหรือแจงทาทีช่ัวคราวที่ไมไดระบุทาทีการตัดสินใจ 

ตองแจงขอมูลการสงออกสารเคมีตองหามหรือสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวด
ใหแกภาคีผูนําเขากอนการสงออกครั้งแรกในทุกปปฏิทิน และขอมูลที่ตองแจงพรอมกับสารเคมีที่สงออก 
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อาทิรหัสระบบศุลกากรโดยจําเพาะขององคการศุลกากรโลก การติดฉลากระบุความเสี่ยงหรืออันตรายตอ
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม และเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจ และกฎหมายซึ่งเกี่ยวของ
กับสารเคมีที่อยูในขอบเขตของอนุสัญญาฯ รวมทั้งขอมูลดานพิษวิทยาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยการให
ขอมูลเผยแพรแกหมูสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการดานกฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวของกับสารเคมีขอมูล
ดานการจัดการสารเคมีและอุบัติเหตุจากสารเคมีรวมทั้งขอมูลทางเลือกอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยมากกวา 

รวมมือกันในการสงเสรมิการใหความชวยเหลอืทางเทคนิคในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และขีดความสามารถในการจัดการสารเคมีตลอดวงจรของสารเคมี รวมทั้งการจัดฝกอบรมแกภาคีอื่น
สําหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรเปนตัวแทนผูมีอํานาจของรัฐ (Designated 
National Authorities: DNAs) ดานสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

       อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention 
on  Persistent Organic Pollutants: POPs) อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ ยกรางขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
2544 ที่กรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดนและมีประเทศรวมลงนาม 150 ประเทศทั้งน้ีประเทศไทยลงนาม
ในอนุสัญญาสตอกโฮลมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 และใหสัตยาบันเปนสมาชิกโดยบริบูรณในวันที่ 31 
มกราคม 2548 โดยมีจุดประสงคเพือ่การคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากสารมลพิษ
ที่ตกคางยาวนานโดยมีหลักการที่สําคัญคือ กําหนดมาตรการควบคุมและจํากัดการผลิตและการใชสาร
มลพิษตกคางยาวนานลดหรือเลกิการปลอยมลพิษที่ตกคางยาวนาน จากกระบวนการผลิตโดยไมจงใจ และ
กําจัดของเสียที่เกิดจากสารมลพิษตกคางยาวนานและดําเนินการจัดหาสารเคมีชนิดใหมมาแทนและหา
กระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดสารเคมีกลุมน้ีโดยอนุสญัญาฯ ไดกําหนดรายช่ือสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
หรือ Persistent Organic Pollutions (POPs) มีคุณสมบัติตกคางยาวนานและสะสมในสิ่งมีชีวิตและ
สามารถเคลื่อนยายไปไดไกลในสิ่งแวดลอม โดยมีพันธกรณีที่ภาคีสมาชิกตองปฏิบัติดังน้ี 

ใชมาตรการทางกฎหมายและการบริหารในการหามผลิตและใชสาร POPs 9 ชนิดแรก
คืออัลดริน (aldrin) คลอเดน (chlordane) ดิลดริน (dieldrin) เอนดริน (endrin) เฮปตะคลอร (heptachlor) 
เอชซีบี (hexachlorobenzene) ไมเร็กซ (mirex) ท็อกซาฟน (toxaphene) และพีซีบี (Polychlorinated 
Biphenyls: PCBs) 

นําเขาและสงออกสาร POPs ไดเฉพาะตามวัตถุประสงคที่อนุญาต 
จัดทําแผนปฏิบัติระดับชาติเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาฯและสงรายงานใหที่ประชุมรัฐภาคี

ภายใน 2 ป หลังจากอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ มีผลบังคับใชในประเทศของตน 
สงเสริมการใชสารทดแทนแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques: 

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

รวมทั้งตองดูแลจัดการของเสียที่เกิดจากสาร POPs อยางเหมาะสม 
ใหผูบริหารและผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจเรื่องสาร POPs 
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสาร POPs แกสาธารณชน รวมทั้งกําหนดแผนและแนวปฏิบัติในการ

ประชาสัมพันธใหสตรีเด็กและผูดอยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่องสาร POPs และภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

สนับสนุนใหมีทําการวิจัยเรือ่งผลกระทบตาง  ๆจากสาร 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) สารสําคัญ (กิโลกรัม) ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สารสําคัญ (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  
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (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 สารชีวินทรียกําจัดศัตรูพืช (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) รายงานสรปุการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2552-2556  
 

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

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

 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (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 สารชีวินทรียกําจัดศัตรูพืช (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) รายงานสรปุการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป  2552-2556  
 

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

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

1.สารเคมี 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)  -   -   -  

 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (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  

  สารอ่ืน (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 จังหวัดราชบุรี พบวา ป 2557 จํานวนเกษตรกร 281 ราย สวนใหญ

อาการมีความเสี่ยง รอยละ 24.20 รองลงมาไมปลอดภัย รอยละ 5.34 และ ปกติและปลอดภัย รอยละ 3.20 

เทากัน ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่มีความเสี่ยง สวนใหญพบที่อําเภอโพธาราม 32 ราย รองลงมาอําเภอจอม

บึง และอําเภอบางแพ 24 และ 12 ราย ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่อาการไมปลอดภัย พบที่อําเภอจอมบึง       

13 ราย และอําเภอโพธาราม 2 ราย ตามลําดับ ดังตารางที่ 45 
 

ตารางที่ 45 ผลการตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร จงัหวัดราชบุรี ป 2557 

ลําดับ อําเภอ 
2557 

จํานวน (ราย) ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไมปลอดภัย 

1 จอมบึง 40 0 3 24 13 

2 โพธาราม 40 0 6 32 2 

3 บางแพ 21 9 0 12 0 

4 ปากทอ 180 0 0 0 0 

 รวม  281 9 9 68 15 

รอยละ 100 3.20 3.20 24.20 5.34 
ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรุี, 2557 
 

3.2 การประเมินความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืชทางการเกษตร 

การสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ สวนใหญแสดงความรูสึกของเกษตรกรผานทาง

เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินและทําการประมวลผลความรูของเกษตรกร แบงเปน 4 ดาน คือ ขอมูลทั่วไป

ของเกษตรกร ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร ความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือ

สัมผัสสารเคมี และการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากเกษตรกร 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางของเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 52 ราย ใน 8 อําเภอ จาก 10 อําเภอ ไดผลการศึกษาดังน้ี 

 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร พบวา เกษตรกรเปนเพศชาย รอยละ 78.8 และเพศหญิง รอยละ 21.2 

โดยมีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 64.0 รองลงมามีอายุระหวาง 40-50 ป และ อายุ 30-40 ป รอยละ 28.0 

และ 8.0 ตามลําดับ สวนใหญการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.0 รองลงมามัธยมศึกษา ปริญญาตรี 

และปวช.-ปวส. รอยละ 22.0, 4.0 และ 2.0 ตามลําดับ ดังตารางภาคผนวกที่ 7 

ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร พบวา เกษตรกรประกอบอาชีพทําสวน รอยละ 36.6 รองลงมา  

ทําไร ปศุสัตว ทํานา และประมง รอยละ 30.5, 15.9, 13.4 และ 3.7 ตามลําดับ มีลักษณะการปลูกพืชอื่นๆ   

(การใชเคมีรวมกับอินทรีย หรือ GAP) รอยละ 59.6 รองลงมาใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรอินทรีย และ

สารเคมตีามคําแนะนําของกระทรวงเกษตรฯ รอยละ 26.9, 11.5 และ 1.9 ตามลําดับ โดยมีตนทุนการผลิตเปน
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คาปุย รอยละ 45.0 รองลงมาอื่นๆ (คาอาหารสัตว และคาจางคนงาน) และคายากําจัดศัตรูพืช รอยละ 37.5 

และ 17.5 ตามลําดับ ดังตารางภาคผนวกที่ 8 

ความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมี พบวา เกษตรกรเคยตรวจ

โรคหรือสุขภาพ รอยละ 71.2 และไมเคย รอยละ 28.8 โดยไมมีอาการผิดปกติ รอยละ 72.9 และมีอาการ

บางครั้ง รอยละ 27.1 สถานที่ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล รอยละ 46.3 รองลงมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล และอื่นๆ (อาสาสมัคร) รอยละ 34.1 และ 19.5 ตามลําดับ มีอาการผิดปกติเล็กนอย รอยละ 86.7 

รองลงมาอาการปานกลางและอาการรุนแรง รอยละ 6.7 เทากัน โดยสาเหตุของโรคมาจากยาฆาแมลง รอยละ 

30.0 รองลงมายาฆาหญา ยาฆาหนอน ปุยเคมี และยาฆาเพลี้ย รอยละ 25.0, 20.0, 15.0 และ 10.0 

ตามลําดับ สวนใหญปญหาและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รอยละ 74.1 รองลงมาผลกระทบจากการทํา

เกษตร และผลกระทบจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 18.5 และ 7.4 ตามลําดับ หนวยงานที่

เกี่ยวของในการใหคําแนะนําและคําปรึกษา ภาครัฐ รอยละ 70.7 รองลงมาภาคเอกชน และอื่นๆ (เรียนรูเอง) 

รอยละ 17.2 และ 12.1 ตามลําดับ ดังตารางภาคผนวกที่ 9 
 

 
ภาพที่ 24 การลงพื้นทีเ่กบ็ขอมลูกลุมตัวอยางของเกษตรกร จังหวัดราชบุร ี
 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากเกษตรกร พบวา ในรอบ 1 ปที่ผานมาเกษตรกรกลุมตัวอยางเขา

รับการตรวจโรคหรือสุขภาพ จําแนกตามเพศ พบวากลุมตัวอยางที่เคยตรวจโรคหรือสุขภาพเปน เพศชาย รอยละ 

73.2 และ เพศหญิง 63.6 เกษตรกรมีอาการผิดปกติเปนบางครั้งหลังจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปน เพศชาย 

รอยละ 26.3 และเพศหญิง รอยละ 30.0  สวนใหญมีอาการเล็กนอย เชน แสบจมูก หายใจติดขัด และเวียนศีรษะ 

รองลงมามีอาการปานกลาง เชน คลื่นไส อาเจียน  และอาการรุนแรง เชน หมดสติ เปนตน ดังตารางที่ 46  โดย

สาเหตุของโรค จําแนกตามอาชีพ 3 อันดับแรกคือ ยาฆาแมลง ยาฆาหญา และยาฆาหนอน ตามลําดับ สวน

ใหญประกอบอาชีพทําสวน ทําไร ทํานา และปศุสัตว ตามลําดับ ดังตารางที่ 47 
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ตารางที่ 46 อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จําแนกตามเพศ จังหวัดราชบรุ ี

=52 

ขอมูลเกษตรกร ชาย หญิง 

1.เกษตรกรเขารับการตรวจโรคหรือสุขภาพ (รอยละ)     

 เคย 73.2 63.6 

 ไมเคย 26.8 36.4 

2.เกษตรกรมีอาการผิดปกติหลงัจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (รอยละ)   

 ไมมี 73.7 70.0 

 มีบางครัง้ 26.3 30.0 

 มีเปนประจํา - - 

3.อาการผิดปกติหลงัจากการใชสารเคมกีําจัดศัตรพูืช (รอยละ)   

 อาการเล็กนอย 90.0 80.0 

 อาการปานกลาง 0.0 20.0 

 อาการรุนแรง 10.0 0.0 
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 ตารางที่ 47 สาเหตุของโรค จําแนกตามอาชีพ จังหวัดราชบุร ี
 

อาชีพ 
สาเหตุของโรค (จํานวน) รวม 

ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ยาฆาเพลี้ย ยาฆาเช้ือรา ยาฆาหนอน ปุยเคม ี ฝุนละออง หมอกและควันไฟ อื่นๆ 

ทํานา - 2 - - - 1 - - - 3 

ทําไร 3 3 1 - 2 1 - - - 10 

ทําสวน 5 2 1 - 3 1 - - - 12 

ปศุสัตว - - - - 1 - - - - 1 

ประมง - - - - - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - - - - - 

รวม 8 7 2 - 6 3 - - - 26 
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 จากการสํารวจแบบสอบถามการติดตามอาการผิดปกติของเกษตรกรในแตละอําเภอหลังการใช

สารเคมีทางการเกษตร จังหวัดราชบุรี จํานวน 8 อําเภอ จาก 10 อําเภอ พบวา เกษตรกรมีอาการผิดปกติ

บางครั้ง เชน เจ็บคอ คอแหง  เวียนศีรษะ และผื่นคันที่ผิวหนัง โดยเกษตรกรมีคาของแบบสอบถามแสดงวาไมมี

ความแตกตางทางสถิติระหวางคนที่ไมแสดงอาการกับคนที่แสดงอาการ ซึ่งสวนใหญไมแสดงอาการอยาง

เดนชัด จํานวน 6 อําเภอ และมีคาไมแสดงอาการใกลเคียงกันกับคาแสดงอาการ จํานวน 2 อําเภอ คือ อําเภอ

ดําเนินสะดวก รอยละ 66.7 และอําเภอบานคา รอยละ 40.0 ดังตารางที่ 48 น่ันคือ เกษตรกรเกือบทุกอําเภอ

มีความรูสึกวาตัวเองปลอดภัยและไมไดรับผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี แตจะมีเพียงบางอําเภอที่ใหผล

ดานความรูสึกวาไมปลอดภัย 
 

ตารางที่ 48 ความสัมพันธระหวางอําเภอและอาการผิดปกติหลงัการใชสารเคมีทางการเกษตร จงัหวัดราชบรุ ี
 

ลําดับ อําเภอ 
อาการผิดปกติ จํานวน (รอยละ) P-value = 0.749 

ไมมีอาการ มีอาการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 ดําเนินสะดวก 1 (33.3) 2 (66.7) 1.67 0.577 

2 บานคา 3 (60.0) 2 (40.0) 1.40 0.548 

1 บางแพ 2 (100.0) 0 (0.0) 1.00 0.000 

2 ปากทอ 7 (87.5) 1 (12.5) 1.14 0.354 

3 สวนผึ้ง 4 (80.0) 1 (20.0) 1.20 0.447 

4 บานโปง 3 (75.0) 1 (25.0) 1.25 0.500 

5 จอมบึง 8 (72.7) 3 (27.3) 1.27 0.467 

6 โพธาราม 7 (70.0) 3 (30.0) 1.30 0.483 
หมายเหตุ: คา P-value > 0.05 แสดงวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
 

 การนําขอมูลภายนอกและภายในมาประมวลผลโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลาย

ลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) ทําใหสามารถสรุปประเด็นตางๆ ที่จะชี้เปาหมายและ

ขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี สรุปผลการดําเนินงาน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) โดยวิธีหาคาดัชนีความ

เหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกรโดยสาธารณสุขจังหวัด 

และการประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืช 

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) พื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับเกษตรอินทรยี 6) คาปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 7) คาปริมาณคารบอนของดิน 8) คาปริมาณ
ไนโตรเจนที่เปนประโยชนของดิน 9) คาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดิน 10) คาปริมาณโพแทสเซียม
ที่เปนประโยชนของดิน 11) คาปริมาณแคลเซียมของดิน 12) คาปริมาณแมกนีเซียมของดิน 13) คา
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 14) คาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน 15) คา
ความหนาแนนรวมของดิน 16) คาความสามารถในการซาบซึมนํ้าของดิน 17) คาปริมาณความตองการปูน 
ของดิน 18) คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 19) คาความสกปรกในรูปสารอินทรียในนํ้า 20) คาปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า 21) คาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมดในนํ้า 22) คา
ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนํ้า และดานลบ 4 ดาน ไดแก 1) จุดที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 2) พื้นที่ไดรับ
ผลกระทบจากนํ้าทวม 3) พื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 4) พื้นที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม 
 3. การประสานฐานขอมูลจากหนวยงานตางๆ ซึ่งมีกระทรวงหลักๆ ไดแก 1) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดแก สํานักตางๆ 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 
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 การหาพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดในการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดราชบุรี โดยใชกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบหลายลําดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) รวมกับคาดัชนีความ
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 ผลจากการวิเคราะหสามารถบงช้ีอําเภอที่มี
ความเหมาะสมในการดําเนินงานกอน 5 อันดับแรก คือ อําเภอบางแพ มีพื้นที่เหมาะสม 74,492.56 ไร หรือ             
รอยละ 65.27 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอดําเนินสะดวก มีพื้นที่เหมาะสม  47,819.13 ไร หรือ รอยละ 36.26 ของ
พื้นที่อําเภอ อําเภอบานโปง มีพื้นที่เหมาะสม 68,474.40 ไร หรือ รอยละ 31.37 ของพื้นที่อําเภอ อําเภอ             
โพธาราม  มีพื้นที่เหมาะสม 26,275.04  ไร หรือ รอยละ 8.66 ของพื้นที่อําเภอ และอําเภอจอมบึง มีพื้นที่
เหมาะสม 17,534.01 ไร หรือ รอยละ 3.54  ของพื้นที่อําเภอ สําหรับพื้นที่ที่เหมาะสมนอยที่สุด คือ อําเภอเมือง
ราชบุรี ตามลําดับ 

การตรวจและคัดกรองการแพสารเคมีในเกษตรกร โดยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พบวา แนวโนม

ต้ังแตป 2557 ที่ผานมา ผลตรวจเลือดมคีวามเสี่ยง พบที่อาํเภอโพธาราม สวนผลตรวจเลือดอาการไมปลอดภัย 

พบที่อําเภอจอมบึง เน่ืองจากผูผลิตหรือเกษตรกรขาดความระมัดระวังในกระบวนการผลิต โดยการใชสารเคมี

ปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงเกษตรกรทําการเกษตรมาเปนเวลานานอาจทําใหมีสารเคมีตกคาง นอกจากน้ี 

การประเมินขอมูลความเจ็บปวยหรืออาการผิดปกติที่เกิดข้ึนหลังการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดสัตวศัตรูพืช จาก

การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม พบวา เกษตรกรมีอาการผิดปกติมากที่สุด ใน

พื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก ซึ่งไดจากความรูสึกของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ลดการใชสารเคมีหรือการทําเกษตรแบบปลอดภัย โดยกลุมเปาหมายของสาธารณสุขจังหวัดมีทั้งที่เปน

ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดินนําขอมูลการสาํรวจแบบสอบถามจากกลุมเกษตรกรใน

พื้นที่ของจังหวัดราชบุรี โดยตรงทําใหผลตรวจเลือดในกลุมที่มีความเสี่ยงและไมปลอดภัยเปนคนละ

กลุมเปาหมายในการสํารวจ จึงทําใหผลการวิเคราะหที่ไดแตกตางกัน 

4. จากการประมวลผลและจัดทําฐานขอมูลของจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาที่ดิน ก็ไดสําเร็จลุลวงเปน
อยางดี ซึ่งถูกจัดเตรียมในรูปที่เปนเอกสารวิชาการ และลงในรูปพื้นที่ทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดย
จะสงใหแตละจังหวัดจัดเตรียมและปรับแผนในการปฏิบัติในปตอๆ ไป 

2. ขอเสนอแนะ 
1. ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรู ถึงผลกระทบดานลบ ในการใชสารเคมีทาง

การเกษตรที่มากเกินความจําเปนและไมเหมาะสม รวมทั้งรวมกันปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบ สําหรับทุก
คนที่เกี่ยวของในหวงโซการผลิตอาหารและการเกษตร 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเผยแพรความรูในการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
แกเกษตรกรรวมทั้งสงเสริมการเรียนรูและรณรงคใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

3. สงเสริมใหองคกรผูบริโภคหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคมีบทบาท
ในการเขามากําหนดมาตรฐานและกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรปราศจากสารพิษตกคาง 
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4. คณะกรรมการคุมครองผูบรโิภคควรควบคุมการโฆษณาสินคาสารเคมีทางการเกษตรทางสื่อแขนง
ตางๆ ใหมีความเหมาะสมรวมทั้งใหมีขอความเตือนภัยของสารเคมีชนิดน้ันๆ ปรากฏอยูดวยเสมอ 

5. จัดต้ังกองทุนโดยการจัดเก็บจากผูประกอบการที่นําเขาผลิตและจําหนายสารเคมีทางการเกษตร
เพื่อนํามาใชในการเยียวยาชดเชยและสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) 

6. รัฐควรควบคุมชองทางการจําหนายสารเคมีทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด
และกําหนดใหมีผูเช่ียวชาญดานสารเคมีหรือผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจํารานขายสารเคมีทาง
การเกษตร รวมทั้งควบคุมการสงเสริมการขายสารเคมีหรือวัตถุมีพิษทางการเกษตรอยางไรจรรยาบรรณของผู
จําหนายสารเคมีทางการเกษตร เชน การใหรางวัลในการสงเสริมการขายกับตัวแทนจําหนาย เปนตน 

7. ควรยกเลิกการข้ึนทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรที่มีพิษรุนแรง เชน คารโบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น 
ไดโคร-โตฟอส เปนตน ซึ่งเปนสารเคมีที่สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศในเอเชียหามใชแลว 

8. รัฐบาลควรศึกษาขอมูลของคูคาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและประเทศคูคาที่สําคัญ
อื่น ๆ และกฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสินคาทาง
การเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศตางๆ เหลาน้ัน ทั้งน้ีเพื่อลดความสูญเสียทางดานการคาจาก
การกีดกันหรือยกเลิกสินคาเกษตรของไทย 

9. จัดต้ังศูนยกลางการแจงเตือนภัยดานอาหารที่สามารถสื่อสารตอสาธารณะไดทันตอสถานการณ
อยางเปนรูปธรรม 

10. ผูวาราชการจังหวัดทําการรวบรวมทั้งปริมาณและชนิดของสารพิษอันตรายโดยรวมมือกับกรม
วิชาการเกษตรที่ข้ึนทะเบียนนําเขาสารพิษทางการเกษตร และพาณิชยจังหวัด คอยควบคุมสารพิษเปนลําดับ
แรกและสาธารณสุขประจําจังหวัดคอยรายงานผลเลือดของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดใหคอยเฝาระวัง
ความปลอดภัยใหชุมชนเขาใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด 

11. การกําหนดพื้นที่เปาหมายทั้งจังหวัดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัดทั้ง 6 
จังหวัด เพื่อใหการดําเนินงานเมืองเกษตรสีเขียวเปนรูปธรรม เพราะการที่มีหลายหนวยงานหากผูวาราชการ
จังหวัดใหความสําคัญในจังหวัดน้ันๆ จะสามารถดําเนินการไดสอดรับกันทั้งระบบ ยกตัวอยางเชน การนํา
สารพิษทางการเกษตรเขาสูจังหวัดทางกรมวิชาการเกษตรข้ึนทะเบียนสารพิษและมีผูประกอบการรายยอย
จํานวนมากนํามาขายภายใน หากไมติดตามปริมาณสารพิษก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ของจังหวัด ดังน้ัน กรม
วิชาการเกษตรตองเฝาติดตามปริมาณการกระจายของรานคา และการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตวามีคาเกิน
มาตรฐานที่กําหนดหรือไม นอกจากน้ีทางสาธารณสุขจังหวัดจําเปนตองกําหนดตารางเวลาและปฏิทินของ
หนวยงานใหสอดคลองกับการทํางานของเกษตรจังหวัดและกรมวิชาการเกษตร ตรวจหาสารพิษในเลือดของ
เกษตรกรและผูบริโภค เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนภาพโดยแทจริง หากไมดําเนินการใหสอดรบักับขอมูลที่ไดก็จะ
ไมเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวของแตละจงัหวัดไดอยางเปนรปูธรรม ซึ่งเรื่องดังกลาวเปน
เพียงเรื่องเดียวที่ยกตัวอยางใหเห็นอยางเดนชัด เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถกําหนดเปาหมายไดชัดเจนข้ึน
และมีแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกันไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด  

 

3. ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ไดรับประโยชนโดยตรง ทั้งดานสิ่งแวดลอมที่ดี และอาหารที่มีคุณภาพ 
2. เปนศูนยกลางของภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางย่ังยืน 
3. เปนจังหวัดตนแบบ ในการพัฒนา พื้นที สินคา และคน ใหกับกลุมจังหวัดใกลเคียง 



118 

 

เอกสารอางอิง 
 

กรมควบคุมมลพิษ. 2557. คาคะแนนรวมของคุณภาพนํ้า 5 พารามิเตอร (การคํานวณคา WQI แบบใหม)
แหลงที่มา: iwis.pcd.go.th/document/WQI.pdf. วันที่สืบคน 5 มิถุนายน 2557. 

กรรณิการ สิริสงิห. 2525. เคมีของนํ้า นํ้าโสโครกและการวิเคราะห.  กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เกษม จันทรแกว. 2526. หลักการจัดการลุมนํ้า. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
คณะกรรมการจัดทําปทานุกรมปฐพีวิทยา. 2541. ปทานุกรมปฐพีวิทยา. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.กรงุเทพฯ. 
คณะทํางานพัฒนาการพฒันาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค, มูลนิธิชีววิถี. ความเห็นและ

ขอเสนอแนะการคุมครองผูบริโภคจากอันตรายของสารเคมกีําจัดศัตรูพืช คารโบฟูรานเมทโทมลิอีพี
เอ็น และไดโครโตฟอส. แหลงที่มา:
http://www.noasbestos.org/hcp/images/mydata/freedoc/book/Book_event01/4-
insecticide.pdf. วันที่สืบคน 7 กรกฎาคม 2557. 

คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2535. ปฐพีวิทยาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาวิทยาเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา

ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 528 หนา 
ครรชิต  พิระภาค. 2529. พลวัตของภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรนํ้าและที่ดินในเขตปาบุงปาทาม

ในลุมนํ้ามลูตอนกลาง. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
เครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช. 2556. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช 15–16 พฤศจิกายน 2555. 
จุฬาวลัย  สุระอารีย และสันติ งามเสรฐิ. 2554. โปรแกรม SPSS คืออะไร. แหลงทีม่า: 

http://www.gotoknow.org/posts/463011. วันที่สืบคน 7 กรกฎาคม 2557. 
ณรงค ณ เชียงใหม. 2525. มลพิษทางสิ่งแวดลอม (Environmental Pollution). พิมพครั้งที่ 1. 

กรุงเทพมหานคร. 246 หนา 
นคร  สาระคุณ, สมยศ  สินธุรหัส และสุทัศน  ดานสกุลผล. 2541. วิเคราะหพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันในภาคใตของ

ประเทศไทย.สถาบันวิจัยพืชสวน. ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี. สถาบันวิจัยยาง. กรมวิชาการเกษตร. 
นฤมล  ตปนียะกุล. 2535. การวิเคราะหคุณภาพนาทางแบคทีเรีย. กรุงเทพมหานคร: กองอนามัยสิง่แวดลอม  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
บัณฑิต  ตันศิริ และคํารณ  ไทรฟก. 2542. การประเมนิคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกจิ. พิมพครั้งที่ 3. 

กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาที่ดิน. 
พยุง  มสีจั. ไมระบุปที่พิมพ. กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytic Hierachy Process; AHP). แหลงทีม่า 

:http : // suanpalm3.kmtnb.ac.th/teacher/phayung/powerpoint.asp?pho=1 
มูลนิธิสายใยแผนดิน. 2552. สถานการณเกษตรอินทรียไทย. แหลงที่มา: 

http://www.greennet.or.th/article/411. วันที่สืบคน 5 มิถุนายน 2557. 
เมธี  เอกะสงิห. 2543. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่: มิติใหมของการวิเคราะหและวางแผนระบบ

เกษตร. ในรายงานการสัมมนาระบบเกษตรแหงชาติครั้งที ่1 วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2543. 



119 

 

วราวุธ วุฒิวณิชย. ไมระบุปที่พิมพ. การตัดสินใจโดยกระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
นครปฐม. 

ยุทธศาสตร อนุรักติพันธุ. 2555. การติดตามการชะพาคารบอนหนาดินจากการชะลางพังทลายของดิน.กรม
พัฒนาที่ดิน. กรุงเทพมหานคร. 

วิทญา  ตันอารีย และสามารถ  ใจเต้ีย. 2554. การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใชสารเคมีทาง
การเกษตรในการปลกูพืชไรเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอําเภอแมแตงจงัหวัดเชียงใหม. 
แหลงที่มา:http://thaigcd.ddc.moph.go.th/uploads/file/KM/8%20Research%20CMRU.ac.t
h-1-SCI-14-53.pdf. วันที่สืบคน 13 กันยายน 2556. 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง เชียงราย. 2557. GAP คืออะไร. แหลงที่มา:   
http://www.kasetdoichang.com/Project/View_Project.php?id_view=28. วันที่สืบคน 5 มิถุนายน 2557. 

ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐสํานักงานสถิติแหงชาติ. 2556. ปุยและสารเคมีการเกษตร. แหลงทีม่า: 
http://www.nic.go.th/gsic/uploadfile/Chemical.pdf. วันที่สืบคน 5 มิถุนายน 2557. 

สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตร. (2555). ขอมูลสถิติ. แหลงที่มา:
http://www.doa.go.th/ard. วันที่สืบคน 7 กรกฎาคม 2557 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี. 2557. เรื่องของ “นํ้า” ในมุมสิ่งแวดลอม. แหลงที่มา: 
http://reo06.mnre.go.th/newweb/index.php/2011-07-27-08-44-12/2011-08-04-07-38- 
41/2011-08-04-08-02-46/730-2013-04-11-03-45-18. วันที่สืบคน 5 มิถุนายน 2557. 

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ. 2557. ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General Water Quality Index, 
WQI). แหลงทีม่า: http://iwis.pcd.go.th/first_page/wqi.php. วันที่สืบคน 5 มิถุนายน 2557. 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มูลนิธิชีววิถี / Biothai 
Foundation. ผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพคนไทย. แหลงที่มา : 
www.biothai.net/node/8691. วันที่สืบคน 7 กรกฎาคม 2557 

สิรินี ทิพพากร. 2527. การฟอกตัวของนาทางแบคทีเรียในหวยแมราก บรเิวณโครงการหลวงพฒันาตนนํ้า 

หนวยที่ 1 (ทุงจอ) อ.แมแตง จ.เชียงใหม. กรงุเทพมหานคร: วิทยานิพนธมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สุวรรณา ประณีตวตกุล, ปรัศนี ทิพยรกัษา, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ และชนิกา ไหลแท. 2556. ผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตรจากการใชสารเคมกีําจัดศัตรูพืชในภาคเกษตร. แหลงทีม่า: 
http://www.biothai.net/sites/default/files/pesticide_conference_doc_2.pdf    
วันที่สืบคน 7 กรกฎาคม 2557 

แสงโฉม  ศิริพานิช และสุชาดา  มีศรี. 2555. สรุปรายงานการเฝาระวังโรค ประจําป 2555 พิษสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช (Pesticides poisoning). แหลงที่มา: 
http://www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2012/main/AESR55_Part1/file9/4955_Pestici
de.pdf. วันที่สืบคน 7 กรกฎาคม 2557. 

หนวยวิจัยระบบพกิัดภูมิศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต. ไมระบปุที่พมิพ. 
ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน. แหลงที่มา :www.scitu.net/gcom/?p=31. วันที่สืบคน 7 
กรกฎาคม 2557. 



120 

 

อรรถ สมราง, ยุทธชัย อนุรักติพันธุ และเอกพล เอกอัครรุงโรจน. 2548. แบบจําลองดินกรด ดินเปรี้ยว และ
ปริมาณความตองการปูนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผน
ที่ กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

ASTV ผูจัดการรายวัน. 2557. ประเภทผักและผลไมที่มสีารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางมากที่สุด. แหลงที่มา: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2V0ZRkiDbLAJ. วันที่สืบคน 7 
กรกฎาคม 2557. 

Anuluxtipun, Y., Anurugsa, B., Rounglerdtakoonchai, J, and P. Phianphitak. 2006 Organic 
Farming Criteria and Mapping in Thailand. Land Development Department Ministry of 
Agriculture and Cooperatives. 

Broadbent, D. E. (1953).The role of auditory localization in attention and memory span. 
Journal of Experimental Psychology, 47, p 191-19. 

Brown, R. M., McClelland, N. I., Deininger, R. A and Tozer, R. 1970. A Water Quality Index-Do 
we Dare?. Water and Sewage Works, October. 

Buckman, H.O., and N. C. Brady, 1959, The nature and Properties of soil . New York: Wiley 
Federal Interagency Coordinating Committee on Digital Cartographic.(1988). A process for 

evaluating geographic information system (Open File Report 88-105). Reston, VA: U.S, 
Geological Survey. 

Hawker, L.E. and A.H. Linter. 1974. Microorganism function form and environment. London: 
Willian and Clowers& Sons. 

Huizingh, K.R.E. and H.C.J. Vrolijk. 1994. Decission Support for Information Systems Management.: 
Applying Analytic Hierarchy Process. Organizations and Management. 15p. 

MARBLE D.F. and D.J Penquet. 1983. Geographic Information systems and remote sensing. In: 
Manual of Remote Sensing. R.N. Colweli [ed.]. Am. Soc. Photogrammetry. Falls 
Church, VA. p 923-959. 

Pratt, P.E. 1965. Potassium, pp 1022-1030. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part II : Chemical 
and Mineralogical. Agronomy No. 9. Amer. Soc. Of Agon. Inc., Madison, Wisconsin. 

Tisdale, S.L., and W.L. Nelson. 1968. Soil fertility and fertilizers. The MacMillan Co. New York. 694 p. 
TYDAC. 1987. Systems Overview and Information. Chapter 2. pp. 1-9. TYDAC Technologies Inc. 
Saaty, L. T. 1970.  Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill. 
Storie, R. 1978. Storic index soil rating. Oakland : University of California Division of Agricultural 

Sciences Special Publication 3203. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

สวนท่ี 1 แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)  

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) 

วิสัยทัศนจังหวัด “ผูนําเกษตรปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต 

เปาประสงค 1.1 สินคาเกษตร และเกษตรแปรรูปไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

กลยุทธ       1.1.1 พัฒนาโครงสรางทางดานการเกษตรปลอดภัย 

1.1.2 พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

เปาประสงค 1.2 ผลผลิตทางการเกษตรตอหนวยพ้ืนท่ีการผลิตเพ่ิมขึ้นและจําหนายไดมากขึ้น 

กลยุทธ       1.2.1 สงเสริมการลดตนทุนการผลิต 

     1.2.2 สงเสริมการมีสวนรวมและการรวมกลุมสรางเครือขายการผลิตของชุมชน/วิสาหกิจ 

  ชุมชน 

1.2.3 พัฒนาและขยายชองทางสินคาเกษตรปลอดภัยท้ังในและตางประเทศ 

1.2.4 พัฒนาศักยภาพการแขงขันเพ่ือเตรียมความพรอมสู AEC 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และเพ่ิมมูลคาผลผลิตเชิงสรางสรรค 

เปาประสงค 2.1 กลุมสินคาท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคไดรับการสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น 

กลยุทธ       2.1.1 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

     2.1.2 พัฒนาและขยายการตลาดท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค 2.2 ภาพลักษณและรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดสูงขึ้น 

กลยุทธ        2.2.1 พัฒนาการบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวโดยคงเอกลักษณเดิมไว 

2.2.2 พัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 

2.2.3 สรางเอกลักษณดานวัฒนธรรม และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการ 

     ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 

เปาประสงค 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 3.1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแก 

ประชาชน 

3.1.2 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตดานกายภาพ 

3.1.3 พัฒนาองคกรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 3.2 ประชาชนในชุมชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง เพ่ือสงเสริมการเปน

สังคมแหงการเรียนรูและพ่ึงตนเอง 

กลยุทธ       3.2.1 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังในและนอกระบบตามอัธยาศัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

เปาประสงค 4.1 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและรักษาปาตนนํ้าและปาชุมชน 

กลยุทธ       4.1.1 สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ ธนาคารตนไม 

4.1.2 ปราบปรามและสรางเครือขายเฝาระวังทรัพยากรปาไมอยางเปนระบบ 

เปาประสงค 4.2 อนุรักษ และเสริมสรางกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แบบบูรณาการทุกระดับเพ่ือ

แกไขปญหาภัยแลงและบรรเทาอุทกภัย 

กลยุทธ        4.2.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 

4.2.2 อนุรักษ พัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้า เพ่ือเปนแหลงนํ้าตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

กระจายนํ้า 

เปาประสงค 4.3 สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ      4.3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน อปท. และภาคเอกชนใหมีการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสรางความมั่นคง 

เปาประสงค 5.1 ลดปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด 

กลยุทธ      5.1.1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

เปาประสงค 5.2 ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

กลยุทธ       5.2.1 สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในทุกมิติ 

5.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

เปาประสงค 5.3 ลดแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมาย 

กลยุทธ      5.3.1 ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

เปาประสงค 5.4 หนวยงานในจังหวัดราชบุรีเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

กลยุทธ      5.4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
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สวนท่ี 2 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 6 จังหวัด 

ตารางภาคผนวกที ่1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแมนํ้าแมกลอง จงัหวัดราชบุรี แตละไตรมาส ป 2555  

ว/ด/ป แมนํ้า สถานี ที่ตั้ง ตําบล อําเภอ จังหวัด 
พิกัด DO 

(mg/L) 
BOD  

(mg/L) 
TCB  

(M.N.P/100 mL) 

 
FCB 

(M.N.P/100 mL) 

 
NH3-N 
(mg/L) 

 
WQI 

X Y    

2555 แมกลอง MK06 สะพานวัดใหมชํานําญ - โพธาราม ราชบุรี 588292 1507322 5.30 1.50 35,975  3,798  0.10 59.30 

2555 แมกลอง MK07 สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ  - บานโปง ราชบุรี 594186 1526429 5.30 1.40 74,750  7,573  0.10 57.60 

2555 แมกลอง MK7.1 สะพานวัดลาดบัวขาว - บานโปง ราชบุรี 590724 1531490 5.40 1.60 61,725  5,680  0.10 57.70 

2555 แมกลอง MK7.9 สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9(วัดดงสัก)  - ทามะกา กาณจนบุรี 584775 1536746 5.20 1.50 295,750  7,083  0.10 53.10 

2555 แมกลอง MK08 บานท่ําเรือ  - ทามะกา กาญจนบุรี 580949 1542296 5.60 1.40 40,475  4,803  0.10 59.50 

ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานสิงแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 

 



125 

 

สวนท่ี 3 การนําเขาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ตารางภาคผนวกที ่2 ปริมาณและมลูคาการนําเขาปุยเคมีสตูรที่สําคัญ ป 2551-2555 (ลานบาท/ตัน) 

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 

อ่ืนๆ 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 

 
 
 
 
 

125 

 



126 

 

ตารางภาคผนวกที ่3 ราคาปุยเคมสีูตรที่สําคัญ ณ ระดับราคานําเขา (CIF) ราคาขายสงกรงุเทพฯ และราคาขายปลีกทองถ่ินรายเดือน ป 2556-2557 (บาท/ตัน) 
  

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 (บาท/ตัน) 

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 จังหวัดราชบรุ ี

อําเภอ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
พื้นที ่

 (ตารางกิโลเมตร) 
ความหนาแนน ระดับช้ันความหนาแนน 

กิ่งอําเภอบานคา 15 850.2976 0.0176  

สวนผึ้ง 22 997.3024 0.0221  

จอมบึง 65 792.6080 0.0820            นอยที่สุด 

ปากทอ 89 805.7232 0.1092  

บางแพ 31 182.3952 0.1700  

ดําเนินสะดวก 76 210.7200 0.3607  

โพธาราม 192 484.9744 0.3959             นอย 

วัดเพลง 17 37.4736 0.4537  

เมืองราชบรุ ี 484 479.6896 1.0090 มาก 

บานโปง 516 348.8320 1.4706 มากที่สุด 

รวม 1,507 5,190.0160 4.0907 - 

max 516 997.3024 1.4706 - 

min 15 37.4736 0.0176 - 
หมายเหตุ:  ชวง 0–0.2941           คาความหนาแนนนอยที่สุด 

   ชวง 0.2941–0.5882   คาความหนาแนนนอย 
   ชวง 0.5882–0.8823   คาความหนาแนนปานกลาง 
   ชวง 0.8823–1.1764   คาความหนาแนนมาก 
   ชวง 1.1764–1.4706   คาความหนาแนนมากที่สุด 
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สวนท่ี 5 แบบประเมินความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมี 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี 

 =52 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 41 78.8 
  หญิง 11 21.2 

    52 100.0 

อายุ ตํ่ากวา 30 ป - - 
 30-40 ป 4 8.0 
 40-50 ป 14 28.0 
  มากกวา 50 ป 32 64.0 

    50 100.0 

Missing   2   

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 36 72.0 
 มัธยมศึกษา 11 22.0 
 ปวช.-ปวส. 1 2.0 
 ปริญญาตร ี 2 4.0 
 สูงกวาปริญญาตร ี - - 

    50 100.0 

Missing   2   
หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการตอบในขอน้ัน  
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ตารางภาคผนวกที่ 8 ขอมูลทางดานอาชีพของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี 

=52 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

อาชีพ  ทํานา 11 13.4 
 ทําไร 25 30.5 
 ทําสวน 30 36.6 
 ปศุสัตว 13 15.9 
 ประมง 3 3.7 
 อื่นๆ - - 

    82 100.0 

การปลูกพืช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 14 26.9 
 สารเคมีตามคําแนะนําของกระทรวงเกษตรฯ 1 1.9 
 เกษตรอินทรีย 6 11.5 
 อื่นๆ 31 59.6 

    52 100.0 

ตนทุนการผลิต  คาปุย 36 45.0 
 คายากําจัดศัตรูพืช 14 17.5 
 อื่นๆ 30 37.5 

    80 100.0 
หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการตอบในขอน้ัน  
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ตารางภาคผนวกที่ 9 อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดราชบุรี 

=52 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เคยตรวจโรคหรือไม เคย 37 71.2 
 ไมเคย 15 28.8 

    52 100.0 

มีอาการผิดปกติหรือไม ไมมี 35 72.9 
 มีบางครัง้ 13 27.1 
 มีเปนประจํา - - 

    48 100.0 

Missing   4   

สถานที่ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาล 19 46.3 
 กรมควบคุมโรค - - 
 รพสต. 14 34.1 
 อื่นๆ 8 19.5 

    41 100.0 

อาการผิดปกติ อาการเล็กนอย 13 86.7 
 อาการปานกลาง 1 6.7 
 อาการรุนแรง 1 6.7 

    15 100.0 
หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการตอบในขอน้ัน  
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ตารางภาคผนวกที่ 9 (ตอ) อาการผิดปกติหลังการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดราชบุรี  

=52 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

สาเหตุของโรค  ยาฆาแมลง 6 30.0 
 ยาฆาหญา 5 25.0 
 ยาฆาเพลี้ย 2 10.0 
 ยาฆาเช้ือรา - - 
 ยาฆาหนอน 4 20.0 
 ปุยเคม ี 3 15.0 
 ฝุนละออง - - 
 หมอกและควันไฟ - - 
 อื่นๆ - - 

    20 100.0 

ปญหาและผลกระทบ ภัยธรรมชาติ 40 74.1 
 ผลกระทบจากการทําเกษตร 10 18.5 
 ผลกระทบจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม 4 7.4 

    54 100.0 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาครัฐ 41 70.7 
 ภาคเอกชน 10 17.2 
 อื่นๆ 7 12.1 

    58 100.0 
หมายเหตุ : Missing คือ ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการตอบในขอน้ัน  

 

ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะหทางสถิติอาการผิดปกติหลงัจากใชสารเคมี จังหวัดราชบรุ ี
 

ANOVA 
 

มีอาการผิดปกติหลังใชสารเคมหีรอืไม  

ปที่ 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .906 7 .129 .604 .749 
Within Groups 8.573 40 .214     
Total 9.479 47       

 
 

 

 

 



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 
 




