
 
 



คํานํา 
 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาใน
ดานตางๆ  ไดแก  ดานแหลงน้ํา  ดานการเกษตร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานการสงเสริมอาชีพ  เปนตน   
ซึ่งจะสงผลใหราษฎรในแตละภูมิภาคที่ตองประสบกับปญหาตางๆ  มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  ดังนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สํานักงาน กปร.) จึงไดดําเนินการ 
จัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละดาน และ
เปนบรรทัดฐานในการวัดระดับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในดานตางๆ  ตอไป 
  สํานักงาน กปร. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานการดําเนินโครงการ                 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหบรรลุเปาหมายตามแนวพระราชดําริ จึงไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดอยางมี
มาตรฐาน   โดยการระดมกําลังความคิด ความรู และความสามารถจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขา  รวมกับ
กองติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   ตลอดทั้งตัวชี้วัดของประเทศ  เพื่อประมวลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในแตละ
ดานใหชัดเจน สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงการฯ  การกําหนดนโยบาย     
การวางแผนและเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในดานการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาปาไม การพัฒนาแหลงน้ํา  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต 
โดยจะดําเนินการนํารองการรวบรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ภายในศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 ศูนย เปนอับดับแรก  กอนที่จะนําไปประยุกตใชในแตละโครงการฯ 
อยางเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกันในอนาคต 
  ในการนี้  สํานักงาน กปร.  ใครขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ และหนวยงานที่
เกี่ยวของที่ไดกรุณาใหความรวมมือ สนับสนุนทั้งกําลังกายและกําลังสติปญญาในการจัดทําเอกสารนี้ให
สําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน สนองพระราชดําริ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ทุกโครงการฯ ตลอดทั้งนักวิชาการ  และผูสนใจทั่วไป 
 
 
 

สํานักงาน กปร. 
มกราคม  2549  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มบีทบาทสําคญัอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศอยางยัง่ยนื  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดําริที่เปนตนแบบของการนาํ 
แนวคิดและวิธีการพัฒนาชนบทอยางครบวงจรหรือที่เรียกวา “บริการรวมที่จุดเดียว” (One Stop Services) 
เพื่อยกระดับชวีิตความเปนอยูของประชาชนผูยากไร ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนในพืน้ที่ทัว่
ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเนนการพัฒนาดานแหลงน้ํา การเกษตร ส่ิงแวดลอม และการสงเสริมอาชีพเปน
แนวพระราชดาํริที่สําคัญที่ไดทรงดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2493 มาจวบจนถึงปจจุบัน ตอมาในป        
พ.ศ. 2535 สหประชาชาติไดเนนความสาํคัญการพัฒนา 3 มิติ ไดแก มิติทางสงัคม มิติทางเศรษฐกิจ 
และมิติทางสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดให เปนแผนแมบทในระดับโลก ในชื่อของแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 

ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศหลายรูปแบบ สําหรับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดดําเนินการจัดทําโครงการในดานตาง ๆ เปนจํานวนมากกวา 3,000 โครงการ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่คอยเปนคอยไปตามลําดับข้ันตอน ความพรอมของแตละทองถิ่นเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนพออยูพอกินและอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให
ความสําคัญกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนผูประสานงาน และทําการ
ติดตามประเมินผล เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานใหไดประโยชนสูงสุด  ซึ่งการ
ติดตามประเมินผลแตละโครงการเทาที่ ดําเนินการมายังไมมีการกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม  เพื่อใชเปนมาตรฐานในการวัดระดับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในดานตาง  ๆ
อยางเปนระบบจึงไดกําหนดใหมีการจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใช
เปนแนวทางในทางปฏิบัติตอไป 
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วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีตัวชี้วัดการพัฒนาที่ใหมีมาตรฐาน   

และมีความนาเชื่อถืออยางชัดเจนเปนรูปธรรม ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ  ดาน 
  2.  เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนระบบ สามารถแสดงผลการพัฒนาและรายงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ 
  3.  เพื่อใหการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ของสํานักงาน กปร.  มี
ระบบตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน 
 

เปาหมายโครงการ 
  โครงการนี้มีเปาหมายเพื่อจัดทํารายงานดัชนีชี้วัดที่มีเกณฑการประเมินผลที่ชัดเจน        
โดยมีคูมือแสดงวิธีการจัดทําดัชนีชี้วัดในแตละดาน รวมทั้งแนวทางการติดตามประเมินผลในทิศทาง
และระดับมาตรฐานเดียวกัน 
  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1.  จัดตัง้คณะทํางานบริหารการจัดทาํตัวชีว้ัดโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และกําหนดกรอบของการศึกษา 
  2. ทบทวนแนวคิด และวิธีการจัดทําตวัชี้วดัในภาพรวมของประเทศไทย  เพื่อนํามา
ปรับใชจัดทําขอเสนอ แนวคิด กระบวนการ และวิธีการจัดทาํดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยัง่ยืนใน                 
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริอยางมีมาตรฐาน 
  3.  กาํหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดําริที่ไดดําเนินการในโครงการ
ตางๆ 

 4.  ศึกษา ตรวจสอบฐานขอมูล และประมวลผลรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของ  โดยเฉพาะ      
ขอมูลทุติยภูม ิซึ่งครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

5. กําหนดดัชนีตัวชี้วัด และเกณฑมาตรฐานการประเมินผล (Benchmark) ที่กําหนดขึ้น 
6. ทดสอบในเชิงสถิติและวิทยาศาสตร เพื่อใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการและ

ผูทรงคุณวุฒิแตละดาน 
7. จัดทาํรายงานโดยเสนอแนะแนวทางและรปูแบบการจดัเกบ็ เพื่อจดัทาํระบบฐานขอมูล 
8. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานทีส่ามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ใหมีสาระสําคัญ        

ครอบคลุมหลักการ เหตุผลในการคัดเลือก  และแนวทางการวิเคราะห  
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ขั้นตอนดําเนินงาน 
วิธีการศึกษาและดําเนินโครงการ 

 

6. ทดสอบตัวชี้วัด 

9. จัดการประชุมสัมมนา 
-  เสนอรายงานฉบับสมบูรณ 
-  เชิญผูเกีย่วของเขารวมรับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 

5. จัดทาํตัวชีว้ดัและสรางเกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดกรอบของการศึกษา 

2. ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3. ระดมแนวคิดจากผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน

4. ศึกษา ประมวลระบบขอมูล และตรวจสอบฐานขอมลู 

8. จัดทาํคูมือการปฏิบัติงาน 

10. ประกาศใช “คูมือ” 

7. จัดทาํรายงาน 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. เปนเครื่องชีว้ดัที่ไดมาตรฐานในการจัดเกบ็ระบบขอมูลพื้นฐาน และตดิตาม

ประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. นําไปใชประโยชนในการศึกษาวิเคราะหโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ได

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3. เปนตัวชีว้ัดที่ไดมาตรฐานในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชราชดําริ ใหกับ

หนวยงานทีเ่กีย่วของไดนาํไปใชในทางปฏิบัติ และสามารถแกไขปญหาไดตรงตามเปาหมายอยางแทจริง 
4.    เปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและคูมือในการติดตามประเมินผลที่ทันสมัยและมีความ

ถูกตอง 



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎี 

 
  การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น  ควรจะกลาวไดวา   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหความสนพระทัยมาตั้งแตยังทรงพระเยาว  จะเห็นไดจากพระราชดํารัส
ที่พระราชทานแกคณะกรรมการสโมสรไลออนสสากล ภาค 310  ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อ 
25 กันยายน 2512 ซึ่งจะขอเชิญมาไวในที่นี้ 
 

  “…จําไดวาเมือ่อายุ 10 ขวบ  ที่โรงเรียนมีครูคนหนึง่ ซึง่เดี๋ยวนี้ตายไปแลว  สอนเรื่อง
วิทยาศาสตร เร่ืองการอนุรักษดิน แลวใหเขียนวาภูเขาตองมีปาไมอยางนัน้  เม็ดฝนลงมาแลวจะชะดิน
ลงมาเรว็ทาํใหไหลตามน้าํไป  ไปทําใหเสยีหาย  ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ําไป  ก็เปน
หลักของปาไมเร่ืองการอนุรักษดิน…” 
 

  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  จะทรงมุงเนนใหผลการดําเนินงานสูประชาชนโดยตรงในเบื้องแรก  เพื่อเปนการบรรเทาปญหา
ความ       เดือดรอนเฉพาะหนา  นั่นก็คือเพื่อความ  “พออยู พอกิน”  ในขณะเดียวกันก็ทรงปูพื้นฐานไว
สําหรับความ  “อยูดี กินดี” ตอไปในอนาคต  ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้นมีอยูมากมาย
หลากหลายประเภทแตกตางกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงคของโครงการนั้นๆ   สวนมากจะเปนการ
แกไขปญหาและพัฒนาดานการทํามาหากินของประชาชนเปนสําคัญ   ดังที่ทราบกันดีวาประชากรของ
ประเทศไทยสวนใหญประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมเปนหลัก  ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเนนการพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอการผลิตตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   เชน  ดิน 
น้ํา ที่ทํากิน ทุน ความรู  ดานเกษตรกรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน   โดย
แนวคิดและทฤษฎีที่ได  พระราชทานพระราชดําริเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนาจะยึดถือหลักสําคัญของ
ความเรียบงาย  ดังที่ได  ทรงใชคําวา “Simplify”  หรือ  “Simplicity”  คือจะตองเรียบงาย ไมยุงยาก
สลับซับซอน ทั้งแนวความคิด    ดานเทคนิควิชาการตองสมเหตุสมผล  ทําไดรวดเร็ว  และสามารถแกไข
ปญหาใหกอประโยชนไดจริง   ตลอดจนตองมุงไปสูวิถีแหง  การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainability)   อีก
ทางหนึ่ง 
  แนวคิดและทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงคิดพิจารณาอยางถองแท
และไดพระราชทานใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น   เปนประโยคงายๆ  แตมีความหมายลึกซึ้ง ใน
บางครั้งบงบอกถึงวิธีการดําเนินการไวดวยอยางเบ็ดเสร็จในตัวเอง  อาทิเชน  “น้ําดีไลน้ําเสีย”     
“แกลงดิน”    “ปาสามอยาง ประโยชนส่ีอยาง”   “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” จากแนวคิดและทฤษฎีของ
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริดังกลาวขางตน  สามารถแยกตามลักษณะและประเภทได  ดังนี้ 
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1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “ดิน” 
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ไดพระราชทานแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการ
อนุรักษและปรับปรุงบํารุงดนิ  เพื่อการเกษตรกรรมไวหลายประการ เชน โครงการแกลงดิน  การใช
หญาแฝก   เพือ่การอนุรักษและปองกนัการพังทลายของหนาดิน 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัดินมีตัวอยางที่เหน็ไดชัด คือวิธีการแกไขปญหาดินเปรี้ยว
ดวยการ  “แกลงดิน” ทั้งนี้เพราะสภาพพื้นที่ดินทางภาคใตมีสภาพเปนดินเปรี้ยวจดัทําการเพาะปลูก   
ไมไดเนื่องจากมีกรดกํามะถนั  อันเปนสาเหตุของดินเปรีย้วอยูเปนอันมาก  วิธกีารแกไขก็คือ ใชกรรมวิธี
การ “แกลงดิน ใหเปร้ียว”   ดวยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกนั  เพื่อเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดินให
มีกรดจัดมากขึ้นจนถงึที่สุด จากนัน้จงึมีการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยวิธกีารตางๆ  เชน  โดยการควบคุม
ระบบน้ําผวิดนิเพื่อปองกนัการเกิดกรดกาํมะถนั  การใชวัสดุปูนผสมประมาณ 1-4 ตันตอไร   การใชน้าํ
ชะลางจนถึงการเลอืกใชพืน้ที่ทีจ่ะเพาะปลกูในบริเวณนัน้  วิธกีาร “แกลงดิน” สามารถทําให   พื้นที่ดินที่
เปลาประโยชนและไมสามารถทําประโยชนไดกลับฟนคืนสภาพที่สามารถ  ทาํการเพาะปลกูไดอีกครั้ง 
  ผลจากการศึกษาวิจยัในโครงการแกลงดิน  เพื่อลดปญหาดินเปรี้ยวพืน้ที่ขอบพรุ
จังหวัดนราธิวาส  สามารถลดความเปนกรดของดินจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกจิไดผล   ปจจุบัน
สามารถนําทีดิ่นที่เคยเปรี้ยวจัด  มาปลกูขาวและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆไดผลเปนอยางด ี  ดังพระราชดํารัส
เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2535 ความตอนหนึง่วา 
 

  “…ใหขยายผลการวิจัยการปรับปรุงดินเปรี้ยวไปยังพื้นทีท่ี่มกีารชลประทานที่สมบูรณ เชน 
บานโคกชุมบก คลองบางเตย โคกกระทอม โคกยาง…”  และพระราชทานพระราชดําริ  “…ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ นาํไปเขียนเปนคูมอืการแกไขปญหาดินเปรี้ยวจัด  ซึง่เปนประโยชนในพืน้ที่อ่ืนๆ ตอไป…” 
   

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการ
อนุรักษหนาดินดวยหญาแฝก  จงึพระราชทานพระราชดําริกับ นายสุเมธ  ตันติเวชกลุ เมื่อวันที ่22 และ 
29 มิถุนายน  2534 สรุปไดวาใหศูนยฯ หวยทรายฯ ทําการศึกษาทดลองปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษ   
หนาดิน โดยปลูกและขยายพนัธุหญาแฝกในพืน้ที่รูปแบบตางๆ  เชน  ขอบรองน้ํา แปลงมะมวงหมิพานต 
บริเวณที่ลาดชัน หรือตามรองน้าํธรรมชาติ นําหินไปกัน้เปนฝายเลก็ๆ แลวปลูกหญาแฝกดานหนาหรือ
ในพืน้ทีท่ําการเกษตร เชน แปลงปลูกขาวโพด เปนตน  ทั้งนี้ใหบันทกึภาพกอนดําเนนิการและหลัง
ดําเนนิการไวเปนหลกัฐาน 
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และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2534  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษหนาดินดวยวิธีธรรมชาติแก   นายปราโมทย ไมกลัด    ผูอํานวยการ
สํานักงานกิจกรรมพิเศษ   กรมชลประทาน   และ  พ.ต.อ. ธรีะเดช รอดโพธิ์ทอง   ผูอํานวยการศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ               
มีใจความสรุปได  ดังนี้  ( 1) 

 ไดทรงศึกษา วิธีการอนุรักษหนาดินโดยวิธธีรรมชาติมาแลว    ซึ่งแตละพื้นที่มกีารเปด
หนาดิน (ปอกเปลือก) เปลือยดินแลวทาํการเกษตร  เชน  การยกรองพรวนดิน   ซึง่ยงัถอืวาเปนวิธกีารที่ผิด
ธรรมชาติซึ่งจะเกิดปญหาในอนาคต  จึงทรงแนะนําใหศูนยฯ หวยทรายฯ ทําการเกษตรอยางไมทาํลาย        
ธรรมชาติ เชน การไมไถพรวนเปดหนาดนิ (ปอกเปลือก) เปลือยดิน  เปนตน  โดยใหทุกโครงการในศูนยฯ 
หวยทรายฯ  ทาํเปนตวัอยางแลวหาทางแนะนําใหราษฎรทําตาม  ตอไป 
 การปลูกพืชโดยไมมีการไถพรวนดิน หรือการไมเปดหนาดิน (ปอกเปลอืก) เปลือยดิน       
(No-tillage) คือการปลูกพชืโดยการหยอดหรือฝงกลบเมลด็ โดยตรงลงไปในแปลงปลูกที่มีการกําจัดวชัพืช
ไปเรียบรอยแลว หรือการปลกูโดยตรงลงบนพืน้ที่ปลูก ซึง่มีเศษซากพืชที่แหงตายแลวปกคลุมอยูโดยไมมี
การไถพรวนดนิแตอยางใดทัง้สิ้น ถาหากจะมีบางก็เปนเพียงเปดรองหรือขุดหลุมเพื่อหยอดหรือฝงเมล็ดพืช
กลบเทานัน้ 
  จากแนวพระราชดําริดังกลาวจึงไดมีการดําเนินงานในหลายพื้นที่  กระจายอยูทั่ว
ประเทศโดยแทบทุกโครงการมักจะมีเร่ืองการพัฒนาจัดสรรปรับปรุงบํารุงดนิ  และการใชประโยชนทีดิ่นให       
เหมาะสมแทรกอยูดวยเสมอ เปนผลใหเกษตรกรทั่วไปมีความรูความสามารถในดานการพัฒนา  ปรับปรุง
บํารุงดินและการอนุรักษดินและน้ํา จนทําใหพื้นที่ในหลายๆ แหงเกิดความชุมชื้นและอุดมสมบูรณ   
สามารถทําการเพาะปลูกที่ใหผลผลิตสูง   อันหมายถึงรายได     และระดับความเปนอยูของประชาชนดี
ข้ึนอีกทางหนึ่งดวย 

 

สรุป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนนักอนุรักษดินและสภาพแวดลอมที่มีผลงาน             
ยอดเยี่ยมในเรือ่งเกี่ยวกับการอนุรักษ  ปรับปรุงบํารุงดนิ   ไดพระราชทานแนวคิดวา  
 
  “…..การปรับปรุง  พฒันาที่ดินที่สําคัญคือ  ตองอนุรักษผิวดนิซึ่งมคีวามอุดมสมบูรณไวใหได ไมลอก
หนาดินทิ้งไป   ตองสงวนไมยนืตนที่ยงัเหลืออยู  เพื่อรักษาความชุมชื้นของผืนดนิไว….” 
 
 
 
 
                          1  จุลสารภูมิวารินอนุรักษ เลมที่ 14 เดือนตุลาคม 2546 หนา 6-7 
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2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “น้ํา” 
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงเปนทีย่อมรับนับถือกันโดยทัว่ไปวาพระองคคือ
ปราชญในเรื่องน้าํอยางแทจริง งานพัฒนาที่สําคัญยิง่ของพระองคคืองานที่เกีย่วของกับ  “น้ํา”  ศาสตร
ทั้งปวงที่เกีย่วกับน้ํา   ไมวาจะเปนการพฒันาและจัดหาแหลงน้ํา  การเก็บกัก  การระบาย  การควบคุม  
การทาํน้าํเสียใหเปนน้ําด ี  ตลอดจนการแกไขปญหาน้ําทวม   ดังพระราชดาํรัสที่แสดงถึงทรงให
ความสาํคัญของน้าํ ซึง่พระราชทานแก ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล และคณะ จากสาํนักงานเลขานุการ 
กปร. ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน   เมื่อ  17 มนีาคม 2529 ความวา 
 

  “…หลักสาํคญัวาตองมนี้ําบริโภค และน้ําใช  น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะชวีติอยู      
ที่นัน่ ถามนี้ําคนอยูได ถาไมมีน้าํคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได…”  
 

   พระองคไดพระราชทาน  แนวคิดและทฤษฎทีี่ทรงดาํเนนิการเกี่ยวกับน้ําในลักษณะ
ตางๆ  กัน เชน แนวคิดเรื่อง  “น้ําดีไลน้าํเสีย”   ในการแกไขมลพิษทางน้ํา  ทรงแนะนําใหใชหลกัการ     
แกไขโดยใชน้ําที่มีคุณภาพดีจากแมน้าํเจาพระยา  ใหชวยผลักดันและเจือจางน้าํเนาเสียใหออกจาก
แหลงน้าํของชมุชนภายในเมอืงตามคลองตางๆ  วิธนีี้จะกระทาํไดดวยการเปด-ปดประตูอาคารควบคมุน้าํ  
รับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในชวงจังหวะน้ําขึ้น  และระบายน้ําสูแมน้ําเจาพระยาในระยะน้ําลง  ผลที่
ปรากฏคือ น้าํตามลําคลองตางๆ ไดมีการไหลถายเทหมุนเวยีนมากขึ้น   น้ําที่มีสภาพทรงอยูกับที่และ
เนาเสยีก็จะกลับกลายเปนน้ําที่มีคุณภาพดีข้ึน  ดวยวิธีธรรมชาตงิายๆ    คือ   การนาํระบบการ
เคลื่อนไหวของน้าํตามธรรมชาติมาจัดระเบียบแบบแผนขึ้นใหมเปนการ “จัดการทรัพยากรธรรมชาติใน             
เชิงอนุรักษควบคูไปกับการพัฒนาที่เรียบงาย” ไมขัดกับหลกัธรรมชาต ิแตสอดคลองและนําไปสูประโยชน
ที่ตองการ โครงการพัฒนาแหลงน้าํอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ มีแนวคิดและวธิีการหลายรูปแบบ 
ประกอบดวย 
 

2.1  โครงการพัฒนาแหลงน้ําสําคัญ  ๆ  ที่ใหประโยชนกับประชาชนอยางอเนกอนันต เชน 
2.1.1  โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในลุมน้ําเจาพระยาตามแนวพระราชดําริ          

(โครงการแกมลิง) 
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  “….เมื่ออายุ 5 ขวบ มีลิง เอากลวยไปให มนักเ็คี้ยว เคี้ยว เคีย้ว แลวใสใน แกมลิง 
ตกลง “ โครงการแกมลิง”  นี้มีทีเ่กิดเมื่อเราอายุ 5 ขวบ เมื่ออาย ุ5 ขวบ  กน็ี่เปนเวลา 63 ป  มาแลว 
ลิงสมัยโนน ลิงโบราณเขาก็มีแกมลิงแลว เขาเคีย้วแลว เอาเขาไปเก็บในแกม น้าํทวมลงมา ถาไมทาํ 
“โครงการแกมลิง” น้ําทวมนี้จะเปรอะไปหมด อยางทีเ่ปรอะปนี้  เปรอะไปทั่วภาคกลาง จะตองทาํ 
“แกมลิง” เพื่อที่จะเอาน้าํนี้ไปเก็บไว….” 
     

      พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ 
 ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 

 
  เปนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขุดคลองชายทะเลฝงตะวนัตกและฝงตะวนัออกของแมน้าํ
เจาพระยา ใหเปนคลองพกัน้ําขนาดใหญหรือ “แกมลิง” แลวระบายน้าํออกสูทะเลโดยใชหลกัทฤษฎี
แรงโนมถวงของโลก หรือน้าํขึ้นน้าํลงตามธรรมชาต ิ ซึง่ปจจุบันโครงการแกมลิงยงัไดขยายการดําเนนิงาน
ไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยตามพระราชดําริ (แกมลิงหนองใหญ) จงัหวัดชมุพร และโครงการบรรเทา
อุทกภัยพืน้ที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา อําเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา เพื่อแกไขปญหาน้าํทวมอีกดวย 
 

2.1.2  โครงการเขื่อนปาสกัชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  “…เขื่อนปาสกั ตอนทีแรกวางแผนใหจุได 1,350 ลานลกูบาศกเมตร แตแกไปแกมาก็
เหลือ 750 ลานกวาๆ ตามตวัเลขที่ใหไวนี้ แมเขื่อนปาสักเขื่อนเดียว กพ็อสําหรบัการบริโภคแนนอนไม
แหง…” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ 
ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2536 

 

  เขื่อนเก็บกกัน้าํปาสักสรางขึน้เพื่อใหมนี้ําไวใชในการเกษตรในฤดูแลง และเปนการ   
ปองกันบรรเทาน้าํทวม บริเวณลุมน้าํปาสกัและลุมน้าํเจาพระยาตอนลางในฤดูน้าํหลาก รวมถึงยงัเปน
การบรรเทาปญหาน้ําเนาเสยีในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญในภาคกลาง อีกทัง้เปนแหลง      
เพาะพนัธุปลาและสถานทีท่องเทีย่วที่สําคญัอีกแหงหนึง่ดวย 
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2.1.3  โครงการเขื่อนคลองทาดานอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  “….โครงการนี้เปนโครงการที่อยูในวิสัยทีจ่ะทําไดแมจะตองเสียคาใชจายไมใชนอย 
แตถาเดี๋ยวนี้ดําเนนิการไปเดี๋ยวนี ้ อีก 5-6 ป ขางหนา เราสบายและถาไมทาํอีก 5 – 6 ป  ขางหนา 
ราคาคากอสราง คาดําเนนิการก็จะสงูขึ้นไป 2 เทา หรือ 3 เทา ลงทายก็จะตองประวิงตอไป และเมื่อ
ประวิงตอไปกจ็ะไมไดทํา เราก็จะตองอดน้ําแน จะกลายเปนทะเลทรายและเราก็จะอพยพไปที่ไหน
ไมได….” 
 

  “….โครงการนี้คือสรางอางเก็บน้าํ 2 แหง แหงหนึง่คือ ที่แมน้ําปาสกั อีกแหงหนึง่ที่
แมน้ํานครนายก สองแหงรวมกันจะเก็บกักน้าํเหมาะสมพอเพยีงสาํหรับการบริโภค การใชในเขตของ
กรุงเทพฯ และเขตใกลเคียงที่ราบลุมของประเทศไทยนี…้.” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะเจาหนาที่กรมชลประทาน 
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2532 

 

 โครงการกอสรางเขื่อนคลองทาดาน เปนการชวยเหลือและบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนจากอุทกภัยในพืน้ที่ลุมน้าํนครนายก ซึง่เกิดขึน้เปนประจํารวมทัง้เพื่อชวยเหลือราษฎรใหมีน้ํา
ใชในการเกษตร การอุปโภคและบริโภคโดยไมขาดแคลน ที่สําคญัเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยวที่เปน
อุปสรรคสําคัญในการเพาะปลูกอีกดวย 

2.1.4  โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   “….ทําประตูน้าํที่ปากแมน้ําหางจากตัวอําเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร..” 
ก็พิจารณาวาจะแกปญหาทัง้หมดซึง่หมายความวาเปนกุญแจสําคัญของโครงการ…” จะแกไขปญหา
ต้ังแตน้ําแลง…น้ําทวม…น้าํเค็มและสามารถที่จะใหประชาชนมนี้ําบริโภคและน้ําทาํการเกษตร…   
การสรางประตูน้ํานัน้… ก็เชื่อวาถาไมมีปญหาที่ดิน… จะสรางไดโดยเร็ว… เพราะนายชางชลประทาน
ก็มีประสบการณพอในการทําประตนู้ําอยางนี้มาแลว จากการที่ไดสรางที่บางนรา…  ซึ่งเขาใจวาใน
กรณีอยางนี้จะไมมีความแตกตางเทาไร… กะวาใชเวลาประมาณ 3 ป เสร็จ…แมวาประตูน้ําอนัเดียวนี้
จะไมแกไขปญหาทั้งหมด ซึ่งจะตองสรางหรือทําโครงการตอเนือ่ง….หากแตวาจะเปนจุดเริม่ตนของ
การแกไขปญหาทั้งหมด… จากอนันี้จะทาํอะไรๆ ไดทุกอยาง… และแยกออกมาเปนโครงการฯ….” 
 

พระราชดํารัสพระราชทานแก  นายสุเมธ  ตันติเวชกุลและคณะ 
 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2535  
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  โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุมน้าํปากพนงัอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  จงัหวัดนครศรีธรรมราช
เปนการแกไขปญหาการพฒันาลุมน้าํปากพนงั โดยการชวยเหลือราษฎรในการจัดหาน้าํจืด และปองกนั
น้ําเค็มรุกล้าํรวมถงึเพื่อเก็บกักน้ําจืด ไวในลาํน้ําใหราษฎรไดใชประโยชนทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
และปองกนัน้าํทวม นอกจากนี้ ยงัเปนการแกปญหาความขัดแยงของราษฎรผูทํานากุงกบัราษฎรผูทํานาขาว 
ใหสามารถอยูดวยกนัไดอยางยัง่ยนือกีดวย 

2.1.5  โครงการพัฒนาลุมน้าํก่าํอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   ภาพยึกยือ หรือ หรือภาพรางของโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่ไดพระราชทานเคาโครงการที่ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่นั่งในครั้งนั้นโดยใหสวนหัวอยูที่
หนองหาน หนองน้ําจืดขนาดใหญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนลําตัวเปนปลองๆ ทอดยาว
เลื้อยลงแมน้ําโขงนั้นคือ ประตูระบายน้ํา ซึ่งจะเก็บกักน้ําในลําน้ําก่ําไวใชในฤดูแลง และถาหากการ
ดําเนินงานตามโครงการนี้แลวเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ําไดรวมทั้งสิ้น 49 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น 
บริเวณพื้นที่การเกษตรที่อยูทั้งซายและขวาของลําน้ําก่ํากวาหนึ่งแสนไร จะสามารถทําการเพาะปลูก
อยางเต็มที่   ตลอดจนราษฎรที่อยูบริเวณใกลหนองน้ําก็สามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภค บริโภค 
การเกษตรหรือเลี้ยงสัตวได 
 

2.2 การบาํบัดน้ําเสีย ไดพระราชทานพระราชดําริและทฤษฎีในการบาํบัดน้ําเสียหลาย
รูปแบบ  เชน  

2.2.1 การบําบัดน้ําเสียดวยกังหันน้ําชัยพัฒนา เปนแนวทางในการแกไขปญหา           
น้ําเนาเสียโดยการนํากังหันน้ําชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ทรงคิดคนขึ้นมาใชในการแกไข โดย
วิธีการเติมออกซิเจนลงในน้ําควบคูกับการใชธรรมชาติ   ดวยการใชผักตบชวาชวยในการกรองและบําบัด
น้ําเสีย 

2.2.2 การบําบัดน้ําเสียดวยวิธีธรรมชาติทรงมีพระราชดําริใหศึกษาวิธีการบําบัด     
น้ําเสีย และกําจัดขยะจากชุมชนโดยวิธีธรรมชาติและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมศึกษารูปแบบ     
การฟนฟูสภาพแวดลอม การนําของเสียที่ไดบําบัด กําจัด มาใชประโยชนอยางครบวงจร ศึกษา
ผลกระทบและผลประโยชนที่ไดรับในรูปแบบตาง ๆ จากการกําจัดน้ําเสียและขยะดังเชน  โครงการ
ศึกษาวิจัยบําบัดน้ําเสียแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   จังหวัดเพชรบุรี 
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3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “ปาไม” 
  จากการทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ
ไดเสด็จพระราชดําเนนิไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ หรือทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในทองถิ่นทุรกนัดาร  ได
ทรงทราบถงึปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรปาไม  ไดมีพระราชหฤทัยมุงมัน่ที่จะแกไขปรับปรุง  และพฒันา     
ปาไมใหอยูในสภาพที่สมบูรณดังเชนในอดีต   เพื่อเปนการยังประโยชนใหแกประชาชนเปนหลัก  ดังแนว   
พระราชดํารัสเกี่ยวกบัการพฒันาปาไม เมือ่ พ.ศ. 2523   ดังนี ้
  “…แตปาไมที่จะปลูกนั้น  สมควรที่จะปลูกแบบปาสําหรับใชไมหนึ่ง  ปาสําหรับใชผลหนึ่ง  
ปาสําหรับใชเปนฟนอยางหนึ่ง  อันนี้แยกออกไปเปนกวางๆ ใหญๆ  การที่จะปลูกตนไมสําหรบัได
ประโยชนดังนี ้  ในคําวิเคราะหของกรมปาไมรูสึกจะไมใชปาไมเปนสวนหรือจะเปนสวนมากกวาปาไม  
แตวาในความหมายของการชวยเพื่อตนน้ําลําธารนั้น  ปาไมเชนนี้จะเปนสวนผลไมก็ตาม  หรือเปน
สวนไมฟนก็ตาม  นัน่แหละเปนปาใชที่ถกูตอง เพราะทาํหนาที่เปนปาคือเปนตนไม  และทาํหนาที่เปน
ทรัพยากรในดานสาํหรับเปนผลที่มาเปนประโยชนแกประชาชนได…” 
 

  ซึ่งพระราชดํารัสนี้  เปนที่มาของสํานวนทีก่ลุมผูที่เกี่ยวของนิยมใชคือ  “ไม 3 อยาง” 
 

  “…เร่ืองปา 3 อยาง คือไมฟน ไมผล ไมสรางบาน…ประชาชนมีความรูทั้งคนที่อยูบน
ภูเขา  ทั้งคนที่อยูในที่ราบ เขามีความรู  เขาทํางานมาตั้งหลายชั่วคนแลว  เขาทํากันอยางดี  เขามี
ความเฉลยีวฉลาด  เขารูวาตรงไหนควรจะทํากสิกรรม  เขารูวาที่ไหนควรจะเก็บไมไว  แตวาทีเ่สยีไป
เพราะวาพวกที่ไมรูเร่ือง  ไมไดทํามานานแลว  ทิ้งมานานแลว  ทิ้งกสกิรรมมานานแลว  ก็ไมรูเร่ือง  
แลวก็มาอยูในที่ที่มีความสะดวกก็เลยทาํใหลืมวาชีวิตมนัเปนไปไดโดยทีท่ํากสกิรรมที่ถกูตอง…” 

 
พระบรมราโชวาท พระราชทานในวันปดการสัมมนา 
การเกษตรภาคเหนือ ณ สํานักงานเกษตรภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม    เมื่อวันที่   26   กุมภาพันธ  2524 
 

 สําหรับพระราชกระแสรับส่ังเกี่ยวกบัการอนรัุกษทรัพยากรปาไม  สรุปแนวพระราชดาํริ  ไดดังนี้ 
 

3.1 แนวพระราชดํารใินดานการปลกูปาทดแทน 
   -  ปลูกปาทดแทนพืน้ที่ปาไมถูกบุกรุกแผวถาง  และพืน้ที่ปาเสื่อมโทรม 
   -    ปลูกปาเนื่องจากพื้นที่ปาตามบริเวณอางเก็บน้ํา  หรืออางเก็บน้ําไมมีความชุมชื้น 
ยาวนานพอ 

-  ปลูกปาบนภูเขาสูง  เนื่องจากสภาพปาบนที่เขาสูงทรุดโทรม  ซึ่งมีผลกระทบตอ        
ลุมน้ําตอนลาง 

- ปลูกปาเพื่อพัฒนาลุมน้ําและแหลงน้ําใหมนี้าํสะอาดบริโภค 



13 

- ปลูกปาเพื่อใหราษฎรมีรายไดเพิ่มข้ึน  โดยใชราษฎรในทองที่นั้น  ๆ  และเปนการ
สรางความเขาใจใหราษฎรเห็นความสําคัญของการปลูกปา 

- ปลูกปาเสริมธรรมชาติ  เปนการเพิ่มที่อาศัยแกสัตวปา 
 

3.2   แนวพระราชดําริในดานอนุรักษทรัพยากรปาไม  (สัตวปา และวนอุทยาน) 
- ใหมีการสงวนพันธุสัตวปา และเพาะเลี้ยงสัตวปาบางชนิดทีห่ายากและ

กําลังจะสูญพนัธุ 
- จัดใหดําเนินการเกี่ยวกับสวนสัตวเปด เพื่อใหเปนที่ประชาชนไดเขาไปเที่ยวชม  

พรอมทั้งสงเสริมใหราษฎรทําการเพาะเลี้ยวสัตวปาเปนอาชีพ 
 

3.3 แนวพระราชดําริในดานการจัดพื้นที่ทํากนิ 
- สรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําขนาดเล็กแลว  จึงใหมีการขยายพื้นที่ทาํกิน  หรือจัด

ที่ดินทํากินใหราษฎรทั้งชาวไทยภูเขา  และชาวไทยพื้นราบ 
- ฝกอาชีพใหราษฎรสามารถชวยตัวเองไดและทํากินใหเปนหลักแหลง  เลิกตัดไม

ทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย 
- จัดระเบียบหมูบานในรูปสหกรณ  พรอมทั้งทาํการพัฒนาหมูบานในลักษณะ

โครงการพฒันาเพื่อความมั่นคง  เพื่อใหสามารถควบคุมราษฎรไมใหบุกรุกทําลายปาและลาสัตวปา 
- จําแนกสมรรถนะของที่ดินใหเหมาะสม  ทีดิ่นที่สามารถทาํประโยชนทางดาน

เกษตรกรรมไดดีใหใชทําเกษตรกรรม  และพื้นที่ใดที่ไมสามารถทําเกษตรกรรมได  ก็ใหมีการรักษาสภาพปาไว  
โดยใหมีการปลูกปาโดยใชไม 3 ชนิด  ไดแก  ไมสําหรับใชสอย  ไมผล  และไมสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง 
 

3.4 แนวพระราชดําริในดานการพัฒนาวิจัยดานปาไม 
- ดําเนินการศึกษาวิจัยดานปาไม  ในรูปแบบที่แตกตางกันตามสภาพทองถิ่น 
- ทําการศึกษาพฒันาและวิจัยความสัมพนัธของปาไมกับส่ิงแวดลอมอ่ืน  ๆ   เชน  

ปาไม/ประมงในพื้นที่ปาชายเลน  การพัฒนาดานชลประทานเกี่ยวกับปาไม  โดยการจายน้ําตามแหลงน้าํในชวง
ฤดูรอน (แลง) เพื่อใหมีความชุมชื้น  และทําใหปาตนน้ําลาํธารมีความชุมชื้นสมบูรณตลอดทั้งป  และปลูกไม    
พื้นลางเสริมเพือ่ชวยลดความรุนแรงของกระแสน้ําในฤดูฝน 

-  ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันไฟปา  โดยใชระบบเปยก (ความชื้น) หรือที่เรียกวา              
“ปาเปยก” เปนวิธทีี่ทรงคิดคนขึ้นเพื่อปองกันไฟไหมปาในระยะยาว ทรงแนะนําใหศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศึกษาทดลองจนไดผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ วิธีการสรางปาเปยกคือ ทําระบบปองกัน    
ไฟไหมปาโดยปลูกพืชชนิดตาง  ๆ ตามแนวคลองสงน้ํา สรางระบบควบคุมไฟปาดวยการปลูกไมโตเร็วคลุมแนว
รองน้ํา เพื่อใหความชุมชื่นคอย  ๆ  ทวีข้ึน และแผขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา   ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงาม    และมี
สวนชวยในการปองกันไฟปา ได 
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  จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปลูกปาตามแนวพระราชดํารินัน้  วิธกีารปลูกปาที่
สําคัญคือ 
 

3.5  ปลกูปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง 
“ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ปาไม 3 อยางเปนแนวคิดของการผสมผสานความ

ตองการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ควบคูไปกับความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม   
เพื่อปองกันมิใหเกษตรกรบุกรุกทําลายปาและรูจักการนํามาใชประโยชนตอการดําเนนิชีวิตของราษฎร 
จึงไดพระราชทานแนวพระราชดําริ  การปลูกปา 3 อยาง  เพื่อประโยชน 4 อยาง  คือ  มทีัง้ไมผล          
ไมสําหรับกอสราง  และไมสําหรับทําฟน ปาหรือสวนปาเหลานีน้อกจากเปนการเกื้อกูลและอํานวย
ประโยชนใน 3 อยางแลว     ยังอาํนวยประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา  ใหคงความชุมชืน้ไว ดังนัน้
การอํานวยประโยชนอยางที ่4  จึงเปนผลพลอยไดที่บังเกิดผลตามมา 

 

3.6  ปลกูปาโดยไมตองปลูก 
  “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” เปนพระราชดําริที่สะทอนใหเห็นความเขาพระทัยอยาง       
ลึกซึ้งถงึวถิีแหงธรรมชาติ   โดยที่ไดพระราชทานแนวคดิวา   บางครั้งปาไมก็เจริญเติบโตขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ     ขอเพียงอยาเขาไปรบกวนและทําลายโดยรูเทาไมถงึการณ     หากปลอยไวตามธรรมชาติ
ชั่วระยะเวลาหนึง่ปาไมก็จะขึ้นสมบูรณเอง    การระดมปลูกปาดวยความไมเขาใจ  เชน  ปอกเปลือก
หนาดินซึง่มีคุณคามากออกไป และปลูกพนัธุไมซึง่ไมเหมาะสมกับสภาพทองถิน่และระบบนิเวศบริเวณนั้น      
นอกจากตนไมที่ปลูกไวจะตายโดยไมไดประโยชนแลวยังทาํลายสภาพแวดลอมอีกดวย  แนวความคิด
ที่ลึกซึง้นี ้  จึงเปนที่มาของพระราชดาํรัส   “ปลูกปาโดยไมตองปลูก”  ซึ่งเปนทีย่ึดถือกนัในหมู
ผูปฏิบัติงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเร่ืองการปลูกปา 
 

3.7  เพื่อใหการปลกูปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมี “ฝายชะลอความชุมชืน้” (Check Dam) 
  “ฝายชะลอความชุมชื้น”  (Check Dam)  ก็เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดจากพระปรีชา
สามารถใน     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดทรงคิดคนขึ้นเพื่อเปนวิธีการในการสรางความชุมชื้น
ใหกับพื้นที่ปาไมดวยวิธีงายๆ  ประหยัด  และไดผลดี   นั่นคือการสรางฝายเล็กๆ ใหสอดคลองกับ
สภาพธรรมชาติ   โดยการใชวัสดุธรรมชาติที่หาไดงายในทองถิ่น ฝายชะลอความชุมชื้น  (Check 
Dam)  มีอยู 2 ประเภทคือ   ฝายตนน้ําลําธาร  สําหรับกักกระแสน้ําไวใหไหลชาลง  และสามารถซึมลง
ใตผิวดินเพื่อสรางความชุมชื้นในบริเวณนั้น และอีกประเภทหนึ่งคือ ฝายดักตะกอนดินและทราย         
มิใหไหลลงสูแหลงน้ําเบื้องลาง  ฝายทั้ง 2 ประเภท  สามารถสรางความชุมชื้นและชะลอความชุมชื้น  
อยางเปนระบบครบวงจร  ซึ่งเปนการลดปญหาการพังทลายของดินและความรุนแรงของกระแสน้ําใน
ลําหวยไดอีกทางหนึ่ง    ทั้งนี้เพราะน้ําที่อํานวยประโยชนแกการฟนฟูและอนุรักษปาไมไดอยางมี  ประสิทธิภาพ
ดียิ่ง     ดังตัวอยางที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  เปนตน 
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  สําหรับการอนุ รักษและพัฒนาทรัพยากรปาไมนั้น      นอกจากปาบกแลว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหความสนพระราชหฤทัย   ปาชายเลนและปาพรุ ไปพรอม ๆ กัน ดวย 
ดังมีแนวพระราชดํารัสตอไปนี้คือ 
  “ปาชายเลน”  แนวทางการสรางวงจรของระบบนิเวศดวยการปกปอง  อนุรักษ  และ
ขยายพนัธุไมปาชายเลน  เรียกชื่อกันหลายอยางวา ปาชายเลนน้ําเค็มและปาเลน  หรือบางแหงเรียก
ปาโกงกาง   เปนปาที่เกิดขึน้ตามชายฝงทะเลและปากแมน้ําของประเทศไทย   ลักษณะของปาชนิดนี้
เปนปาไมผลัดใบ  มีตนไมข้ึนหนาแนนแตละชนิดมีรากค้ํายัน  หรือรากหายใจ  แตกตางกนัไปตามแต
ชนิดของตนไมนั้น การอนุรักษและฟนฟูระบบนเิวศของพืน้ที่ชายฝงทะเลและอาวไทยซึ่งถกูบุกรุก
ทําลาย  โดยการปลูกปาไมชายเลน ซึ่งอาศัยระบบน้าํขึ้นลงในการเติบโต อันเปนแนวปองกันลมและ
ปองกันการกดัเซาะชายฝงที่สําคัญและเปนแหลงอาศยัของสัตวน้าํ อันจะเปนการชวยสรางความ        
สมดุลใหแกธรรมชาติใหกลบัคืนสูความอุดมสมบูรณดังเดิม 
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงตระหนกัและใหความสําคัญยิ่งของปาชายเลน ได
พระราชทานพระราชดํารัสแกรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ)     
ในพิธีแรกนาขวัญ หวานขาวในบริเวณสวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2534 
ความตอนหนึง่วา   
  “….ปาชายเลนมีประโยชนตอระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝงทะเลและอาวไทย แต
ปจจุบันปาชายเลนของประเทศไทยเรากําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายลงไป โดยผูแสวงหาผลประโยชน
สวนตน  จึงควรหาทางปองกันอนุรักษและขยายพันธุเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตนโกงกางเปนไมชายเลนที่
แปลกและขยายพันธุคอนขางยาก เพราะตองอาศัยระบบน้ําขึ้นน้ําลงในการเติบโตดวย จึงขอใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของคือ  กรมปาไม กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร  รวมกันหาพื้นที่       
ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุโกงกาง และปลูกสรางปาชายเลนกันตอไป…” 
 

3.8  การศึกษา วจิัย….ปลูกปา….พื้นฟ…ู.และอนรุักษ 
  การพิจารณาจัดทําโครงการพัฒนาและฟนฟปูาชายเลน ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานไวดังนี้ (2) 
  งานศึกษา วิจัย เปนการศึกษาวิจยัสภาพปาชายเลนในเขตจังหวดัสงขลา และ         
จังหวัดปตตานี  เนื่องจากมีสภาพพื้นทีป่าชายเลนคอนขางแตกตางกัน คือ จงัหวัดสงขลา มสีภาพ       
ปาชายเลนที่เสื่อมโทรม สวนจังหวัดปตตานีมีสภาพปาชายเลนทีย่ังสมบูรณอยู ดังนั้น  จงึจําเปนตอง
ทําการศึกษาวจิัย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดแผนและแนว
ทางการพัฒนาในแตละพืน้ที่ตามความเหมาะสม 
 
                          2  วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา  ฉบับเดือนสิงหาคม 2537  หนา 25-26 
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1) งานปลกูปา  เร่ิมดําเนนิการในพืน้ที่บริเวณทะเลสาบสงขลา ตําบลหวัเขา  กิง่อาํเภอ     
สิงหนคร จังหวัดสงขลา  เนื่องจากมีชมุชนเขาไปรุกล้าํสรางที่อยูอาศัยและสิ่งกอสรางอื่นๆ ในบริเวณ
ชายทะเล ทําใหปาชายเลน มีสภาพเสื่อมโทรม ไมมีไมชวยบังลมเมื่อลมพัดผานเขามา  ทําใหบานเรือน
ราษฎรไดรับความเสยีหาย  ดังนัน้ การปลกูปาในบรเิวณดังกลาว จะเปนการชวยปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึน้จากวิกฤตการณทางธรรมชาติเปนแหลงเพิม่สัตวน้ําเพื่อการประมงของหมูบาน รวมทัง้การ
มีสวนรวมของราษฎร เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก ใหเหน็คุณคาและประโยชนของการปลูกปาดวย 

2) งานฟนฟู  เปนการดําเนนิการปลูกเสริมและฟนฟูปาชายเลนในพืน้ทีอํ่าเภอหนอง
จิก จงัหวัดปตตานี เพื่อปรับปรุงใหสภาพปาชายเลนมีความอุดมสมบรูณ 

3) งานอนุรักษ  เปนการดําเนินการในพื้นที่อําเภอยะหริง่  จังหวัดปตตาน ี ใน
ลักษณะของ “ศูนยอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพ” โดยจดัเปนรูปแบบทัศนานิเวศ ( ECO-
TOURISM)  เพื่อปลูกปาและบํารุงรักษาปาชายเลนไวเปนปาอนุรักษ เพื่อใหนักศกึษา ประชาชน และ 
ผูที่สนใจไดเขาศึกษาและรูถงึคุณคาของปาชายเลน วามปีระโยชนตอมนุษยอยางมหาศาลเพยีงใด 

4) “ปาพรุ”  เปนปาไมทึบ  ไมผลัดใบประเภทหนึ่ง  ซึ่งเหลืออยูเพียงผืนเดียวใน
ภาคใตของประเทศไทย  มีลักษณะเดนชัด คือ เปนปาดงดิบที่มีน้ําทวมขังทั่วทั้งบริเวณ   ปาพรุเกิดจาก       
ธรรมชาติสรางขึ้นโดยสาเหตุที่คลื่นลมทะเลซัดดินทรายชายฝงปดกั้นเปนแนวสันเขื่อนจนกลายเปน
แองน้ําขนาดใหญ  เมื่อซากพืชหลนทับถมกันมากขึ้นในน้ําแชขังนี้  ก็จะเกิดปฏิกิริยาใหเกิดน้ําและ   
ดินเปรี้ยวตามลําดับ(3) 

สืบเนื่องจากความเดือนรอนของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เพราะมนี้ําไหลบาลงมา
ทวมพรุขาวไรเสียหาย จงึมีพระราชดําริใหชวยกันระบายน้าํจากพรุธรรมชาติ ใหเกษตรกรไดรับ
ประโยชนสูงสดุ นอกจากนี้ราษฎรสวนใหญใชประโยชนจากพื้นทีป่าพรุไมถูกตองตามหลักวชิาการ      
ทําใหพืน้ที่ปาพรุบางแหงเสือ่มโทรมจนไมสามารถใชประโยชนไดอีกตอไป ตองปลอยทิ้งรางไป ราษฎร
ไมมีความรูที่จะแกไขพื้นที่นัน้ใหนํามาใชประโยชนไดอีก จึงไดมีการศึกษาคนควาวิจัยปาพรุและจัดตั้ง 
“ศูนยศึกษาวจิัยและธรรมชาติปาพรุสิรินธร” ชี้แจงเพือ่ใหประชาชนไดเขาไปศึกษาคนควา เกีย่วกับ        
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของปาพรุอยางครบถวนสมบูรณ 

 ประเทศไทยมีพืน้ที่ปาพรุรวมทัง้สิ้น  4,000,000 ไร ปาพรุที่มีขนาดใหญที่สุดอยูที่จงัหวดั
นราธวิาส มีลักษณะเปนที่ราบลุมขนาดใหญกระจายอยูในแนวเหนือใตดานตะวันออกของพืน้ที่จงัหวัด มีเนื้อที่
ประมาณ 290,000 ไร ประกอบดวยพรุขนาดใหญ 3 แหง คือ พรุโตะแดง พรุบาเจาะ และพรุกาบแดง พรุโตะแดง
จัดไดวาเปนพรุที่มีสภาพปาพรุ ซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติไวอยางสมบูรณ และมีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
มีเนื้อที่ประมาณ 216,500 ไร เปนพืน้ทีป่าติดตอกันเปนปา      ขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่หลายอําเภอ (3) 

 
                  3แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   หนา   218-222 
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การกําหนดเขตการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่พรุ   สืบเนื่องจากที่ราษฎรสวนใหญใช
ประโยชนจากพื้นที่ปาพรุอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการทําใหพื้นที่ปาพรุบางแหงเสื่อมโทรมจนไม
สามารถใชประโยชนไดอีกตอไป ตองปลอยทิ้งรางไวตามสภาพธรรมชาติ กอใหเกิดผลกระทบอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยูรอบพื้นที่ปา โดยทั่วไปมีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะพื้นที่
ที่ใชทําการเกษตรใหผลผลิตต่ํามาก ราษฎรเองก็ไมมีความรูในการที่จะแกไขพื้นที่นั้นใหสามารถ
นํามาใชประโยชนไดการพัฒนาจึงเปนไปดวยความยากลําบาก  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง      
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดกําหนดเขตการใชที่ดินบริเวณพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขต 
261,860 ไร เพื่อสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ-พระเจาอยูหัว กําหนดเขตการใชที่ดิน             
เปน 3 เขต คือ 

ก. เขตสงวน (Preservation Zone) เปนบริเวณพื้นทีพ่รุที่ยังคงสภาพเปนปา      
ธรรมชาติอยางสมบูรณและยังไมถกูรบกวนจากมนษุย  เนื้อทีป่ระมาณ 56,907 ไร พื้นที่สวนใหญอยู
ทางตอนกลางและตอนใตของพรุโตะแดง ในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาด ี และอําเภอสุไหงโก-ลก 
และพื้นที่ทางตอนใตของพรบุาเจาะในเขตอําเภอเมืองและอําเภอยี่งอ  ปกตพิื้นทีป่ามีน้าํทวมขงัเกือบ
ตลอดปในฤดูฝนระดับน้าํทวมสูงสุด 2-3 เมตร พื้นที่ปามีลักษณะสงู ๆ ตํ่า ๆ ตนไมสวนใหญแตกราก
คํ้ายันหรือเปนพูพอน พืน้ทีป่ามีใบไมกิง่ไมแหงทับถมกนั จนมีลักษณะเปนเนินสงูขึ้นมาจากพื้นที่ปา
ทั่วไป    พื้นปามีระดับสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน  8 เมตร ดินเปนดนิอินทรีย ลึกลงไปเปน
ดินเลนสีเทาปนน้าํเงนิ ซึง่มสีารประกอบไพไรท สะสมอยูเปนปริมาณมาก ในเขตนีพ้ืชพรรณธรรมชาติ
ข้ึนเบียดเสียดกันอยางหนาแนน มพีนัธุไมยืนตนขึน้ปะปนกนัอยูมากกวารอยชนิด โดยมีเรือนยอดอยูใน
ระดับสูงตั้งแต 20-30 เมตร พืชพืน้ลางที่ข้ึนอยูมทีั้งไมพุม เถาวัลย ปาลม หวาย และเฟรน นานาชนิด 

ข.    เขตอนุรักษ (Conservation Zone) เปนบริเวณพื้นทีพ่รุทีพ่ืชพรรณ
ธรรมชาติถูกทาํลายไปแลวเปนสวนใหญ และยงัไมมีโครงการพัฒนาเขาไปดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
พื้นที่ปาถูกทําลาย โดยการแผวถางและไฟไหมทําความเสียหายในชวงปที่อากาศแลงจัด มีเนื้อที่
ประมาณ 109,938 ไร พืน้ที่สวนใหญอยู ทางดานตะวันตกของพรบุาเจาะ ในเขตอําเภอเมือง และ
อําเภอระแงะ และบริเวณทุงหญารวมปาพธุโตะแดงในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาด ี และอําเภอ
สุไหงโก-ลก พืน้ที่เปนที่ลุมมนี้ําขังเกือบตลอดป สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน 8 เมตร ปกติดิน
เปยกชืน้ตลอดป ในฤดูฝนระดับน้ําสงูจากผิวดินตัง้แต 20-30 เซนติเมตร ไปจนถึง 1 เมตร ดินมทีั้งดนิ
อินทรียและดนิอนนิทรีย ซึ่งเปนดนิเปรีย้วจัด สําหรับทางตอนใตของพรุโตะแดงเปนดนิอินทรยีหนา
ประมาณ 1-3 เมตร ดินชัน้ลางเปนดินเลนที่มีสารประกอบกํามะถันสะสมอยู 
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น้ําทีท่วมขงัอยูในบริเวณนี้สวนใหญมีสวนประกอบเปนกรดจัด สีดําหรอืสีน้าํตาลปนดํา 
เนื่องจากมีสารอินทรียแขวนลอยปะปนอยูมาก พืน้ที่สวนใหญเปนปาเสม็ดขาวและพื้นที่ปาพรุทีไ่ดรับ
ความเสยีหายจากไฟไหมมพีืชพวกคมบาง ยานลาํเทง็ กก กระจูด และพืชพวกหญาขึ้นเปนพืชพื้นลาง 
หรือเปนพื้นทีซ่ึ่งในอดีตถกูแผวถางแลวถกูปลองทิง้รางไป ตอมามีไมเสม็ดขาว กก กระจูด และพชืพวก
หญาขึ้นกระจดักระจายอยูทัว่ไป 

ค. เขตพัฒนา (Development Zone)  เปนบริเวณพื้นที่พรุที่ไดมีการระบายน้ํา
ออกไปบางแลว พืชพรรณธรรมชาติด้ังเดิมถูกแผวถางจนหมดสิ้น มีพื้นที่ที่ใชเพื่อกิจกรรมทางดาน
เกษตรและมีโครงการพัฒนาตางๆ เขาไปดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีเนื้อที่ประมาณ 95,015 ไร พื้นที่
สวนใหญอยูในเขตโครงการสหกรณนิคมบาเจาะในทองที่อําเภอเมือง อําเภอยี่งอ และอําเภอบาเจาะ 
และสหกรณนิคมปเหล็งในทองที่อําเภอตากใบและอําเภอสุไหงโก-ลก บริเวณพรุสะปอมทองที่          
อําเภอเมือง และบริเวณพรุกาบแดงในทองที่อําเภอเมืองคาบเกี่ยวอําเภอตากใบพื้นที่เหลานี้ไดจัดสรร
ที่ดินใหราษฎร  เขาอยูอาศัยและทํากินอยางถาวร สวนใหญมีโครงการชลประทานเขาไปดําเนินการ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ ซึ่งโดยทั่วไปสูงจากระดับน้ําลดลงจนต่ํากวาผิวดิน ประมาณ 0.5-1 เมตร 
บริเวณพรุบาเจาะ สวนใหญมีดินอินทรียถมเปนชั้นหนาไมเกิน 2.5 เมตร มีลักษณะเปนกรดจัดและมี
คุณภาพทางการเกษตรต่ํา  ใตชั้นดินอินทรียซึ่งทั้งดินและน้ํามีสภาพความเปนกรดจัด  สวนบริเวณ     
พรุกาบแดงและพรุสะปอมดิน มีทั้งดินอินทรียและอนินทรียปะปนอยูสวนใหญ 

จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   
พระราชทานไวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2535 ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    ทางชลมารคตามลําน้ําบางนรา    จังหวัดนราธิวาส   ความตอน
หนึ่งวา  

“…พรุเราตองเก็บไว…เพราะมีความสําคญัเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม…” 
 

4.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ 
  “….เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกบัการเกษตรมาแตไหนแตไรแลว รายไดของประเทศที่ไดมา
ใชสรางความเจริญดานตาง ๆ เปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวาความเจริญของ
ประเทศตองอาศัยความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญ และงานทุก ๆ ฝายจะดําเนินกาวหนาไปไดก็เพราะ
การเกษตรของเราเจริญ….” 
                พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

และอนุปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2507 

 
  พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขางตนแสดงใหเหน็อยางชัดเจน ถึง
ความสาํคัญของภาคเกษตรที่มีตอประเทศชาติและประชาชน  
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4.1  หลักการสําคัญๆ ของการศึกษาทางดานการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
มีดังนี้  

1)   การคนควา  ทดลอง  และวิจัยหาพันธุใหมๆ  ทั้งพืชเศรษฐกิจ  พืชเพื่อการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  และพืชสมุนไพร   ตลอดจนการศึกษาเกีย่วกบัแมลงศัตรูพืช  ทัง้นี้รวมทัง้พนัธุสัตว
ตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อแนะนําใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได  ราคาถกู  ใชเทคโนโลยทีี่งายและไมซบัซอน  
และที่สําคัญคือ พันธุพืช พันธุสัตว หรือเทคนิควิธีการดูแลตางๆ ตองเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่นดวย โดยมีเปาหมายสดุทายที่เกษตรกร คือ ทาํใหเกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองได    โดยเฉพาะในดานอาหารกอนเปนอนัดับแรก เชน ขาว พชืผัก ผลไม ฯลฯ 

2) มิใหเกษตรกรพึ่งพาอยูกับพืชเกษตรแตเพียงอยางเดียว เพราะจะเกิดความ
เสียหายงาย  เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและความไมแนนอนของธรรมชาติ  และสงเสริม
เกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มข้ึนที่นอกเหนือจากภาคเกษตร เชน การสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนของ
มูลนิธิ  สงเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งดําเนินการสนับสนุนงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

4.2  แนวพระราชดําริที่ถือเปนหลักเกณฑหรือวิธีการที่จะบรรลุถึงเปาหมายนั้นมีหลาย
ประการ 
  ตองลงมือทดลองคนควาปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป   เพื่อใหการพัฒนาการเกษตร
ไดผลจริงดังพระราชดํารัสวา  “…เกษตรกรรมนี้  หรือความเปนอยูของเกษตรนัน้ขอใหปฏิบัติ  ไมใชถือ
ตําราเปนสาํคญัอยางเดียว…” 
  ใหมีการคนควาทดลองทัง้กอนการผลิตและหลังการผลติ  คือพิจารณาดูต้ังแตเร่ือง
ความเหมาะสมของพืช  ความเหมาะสมของดิน  พืชอยางใดจะเหมาะกับดินประเภทใด  รวมทัง้การ   
คนควาเกี่ยวกบัความตองการของตลาด  คือการปลูกพืชที่ตลาดตองการผลิตออกมาแลวมทีี่ขายสวน
การคนควาวิจยัหลังการผลิตคือการดูเร่ืองความสอดคลองของตลาด  เร่ืองคุณภาพของผลผลิต  หรือ
ทําอยางไรจึงจะใหเกษตรกรไดมีความรูเบื้องตนในดานการบัญช ี และธุรกิจการเกษตร 
  ใหมีการรวมกลุมกันของเกษตรกร  เพื่อใหสามารถทําธุรกิจแบบพึ่งตนเองได 
  ใหความสําคญักับการพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกรในระยะยาว  เปนพระราช
ประสงคที่จะใหเกษตรกรมีความเจริญกาวหนาอยางคอยเปนคอยไป และมีสภาพชีวิตที่มีความสุขไม
เครงเครียดกับการเรงรัดใหเกิดความเจรญิโดยรวดเร็ว  นอกเหนือจากเรื่องที่ทรงใหความสําคัญในเรื่อง
การผลิตอาหารใหเพียงพอ  เหน็ไดชัดเจนจากพระราชดํารัสที่วา “....ไมจําเปนตองสงเสริมผลผลิตให
ไดปริมาณสูงสุดแตเพียงอยางเดียว เพราะเปนการสิ้นเปลืองคาโสหุยและทําลายคณุภาพดิน  แตควร
ศึกษาสภาวะตลาดการเกษตร  ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไมใหประชาชนไดรับความเดือดรอน...” 
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  ทรงใชประโยชนจากธรรมชาติอยางประหยดัและเกิดประโยชนสูงสุด  เชน การใชที่ดิน
ที่ทิง้รางไวใหเปนประโยชน  หรือการมองหาประโยชนจากธรรมชาติในสิ่งที่ผูอ่ืนนกึไมถึง  เชน  คร้ังหนึ่ง
ทรงสนบัสนนุใหมีการทําครัง่จากตนจามจรีุที่ข้ึนอยูริมทางหลวงที่เสดจ็ฯ ไปวังไกลกังวล  มพีระราช
ดํารัสวา    “…เกิดจากความคดิที่จะเอาตนกามปูมาทาํใหประชาชนมีงานทําแลวรวมเปนกลุม…” 
  ดังนัน้ การมุงใชประโยชนจากธรรมชาติ ยังมีลักษณะสอดคลองกับวธิีการที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง  คือ  การประหยัด  ทรงเนนความจําเปนที่จะลดคาใชจายในการทาํมาหากนิของ
เกษตรกรลงเหลือนอยที่สุด  โดยอาศัย     พึ่งพิงธรรมชาติเปนปจจยัสําคัญ  วิธีการในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัมีต้ังแตการสนับสนนุใหเกษตรกรใชโค-กระบือ ในการทํานามากกวาใชเครื่องจักร   ใหมี
การปลูกพืชหมุนเวยีนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว  เพื่อลดคาใชจายเรื่องปุย  หรือกรณทีี่จําเปนตองใชปุยก็
ทรงสนบัสนนุใชปุยธรรมชาติแทนปุยเคมซีึ่งมีราคาแพง นัน่คือทรงสนบัสนุนใหทาํ “เกษตรยั่งยนื” 
  “ทฤษฎีใหม” การบริหารจัดการที่ดินเพือ่การเกษตรเปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เปน
เจาของที่ดินจาํนวนไมมาก (ประมาณ 15 ไร)   มหีลักสําคัญคือใหเกษตรกรมคีวามพอเพยีงเลี้ยง
ตนเองได (Self Sufficiency) ในระดับที่ประหยัดกอน  มคีวามรวมมือรวมใจในการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันของชมุชน  ทํานองเดียวกับการลงแขกแบบดั้งเดิมเพือ่ลดคาใชจาย  มีการผลิตขาวไวสําหรับบริโภค
ในครัวเรือนไดตลอดป  และมีน้ําสาํรองไวใชในฤดูแลงหรือระยะฝนทิ้งชวง   โดยการแบงพื้นที่ออกเปน     
4  สวนตามสดัสวน  30 : 30 : 30 : 10  หมายถงึ 

พื้นที่สวนทีห่นึง่ประมาณ  30 % ใหขุดสระเก็บกักน้าํ   เพื่อใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน
และใชสงเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง   ตลอดจนการเลีย้งสัตวน้ํา  และพืชน้ําตางๆ 

พื้นที่สวนที่สองประมาณ 30 % ใหทาํนาปลูกขาวในฤดูฝน  เพื่อใชเปนอาหารประจาํวนั
สําหรับครอบครัวใหเพยีงพอตลอดป  เพือ่ตัดคาใชจายและสามารถพึง่ตนเองได 

พื้นที่สวนที่สามประมาณ  30 %  ใหปลูกไมผล ไมยนืตน พชืผัก พืชไร และพืช
สมุนไพร ฯลฯ  เพื่อใชเปนอาหารประจาํวนั  หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย 

พื้นที่สวนที่ส่ีประมาณ  10 %  เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนน และโรงเรือนตางๆ   ซึ่ง
อัตราสวนดังกลาวเปนหลกัการโดยประมาณเทานั้น   สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
โดยขึ้นอยูกับสภาพของพืน้ที่ดิน  ปริมาณน้ําฝน  และสภาพแวดลอม 
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  หลักการที่กลาวมาขางตนเปนแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม “ข้ันที่หนึ่ง”  เมื่อเกษตรกร
เขาใจในหลกัการและลงมือปฏิบัติตามในที่ดินของตนจนไดผลแลว   เกษตรกรก็จะสามารถพฒันา      
ตนเองไปสู  “ข้ันที่สอง”  คือใหเกษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุมหรือสหกรณ    มีความรวมมือรวมแรงใน
การผลิต   การตลาด  การเปนอยูที่พอเพยีง  มีสวัสดิภาพและบริการที่จําเปน  เชน  มีสถานีอนามัย  มี
กองทนุไวกูยืมมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา  เปนทีร่วมในการพฒันาสงัคมและจิตใจโดยมีศาสนา
เปนทีย่ึดเหนี่ยว   ซึ่งกจิกรรมทั้งหมดตองไดรับความรวมมอืจากทุกฝาย  ไมวาสวนราชการ  องคกรเอกชน         
ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนัน้เปนสาํคัญ 
  เมื่อเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรดําเนินการผานพนขัน้ที่สองแลว   ก็ควรพัฒนากาว
ไปสู  “ข้ันที่สาม”  นั่นคือ  ติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทนุหรือแหลงเงนิ  เชน  ธนาคารหรือบริษัท       
หางรานเอกชน   มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยฝายเกษตรกรและฝายธนาคาร หรือ
บริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกนั  กลาวคือ 

- เกษตรกรขายขาวไดในราคาสงู (ไมถูกกดราคา) 
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน  สามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา 
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภค/บริโภคไดในราคาต่ํา  เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก 
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน  สามารถกระจายบุคลากรเพื่อไปดําเนนิการในกิจกรรม

ตางๆใหเกิดผลดียิ่งขึ้น 
นอกจากการนาํทฤษฎีใหมไปศึกษา ทดลองแลว  ยังผนวกรวมถงึการนาํวิถีชวีิตไทยทีดี่

งามในอดีต      ร้ือฟนขึน้มาใหม   โดยไดพระราชทานพระราชดําริใหพระสงฆ  ชาวบาน  และสวนราชการ
ไดพบปะแลกเปลี่ยนความรู  และแกปญหาของชมุชนรวมกนัในลกัษณะของสามประสาน  หรือ บ-ว-ร   
บาน  วัด  และราชการหรือโรงเรียนอกีดวย   ซึง่แนวความคิดเหลานีไ้ดสะทอนใหเห็นวิสัยทัศนและพระ
สติปญญาที่ลึกซึ้งกวางไกลยิง่นัก 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทานปรัชญา   “เศรษฐกิจพอเพียง”  ใหเปน
หลักในการดํารงชีวิตทกุหมูเหลา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถงึปญหาดานนี ้ จึงได               
พระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งธนาคารขาว  ธนาคารโค-กระบือข้ึน  เพื่อชวยเหลอืราษฎร   นบัเปน         
จุดเริ่มตนที่มาของเศรษฐกิจพอเพยีงนับแตอดีตกาล  แมกระทัง่โครงการแรกๆ  ก็ทรงกําชบัหนวย        
ราชการ มิใหนําเครื่องมือกลหนกัเขาไปทาํงาน เพราะหากนาํเขาไปเร็วนักชาวบานจะทิง้ จอบ เสียม 
และในอนาคตจะชวยตนเองไมได  เมื่อเกษตรกรปลูกขาวก็นําไปขาย และนําเงนิไปซื้อขาว                  
เมื่อเงนิหมดกจ็ะไปกู  เปนอยางนี้มาโดยตลอด   จนกระทั่งชาวนาไทยตกอยูในภาวะหนี้สิน    
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การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  มีดังนี ้
1) ยึดความประหยัด  ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน  ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชพี

อยางจรงิจัง 
2) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง  สุจริต  แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนใน

การ ดํารงชีพกต็าม 
3) ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน  และการแขงขันกนัในทางการคาขายประกอบอาชพี

แบบตอสูกันอยางรนุแรงดังอดีต 
4) ไมหยุดนิง่ทีจ่ะหาทางใหหลุดพนจากความทุกขยาก  โดยตองขวนขวายใฝหาความรู

ใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึนจนถงึขัน้พอเพียงเปนเปาหมายสาํคญั 
5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งยัว่กิเลสใหหมดไป 
ทรงเนนคาํสําคัญที่สุดคือคําวา  “พอ”  ตองสรางความพอที่สมเหตุสมผลใหกับตัวเองให

ไดและเราก็จะพบกับความสขุ     “เศรษฐกิจพอเพียง”  จึงเปนปรัชญาที่พระราชทานใหประชาชนดาํเนิน
ตามวิถีแหงการดํารงชีพที่สมบูรณ  สันติสุข   โดยมีธรรมะเปนเครื่องกาํกบัใจตนเปนสาํคัญ   ซึ่งแทที่จริงคือ  
วิถีชีวิตไทยทีย่ดึถือทางสายกลางของความพอดีนัน่เอง 
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5.  ศูนยศกึษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ “พิพธิภัณฑ ธรรมชาติทีม่ีชีวิต” 
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากจะสาธิต “ตัวอยางแหง
ความสําเร็จ” ในดานการพัฒนาเกษตรกรรมและการอาชีพ เพื่อเปน “ตนแบบ” ใหเกษตรกรและประชาชนที่
สนใจนําไปใชเปนแนวทาง เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของตนเองแลว ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ยังมีกิจกรรมพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ทั้งในดาน
วิทยาศาสตร การเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานธรณีวิทยา อุทกวิทยา  รวมตลอดไป
ถึงดานบริหารจัดการและวิทยาศาสตรทางสังคมอีกดวย กลาวโดยสรุป ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ คือ “ขุมทรัพยทางปญญา” ที่รวบรวมสรรพวิชาการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและ
เปนรากฐานสําคัญของการดํารงชีพและการสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนทั้งในเรื่องของ
เทคนิควิชาการสมัยใหม     ควบคูกันไปกับการอนุรักษฟนฟูและนํา “ภูมิปญญา” ดังเดิมของชุมชนใน
ภูมิภาคนั้น นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ดังนั้นศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จึงเปนเสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” คือ มิไดเปนเพียง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ
เทานั้น หากเปนพิพิธภัณฑที่มีความเคลื่อนไหวมีกิจกรรมตอเนื่อง โดยกระทําในสภาพที่เปนจริงภายใต
ปญหาขอจํากัดและสภาพทางภูมิศาสตร  ตลอดจน ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม (Socio – Cultural) ของ
ผูคนในชุมชนนั้น ๆ การจําลองยอสวนสภาพทางกายภาพ  และสังคมของภูมิภาคหนึ่งมาไว  ณ  สถานที่
แหงเดียวและดําเนินการพัฒนายกระดับ  เพื่อใหทั้งพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ดังพระราช
ดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   พระราชทานเกี่ยวกับบทบาทของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ          
ความตอนหนึ่งวา  
 

“…. ศูนยศึกษาฯ นี ้  เปนคลาย  ๆ  พิพธิภณัฑธรรมชาตทิีมี่ชีวิต ที่ใครๆ  จะมาดวูาทาํอะไร
กัน……” 
  บทสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริที่
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดพระราชทานดําริ ความตอนหนึ่งวา 
 

“ ….พื้นที่ของศูนยศึกษาทกุแหง ก็คือ การยอสวนภูมปิระเทศของแตละทองถิ่น ซึ่งมี
ลักษณะแตกตางกนั แลวทาํการศึกษาการพัฒนาดานเกษตรกรรมสาขาตาง ๆ....” 
  “….เมื่อดําเนนิการทดลองเปนผลสําเร็จแลว จึงจัดแสดงสาธิตผลการทดลองวิจัยภายใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาในทํานองพพิิธภัณฑวทิยาศาสตร เพื่อเปนการยนืยนัวางานศึกษาพฒันาทกุงานที่
สาธิตใหประชาชนนั้น สามารถนําไปปฏิบัติไดผลจริง….” 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  “ระบบการบรกิารเบ็ดเสร็จที่
จุดเดียว” (One stop services  for the farmers) 

ในอดีตที่ผานมา  งานบริการที่จะใหแกประชาชนและชุมชน  ดูจะเปนเรื่องที่มีข้ันตอนและ
สลับซับซอนอยูไมนอย  ไมวาจะเปนเรื่องการใหบริการ  งานสงเสริมเผยแพร  งานใหความรูและการให
ความสงเคราะหและหากจะเปนการใหบริการในหลายดานหลายแขนงวชิาพรอม ๆ กัน ก็ยิ่งจะเปนการ
ยุงยากหลายเทาทวีคูณ  เพราะเกี่ยวพันกับหลายหนวยงาน เกษตรกรที่ตองการความรูและการสงเคราะห
ชวยเหลือในดานทํามาหากนิ  อาจตองเสยีเวลาเดนิทางไปติดตอขอรับบริการจากหลายหนวยงาน  และแต
ละหนวยงาน  ก็อยูไกลตางสถานที่กนั  ทาํใหเปนปญหาอุปสรรคแกการแสวงหาความรูและรับบริการเปน
อยางยิ่ง  ดวยขอเท็จจริงเหตุผลดังกลาวนี ้  วัตถุประสงคหลักสําคัญอกีประการหนึง่ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ก็คือบทบาทในการทําหนาที ่ “ระบบบริการเบด็เสร็จทีจุ่ดเดียว”  
(One stop  services for the farmers)   กลาวคือ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถกาวเขาไปใน
พิพิธภัณฑที่มชีีวิตแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก  และขอรับบริการ
ต้ังแตเร่ืองการใชพื้นที่ดานการเกษตร  ดานน้ํา ดานเมล็ดพันธุพืช  ดานการตลาด  และอ่ืน ๆ  ที่เกีย่วกับ
วงจรชวีิตและการทาํมาหากนิ  ตลอดจนการฝกอบรม  โดยเสียเวลาเพียงครั้งเดียว ณ ที่แหงเดียว 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องนี ้  ไวคร้ังหนึง่วา 
“...ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  เปนศูนยที่รวบรวมกําลงัทัง้หมดของเจาหนาทีทุ่กกรมกองทั้ง

ในดานเกษตรหรือในดานสังคม  ทั้งในดานหางานการสงเสริมการศึกษามาอยูดวยกนั  ก็หมายความวา
ประชาชนซึ่งจะตองการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู  สวนเจาหนาที่จะใหความอนุเคราะหแกประชาชนก็
มาอยูพรอมกนัในที่เดียวกัน  ซ่ึงเปนสองดาน  ก็หมายความถึงวาสาํคัญปลายทางคอื  ประชาชนจะไดรับ
ประโยชน...” 



บทที่ 3 
ตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
1.  ความสําคัญของดัชนีตัวชี้วัด 

ในการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในคร้ังนี้มีขอบเขตกรอบ     
แนวคิดการศึกษา และเปาหมายเพื่อดําเนินการกําหนดตัวชี้วัด  สําหรับใชเปนเกณฑในการประเมินผล
การศึกษา ที่มีมาตรฐานและความชัดเจน   จะไดใชเปนคูมือแสดงการชี้วัดผลการพัฒนาในแตละดาน
วามีระดับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร     นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อใหมีทิศทางและกรอบ
มาตรฐานเดียวกันอยางเปนระบบตอไป 

 
2. การกาํหนดตวัชี้วัด 

ในการกํ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาเพื่ อกํ าหนดดัชนี ตั วชี้ วั ด โครงการ                  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ในโครงการตาง ๆ นั้น สํานักงาน กปร. ไดระดมสมองจากผูเชี่ยวชาญใน
แตละสาขา  รวมศึกษา ตรวจสอบฐานขอมูล และประมวลรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับดัชนีตัวชี้วัด อยาง
ทั่วถึงครอบคลุม ทั้งดานดิน น้ํา  ปาไม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อจะนําไปสูการ
กําหนดดัชนีตัวชี้วัด  และเกณฑมาตรฐานการประมวลผล (Benchmark) เพื่อจัดทําคูมือ                 
การปฏิบัติงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  โดยมีสาระสําคัญในดานตางๆ  ดังนี้ 

 
2.1  การกาํหนดตวัชี้วัดดานการพัฒนาที่ดิน 
2.2  การกาํหนดตวัชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร 
2.3  การกาํหนดตวัชี้วัดดานการพัฒนาปาไม 
2.4  การกาํหนดตวัชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้าํ 
2.5  การกาํหนดตวัชี้วัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง  
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2.1  การกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาที่ดิน 
 

คุณภาพของดินที่จะนํามาใชประเมิน ตามหลักวิชาการตองเปนสมบัติของดินที่วัดได
ทั้งทางเคมีและกายภาพ  ซึ่งมีมากมายนับสิบประการ บางประการตองใชการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งยุงยากและใชเวลา  ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและสะดวกจึงไดนําเอาสมบัติของดิน บาง
ประการมาใชเทาที่จําเปน ซึ่งสมบัติของดินดังกลาวคาดวาคงสามารถชี้บงถึงการเปลี่ยนแปลง  
คุณภาพของดินไดไมวาจะเปนทางบวกหรือลบ  

คุณสมบัติของดินทีส่ามารถนาํมาใชเปนตวัชีว้ัดเพื่อประเมนิการเปลีย่นแปลงคุณภาพดนิมี
ดังนี้  

2.1.1 สมบัติทางกายภาพ ไดแก 
1)   ความหนาของชั้นดนิบน (Surface soil  หรือ  A horizon) 
ชั้นดินบน หมายถงึดินชั้นบนสุดที่มีสีคล้าํอันเกดิจากการผสมคลุกเคลากัน

ของเนื้อดินกับอินทรียวัตถุที่ไดจากการสลายตัวผุพงัของเศษพืช สีของดินชั้นบนดังกลาวมีสีเปนสีเทาดํา 
หรือ สีดํา  ความหนาของดินชั้นบนวัดคาออกมาเปนเซนติเมตร โดยมี Rating  ดังนี ้

ถาดินบนหนานอยกวา 10 เซนติเมตร ถือวา มีหนาดนิบาง 
ถาดินบนหนา 10-20 เซนติเมตร ถือวา มหีนาดินหนาพอประมาณ 
ถาดินบนหนา 20-30 เซนติเมตร ถือวา มหีนาดินหนา  

2) ความรวนซุยของดินชัน้บน 
ความรวนซุย หมายถงึการทีดิ่นมีกอนโครงสรางเปนเม็ดเล็ก ๆ รวนซุย เมื่อ

สัมผัสดวยมือ สามารถกําหนด  Rating  ดังนี ้
รวนซุยมาก  : เหมือนดินผสมถุงขายเพื่อปลูกตนไม 
รวนซุยปานกลาง : ดินแตกเปนกอนเล็ก ๆ และแนนทึบเล็กนอย 
รวนซุยเลก็นอย  : ดินคอนขางแนนทึบ ไมแตกเปนกอนเล็ก ๆ 
3) ความชืน้ของดิน 
การวัดความชื้นของดินอาจทําไดลําบาก และจําเปนตองใชเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร ถาตองการวัดออกใหเปนตัวเลข ยิง่ไปกวานั้นจาํเปนตองมีระยะเวลา และระดับความลึก
ของดินทีว่ัดความชืน้ควบคูกันไปดวยเสมอ ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลดานความชื้นของดินพอสงัเขป อาจดู
เพียงชั้นดนิบนวาดินชืน้หรอืไม และชื้นประมาณกีว่ันในแตละเดือน ถาดนิชื้นพอสังเกตไดโดยใชมือ
สัมผัส หรือเมือ่เอาดินมากําไวในมือ ซึ่งนาจะใหความรูสึกแตกตางกันเมื่อสัมผัสกับดินแหงการวัดอาจทํา
อาทิตยละประมาณ 3 คร้ัง หรือ 3 วัน ควรทาํในชวงเวลาประมาณ 9.00 น. – 11.00 น.  
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4)   การชะลางทลายของดนิ (Soil erosion) 

                    การชะลางพงัทลายของดิน สามารถสงัเกตเห็นไดชัดเจนในสนาม ณ จดุ
ที่ทาํการตรวจสอบ ใหสังเกตวาดินนั้นมีการชะลางพงัทลายเกิดขึ้นในรูปแบบใดบางดังนี ้

ก. หนาดินไมถกูชะลางพงัทลาย 
ข. หนาดินถูกชะลางพังทลายไปบางออกเปนแผนบาง  ๆ (Sheet 

erosion) 
ค. หนาดินถกูชะลางพังทลายออกไปเปนรองเลก็ ๆ ( Rill erosion) 
ง. หนาดินถกูชะลางพังทลายออกไปเปนรองลึกขนาดใหญ (Gully 

erosion) 
2.1.2 ลักษณะทางเคมี 

ลักษณะทางเคมีของดินที่วัดไดจะเปนคาทางเคมี    ที่จําเปนตองใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรมาวิเคราะห ทางเคมีที่จะนํามาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพทางเคมีของดิน โดยสังเขปมีดังนี้ 

a. คา pH (คาความเปนกรดดางของดิน) 
b. คา EC (คาการนําไฟฟาของดิน ที่สามารถแปลงมาเปนคาความเค็มของ

ดินได) 
c. ปริมาณอินทรียคารบอน (Organic carbon) มีคาออกมาเปน

เปอรเซนต ถาคูณดวย Factor 1.724  จะเปนคาเปอรเซนตของ
อินทรียวัตถ ุ

d. ปริมาณธาตฟุอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช  (Available 
phosphorus)  ใชวิธี  Bray II 

e. ปริมาณธาตพุอแตสเซียม ที่แลกเปลีย่นได  (Exchangeable 
potassiam)  ใช  NH4 OAc  สกัดที่ pH 7.0  

ในกรณีที่ดินเปนกรดจัดหรือเปนดินเปรี้ยวจัดนอกจากจะวิเคราะหหาคา 
pH แลวจําเปนตองวิเคราะหหาคา AI  และ  Fe  ดวย 

คาทางเคมีตาง ๆ ทีน่ํามาใชประเมินสามารถกาํหนด Rating  
โดยประมาณไดวาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ปานกลาง หรือสูง 

การหาคาตัวชีว้ัดตาง ๆ ทั้งทางเคมีและกายภาพจาํเปนตองมีการกาํหนด
จุดหรือกําหนดสถานที่เปนแปลงถาวรเอาไว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของดนิเมื่อมีการ
พัฒนาเกิดขึน้ในพืน้ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
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การกําหนดพื้นที่แปลงถาวรดังกลาวควรมีการติดตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทางดานอื่นดวย เชน อาจเปนดานพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลง  ดาน  Soil fauna (สัตวในดิน) 
ดานมลภาวะ  หรือดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

ปจจัยในการกาํหนดพืน้ที่แปลงถาวร เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ควร
นํามาพจิารณา   ไดแก 

1. ลักษณะดิน 
2. ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 
3. ลักษณะพชืพรรณที่ข้ึน 
4. ลักษณะเฉพาะกิจที่เปนกรณีพิเศษที่ควรแกความสนใจ 
สําหรับในกรณีที่ ไมมีขอมูลเดิมกอนการพัฒนาเปนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อาจเลือกบริเวณพื้นที่นอกโครงการมาใชเปนตัวแทนเพื่อเปรียบเทียบแตควร
มีลักษณะดินใกลเคียงกัน โดยไดกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ดิน   ดังรายละเอียดตามตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ตัวชี้วัด วิธีการวัด/หนวย ระยะเวลา ผลลัพธ หมายเหตุ

1. การประเมินการเปลี่ยนแปลง 1.1 การเพิ่มของหนาดินหรือดินชั้นบน  1. วัดความหนาของชั้นดินบนที่มีสีดํา วัดทุก 3 เดือน  - ถาหนาดินมีความหนาเพิ่มขึ้นแสดงวา

คุณภาพของดินทางกายภาพ (A horizon) คล้ําวาเพิ่มขึ้นมากนอยเพียรไรหนวย ดินมีการพัฒนาในทางที่ดีมีการสะสม

วัดเปนซม. อินทรียวัตถุและไมมีการชะลาง

1.2 ความรวนซุยของดินชั้นบน 1. ตรวจสอบโดยการวัดความหนาแนน วัดทุก 3 เดือน  - คาความหนาแนนรวม (Bulk density) 

  รวม (Bulk density)   ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ของดิน  ใชเปนตัวเลขอางอิง ถามีคาเกิน  

  1.1  ใชทอพีวีซีหรือทอแปปน้ํา ขนาด 1.7 กรัม/ซีซี.  ถือวาดินแนนไมรวนซุย  

3 นิ้ว หรือประมาณ 7.5 เซนติเมตร ยิ่งตัวเลขสูงเทาใด ดินจะแนนมากขึ้น

ตัวเปนทอยาว 2  นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เทานั้น  ดินที่ถือวารวนซุยดีควรมีคา

  1.2 ตอกเบาๆ ใหฝงลงดินแลว  งัดขึ้น ความหนาแนนรวมนอยกวา 1.3 กรัม/ซีซี.

มาใหดินอยูในทอ  ปาดหัวทายใหเรียบ

  1.3 ตากดินใหแหง เทดินออกมาชั่งจด

น้ําหนักดินเปนกรัม

  1.4 นํามาคํานวณกับปริมาณทอ 

เปนน้ําหนักดินตอปริมาณทอแลวแปลง

เปน 1 ซีซี.  ดินหนักเทาใด คาที่คํานวณ

ไดคือ  ความหนาแนนรวม

 (Bulk density)  (gm./cc.)
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กิจกรรม ตัวชี้วัด วิธีการวัด/หนวย ระยะเวลา ผลลัพธ หมายเหตุ

1.3 ความชื้นของดิน   1.  การตรวจสอบความชื้นของดิน วัดประมาณ 3 วัน/ครั้ง  - ทราบการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดิน ควรมีเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน

 ตรวจสอบเฉพาะดินชั้นบน หรือ ชวงเวลาเดียวกันทุกครั้งที่วัด     เพื่อใชเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ เชน ดวยเพื่อเปรียบเทียบ  

ชั้นไถพรวน  ซึ่งหนาประมาณ 15 ซม.     ระหวางที่โลงกับที่มีพืชปกคลุม หรือ เครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝนที่มี

มี 3 วิธี     แปลงเกษตรกับแปลงปลูกปา  เปนตน ราคาถูกคือ กระบอกเก็บน้ํา
วิธีที่ 1 เปนการวัดความชื้นแบบงายๆ โดย เปนรูปกรวย 3 เหลี่ยม

          วิธีสัมผัส หรือดูวาดินชื้นหรือแหง
วิธีที่ 2  เปนการเก็บตัวอยางดินไป

           วิเคราะหเพื่อหาปริมาณความชื้น

           ของดินโดยการชั่งเปรียบเทียบ

           เมื่อเก็บตัวอยางมาใหม ๆ กับ

          ปลอยทิ้งใหดินแหง (Air dried) 

          และอบใหแหง  ( Oven dried)  

          ใหแหง  แลวน้ํามาคํานวณเปน

          เปอรเซนต ความชื้นในดิน
วิธีที่ 3  ติดตั้งเครื่องมือวัดความชื้น  ไว

          ในสนามเครื่องมือที่สะดวกและ

          ราคาไมแพงนัก ไดแก Tensiometer
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1.4 การวัดการชะลางพังทลาย  1. การวัดการชะลางพังทลายของดินมี ควรมีเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน

3 วิธี ไดแก   ที่จุดทําการทดสอบดวย
วิธีที่ 1  เปนการตรวจดูการเกิดเปน ตรวจสอบกอนและหลังฤดูฝน  -   ถาเปน Sheet erosion  ถือวามี

          รองลักษณะบริเวณผิวหนาดิน แลว      การชะลางพังทลายเล็กนอย

          แลวบันทึกลักษณะ  ดังนี้   -  ถาเปน  Rill erosion  ถือวามีการชะลาง

             1.1 หนาดินไมถูกชะลางพังทลาย      พังทลายรุนแรงปานกลาง

             1.2 หนาดินถูกพัดพาออกไปบาง   -  ถาเปน  Gully erosion  ถือวาเปน

                   (Sheet erosion)       การชะลางพังทลายรุนแรงมาก

             1.3  หนาดินถูกพัดพาออกไป

                    เปนรองลึก (Rill erosion)
             1.4  หนาดินถูกพัดพาออกไป

                    มากจนเปนรองขนาดใหญ

                    (Gully erosion)
วิธีที่ 2  ใชหลักตอกลงบนดินแลวกา ตรวจสอบกอนและหลังฤดูฝน  -  ไดปริมาณของดินที่หายไปเปนความ

           ระดับผิวดินไวที่หลักถาดินถูก หนากี่ซม. ถาทราบคาความหนาแนน

           ชะลางหายไปใหวัดระดับดูวาตาง รวมของดินสามารถนํามาคํานวณเปน

           จาก ระดับเดิมเทาใด ก็จะทราบวา ปริมาณดินที่หายไปเปน กก. ตอไรได 

           ดินหายไปกี่ ซม. จํานวนหลัก วิธีนี้เปนวิธีวัดแบบงายที่สุดในสนาม
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          ที่ตอก ประมาณ 1 หลักตอ

          4 ตารางเมตร  แลว คิดคาเฉลี่ย

          ตามขนาดของแปลง
วิธีที่ 3  ทําเปนแปลงเพื่อเก็บตะกอนดิน ตรวจสอบตะกอนดิน   - ทราบปริมาณดินที่หายไปอันเปนผล

          ที่ถูกชะลางพังทลายหายไปตาม และชั่งน้ําหนักตะกอน มาจากการชะลางพังทลายเปนจํานวนตัน

          ความลาดชัน  ดังนี้ ดินกอนและหลังฤดูฝน ตอไรตอป

           3.1  วางแปลงความเหมาะสม

                  ขนาดไมนอยกวา 

                  36 ตารางเมตร โดยวาง 

                  ตาม Slope

           3.2  ฝงสังกะสีรอบแปลงสูง

                 ประมาณ 30 เซนติเมตร

          3.3  ปลายแปลงขุดดินลึกประมาณ

                 50 เซนติเมตร ยาวตามขนาด

                 ของแปลงปูพลาสติกสีดําเพื่อ

                 รองรับตะกอน
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        3.4  หลังฤดูฝนทุกครั้งกวาดตะกอน

              ทําใหแหงแลวนํามาชั่งน้ําหนัก

        3.5  ตะกอนที่ชั่งน้ําหนักไดจะเปน

              น้ําหนักของตะกอนดินตอแปลง

               ตามขนาดที่กําหนดจากนั้น

              สามารถนํามาคํานวณเปน

              ปริมาณดินที่ถูกชะลางพังทลาย

              หายไปเปนปริมาณตันตอไร

              ตอปได

2.  การประเมินการเปลี่ยนแปลง 2.1   การวัดการเปลี่ยนแปลงคาความ 1. การวัดการเปลี่ยนแปลงคาความเปน  - วัดอยางนอยเดือนละ 2  ครั้ง  - ทําใหทราบการเปลี่ยนแปลงคาความ  - ถาดินเปนกรดจัดมากจําเปน

     คุณภาพของดินทางเคมี        เปนกรดของดิน กรดของดิน มี  2  วิธี  คือ     เปนกรดเปนดางของดิน  หลังจากได     ตองมีการวัดปริมาณธาตุ Al
วิธีที่ 1  ใชน้ํายาเคมีวัด  ซึ่งเทาที่ใช     มีการพัฒนาที่ดินหรือปรับปรุงดินไป     ปริมาณธาตุ AI และ Fe 

           มี 2  ชนิด  ไดแก     แลวโดยการใชปูนหรือใชน้ําชะลาง     เพิ่มเติมเพราะธาตุทั้งสอง
            ชนิดที่ 1  เปนน้ํายานําเขาจาก     ความเปนกรดของดินหรือใชกรรม     ละลายไดดี ในกรดเปนพิษ

           ประเทศสหรัฐชื่อ Hellige - Truog     วิธีอื่น ๆ     ตอพืชที่ปลูก

            Soil reaction   (pH) tester  

            เปนน้ํายาที่ใชไดดีสําหรับ

            ประเทศไทยที่ทางกรมพัฒนาที่ดิน
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            ที่ดินใชงานสํารวจดินมาชานาน
            และยังใชอยูในปจจุบัน
            ชนิดที่ 2  เปนน้ํายาวัดความเปน

           กรดเปนดางของดิน ผลิตโดย

           ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร  

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

           มีราคาถูกแตใชได ไมดีเทาชนิดที่ 1
 วิธีที่ 2  ใชเครื่องมือไฟฟา ไดแก pH Pen

            (ใชทดสอบไดสะดวกในสนาม 

             ราคา ประมาณ 3,000 บาท/อัน)

              และ pH Meter   เปนเครื่องวัด

             มาตรฐานที่นิยมใชในหอง

             ปฏิบัติการหนวยที่วัดเปนคา 1-14

             คา 7 ถือเปนคากลาง (Neutral)

             นอยกวา 7 เปนกรด (Acidic)

             ยิ่งนอยยิ่งเปนกรดจัดมากกวา 7

             ถือวาเปนดาง (Alkaline) 

             ยิ่งสูงกวา ยิ่งเปนดางมาก
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2.2 การวัดการเปลี่ยนแปลงคาความเค็ม 1. การวัดการเปลี่ยนแปลงคาความเค็ม  - วัดอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง  - ทราบวาดินนั้นมีเกลือหรือไมเค็ม  - ถาดินมีเกลือ NaCl   สามารถ
ของดิน ของดินมี 2 วิธี คือ  - ทราบคาการนําไฟฟาของดินซึ่งใชระบุ    ทดสอบไดโดยการใชน้ํายา  

วิธีที่ 1  ใชการสังเกตุคราบเกลือที่เกิดขึ้น     ความเค็มของดิน  ดังนี้    Silvernitrate หยดลงบนดินที่

             ในฤดูแลงหรือใชชิมดิมโดยตรง  - ดินเค็มเล็กนอย มีคาการนําไฟฟาของ     ละลายน้ํา  ถาน้ําที่ละลายดิน

            หรือ ใชสังเกตพืชพรรณที่ขึ้น    ดิน 2-4 dS/m     มีสีขาวขุน เหมือนควันบุหรี่

             ประกอบ     แสดงวาดินนั้นมีเกลือ NaCI

วิธีที่ 2  ใชเครื่องมือวิทยาศาสตร  ไดแก  - ดินเค็มปานกลางมีคาการนําไฟฟา

           เครื่องวัดคาการนําไฟฟาของดิน   4-8 dS/m

           แบบพกพาได (test kit) และใช   - ดินเค็มจัดมีคาการนําไฟฟา 8-16 dS/m

           เครื่องวัด  Electric  conductivity   - ดินเค็มจัดมากมีคาการนําไฟฟา

           แบบมาตรฐาน ที่ใชในหอง     มากกวา 16 dS/m

           ปฏิบัติการหนวยวัดเปนคา

           เดซิซีเมนตอเมตร (dS/m)

2.3 การวัดปริมาณกรดและปริมาณ 1. การวัดปริมาณกรดและปริมาณอลูมินัม  - วัดอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง  -  ทําใหทราบปริมาณกรดในดินและธาตุ

อลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได ที่แลกเปลี่ยนไดวัดโดยวิธี ที่ละลายออกมามาก จนมีผลตอการเจริญ

โพแทสเซียมคลอไรด เติบโตของพืช หลังจากที่มีการปรับปรุงดิน

แลว
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กิจกรรม ตัวชี้วัด วิธีการวัด/หนวย ระยะเวลา ผลลัพธ หมายเหตุ

   1.1  ใช KCI 1N  ไลแทนที่ AI+3 และ H+  - ติดตามการเปลี่ยนความเปนกรดของดิน

   1.2  วัดปริมาณกรดและอลูนินัมที่ ทราบคาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน

          แลกเปลี่ยนไดโดยการติเตรท

2.4 การวัดคาความอุดมสมบูรณ     -  คาทางเคมีทุกคาที่กําหนดวัดใน วัด 6 เดือน/ครั้งหรือกอน ทราบคาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน

ของดิน  โดยประเมินจากปริมาณ        หองปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ซึ่งมี และหลังการปลูกพืช ในสวนที่เกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณ

หรือคาทางเคมีที่สําคัญ  ไดแก        ของเครื่องมือและวิธีการวัดตาม สําหรับจุดเก็บตัวอยาง โดยใชการประเมินจากคา  O.C ,  %

       มาตรฐานของกระทรวงเกษตร ดินวิเคราะหแลวแตละ Base saturation , CEC , Avail  P และ 

       สหรัฐอเมริกา  (USDA Standard) ขนาดของแปลงทดลอง Exch. K  ซึ่งจะระบุออกมาวาดินนั้น

       ดานการสํารวจจําแนกดิน  ดังนี้ โดยเฉลี่ยประมาณ  1 จุดตอ มีความอุดมสมบูรณต่ํา  ปานกลาง  

16 ตารางเมตร หรือนอยกวา หรือสูง

      - Organic carbon (O.C   -   Organic cabon โดยวิธี Walkley -

        x 1.724 = ปริมาณ Organic       Black wet  oxidation method

        matter หรือ อินทรียวัตถุ)

     -% Base saturation     -% Base saturation จากสูตร

       (เปอรเซ็นตการอิ่มตัวของธาตุ        % B.S. = Sum Ca.Mg.Na.K x 100

       เปนดาง)                               CEC Soil

 Sum Ca.Mg.Na.K สกัดโดยใช NH4OAc

     - CEC (Cation  exchange capacity) - CECวิเคราะหโดย NH4OAc สกัดที่ pH 7

     - Available P   - Available P วิเคราะหโดยวิธี Bray II

     - Exchangeable  K  - Exchangeable K โดยใช  NH4OAc
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2.2  การกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร 
 

ความสําเร็จของโครงการสามารถประเมินไดจากตัวชี้วัดที่ไดกําหนดขึ้นใหแกเปาหมาย
ของการพัฒนา  (Development  Objective)  วัตถุประสงคของโครงการ (Project  Purpose)    ผลผลิต  
(Outputs)    กิจกรรม(Activities)  และทรัพยากร (Resources) ที่พิสูจนไดเชิงรูปธรรม     ตัวชี้วัดอาจระบุ
ไดโดยปริมาณ (Quantity)    คุณลักษณะ (Quality)  เวลา (Time)  กลุมเปาหมาย (Target group) และ
สถานที่ (Place)  ซึ่งจําเปนตองระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได (วัฒนา,2541) 

ส่ิงที่เปนเงื่อนไขที่ทําใหการเพาะปลูกพืชและทําการเกษตรมีปญหาก็คือทรัพยากรดิน  ใน
การปรับปรุงบํารุงและอนุรักษทรัพยากรดินเพื่อใหดินมีความสามารถในการใหผลผลิตสูงและยั่งยืนนั้น
อาจพิจารณาไดจากปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวกับดินซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชและรักษาไวซึ่ง
ความสามารถในการผลิตของดิน  ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชทางดานปฐพีวิทยา
สามารถกําหนดโดยปจจัย 3 ประการ คือ 

 

2.2.1 อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
การรักษาอินทรียวัตถุในดินใหอยูในระดับเหมาะสมนับวามีความสําคัญมาก  

เพราะทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน  ลดการชะลางพังทลายของดิน และมีผลตอการสงวนน้ําและธาตุ
อาหารของพืชในดิน  ดินที่ใชทําการเกษตรของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ามากคือ กวาครึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุไมถึง 1 % (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที ่1 ปริมาณอินทรียวัตถุของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย 
 

อินทรียวัตถ ุ จํานวนตวัอยางดิน ( % ) 
% เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก ใต 
<1        11 9 57 28 4 
1-2        35 39 27 43 37 

2-3.5        20 26 12 8 30 
>3.5        34 26 4 11 29 

 
ที่มา : อภิรดี (2535) 
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   ตัวชี้วัดของอินทรียวัตถุในดิน คือ ปริมาณ (Quantity)  ซึ่งจะระบุเปนเปอรเซนต   ดินดีมี
ความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชจะตองมีปริมาณอินทรียวัตถุไม    
ตํ่ากวา 1.0 เปอรเซ็นต  การเพิ่มเติมและ/หรือรักษาปริมาณอินทรียวัตถุของดินไวในระดับที่เหมาะสม
สามารถทําไดโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด  เศษซากพืช  และการไถกลบตอซังพชื  
เปนตน   ดังนั้น  จึงไมควรทําลายที่มาของอินทรียวัตถุในดิน  โดยการเผาเศษซากพืช  และ/หรือตอซังพืช 
 

2.2.2   ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrient) 
               พืชจะเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูงไดตองมีการดูดใชธาตุอาหารซึ่งไดมาจากดิน  
ธาตุอาหารพืชที่สูญเสียไปจากดินและนําออกนอกพื้นที่ในรูปของผลผลิต  จําเปนตองมีการเพิ่มเติมใหกับ
ดินในรูปของปุย  เพื่อการเห็นผลอยางรวดเร็วการเพิ่มเติมธาตุอาหารพืชใหกับดินนี้กระทําไดโดยการใสใน
รูปของปุยเคมี   และ/หรือการใชปุยแบบผสมผสาน  คือ การใชรวมกันระหวางปุยเคมี ปุยอินทรีย และ/หรือ
ปุยชีวภาพ   จากตารางที่ 2  จะเห็นวาความเปนจริงนั้นการเกษตรของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พืชไร  มีการใชปุยกันนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุอาหารที่พืชนําไปใชและถูกนําออกไปจาก
พื้นที่เพาะปลูกในแตละฤดูปลูก (Chaiwanakupt, 1986) 
 
ตารางที ่2 ปริมาณธาตุอาหาร (N+P2O5+K2O) ที่พืชดูดใชจากดนิและที่ใสกลบัคืนใหกับดินในรูปของ

ปุยเคม ี
 

พืช ผลผลิต พืชดูดใช ใสกลับคืน 
 กก./ไร กก./ไร กก./ไร 

ขาวโพด 304 18.08 0.16 
ออย 6,800 34.08 32.00 

มันสําปะหลงั 1,920 27.84 2.08 
ถั่วเหลือง 144 26.56 0.32 
ปอ 160 16.32 1.92 
ฝาย 192 14.24 0.16 

 
ที่มา : Chaiwanakupt (1986) 
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   ตัวชี้วัดของธาตุอาหารพืชในดิน คือ ปริมาณ (Quantity)  ซึ่งจะระบุเปนเปอรเซ็นต
เชนเดียวกับอินทรียวัตถุ  ดินที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชจะตองมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชตางๆ จํานวน 13 ธาตุอยางครบถวน  ธาตุอาหารหลักซึ่งพืชจําเปนตองใชใน
ปริมาณมาก คือ  ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  และโพแทสเซียม (K)  จะตองใสใหกับดินอยางนอย
เทากับปริมาณธาตุอาหารพืช  N-P2 O5-K2O ที่พืชดูดใชจากดินและถูกนําออกไปจากพื้นที่ในรูปของ
ผลผลิต ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป ควรมี P และ K ไมนอยกวา 6 ppm P และ 30 ppm K   
ตามลําดับ สวนไนโตรเจนจะไดจากอินทรียวัตถุ คือปริมาณอินทรียวัตถุเปนตัวชี้วัดปริมาณ N ในดิน 
 

2.2.3   การชะลางพังทลายของดิน (Soil Erosion)  
              ดินที่มีเนื้อหยาบ เชน ดินทรายรวน หรือดินทราย ซึ่งเปนเนื้อดินสวนใหญของ
ดินในโครงการพระราชดําริ มักจะงายตอการถูกน้ําฝนที่ตกลงมากัดเซาะกรอนและถูกพัดพาไปจากที่
เดิม ซึ่งเรียกวาการชะลางพังทลายของดิน ดินบนที่ถูกชะลางพังทลายไปนี้เปนสวนของดินที่มีความ
อุดมสมบูรณสูงสุด ทั้งในแงของธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุ ดังนั้นการปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินใหไดผล จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการผลิตที่ยั่งยืนของดิน การใชเทคโนโลยีในการอนุรักษดิน
และน้ําตาง ๆ  ที่มีอยูอาจชวยลดปญหาการชะลางพังทลายของดินลงไดบางสวน นอกเหนือจากวิธีกล
แลว การปองกันการชะลางพังทลายของดินอาจทําไดอีกหลายรูปแบบ เชน การปลูกพืชโดยไมปอก
เปลือกหรือไมมีการไถพรวนดิน (Na Nagara et al.,1986) การคลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน     และการ
ใชหญาแฝกปลูกแทนแนวคันดินในแนวระดับ  (ธวัชชัย  และคณะ, 2537)  เปนตน  ตารางที่ 3 ไดแสดง
ถึงสภาวะการชะลางพังทลายของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย (Anecksamphant, 1984) 
 

ตารางที ่3 การชะลางพงัทลายของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย 
 

ภาค ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รวม % 
 ------------------------------ ลานไร -----------------------------------  

อีสาน 7.3 12.7 22.9 42.9 41* 
เหนือ 5.2 18.0 6.1 29.3 28* 
กลาง 3.1 12.5 8.6 24.2 37* 
ใต 11.0 0.5 0.4 11.9 27* 
รวม 26.6 43.7 38.0 108.3 34** 

ที่มา : Anecksamphant, 1984 
* เปอรเซ็นตของพืน้ที่ภาค 
** เปอรเซ็นตของพื้นที่ประเทศ 
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   ตัวชี้วัดการชะลางพังทลายของดิน คือ ปริมาณ/หนวยพื้นที่/หนวยเวลา ซึ่งโดยทั่วไป
จะบอกปริมาณเปนตัน/ไร/ป การจําแนกระดับการชะลางของดินไดกําหนดไวเปน 4 ระดับ คือ        
นอย (< 2 ตัน/ไร/ป) ปานกลาง (2-4 ตัน/ไร/ป) รุนแรง (4-24 ตัน/ไร/ป) และรุนแรงมาก (> 24 ตัน/ไร/ป) 
ดังนั้นตัวชี้วัดการชะลางพังทลายของดินที่ยอมรับไดในระบบการเกษตรยั่งยืน คือ < 2 ตัน/ไร/ป  โดยได
กําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร  ดังรายละเอียดตามตาราง 



กิจกรรม ตัวชี้วัด วิธีการวัด / หนวย ระยะเวลา ผลลัพธ หมายเหตุ

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 1. อินทรียวัตถุ - เกษตรยั่งยืน
    1.1 อินทรียวัตถุในดิน   1.สุมเก็บตัวอยางดินความลึกชั้น  - กอนปลูกหรือหลัง

ไถพรวน (15 ซม.) นําสงหองปฏิบัติ เก็บเกี่ยวพืชทุกครั้ง
การวิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุ
( เปอรเซ็นต)

    1.2 การใชปุยอินทรีย  1.บันทึกการใชปุยอินทรียใน  - ทั้งในและนอกฤดูกาล
รูปแบบตาง ๆ (กก./ไร) เชน มูลสัตว ,
 ปุยหมัก, ซากพืช เปนตน

2. ธาตุอาหารพืช   - เกษตรยั่งยืน
    2.1 ธาตุอาหารพืชในดิน  1.สุมเก็บตัวอยางดินความลึกชั้น  - กอนปลูกหรือหลัง

ไถพรวน (15 ซม.) นําสงหองปฏิบัติ เก็บเกี่ยวพืชทุกครั้ง
การวิเคราะหหาธาตุอาหารพืชตาง ๆ
( เปอรเซ็นต หรือ ppm)

    2.2 ธาตุอาหารพืชในผลผลิต  1. สุมเก็บตัวอยางผลผลิต เชน ดอก  - ขณะทําการ
ที่ถูกนําออกไปจากพื้นที่เพาะปลูก ผล  ตน หรือใบ ที่ถูกนําออกจาก เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกครั้ง

พื้นที่สงหองปฏิบัติการวิเคราะหหา
ธาตุอาหารพืชตาง ๆ ที่ถูกนําออก
จากพื้นที่เพาะปลูก
(เปอรเซ็นต หรือ pm)

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร
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   2.3 ธาตุอาหารพืชตางๆ ที่ใช 1. บันทึกปริมาณผลผลิตที่นําออกไป  - ขณะทําการ
ในรูปของปุย จากพื้นที่เพาะปลูก (กก./ไร) เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกครั้ง

 2.บันทึกชนิดและปริมาณของ  -  ตั้งแตปลูกจน  - บอกสูตรปุยเคมีและชนิดของ
ปุยทุกชนิดที่ใช  แลวคํานวณออกมา กระทั่งเก็บเกี่ยว ปุยอินทรีย/ชีวภาพที่ใชพรอม
เปนธาตุอาหารพืชตางๆ ที่ใชใน ทั้งอัตราการใชตอหนวยพื้นที่
แตละครั้ง  (กก./ไร)

3. การชะลางพังทลายของดิน  - เกษตรยั่งยืน  - พื้นที่ของโครงการทุกแหง
   3.1 การสูญเสียหนาดินและ 1. วัดปริมาณตะกอนดินที่ถูกชะลาง  - วัดเปนระยะ ๆ ควรมี
มาตรการวิธีการปองกัน (ถามี) พัดพาออกไปจากแปลงเพาะปลูก ตลอดชวงฤดูปลูก ขึ้นอยู 1. Soil Profile Description

โดยวิธีการวัดของดานการพัฒนา กับปริมาณและการ 2. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ที่ดิน  (ตัน/ไร/ป) กระจายของน้ําฝน ของดินในแตละระดับความ
2. บันทึกความลาดชันของพื้นที่ ลึกหรือชั้นดิน
(เปอรเซ็นต)
3. บันทึกปริมาณและการกระจาย
ของน้ําฝนในแตละชวงที่มี
การเก็บขอมูลตะกอนดิน (มม.)
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   3.2 การสูญเสียธาตุอาหารพืช 1. สุมเก็บตัวอยางหนาดินสง   - กอนฤดูปลูกหรือ
จากการชะลางพังทลายของดิน หองปฏิบัติการวิเคระหหาปริมาณ หลังการเก็บเกี่ยว

อินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
พืชตาง  ๆ (เปอรเซ็นต หรือ ppm)

4. ระบบการเกษตร   - ตลอดป  - เกษตรดีที่เหมาะสม (Good  - ใหระบุชนิดพืชและสัตวใน
   4.1 ปลูกพืชเดี่ยว 1.วัดจํานวนพื้นที่  (ไร)  Agricultural Practice, GAP) ระบบทุกชนิดและวิธีการจัดการ
   4.2 ปลูกพืชคู 1.วัดจํานวนพื้นที่  (ไร)  - ออยคั้นน้ํา
   4.3 ปลูกพืชหมุนเวียน 1.วัดจํานวนพื้นที่  (ไร)  - ขาวโพด
   4.4 ปลูกพืชแบบผสมผสาน 1.วัดจํานวนพื้นที่  (ไร)  - ขาว
   4.5 ปลูกพืชรวมกับ 1.วัดจํานวนพื้นที่  (ไร) และ  - การเลี้ยงเปนกําจัดหอยเชอรี่
การเลี้ยงสัตว(ระบุชื่อพืช สัตว จํานวนตัวตอพื้นที่ทั้งหมด    ในนาขาว 20 ตัว/ไร
และการประมงในระบบทั้งหมด)
   4.6  เกษตรทฤษฎีใหม 1.วัดจํานวนพื้นที่  ในแตละกิจกรรม

(ไร) และขนาดของอางเก็บน้ํา
(ลูกบาศกเมตร)

   4.7  อื่นๆ (ระบุ) 1. ระบุจํานวนพื้นที่ของพืชและ/หรือ
จํานวนตัวของสัตวในระบบทั้งหมด
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5. แหลงน้ํา - เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural  - ใชขอมูลดานการพัฒนา
    5.1  ปริมาณและความตองการ 1. ปริมาณน้ําชลประทานที่มีอยูใน   - ชวงฤดูปลูก Practice, GAP) แหลงน้ํา
น้ําชลประทาน พื้นที่ (ลูกบาศกเมตร/ป)

2. ความตองการน้ําชลประทานของ   - ชวงฤดูปลูก
ระบบ (มีน้ําชลประทานเพียงพอ
 มีน้ําชลประทานไมเพียงพอ หรือ

 การเกษตรอาศัยน้ําฝน)
    5.2 คุณภาพของน้ําชลประทาน 1. ระบุประเภทของแหลงน้ํา  - ตลอดป

(น้ําประปา น้ําบาดาล น้ําบอ หรือ
คลองชลประทาน)
2.วัดคุณภาพของน้ําชลประทานที่ใช  - อยางนอย  3 ครั้งตอป
โดยวิธีการวัดของดานการพัฒนา (ตนฤดูปลูก  กลางฤดูปลูก
แหลงน้ํา และระยะการเก็บเกี่ยว)

6. ความปลอดภัยดานอาหาร  - เปนความปลอดภัยของ
(Food Safety) ผูบริโภค
  - สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 1. การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  - มีการจดบันทึกวัน   - สุขอนามัยของผูผลิตดีและ
(Sanitary and Phytosanitary) (ชนิดสารเคมี  อัตราการใช วิธีการใช เวลาในการใชทุกครั้ง ไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม

และการเก็บรักษา) ตั้งแตเริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว
2. สุมตัวอยางผลผลิตตรวจสอบ  - กอนการเก็บเกี่ยว  - ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
สารพิษตกคางเปรียบเทียบกับ ผลผลิต
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คามาตรฐาน MRL(Maximum
 Residue  Limits) 
3.สุมตรวจเชื้อจุลินทรียซึ่งเปนที่มา  - กอนการเก็บเกี่ยว  - ผลผลิตปลอดเชื้อโรค
ของโรคในผลผลิต (อีโคไล และ ผลผลิต
ซัลโมเนลลา)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พวกผักบริโภคสด (กรณีมีการใช
มูลสัตวสด หรือน้ําหมักชีวภาพ)
4. สุมตรวจศัตรูพืชในผลผลิตการ  - กอนการสงออก  - ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืชตองหาม
เกษตร เพื่อไมใหมีศัตรูพืชตองหาม
ติดไปกับผลผลิต (ถามีการสงออก)

7. เศรษฐกิจและการตลาด  - ความอยูดีกินดีของเกษตรกรหรือผูผลิต - ระบุตนทุนการผลิตและที่มา
 7.1 ผลผลิตพืชในระบบ 1.ชั่งน้ําหนักของพืชแตละชนิดใน  - หลังการเก็บเกี่ยว

ระบบ (กก./ไร) และราคาตอหนวย ผลผลิต
(บาท/กก.)

 7.2 ผลผลิตจากสัตว/ประมงใน 1.นับจํานวนหรือน้ําหนักสัตว/ประมง  - ตลอดป
ระบบ ที่ผลิตได (ตัวหรือกก./พื้นที่ทั้งหมด)

และราคาตอหนวย (บาท/ตัวหรือกก.)
 7.3 ผลิตภัณฑจากพืช/สัตว/ประมง 1.ชนิดและจํานวนของแตละผลิตภัณฑ  - ตลอดป

และราคาตอหนวยของผลิตภัณฑ
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2.3 การกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม 
  การกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม อยางเปนรูปธรรมเพื่อสามารถประเมินผล
ทรัพยากรปาไม ที่มีอยูตลอดทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปาไม และชนิดของปา การใช
ที่ ดินปาไม มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางไร  โดยไดกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาปาไมในดาน
สวนประกอบของ     ปาไม ความหนาแนน ขนาดความโต ปริมาณลูกไม ปริมาตรไม รวมตลอดถึง
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศที่มีผลตอการพัฒนาความเจริญเติบโตของปาไม  อาทิ
เชน  การวัดระดับความสูง  ความลาดชัน ความหนาแนน   วางแผนการจัดการปาไม และการอยูรอดใน
ดานตางๆ ดังนี้   

1. งานปลูก 
2. งานบํารุงปา 
3. งานปรับปรุงระบบนิเวศปาไม 
4. งานจัดทาํแนวกันไฟ 
5. งานเพาะชาํกลาไม 
6. ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 
7. งานศึกษาวิจยัดานปาไม 
8. งานเพาะเลีย้งและขยายพนัธุสัตว 
9. การขยายผล 

  ประเภทของการสํารวจปาไม ประกอบดวย 
1. การสํารวจเบือ้งตน (Reconnaissance) 
2. การสาํรวจทรพัยากรปาไม (Forest Inventory) 
3. การสํารวจทรพัยากรปาไมของชาติ (National Forest Inventory) 
4. การสํารวจทรพัยากรปาไมอยางตอเนื่อง (Continuous Forest Inventory : (FI) 
เปาหมายและวัตถุประสงคของการสาํรวจทรัพยากรปาไม มีดังตอไปนี ้
1. เพื่อทาํการสํารวจสภาพการใชที่ดิน ทาํแผนทีก่ารใชที่ดินเพื่อแยกพืน้ที่อยูอาศัย 

พื้นที่ทาํการเกษตร พืน้ที่ปาไม แหลงน้าํและอื่น ๆ เพื่อใชเปนขอมูลพืน้ฐานในการพฒันาการเกษตร  
ปาไม และแหลงน้าํ 

2.    เพื่อใหทราบถึงสัดสวนของสภาพปา ชนิดไม ปริมาณไมของไมในปา เพื่อที่จะ
นํามาเปนขอมลูพื้นฐานในการวางแผนทําไมออก และการวางแผนการจัดการปาไม 

3.    เพื่อใหทราบถึงโครงสรางของปา การกระจายของชนดิพันธุไม 
4.    เพื่อใหทราบถึงปริมาตรไมทั้งปาซึ่งเปรียบเหมือนตนทนุ ปริมาตรที่สามารถนํา

ออกเปนสนิคาได มวลชวีภาพ ความเพิ่มพูนของปา เพือ่นํามากาํหนดมาตรการในการทาํไมออก     
การหาความเจริญเติบโตของไม  
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5. เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของปา คุณภาพของไม รวมตลอดถึงโรคและแมลงที่

ทําลายตนไมในปา 
6. เพื่อใหทราบถึงขอมูลทางดานนิเวศวทิยาปาไมอยางอื่น ๆ เชน สภาพของไมชั้น

รองลงมา พืชคลุมดิน พืชอาหารสัตว พืชที่กนิได พืชที่ใหความสวยงามเหมาะสมทีจ่ะจัดเปนที่พกัผอน
หยอนใจหรือชมวิว 

7.   เพื่อใหทราบถึงสภาพลกัษณะของภูมปิระเทศวาบริเวณใดมีความสูง ความลาด
ชันอยางไร   ซึง่จะเปนประโยชนตอการวางแผนสรางทาง   หรือ   ถนนปาไมเพื่อนําไมออก   หรือใชเปน
แผน      ตรวจการ  ตลอดจน การวางแผนการจัดการปาไม 

8.  เพื่อใหทราบถึงการใชพื้นที่ดินปาไมวาอยูในสภาวะอยางไร  เชน  มีการตั้งถิ่นฐาน
การบุกรุกแผวถางทําไรเลื่อนลอย การบุกรุกถางพื้นที่ปาเพื่อยึดเปนที่ทํากินบริเวณใดบาง   รวมตลอด
ถึงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในปา หรืออาศัยอยู 
ใกล ๆ ปา  โดยไดกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาปาไม  ดังรายละเอียดตามตาราง 



กิจกรรม ตัวชี้วัด วิธีการวัด / หนวย ระยะเวลา ผลลัพธ หมายเหตุ

1.  การฟนฟูปาตามแนว
พระราชดําริ
     1.1 งานปลูกปาและบํารุงรักษาปา 1.  รอยละของการรอดตายของ รอยละ 5-10 % ของการรอดตาย

     การปลูกปา (สําหรับพื้นที่ปา>100  ไร  ต่ํากวา

 100  ไร เก็บ 100%

2. อัตราการเจริญเติบโตของตนไม อัตราการเจริญเติบโตตอป วัดปละครั้ง

    มวลชีวภาพ

3.  อัตราปกคลุมของเรือนยอด รอยละของการปกคลุมพื้นที่ระดับสูง
่ํ

วัดปละครั้ง

4.  ความหลากหลายของ ชนิดพันธุไมตอพื้นที่ ปละครั้ง

    ชนิดพันธุไม ชนิดพันธุพืชในปา

5.  ผลผลิตพืชอาหารปา เชน เห็ด 
ไ 

จํานวนผลผลิตที่ได ตามฤดูกาล

     หนอไม

6. วัด Interception process ปริมาณน้ําที่พืชสามารถกักไวได ปละครั้ง

1.2 งานควบคุมและปองกันไฟปา 1.  จํานวนครั้งตอการเกิดไฟปา จํานวนครั้งตอป ตามฤดูกาล

2.  พื้นที่ที่เกิดไฟไหมปา จํานวนไรตอครั้ง ตามฤดูกาล

2. การพัฒนาและการอนุรักษ
    2.1  งานปรับปรุงระบบนิเวศ 1. อัตราการเจริญเติบโตของตนไม อัตราการเจริญเติบโตตอป ตามฤดูกาล

2.วัดความหนาแนนของพันธุไม จํานวนตอไร ปละครั้ง
3. ความหลากหลายของพันธุไม ชนิดพันธุไมตอพื้นที่ ปละครั้ง

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาการปาไม

วัดปแรก/วัดปละครั้ง
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4.  อัตราความปกคลุมของเรือนยอด รอยละการปกคลุมพื้นที่เรือนยอดไม วัด 2 ป/ครั้ง
ระดับสูงกลางต่ํา

5.  ชนิดของนก และสัตวปาที่เพิ่มขึ้น จํานวนที่เพิ่มขึ้น ปละครั้ง
6.  วัดคุณภาพอากาศ วัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ตามฤดูกาล
Climate Change

    2.2 งานฝายตนน้ํา 1.   ปริมาณความชื้นในดิน วัดตามระดับความสูง ตามฤดูกาล
2.   ชวงระยะเวลาการไหลของน้ํา เดือนตอป ตามฤดูกาล
RUN OFF
3.   รอยละของน้ําในดิน น้ําที่ดินกักเก็บไว ตามฤดูกาล
4.   ความอุดมสมบูรณของดินและ ปริมาณอินทรียวัตถุ ปละครั้ง
ปาไม
5. การวัดคุณภาพความใสและ วัดการแขวนลอยของสารแขวนลอย ปละครั้ง
คุณภาพของน้ํา
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2.4  การกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
  การกําหนดตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ําที่เกี่ยวของจะ ประกอบดวย ตัวชี้วัดหลัก 
ไดแก ความจุของอางเก็บน้ํา พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ เปนไปตามวัตถุประสงคหรือที่วางโครงการไว และ
ตัวชี้วัดรอง ไดแก การใชประโยชนจากน้ําของราษฎร เกษตรกร ตลอดจนมีการจัดตั้งกลุมเพื่อดูแลการสงน้ํา 
และบํารุงรักษาอาคารชลประทานหรือไมมีการใชน้ําอยางคุมคาหรือไม รวมทั้งไดกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพน้ํา
ที่สําคัญตาง ๆ  เชน    

1. การวัด Dissolved Oxygen (DO)   
2. ความเปนกรดเปนดาง (pH)  
3. คาความนําไฟฟา (EC)  
4. คาของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด (TDS)  
5. Biochemical Oxygen Demand (BOD)   
6. คาของแข็งแขวนลอย (SS)   
7. โลหะหนกั  
ทั้งนี ้ ในการปฏิบัติงานไดมกีารกําหนด พืน้ทีท่ี่จะทําการวัดคุณภาพน้าํ ณ จุด ตาง ๆ 

ไดแก  
- จุดที่ระบายทางน้ําชลประทานและทางน้าํที่ตอเชื่อมทางน้ําชลประทาน 
- จุดที่ปลอยน้ําจากอางเก็บน้าํสูคลองชลประทาน (Outlet) 

 
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
  ส่ิงที่ควรคํานงึในการตรวจสอบคุณภาพน้าํ มีดังนี ้ 

1. วัตถุประสงค 
1.1 ตรวจสอบคุณภาพน้าํในแหลงน้าํโดยทั่วไป 
1.2 ตรวจสอบคุณภาพน้าํในแหลงเกิดน้าํเนาเสีย 
1.3 ตรวจสอบคุณภาพน้าํในแหลงน้าํอุปโภคบริโภค 
 

2. พารามเิตอรหรือดัชนีคุณภาพน้าํ (เปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา) มี 3 ประเภท 
2.1 ดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพ (Physical Properties)  ไดแก กลิน่ รส 

อุณหภูมิ ความขุน 
2.2 ดัชนีคุณภาพน้ําทางเคมี (Chemical Properties) ไดแก pH,EC,DO,BOD,        

แรธาตุตาง ๆ  
2.3 ดัชนีคุณภาพน้ําทางชีวภาพ (Biological Properties) ไดแก แบคทีเรีย 

โดยไดกําหนดตัวชี้วัดการพฒันาแหลงน้ํา ดังรายละเอียดตามตาราง 
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1. การพัฒนาแหลงน้ํา
    เชิงปริมาณ

   1. พื้นที่ชลประทาน (การเกษตร) ไร เมื่อเสร็จสิ้นการวาง  - มีการใชประโยชนจากการมีน้ํา (ไร)

โครงการ

   2. จัดหาน้ําตนทุน  ลบ.ม. เมื่อเสร็จสิ้นการวาง  - ปริมาณน้ําเพิ่ม (ลบ.ม.)

โครงการ

   3. การอุปโภค - บริโภค  ลบ.ม. หลังกอสรางเสร็จ  - จํานวนครัวเรือนราษฎร (ราย)  

มีน้ําใช

   4. การปศุสัตว  ลบ.ม. หลังกอสรางเสร็จ  - จํานวนเนื้อที่  ที่ใชเลี้ยงปศุสัตว (ไร)
   เชิงคุณภาพ

  1. พื้นที่เปาหมายที่สามารถ   รอยละ  - สิ้นสุดการกอสราง  - จํานวนพื้นที่ไดรับน้ํา  (ไร)

จะไดรับน้ํา

  2. ความพึงพอใจของเกษตรกร   รอยละ  - สิ้นสุดฤดู  การสงน้ํา  - เกษตรกรยอมรับมอบงานไป

ดูแลบํารุงรักษาและใชประโยชน

2. การบริหารจัดการน้ํา

    2.1 การดูแลและบํารุงรักษา    เชิงปริมาณ

  1. พื้นที่ชลประทานที่ไมมีปญหา % พื้นที่สามารถสงน้ําได/  - กอนสงน้ําฤดูกาลตอไป  - จํานวนเนื้อที่  ที่ไมมีปญหา
      การสงน้ําอันเนื่องมาจาก พื้นที่ทั้งหมด การสงน้ําอันเนื่องจากระบบสงน้ํา (ไร)
      ระบบชลประทาน

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา
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  2. บริหารน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค จํานวนครัวเรือน  - เดือนแรกหลังสิ้นสุด  - จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําใช
   ฤดูฝน

  3.  การบริหารงานชลประทานเพื่อ รอยละ  - เดือนแรกหลังสิ้นสุด  - จํานวนเนื้อที่  ที่ใชเลี้ยงสัตวน้ํา (ไร)
การเลี้ยงสัตวน้ํา    ฤดูฝน
   4. การบริหารงานชลประทาน รอยละ  - เดือนแรกหลังสิ้นสุด  - จํานวนเนื้อที่  ที่ใชเลี้ยงปศุสัตว (ไร)
เพื่อเลี้ยงปศุสัตว    ฤดูฝน
   5. พื้นที่งานศึกษาทดลอง วิจัยดาน ไร  -  ปละ  1  ครั้ง  - สามารถสนับสนุนใหมีน้ําเพียงพอ  -  ตามความตองการของ
ตาง ๆ ของศูนยฯ ที่สามารถรับน้ําได สําหรับงานศึกษา ทดลอง หนวยงานที่ศึกษาทดลอง วิจัย

วิจัยดานตาง ๆ

   6. พื้นที่ของราษฎรหมูบาน ไร  -  สิ้นสุดฤดูแลง  - จํานวนพื้นที่ที่ไดใชน้ํา  (ไร)
รอบศูนยฯ และฤดูฝน
    เชิงคุณภาพ
   1. พื้นที่เปาหมายไดรับน้ําเพียงพอ รอยละ  -  สิ้นสุดฤดูฝน  - จํานวนพื้นที่ที่ใชน้ําในฤดูฝน (ไร)
ในฤดูฝน
   2. พื้นที่เปาหมายไดรับน้ําเพียงพอ รอยละ  -  สิ้นสุดฤดูแลง  - จํานวนพื้นที่ที่ใชน้ําในฤดูแลง (ไร)
ในฤดูฝน
   3. เกษตรกรมีความพึงพอใจ รอยละ  -  สิ้นสุดฤดูฝน  และ  - จํานวนเกษตรกร (ราย) ยอมรับ

สิ้นสุดฤดูแลง  ของทุกป มอบงานไปดูแลบํารุงรักษาและ
ใชประโยชนมีกิจกรรมดานสงน้ํา
และบํารุงรักษา
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   4. การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําเพื่อดูแล  - % พื้นที่มีกลุม/พื้นที่ชลประทาน  -  ธันวาคม ของทุกป  -  มีกลุมผูใชน้ํา
การสงน้ํา ทั้งโครงการ
   5. การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  - รอยละของความยาวรวมของ  -  สิ้นสุดฤดู  การสงน้ํา  - กลุมผูใชน้ํา มีสวนรวมใน
ในการบริหารจัดการน้ํา คลอง/คูสงน้ํา การจัดการน้ํา
(สงน้ําและบํารุงรักษา)
  6. การใชประโยชนในพื้นที่เปาหมาย  - รอยละของพื้นที่เปาหมาย  -  สิ้นสุดฤดู  การสงน้ํา
  7. คุณภาพน้ําในทางน้ําชลประทาน  - พารามิเตอรตาง ๆ อยูในเกณฑ มกราคม - กันยายน
(อางเก็บน้ํา คลอง/คูสงน้ํา มาตรฐานที่กําหนดในทางน้ํา
/คูระบายน้ํา) ชลประทาน
      7.1  การวัดคา  DO, pH, EC, TDS, สัปดาห/ครั้ง
Sal, อุณหภูมิ, โลหะหนัก 2-3 เดือน/ครั้ง

     7.2  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา
          - จุดที่ปลอยน้ําเขาอางเก็บน้ํา
สูคลองชลประทาน (INLET)
             - จุดที่ระบายน้ําชลประทาน
และทางน้ําที่ตอเชื่อมทางน้ําชลประทาน
             - จุดที่ปลอยน้ําจากอางเก็บน้ํา

      สูคลองชลประทาน (OUTLE)  
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2.2  การปรับปรุงงานชลประทาน     เชิงปริมาณ

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําโดยการ  - ไร/ลูกบาศกเมตร  - เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

เพื่อพื้นที่ชลประทาน/ความจุใน
การเก็บกักน้ํา

   เชิงคุณภาพ

1.  พื้นที่ชลประทานที่ไดรับการปรับปรุง  - รอยละของพื้นที่เปาหมาย  - สิ้นสุดฤดูการสงน้ํา
สามารถสงน้ําไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.  ประสิทธิภาพการชลประทาน รอยละ  - สิ้นสุดฤดูฝนและสิ้นสุด  - การใชน้ําชลประทานอยาง

ฤดูแลง มีประสิทธิภาพ54
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2.5 การกาํหนดตวัชี้วัดดานบรหิารจัดการทรัพยากรชายฝง 
 
  ในการกําหนดตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง  ไดยึดกรอบการ
ดําเนินงานศึกษา วิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ได
พระราชทานใหผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  เพื่อแกไขปญหาสภาพแวดลอมชายฝง และการพัฒนาปาชายเลนเสื่อมโทรม  ซึ่งสงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของราษฎร ตลอดจนการพัฒนาการเพาะเลีย้งชายฝง  
และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ชายฝงทะเล  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ชายฝงทะเลไดมีตัวอยาง
และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ ตลอดจนความเปนอยูที่
สอดคลองกับภูมิสังคมของตนเอง 
  โดยตัวชี้วัดดานการบรหิารจดัการทรัพยากรชายฝง  ที่กําหนดขึ้นนีก้็จะครอบคลุมใน
เร่ืองการเพาะเลี้ยงชายฝง  การสงเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝงและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชายฝง  
ซึ่งรวมถึงการอนุรักษและฟนฟูดานการประมงและปาชายเลน  เพื่อใหไดตัวชี้วัดทีส่ามารถวัดระดับการ
พัฒนาที่เกิดความยั่งยนืกับประชาชนในพืน้ที ่ โดยตัวชี้วดัที่กําหนดไว  มีดังนี ้
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1.  การเลี้ยงกุงปลอดภัยไรสารพิษ  

     1.1  การเลี้ยงกุงเปนมิตรกับ 1. ผานการประเมินมาตรฐาน CoC ขอกําหนดการประเมินมาตรฐาน CoC 


 - ตลอดฤดูกาลเลี้ยง  - กุงที่ไดจากการผลิตอยางมี รายละเอียดวิธีการประเมิน

สิ่งแวดลอม CoC (บอศูนยฯ) 11 ขอ มาตรฐาน อยูในภาคผนวก

 1.  การเลือกสถานที่  - กุงมีคุณภาพและความปลอดภัย

 2.  การจัดการเลี้ยง  - กุงที่ผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 3.  ความหนาแนนการปลอยกุง  - สามารถขายกุงไดราคาสูงขึ้น

 4.  อาหารและการใหอาหาร  - อุตสาหกรรมกุงมีเสถียรภาพมี

 5.  การจัดการสุขภาพกุง ความมั่นคง

 6.  ยาและสารเคมี  - ลดการโจมตีจากองคกรสิ่งแวดลอม

 7.  น้ําทิ้งและตะกอนเลน หรือ เอ็น จี โอ

 8.  การจับกุงและการขนสง  - เปนแบบอยางของการเลี้ยงกุงโดย

 9.  ความรับผิดชอบทางสังคม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 10. การรวมกลุมและการฝกอบรม

 11. ระบบการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผลผลิตกุงที่ไดตอครั้ง  1.  ไมนอยกวา 800 กก./ไร  - ตลอดฤดูกาลเลี้ยง
3. ปริมาณอินทรียวัตถุของดินพื้นบอ  1.  ไมนอยกวา 1 มก./ล.  - ตลอดฤดูกาลเลี้ยง
กอนปลอยกุง
4. ปริมาณความตองการออกซิเจน  1.  ไมมากกวา 20 มก./ลิตร  - ตลอดฤดูกาลเลี้ยง
ทางชวีเคมีของน้ําเลี้ยงกุง

ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง
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1.2  การเลี้ยงกุงมาตรฐาน GAP 1. เกษตรกรผานการประเมินมาตรฐาน ขอกําหนดการประเมิน 7 ขอ  - ตลอดฤดูกาลเลี้ยง  -  การผลิตกุงทะเลมีคุณภาพปลอดภัย รายละเอียดวิธีการ
ของเกษตรกร GAP จากศูนยศึกษาการพัฒนา  1.  การเลือกสถานที่ ตอผูบริโภค ประเมินอยูในภาคผนวก

อาวคุงกระเบนฯ  2.  การจัดการเลี้ยงทั่วไป  -  การผลิตกุงทะเลถูกสุขลักษณะที่ดี
 3.  อาหาร  การใหอาหารและปจจัย ของฟารม
 4.  การจัดการสุขภาพและการแกไข  -  ปองกันการใชยาและสารเคมี
โรคกุง  -  ไมมีสารตกคางในเนื้อกุง
 5.  สุขอนามัยฟารม
 6.  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง
 7.  การจดบันทึกขอมูล

2.  การสงเสริมการเลี้ยงกุงดวย  1.  การบริหารระบบชลประทาน  1.  สามารถบริหารจัดการ 1 ระบบ  - ตลอดป  - เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ รายละเอียดวิธีการ
ระบบชลประทานน้ําเค็ม  2.  เกษตรกรมีสวนรวม  2.  มีการรวมกลุม  - ตลอดป  - ผลผลิตสัตวน้ําไดมาตรฐาน ประเมินอยูในภาคผนวก

ปลอดภัยไรสารพิษ
 3.  ฟารมเลี้ยงไดมาตรฐาน  3.  ผานการประเมินมาตรฐาน GAP  - ตลอดฤดูกาลเลี้ยง  - สิ่งแวดลอมไมต่ํากวามาตรฐาน

จากศูนยศึกษาการพัฒนา ตอรุน

อาวคุงกระเบนฯ
 4.  ผลผลิตสูง  4.  ผลผลิตไมนอยกวา 500 กก./ไร  - ตลอดป
 5.  คุณภาพน้ําเขาและออก  5.  ตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออก  - 1-2 ครั้ง/เดือน
ไดมาตรฐาน
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3. การจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม

    3.1  ดานประมง  1.  คุณภาพน้ําจากการเลี้ยงกุง  1. วัดคุณภาพน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุง  - 3 ครั้ง/ป  - คุณภาพน้ําทะเลไมต่ํากวา รายละเอียดวิธีการอยูในภาค
ไดมาตรฐาน โดยผานการบําบัด มาตรฐาน ผนวก
 2. คุณภาพดินไดมาตรฐาน  2. วัดคุณภาพดินในคลองน้ําทิ้งและใน  - 3 ครั้ง/ป

และในอาวสํารวจจํานวนชนิดของ  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ รายละเอียดวิธีการอยูในภาค
สัตวน้ําในแตละแหลงอาศัย ผนวก

 3. ปริมาณสัตวน้ําและความชุกชุม
     3.1 ความอุดมสมบูรณทางชนิด สํารวจจํานวนชนิดของสัตวน้ําใน
(Species Richness) แตละแหลงอาศัย

1.  ระบบนิเวศปาชายเลน  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ
2.  ระบบนิเวศหาดโคลน  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ
3.  ระบบนิเวศหาดหิน  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ
4.  ระบบนิเวศแนวปะการัง  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ
5.  ระบบนิเวศแหลงหญาทะล  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ
6.  ระบบนิเวศหาดทราย  1 ครั้ง/ป  - จํานวนชนิดที่พบ

    3.2 ความหนาแนนของสัตวน้ําใน สํารวจความหนาแนนของสัตวน้ําในแต
แตละกลุมในพื้นที่ กลุม (ตัว/พื้นที่)

1. กลุมครัสเตเซียน (กุง, ปู) ชวงฤดูกาล  - จํานวนตัว/พื้นที่ วัดผลผลิตที่จับไดโดยวิธีอวนรุน
2. กลุมหอย (หอยฝาเดี่ยว, หอยฝาคู)  1 ครั้ง/ป  - ตัว/ชนิด/ตารางเมตร Quantitative Samplings**
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3. กลุมปลา  1 ครั้ง/ป  - จํานวนตัว/พื้นที่ วัดผลผลิตที่จับไดโดยวิธีอวนรุน
4.  ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจแตละ
ชนิด (ชวงฤดูกาล)
     ปริมาณผลผลิตที่จับรวม
    4.1  กุงแชบวย 1.วัดผลผลิตที่จับไดดวยอวนจมกุง ชวงฤดูกาล  - กิโลกรัม/ราย เก็บขอมูลจากกลุมชาวประมง

บริเวณชาดหาดแหลมเสด็จ
     4.2 ปูมา 1. วัดผลผลิตที่จับไดดวยลอบดักปู ชวงฤดูกาล  - กิโลกรัม/ราย/วัน เก็บขอมูลจากกลุมชาวประมง

ภายในอาวคุงกระเบน
     4.3 ขนาดของปูมาที่จับได 1. วัดขนาดลูกปูมาที่จับได ในรอบป  - เซนติเมตร/ตัว สุมวัดขอมูลจากผลผลิตที่จับได
ภายในอาวคุงกระเบน (Size Distribution)
 5.  ความอุดมสมบูรณของ
แหลงหญาทะเลแตละชนิด
      5.1 พื้นที่ของแหลงหญาทะเล 1.วัดปริมาณพื้นที่แหลงหญาทะเล  1 ครั้ง/ป  -  ตารางกิโลเมตร
แตละชนิด แตละชนิดในอาวคุงกระเบน
     5.2 มวลชีวภาพของหญาทะเล 2. ชั่งวัดหามวลชีวภาพของ  1 ครั้ง/ป  -  กิโลกรัม/ตารางเมตร
แตละชนิด หญาทะเลในแตละชนิด

   3.2  ดานปาชายเลน
         1.  งานปลูกปาชายเลน 1.  เปอรเซนตการรอดตาย  -  เปอรเซ็นตการรอดตาย วัดปละ 1 ครั้ง  - ทําใหมีตนไมเพิ่มขึ้น

 - เปนแหลงตนน้ําลําธาร
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 - เปนแหลงไมใชสอยและอาหารของ
ชุมชน
 - เปนแหลงที่อยูอาศัยของแหลง
อาหารของคนและสัตว

         2.  งานบํารุงปาชายเลน 1.  เปอรเซนตการรอดตาย    -  เปอรเซ็นตการรอดตาย วัดปละ 1 ครั้ง  - ทําใหมีตนไมเพิ่มขึ้น
2.  อัตราการเจริญเติบโตของตนไม    -  อัตราการเจริญเติบโต/ป วัดปละ 1 ครั้ง  - เปนแหลงตนน้ําลําธาร
3.  อัตราการปกคลุมของเรือนยอด    -  เปอรเซ็นตการปกคลมุพื้นที่ 1 ครั้ง ตอ 5 ป  - เปนแหลงไมใชสอยและอาหารของ  - ระยะเวลาการวัดอัตราการ

ไมประดับ สูง ชุมชน ปกคลุมของเรือนยอดในกรณี
หากเกิดภัยพิบัติโรคพืช - แมลง
ใหทําการวัดการปกคลุมของ
เรือนยอด ณ ปนั้น ดวย

4.  ความหลากหลายของชนิด กลาง  ต่ํา
พันธุไม   -  ชนิด/พื้นที่ วัดปละ 1 ครั้ง  - เปนแหลงที่อยูอาศัยของแหลง

  -  ชนิดพรรณพืชในปา อาหารของคนและสัตว
 -  เพิ่มคุณคาทางสิ่งแวดลอม

        3. งานปรับปรุงระบบนิเวศ 1. อัตราการเจริญเติบโต    -  อัตราการเจริญเติบโต/ป วัดปละ 1 ครั้ง  - ทําใหมีตนไมเพิ่มขึ้น
            ปาชายเลน 2. อัตราความหนาแนนของพันธุไม    -  จํานวน/หนวยพื้นที่ วัดปละ 1 ครั้ง  - เปนแหลงตนน้ําลําธาร

3. ความหลากหลายของชนิดพันธุไม    -  ชนิด/พื้นที่ (พรรณไม) วัดปละ 1 ครั้ง  - เปนแหลงไมใชสอยและอาหารของ
ชุมชน
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4. การปกคลุมเรือนยอด    -  เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่ วัดปละ 1 ครั้ง  - เปนแหลงที่อยูอาศัยของแหลง
      โครงสรางเรือนยอดระดับ สูง กลาง
่

วัดปละ 1 ครั้ง อาหารของคนและสัตว
5. ดัชนีความสําคัญของพรรณไม    -  การเปลี่ยนแปลงชนิดปาและชนิด วัดปละ 1 ครั้ง

      พรรณพืช
6. ผลผลิตการรวงหลนของเศษไมใบ    -  น้ําหนักแหง ตัน/ไร/ป วัดปละ 1 ครั้ง  - เปนแหลงอนุรักษควบคุม
   ไมในปาชายเลน บรรยากาศในพื้นที่ตนน้ําลําธาร
7. ปริมาณธาตุอาหารที่ผลิตไดจาก    -  วิเคราะห  ธาตุอาหารจากเศษไมใบ วัดปละ 1 ครั้ง
       เศษไมใบไมในปาชายเลน        ไมที่รวงหลน กก./ไร/ป

       4.  งานเพาะชํากลาไม 1. ปริมาณการขอรับกลาไม     -  จํานวนผูขอรับกลาไม (ราย/ตน/ป) ตค. - กย.  - พื้นที่ปาเพิ่มขึ้น
            ปาชายเลน 2. ปริมาณกลาไมที่แจกจาย     -  จํานวนกลาไม (ตน/ป) ตค. - กย.  - ปริมาณไมใชสอยเพิ่มขึ้น

3. การรอดตายของกลาไมหลังการปลูก     -  จํานวนกลาไม (ตน/ป) วัดปละ 1 ครั้ง  -  สงเสริมสนับสนุนประชาชนองคกร  - โดยทําการวัดในปแรกของ
ใหปลูกตนไมมากขึ้น การปลูกพืช ตอเนื่องไปจนถึง

5 ป เมื่อพืชเติบโตแลว
        5.  งานศึกษาวิจัยดาน 1. ผลงานทางวิชาการ     -  ผลการศึกษา (เรื่อง/ป ตค. - กย.  -  การจัดการทรัพยากรปาไมใหเกิด
             ปาชายเลน 2.การถายทอดสูประชาชนนําไป     -  การตีพิมพเผยแพร (ครั้ง/ป) ตค. - กย. ประโยชนและยั่งยืน

   ขยายผล     -  การประชุมสัมมนา (ครั้ง/ป) ตค. - กย.
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คูมือการเตรยีมตัวอยางดิน 
เพื่อการวิเคราะหและเก็บตัวอยางวัดดานการพัฒนาที่ดิน 

 

1. คํานํา 
 

ดิน  ตามหลักวิชาปฐพีวิทยา  หมายถึง  วัสดุแรและวัสดุอินทรียที่ไมเกาะตัวกันหรือ
เชื่อมตัวกันแข็งที่ปรากฏอยูบริเวณผิวโลกและเปนตัวกลางธรรมชาติสําหรับการเจริญเติบโตของพืชอัน
เปนผลมาจากขบวนการเกิดดินและการสรางดิน 
  ดินที่ถือวามีอิทธิพลและมีประสิทธิภาพตอการเจรญิเติบโตและใหผลผลิตของพืชนั้น มี
ขอกําหนดวาตองมีอนุภาคละเอียดเล็กกวา  2  มิลลิเมตร  และพิจารณาภายในความลึก 200 ซม. จาก
ผิวดิน ซึ่งหมายความวาดินที่มีเนื้อละเอียดและลึกจะมีอิทธิพลโดยตรงและโดยออมตอพืชที่ปลูก เชน 
ปริมาณการดูดซับน้ํา ธาตุอาหาร รวมถึงการปลดปลอยใหออกมาเปนประโยชนตอพืช สวนดินที่อยูลึก
กวา 200 เซนติเมตรจะไมนํามาพิจารณา เนื่องจากอยูลึกเกินกวารากพืชที่ชอนไชลงหาธาตุอาหารและ
น้ําหรือมีอิทธิพลนอยมากตอการเจริญเติบโตหรือการใหผลผลิตตอพืชที่ปลูก 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่ดินนานัปการ รวมทั้งทรงพระราชทานคําจํากัดความวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม 
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้ 
 แรธาตุ ที่เรียกวา ปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 

1. N (nitrogen) ในรูป nitrate 
2. P (phosphorus) ในรูป phosphate 
3. K (potassium)  
และแรธาตุอ่ืน ๆ O H Mg Fe  
มีระดับ เปร้ียว ดาง ใกลเปนกลาง (pH7) 
มีความเคม็ ตํ่า 
มีจุลินทรีย 
มีความชืน้พอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 
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ดังนั้นถาจะทําใหดินทั้งหลายเหมาะแกการปลูกพืชเกษตร จําเปนตองทําใหดินที่มี
คุณสมบัติตาง ๆ ดังกลาวมีแรธาตุอาหารเพียงพอ ไมเปร้ียว ไมเค็ม มีอินทรีวัตถุที่ไดจากการยอยสลาย
เศษพืชโดยจุลินทรียอยางเพียงพอ มีความชื้นเหมาะสมและรวนซุย ยิ่งไปกวานั้น ดวยพระปรีชา
สามารถทรงจําแนกสภาพดินที่มีปญหาของประเทศไทยตามภูมิภาคตาง ๆ และจัดตั้งศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อหาตนเหตุของปญหาและทดลองสืบหาวิธีการแกไขปญหาดินใน
ภูมิภาคนั้น โดยพระราชทานหลักการแกไขปญหาดวยวลีที่กะทัดรัดเรียบงาย และไดใจความ คือ 
ปรับปรุงน้ํา ปรับปรุงดิน และเลือกกิจกรรม (พืช สัตวเลี้ยง) 
 
2.  การกําหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในพื้นที่โครงการศูนยศกึษา
การพัฒนา ฯ 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   อันประกอบดวยศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  ทั้ง   
6 ศูนยที่มีแนวทางในการดําเนินงานหลายดาน อาทิ ดานการพัฒนาที่ดิน ดานการพัฒนาการเกษตร 
ดานการพัฒนาปาไม ดานการพัฒนาแหลงน้ํา และดานเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดและเปนรูปธรรม จึงไดกําหนดตัวชี้วัดขึ้น สําหรับใชเปนมาตรฐานในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 
  งานดานการพัฒนาที่ดิน ดานการพัฒนาการเกษตรและงานดานพัฒนาปาไม จะมี
ความเชื่อมโยงกันที่เกี่ยวของกับทรัพยากรที่ดิน ทําใหตัวชี้วัดบางตัวเปนตัวเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให
การศึกษาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดินที่จะใชเปนขอมูลพื้นฐานกอนการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
ขณะศึกษาหรือหลังศึกษาถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ     จึงจําเปนตองกําหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของดินขึ้นมา ความจริงคุณภาพของดินที่จะนํามาใชประเมิน ตามหลักวิชาการตองเปน
คุณสมบัติของดินที่วัดไดทั้งทางเคมีและกายภาพ ซึ่งมีมากมายนับสิบประการ บางประการตองใชการ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร ซึ่งยุงยากและใชเวลา ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและเพื่อความสะดวกจึงได
นําเอาคุณสมบัติของดิน  บางประการมาใชเทาที่จําเปน ซึ่งคุณสมบัติของดินดังกลาวคาดวาคงสามารถ
ชี้บงถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดินไดไมวาจะเปนทางบวกหรือลบ 
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 คุณสมบัติของดินที่สามารถนํามาใชเปนตัวชี้วัดเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง คุณภาพดินมี
ดังนี ้

2.1  คุณสมบติัทางกายภาพ ไดแก 
2.1.1  ความหนาของชัน้ดินบน (Surface soil หรือ A horizon) 
ดินชั้นบน หมายถงึดินชัน้บนสุดที่มีสีคล้าํอันเกิดจากการผสมคลุกเคลากันของเนื้อดิน

กับอินทรียวัตถุที่ไดจากการสลายตัวผพุังของเศษพืช สีของดินชั้นบนดังกลาวมักมสีีเปนสีเทาดํา หรือสี
ดํา ดินชัน้บนอาจบาง หรือหนาขึ้นอยูกับลักษณะพชืพรรณที่ข้ึน การใชประโยชนทีดิ่น การจัดการดิน 
และการชะลางพงัทลายของดิน (Soil erosion)  
 ความหนาของดินชั้นบนสามารถกําหนดไดดังนี ้
  ถาดินบนหนานอยกวา 10 ซม. ถือวา มหีนาดินบาง 
  ถาดินบนหนา 10 – 20 ซม. ถือวา มหีนาดินหนาพอประมาณ 
  ถาดินบนหนา  20 – 30  ซม. ถือวา มีหนาดินหนา 

2.1.2  ความรวนซยุของดินชั้นบน  
ความรวนซุย หมายถงึการทีดิ่นมีกอนโครงสรางเปนเม็ดเล็ก ๆ รวนซุย  

เมื่อสัมผัสดวยมือ สามารถกําหนด ลักษณะของความรวนซุยไดดังนี ้
รวนซุยมาก  : เหมือนดินผสมถุงขายเพื่อปลูกตนไม 
รวนซุยปานกลาง : ดินแตกเปนกอนเล็ก ๆ และแนนทึบเล็กนอย 
รวนซุยเลก็นอย : ดินคอนขางแนนทึบ ไมแตกเปนกอนเล็ก ๆ 
ไมรวนซุย  : ดินแนนทึบมาก ยากในการทําใหแตก 

 
  การวัดความรวนซุยของดินสามารถกระทําไดเชิงปริมาณ โดยการหาความหนาแนน
รวม (Bulk density) โดยมีหนวยเปนน้ําหนักของดิน ตอปริมาตรที่กําหนด หรือดิน 1 ลูกบาศก
เซนติเมตร มีน้ําหนักเปนกรัมเทาใด (gm/c.c.) คาความหนาแนนรวม (Bulk density) ของดินที่ใชเปน
ตัวเลขอางอิง ถามีคาเกิน 1.7 กรัม/ซีซี ถือวาดินแนนไมรวนซุย ยิ่งตัวเลขสูงเทาใด ดินจะแนนมากขึ้น
เทานั้น ดินที่ถือวารวนซุยดีควรมีคาความหนาแนนรวมนอยกวา 1.3 กรัม/ซีซี. 

2.1.3   ความชื้นของดิน 
 การวัดความชืน้ของดินอาจทําไดลําบาก และจําเปนตองใชเครื่องมือทางวทิยาศาสตร

ถาตองการวัดออกมาใหเปนตัวเลข ยิง่ไปกวานั้นจาํเปนตองมีระยะเวลา และระดับความลกึของดนิทีว่ัด
ความชืน้ควบคูกันไปดวยเสมอ ดังนั้นเพื่อใหได  ขอมูลดานความชืน้ของดินพอสงัเขป อาจดูเพียงชั้นดิน
บนวาดินชืน้หรือไม และชื้นประมาณกีว่ันในแตละเดือน ถาดนิชื้นพอสังเกตไดโดยใชมือสัมผัส หรือเมื่อ
เอาดินมากาํไวในมือ ซึ่งนาจะใหความรูสึกแตกตางกนัเมื่อสัมผัสกับดินแหง สําหรับการวัดความชืน้ของ
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ดินเชิงปริมาณ ทีท่ําไดงายที่สุด คือ การเก็บตัวอยางดนิในสนาม ชัง่น้ําหนกัไว อบแหงประมาณ 100 °ซ   
ชั่งน้าํหนักดนิอีกครั้ง น้าํหนกัสวนทีห่ายไป คือปริมาณความชืน้ของดินในสนาม 

2.1.4  การชะลางทลายของดิน (Soil erosion) 
  การชะลางพังทลายของดิน สามารถสงัเกตเห็นไดชัดเจนในสนาม ณ. จุดทีท่ําการ
ตรวจสอบ ใหสังเกตดูวาดินนั้นมกีารชะลางพงัทลายเกิดขึ้นในรูปแบบใดบางดังนี ้

1.  หนาดินไมถูกชะลางพังทลาย 
  2.  หนาดินถูกชะลางพงัทลายไปบางออกเปนแผนบาง ๆ (Sheet erosion) 
  3.  หนาดินถูกชะลางพงัทลายออกไปเปนรองเล็ก ๆ (Rill erosion) 

4.  หนาดินถูกชะลางพงัทลายออกไปเปนรองลึกขนาดใหญ (Gully erosion) 
  ถา Soil erosion เปนแบบ Gully erosion ถือวา Soil erosion นัน้รุนแรงมาก 
  วิธีการศึกษาการชะลางพังทลายของดิน ที่กระทําการเชิงปริมาณ ไดแกการทํา Soil 
erosion plot หมายถึง การทําแปลงขนาดอยางนอย 36 ตรม. โดยการวางแปลงตามความลาดชนั กวาง
ประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 9 ม. สวนทายแปลงหรือสวนเอียงลาดของแปลงทําบอดักตะกอนดิน      
เก็บตะกอนดินและน้ําไปชั่งก็จะทราบปริมาณดินที่ตกลงมาในบอดักตะกอน ถารวมกันทั้งปก็จะทราบ
ปริมาณตะกอนตลอดป การสูญเสียดินจาก Soil erosion นิยมรายงานเปนน้ําหนักของดินมีหนวยเปน
จํานวนตัน/ไร/ป 
 2.2  ลกัษณะทางเคม ี
  ลักษณะทางเคมีของดินที่วัดไดจะเปนคาทางเคมี  ที่จําเปนตองใช เครื่องมือ
วิทยาศาสตรมาวิเคราะห คาเคมีหลักๆ ที่จะนํามาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพทางเคมีของดิน โดยมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจํา มีดังนี้ 

2.2.1    คา pH (คาความเปนกรดดางของดิน) 
2.2.2 คา EC (คาการนําไฟฟาของดิน ที่สามารถแปลงมาเปนคาความเค็มของดิน

ได) นิยมใชวัดในกรณีที่ดินมีเกลือ หรือ เปนดินเค็ม 
2.2.3 ปริมาณอินทรียคารบอน (Organic carbon) มีคาออกมาเปน 

เปอรเซนต ถาคูณดวย factor 1.724 จะเปนคาเปอรเซนตของอินทรียวตัถุ 
  2.2.4    ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช (Available phosphorus) ใชวิธี
Bray II  

2.2.5    ปริมาณธาตุพอแตสเซียม ที่เปนประโยชนตอพืช (Available potassium) ใช
วิธี NH4OAc 
   ในกรณีที่ดินเปนกรดจัดหรอืเปนดินเปรี้ยวจัดนอกจากจะวิเคราะหหาคา pH 
แลว จําเปนตองวิเคราะหหาคา Al และ Fe ดวย 
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   คาทางเคมีตาง ๆ ที่นาํมาใชประเมินสามารถกําหนด Rating โดยประมาณได
วาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ปานกลาง หรือสูง 
   การวิเคราะหทางเคมีของดนิ จาํเปนตองทําในหองปฏิบัติการ แตการวัดคา 
pH หรือคา EC สามารถใชเครื่องมือสําเรจ็รูปที่สามารถวัดไดในสนาม 
 
3. วิธีการศึกษาดินและการเก็บตัวอยางดิน 

การศึกษาดินและเก็บตัวอยางดินโดยทั่วไปมี 2 ประเภท ไดแกการศึกษาดิน และเก็บ
ตัวอยางดินจากหนาตัดของดิน (Soil profile) จากหลุมดินที่ขุด (Soil pit) เพื่อสงเขาวิเคราะหหา
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ใชในการศึกษาดินขั้นพื้นฐานที่สามารถนําไปใชเปนขอมูลหลัก (Base 
line data) สําหรับประเภทที่ 2 เปนการศึกษาดิน   และเก็บตัวอยางดินในระดับความลึก    0-15 ซม. 
และ 15 – 30 ซม. เพื่อสงวิเคราะหหาคุณสมบัติของดิน ที่ใชเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ดิน โดยจะดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนประจําตามระยะเวลาที่กําหนด  

  เพื่อประโยชนในการจัดทําระบบ GIS พื้นที่ทดลองทุกแปลงควรมีแผนผังที่เปน
ภาพถายทางอากาศหรือภาพลายเสน เพื่อใชเปนแผนที่พื้นฐานในการศึกษาและวางแผนการทดลอง 
เชน ใชในการวางผังแปลงทดลอง การกําหนดจุดเจาะ การเก็บตัวอยางดินเพื่อกําหนดตํารับการทดลอง 
พรอมบันทึกการใชประโยชนที่ดิน ประวัติการใชที่ดิน และการจัดการตาง ๆ เอาไวดวย 
  รายละเอียดในการศึกษาดนิและเก็บตัวอยางดนิ ทั้ง 2 ประเภททีก่ลาวมาแลวขางตน 
พออธิบายไดดังนี ้

3.1 การศึกษาดิน การทาํคําบรรยายหนาตัดดิน (Profile description) และการเก็บ
ตัวอยางดินในแตละชั้นดิน (Soil horizon)  

การศึกษาดินและการเก็บตัวอยางดินจากหนาตัดดิน (Soil profile) มักจะกระทํา
ภายหลังจากที่มีการคัดเลือกพื้นที่ทดลองไดแลว โดยผูเก็บตัวอยางดินตองศึกษาดินเบื้องตนกอน 
เพื่อใหไดตัวแทนที่ดีของพื้นที่ประจําแปลงทดลอง พื้นที่ศึกษาจะตองเปนพื้นที่ที่ไมรบกวนงานทดลอง 
เนื่องจากมีการขุดหลุมดินขนาดใหญประมาณ 1x2x2 เมตร หรือถึงชั้นหินแข็ง มีการนําดินลางขึ้นมาไว
บริเวณขางเคียงและพื้นที่เปนหลุมลึก 
  การทําคําบรรยายหนาตัดดินตามมาตรฐานสากล มีการแบงชั้นดิน ศึกษาลักษณะและ
สมบัติดินแตละชั้น เชน สีดิน เนื้อดิน จุดประสี โครงสรางดิน ปริมาณรากพืช ส่ิงที่มีชีวิตในดิน และ
ส่ิงเจือปนในดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน และความ    ตอเนื่องของชั้นดิน เปนตน (ดูตัวอยาง
รูปแบบหรือแบบฟอรมการทําคําอธิบายหนาตัดดินประกอบ) 
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  เก็บตัวอยางดนิแตละชั้นดนิโดยใหกระจายสม่ําเสมอ แลวใสถุงพลาสติกใหไดน้ําหนกั
ประมาณ 2 กก. สําหรับสงไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน และการเก็บตัวอยางดิน
แบบทอ (core) แตละชั้นดิน (2 ตัวอยาง/ชัน้) เพื่อใชหาความหนาแนนของดิน ความซาบซึมน้ําของดิน 
ความจุความชื้นดินสนามและความจุความชื้นดินเหีย่วเฉาถาวร เปนตน  
  การศึกษาดินและการเก็บตัวอยางดนิจากหนาตัดของดิน (Soil profile) จะเก็บคร้ังแรก
เพียงครั้งเดียวจากนั้นสงตัวอยางดนิวิเคราะหในหองปฏิบัติการที่กรมพัฒนาที่ดิน กทม. ขอมูลทัง้หมด
จะเก็บไวเพื่อใชเปนขอมูลข้ันพืน้ฐาน (Base line data) 
  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอยางดินแตละชัน้ดิน (Soil horizon) ที่ไดจาก
การวิเคราะหดิน ไดแก  
  เนื้อดิน (Textural class), ความหนาแนนรวม (Bulk density), การซาบซึมของดิน 
(Hydraulic conductivity), ปริมาณความชื้นที่ดูดซับไวกบัดินที ่1/3 bar และ 15 bar  
 
  pH, EC, CaCo3 equivalent, N, O.C (Organic carbon), Ca, Mg, Na, K, CEC 
(Cation exchange capacity), Al, Fe, Extract acidity, Available K  และ  Available P 
  พื้นที่แปลงที่จะดําเนนิการจดัทําตัวชีว้ัดดานปาไม ดานการปลูกพืชเกษตร และดาน
การพัฒนาที่ดิน ทุกแปลงจะพยายามดําเนนิการศึกษาดนิ และเก็บตัวอยางดนิตามชั้นหนาตัดดินเพื่อ
สงวิเคราะห 
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ตัวอยางรูปแบบการทาํคําบรรยายหนาตัดดิน 
โครงการการจัดทําตัวชีว้ัดพื้นที่ศนูยศกึษาการพัฒนา ฯ 

ชื่อศูนยการศึกษา ฯ................................... 
 

ชื่อผูเก็บตัวอยางดิน :  ตองเปนนกัสํารวจดินดําเนนิการ                 
วันเดือนป(เกบ็ตัวอยาง)........................................................................................... 
สถานที่เก็บตัวอยาง................................................................................................. 
จุดพิกัด................................................................................................................... 
ชื่อชุดดิน................................................................................................................. 
การจําแนกดิน......................................................................................................... 
วัตถุตนกาํเนิดดิน..................................................................................................... 
สภาพพืน้ที่(ความตางระดับของพื้นที่ ความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ําทะเล)........... 
การระบายน้าํของดิน..............ความสามารถใหน้าํซึมผาน..............น้าํไหลบา............. 
ระดับน้ําใตดิน.................ลักษณะน้าํทวม.................ระยะเวลาและความถี.่............... 
ภูมิอากาศและปริมาณน้าํฝน.................................................................................... 
การใชประโยชนที่ดิน................................................................................................ 
อ่ืน ๆ....................................................................................................................... 

 
ตัวอยางคําบรรยายหนาตัดดิน  

(นิยมเขียนเปนภาษาอังกฤษเนื่องจากเปนวิชาการเฉพาะ) 
 

ชื่อชั้นดิน ความลกึ 
(เซนติเมตร) 

คําบรรยายชัน้ดิน 

Ap 0 - 15 สีดิน เนื้อดิน จุดประสี โครงสรางดิน ความรวนเหนยีวของดิน 
ปริมาณรากพชื ส่ิงเจือปนในดิน ปฏิกิริยาดิน และความตอเนื่องของ
ชั้นดิน  

B 15 - … เปนคําบรรยายชั้นดนิถัดมาจนถงึระดับความลึก 2 เมตร หรือถงึชั้น
หินพื้น 
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     รูปหนาตัดดิน (soil  profile) 
     ระดับความลึก : จากผิวดินถึงระดับความลึก 2 ม. 
     หรือจนถึงช้ันหินแข็ง  (hand bed rock)  หรือชั้น 
     ศิลาแลง (laterite crust) 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดินและเก็บตัวอยางดิน        เก็บตัวอยางดินตามชั้นดิน 
            จากหนาตัดดิน      (soil horizon) เพื่อสงวิเคราะห 
 

3.2   การศึกษาและเก็บตัวอยางดินในระดบัความลึก 0-15 ซม. และ  
15-30 ซม. 
  การศึกษาและเก็บตัวอยางดนิในประเภทนี ้เปนการเก็บ ณ. แปลงที่คัดเลือกมาเพื่อใช
ในโครงการตัวชี้วัดดานการเกษตร ดานปาไม หรือดานการพัฒนาที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.2.1 การศึกษาทางกายภาพ 
(1) การวัดความหนาแนนของหนาดนิ (A horizon)   

   การศึกษาความหนาของหนาดินในแปลง อาจทาํไดโดยการเปดหนาดนิวัด 
(การศึกษาทุกครั้งอยูใกลบริเวณเดิม) ถาเปนแปลงเกษตรทําการวัดความหนาปละ 2 คร้ัง (กอนและ
หลังปลกูพืช) สําหรับการศึกษาความหนาของหนาดินในพืน้ที่ปา ทาํการวัดความหนาปละ 3 คร้ัง/ป 
(ในชวงตนฤดฝูน หลังฤดูฝนและกอนฤดูฝน หรือประมาณ 4 เดือน/คร้ัง) 
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หนาดินจะมีสีดําคล้ําเนื่องจากมีอินทรียวัตถุผสม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        หนาดินบาง            หนาดินหนาพอประมาณ              หนาดินหนา 
     (หนา < 10 ซม.)               (หนา 10-20 ซม.)                (หนา > 20 ซม.) 
 
 (2)  การเก็บตัวอยางดินเพื่อวัดความรวนซยุหรือความหนาแนนของดนิชั้นบน 
(เก็บระดับความลึกที่ 0-15 ซม. และ 15-30 ซม.) 
 ปาดหนาดินใหเรียบ ใชวงแหวนสแตนเลส (core) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
7.5 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร วางดานคมกับแนวตั้งฉากกับพื้น คอย ๆ ตอกใหฝงดินจมลงไป
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ขุดรอบ ๆ และงัดขึ้นมาปาดใหเรียบดวยมีดบางที่คมทั้งสองดาน ปดฝาครอบ
และยึดดวยกระดาษกาว เขียนรายละเอียดบนกระดาษกาว นําตัวอยางดินเขาหองปฏิบัติการ หลังจาก
นั้นเทดินออก ผ่ึงดินใหแหงและนําไปชั่งน้ําหนัก (Ms : กรัม) 
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สูตรการคํานวณปรมิาตรวงแหวนสแตนเลซ (Vb) = πr2xh 
  (r : รัศมีของวงแหวนสแตนเลส มหีนวยเปนเซนติเมตร h : ความหนาของวงแหวนสแตนเลส มหีนวย  
เปนเซนติเมตร และ Vb : ปริมาตร มีหนวยเปนลกูบาศกเซนติเมตร)     
    (Db : bulk density) = น้ําหนักดิน   (กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) 
                             ปริมาตร 
  คาความหนาแนนรวมโดยทัว่ไปมีคาประมาณ 1.3 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งถือวา
เหมาะสมสาํหรับการปลูกพชื ถาคาความหนาแนนรวมมากขึ้น ดินนัน้จะแนนมากขึ้น ถามีคามากกวา 
1.7 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ถือวาเปนดนิแนนมากและไมเหมาะสมตอการปลูกพชื 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพแสดงขั้นตอนการเก็บตัวอยางดินเพื่อวัดความหนาแนนรวม 
 
 
 
 
 
 

                           ดินรวนซุย                                            ดินแนนทึบ 
                  (คาความหนาแนนรวม               (คาความหนาแนนรวม 
                     ประมาณ 1 gm/c.c.)                 ประมาณ 2.2 gm/c.c.) 
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 (3)  วิธีการเก็บตัวอยางดินเพื่อหาความชื้นในดิน 
 เปดหนาดินลึกประมาณ 30 ซม. และสุมเก็บตัวอยางดิน 2 ระดับความลึก       
(0-15 ซม. และ 15-30 ซม.) ปริมาณเทาหัวแมมือใสกลองอะลูมิเนียมขนาดเสนผาศูนยกลาง               
5 – 7 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ปดฝาดวยกระดาษกาว เพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา รีบนําไปชั่งโดย
นํากระดาษกาวออกทิ้ง (น้ําหนักดินชื้น + น้ําหนักกลองอะลูมิเนียม) 
 อบที่อุณหภูมิ 105-110 °C เปนเวลา 12 ชั่วโมง ทําใหเย็นในเครื่องดูด
ความชืน้และน้ําหนกัดินแหง 
 ชั่งน้าํหนักกลองอะลูมิเนียม และนาํน้าํหนกัอะลูมิเนียมไปลบจะไดน้ําหนกัดิน
ชื้นและน้าํหนกัดินแหง 
 นําน้ําหนกัดินแหงไปลบน้าํหนกัดินชืน้จะไดปริมาณน้ําในดิน 
   
 ความชื้นในดิน = ปริมาณน้ําในดิน x 100    เปอรเซ็นต  
                             น้ําหนักดินแหง 
 

 
การเก็บตัวอยางดิน 

เพื่อวิเคราะหความชื้นในดิน 
 
 

(4) การวัดการสูญเสียของดินจากการชะลางพงัทลาย 
(soil erosion) 

(4.1) การใชวิธีสังเกตในสนามเพื่อตรวจดูรองรอยของการกัดเซาะ 
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(4.2) การทาํแปลงเพื่อเก็บตะกอนดิน (soil  erosion plot ) 
-  วางแปลงตามความเหมาะสมและมีขนาดไมนอยกวา 

           36 ตารางเมตร (4 x 9 ม.) โดยวางตาม Slope (Slope  
       ของพื้นทีต่อง > 3%) 

- ฝงสังกะสีรอบแปลงสูงประมาณ  30  เซนติเมตร 
- ปลายแปลงฝงทอซีเมนตขนาด 60-100 ซม. 2-3 ทอยาว 

ตามขนาดของแปลงเพื่อรองรับตะกอน 
       -     เพื่อใหการตกตะกอนเร็วขึ้นใชสารสมแกวง 
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- หลังฤดูฝนทุกครั้งกวาดตะกอนทาํใหแหงแลวนาํมาชัง่
น้ําหนกั หรืออาจทาํเปนระยะ ๆ ถาเกรงวาน้ําจะลนทอ
พาตะกอนหายไป 

- ตะกอนที่ชั่งน้าํหนักไดจะเปนน้าํหนักของตะกอนดินตอ
แปลงตามขนาดที่กาํหนด จากนัน้สามารถนํามาคาํนวณ
เปนปริมาณดนิทีถู่กชะลางพังทลายหายไปเปนปริมาณ
ตันตอไรตอปได 

 
ตัวอยาง การคํานวณปริมาณตะกอน = น้ําหนกัตะกอน x 1,600 ตรม.   ตัน/ไร/ป 

                                                                   36 ตรม. X 1,000 
 
  

 แปลงเกบ็ตะกอนดินที่ถูกชะลางพังทลายและถกูพดัพา
มากับน้าํฝน (soil erosion plot) 

 
 
  
 3.2.2  การเกบ็ตัวอยางดินระดับความลกึ 0-15 ซม. และ 15-30 ซม. เพื่อวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมี   

(1) วิธีการเก็บตัวอยางดนิ 
(1.1) การเก็บตัวอยางดินโดยใชพลั่วขุด 

   กอนเก็บตองถางหญา  กวาดเศษพืช  หรือวัสดุแปลกปลอมออกจาก
หนาดินเสียกอน แลวใชพลั่ว จอบ หรือเสียม ขุดหลุมใหดานที่จะเก็บตัวอยางเปนรูปหนาตัด สวนอีก
ดานลาดเอียง ดินที่ขุดอยาเอาไปกลบดานที่จะเก็บตัวอยาง    จากนั้นเก็บตัวอยางในระดับความลึก        
0-15 ซม. และ 15-30 ซม. 
 
  
 
 
 
 
 



 78

(1.2) การเก็บตัวอยางดินโดยใชสวานเจาะ 
  การเก็บตัวอยางดินโดยใชสวานเจาะดิน  ตอง ระวังระยะให
ถูกตอง การเก็บตัวอยางดินออกจากสวานพยายามเก็บดานปลายสวาน เพื่อปองกันการปะปนของดิน
ชั้นอื่น ถาไดตัวอยางดินนอย อาจเจาะอีกจุดบริเวณใกลเคียงแลวนําเอามาผสมกันเปน 1 ตัวอยาง การ
เก็บตัวอยางดินตองระมัดระวังใหไดตัวแทนของดินแตละชั้น โดยไมมีดินชั้นอื่นปะปน เก็บตัวอยางละ
ประมาณ 1 กก. 
 
 
 
 
 
 
 
                       เจาะ                                แกะดินออกจากสวาน 
 
 
 
 
 
 
 
       
        เรียงดินที่แกะออกจากสวาน                  เก็บดินตัวอยางใสถุง 
             ตามระดับความลึก 
 

(2) จุดเก็บตัวอยางดิน และการรวมตัวอยางดนิ (composite sample) 
  ถาคิดเปนเนือ้ที่เฉลี่ย ใหเกบ็ตัวอยางดิน 1 จุด ตอพื้นที ่20 ตารางเมตร 
ถาแปลงมีขนาด 100 ตารางเมตร ใหเก็บ 5 จุด แลวนาํมารวมกันเปน 1  ตัวอยาง ตามระดับความลึกที ่
0-15 ซม. และ 15-30 ซม.  
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 วิธีการรวมตัวอยางดนิใหทําดังนี ้
(2.1)  นาํดินแตละชั้นมาที่เกบ็ใสถังพลาสติก โดยเอามา 

เพียง 1 ใน 3 สวน โดยแยกถังเก็บตัวอยางที ่0-15 ซม. และที่ 15-30 ซม. 
   (2.2)  ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือวาเปนตัวอยางดินที่เปนตัวแทน
ของที่ดินแปลงนั้น เนื่องจากดินมีความชื้นจึงตองทําใหแหงโดยเทดินในแตละถังลงบนแผนผาพลาสติก
หรือผายาง แยกกันถังละแผนเกลี่ยดินผึ่งไวในที่รมจนแหง ดินที่เปนกอนใหใชไมทุบใหละเอียด
พอประมาณแลวคลุกเคลาใหเขากันจนทั่ว 

 (2.3)  ตัวอยางดินที่เก็บในขอ 2.2  อาจมีปริมาณมากแบงสงไป
วิเคราะหเพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ วิธีการแบงเกลี่ยตัวอยางดิน แผใหเปนรูปวงกลมแลวแบงผากลาง
ออกเปน 4 สวน หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ใสในถุงพลาสติกที่สะอาด 
 
 
 
  
 
 
 
     เอาดิน 1 ใน 3 สวน มาใสลงในถัง                   เอาดินใสถัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบงเกลี่ยดินแลวเอามาเพียง 1 สวนใน 4 สวน ใสถุงพลาสติก 
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 (2.4)  นําดินจากถงุพลาสติกมาเทใสถาด  แลวเอาออก ผ่ึงลม 
จนกระทั่งใหดินแหงสนทิ อาจใชเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย 

 (2.5)  บดดินใหเปนผง โดยอาจใสครกตําเบา ๆ หรือเกลี่ยออกแลว
คลึงดวยขวดแกว 

 (2.6)  นําดินใสถุงพลาสติก บันทกึรายละเอียดลงในแบบฟอรมที่
กําหนด แลวสงไปยังหองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร กทม. 
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แบบฟอรมบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดิน 
โครงการจัดทําตัวช้ีวัดพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนา ฯ 

 
1. ชื่อผูสงตัวอยาง 
2. ที่อยูผูสงตวัอยาง 
3. ตัวอยางดินหมายเลข 

ระดับความลกึ      0-15 ซม.      15-30 ซม. 
4. วัน เดือน ป ทีเ่ก็บตัวอยางดนิ 
5. สถานที่เก็บตัวอยาง 

5.1 ชื่อศูนยศึกษาการพัฒนา 
5.2   ชื่อแปลง 
5.3   ลักษณะพืน้ที ่

   ที่ลุม     ที่ราบ 
   ที่ริมลําน้าํ     ที่ลาดเท 
   พื้นที่ภูเขา 

6. ลักษณะการใชประโยชน 
7. คาเคมีที่ตองการใหวิเคราะห 

   pH ในน้ํา     ใน kcl     Ec 
   O.C     N      avai p 
   avai k     Al      Fe  

หมายเหต ุ
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คูมือการเตรยีมตัวอยางพชืเพื่อการวิเคราะหและจดัเก็บขอมลู 
ดานการพัฒนาการเกษตร 

 
1. คํานํา 

ในการเก็บขอมูลและตัวอยางพืชเพื่อใชในการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหพืชที่
ไดไปประเมินผลทางวิชาการ  ผลการประเมินที่ไดจะนําไปใชเปนตัวชี้วัดของความยั่งยืนในดานการ
พัฒนาการเกษตรตอไป  กอนอื่นควรจะมีความเขาใจเปนอยางดีวาพืชทั่วไปนั้นจะดูดกินอาหารธาตุพืช
รวมทั้งสารที่เปนพิษหรือแรธาตุที่ละลายอยูในสารละลายดิน (Soil  Solution)  เมื่อสารเหลานี้เขาไปอยู
ในพืชจะเปลี่ยนรูปจากสภาพเดิมหรือยังคงอยูในสภาพเดิมก็ได  พวกที่เปลี่ยนจากสภาพเดิมเปน
สารประกอบอินทรียตาง ๆ  เชน กรดอะมิโน โปรตีน  ไฟติน  คลอโรฟลด และเอ็นไซมตาง ๆ  เปนตน  
และพวกที่ยังคงสภาพเดิมไมเปลี่ยนแปลง  เชน  ไอออนและโมเลกุลของสารหรือแรธาตุตาง ๆ ดังกลาว
เชนเดียวกับที่ละลายอยูในสารละลายดิน  เชน ไนเตรท (NO-

3)  แอมโมเนี่ยม (NH+
4) ไดไฮโดรเจน

ฟอสเฟท (H2PO-
4) และโพแทสเซียมไอออน (K+)  เปนตน 
พวกหลังนี้จะอยูในน้ําภายในเซลล (Cell Sap)  ของพืช  สารทั้งสองพวกนี้จะสะสมอยู

ในพืชกระจายกันอยูตามสวนตาง ๆ ของพืช  จึงเปนเหตุผลที่เชื่อไดวา  ถาในดินมีธาตุอาหารในรูปที่
เปนประโยชนตอพืชอยูเปนปริมาณมาก ก็ยอมจะมีธาตุอาหารชนิดนั้นอยูในพืชเปนปริมาณมากดวย  
ดังนั้นการวิเคราะหพืชจึงสามารถใชในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดินได 

การวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารจากสวนของพืชที่เหมาะสม  หรือที่เรียกวา “Plant 
Tissue Analysis”  จะบอกถึงปริมาณธาตุอาหารทีเปนประโยชนตอพืชในดินขณะที่วิเคราะหวามีมาก
นอยเพียงพอกับความตองการของพืชหรือไม  โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ไดกําหนดไวสําหรับ
พืชแตละชนิด  

สวนการวิเคราะหพืชทั้งตนหรือเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะเปนวิธีการ วิเคราะห
เพื่อที่จะไดทราบถึงปริมาณอาหารธาตุที่สะสมอยูในพืชทั้งตนหรือเฉพาะสวนนั้นตั้งแตพืชเร่ิมงอกมา
จนถึงขณะที่เก็บตัวอยาง  ปริมาณธาตุอาหารที่วิเคราะหไดนี้นําไปใชประเมินปริมาณการสูญเสีย        
ธาตุอาหารพืชที่ติดไปกับสวนของพืชที่เก็บเกี่ยวออกไปจากดินได  ทั้งนี้จะตองมีวิธีการเก็บและการ
เตรียมตัวอยางที่ถูกตองตามคําแนะนําการเตรียมตัวอยางพืชเพื่อการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลนี้ 
 
2.  วัตถุประสงคของการเก็บตัวอยางพืชเพื่อการวเิคราะห 
  เพื่อใหทราบถึงวิธีการเก็บและเตรียมตัวอยางพืชในการวิเคราะหและใชผลการ
วิเคราะหไปประเมินปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่ติดไปกับสวนของพืชทีเก็บเกี่ยวออกไปจาก
พื้นที่ในรูปของผลผลิต  และปริมาณธาตุอาหารพืชที่จะตองเพิ่มเติมกลับสูดินในรูปของปุย  เพื่อรักษา
ความสมดุลไวใหระบบการผลิตมีความยั่งยืน 
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3.  การเก็บตัวอยางพืชและขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง 
  3.1  การสุมเก็บตัวอยางพืชสวนที่นําออกไปจากพื้นที่ในรูปของผลผลิตทันทีหลังการ     
เก็บเกี่ยว 
  3.2  ตองสุมเก็บจากผลผลิต  และ/หรือสวนของพืชที่ตองนําออกไปจากพื้นที่  และ
ตองเปนตัวแทนที่ดีของผลผลิตพืชโดยรวม  ใหนําเอาตัวอยางใสในถุงกระดาษหรือถุงผา  พรอมทั้งระบุ
หมายเลขหรือรหัส  และมีรายละเอียดของตัวอยางแนบมาตางหาก เชน ชนิดพันธุ  พันธุ  อายุ สถานที่ 
(โครงการ)  วันที่เก็บและสงตัวอยาง  ชื่อผูสงและหนวยงานที่สง เปนตน แลวนําสงหองปฏิบัติการ
ภายใน 24  ชั่วโมง   
  3.3  การเก็บรักษาตัวอยางพืช  กรณีที่ไมสามารถสงตัวอยางไดภายใน 24  ชั่วโมง  
ควรเก็บตัวอยางที่บรรจุอยูในถุงกระดาษหรือถุงผาไวในตูเย็นหรือภาชนะที่มีอุณหภูมิตํ่าประมาณ            
5  องศาเซลเซียส  เพื่อลดการหายใจและกิจกรรมตาง ๆ ของเอนไซมในพืชตัวอยางหรือใหเกิดนอย
ที่สุด  หากใสตัวอยางในถุงพลาสติก  ควรเจาะรูใหน้ําระเหยไดและไมควรปดปากถุงแนนเพราะ
ตัวอยางอาจเนาเสียได 
  3.4  จํานวนหรือปริมาณตัวอยางผลผลิตทีเก็บเพื่อการวิเคราะหธาตุอาหารพืช 

1.  ผลไมขนาดเล็ก  เชน  พุทรา ลําไย  องุน  และสตรอเบอรี่  ตัวอยางละ    
1-2 กิโลกรัม   

2.  ผลไมขนาดกลาง  เชน  สมเขียวหวาน  มะมวง  และแอปเปล  ตัวอยางละ 
3-5  กิโลกรัม  

3.  ผลไมขนาดใหญ  เชน  มะละกอ และสับปะรด ตัวอยางละ 5 กิโลกรัม 
(แตจะตองไมนอยกวา 5 ผล) สําหรับกลวยใหเลือก 4 ลูก (เก็บติดแกน
เครือ) จากแตละเครือรวมกันตัวอยางละ 3-5 กิโลกรัม 

   4.  พืชไรประเภทขาวโพด  ขาว  ขาวฟาง  และถั่ว  ตัวอยางละ 1-2 กิโลกรัม 
   5.  พืชประเภทหัว  ตัวอยางละ 3-5 กิโลกรัม 
   6.  พืชประเภทกินใบ  ตัวอยางละ 2  กิโลกรัม 
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แบบบันทึกขอมูลตนทุนการผลิต 
ช่ือพืช .................................................................................    
พื้นที่ปลูก....................................................................ไร วันปลูก.....................................  
พื้นที่เก็บเกี่ยว ...........................................................ไร วันเก็บเกี่ยว.............................  
ผลผลิตรวม ..........................................................กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย............................................... กิโลกรัม/ไร 

รายการ จํานวนเงนิ (บาท) เฉลี่ยตอไร (บาท) หมายเหต ุ
ตนทนุผันแปร        

1 คาแรงงาน       
  - คาเตรียมดิน       
  - คาเตรียมพันธุและคาปลูก       
  - คาใสปุย       
  - คาฉีดพนสารปองกันกําจัดโรคและแมลง       
  - คาฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช       
  - คาใหน้ํา       
  - คาเก็บเกี่ยว       
  - คาใชจายหลังเก็บเกี่ยว       
  - คาดูแลรักษาอื่น ๆ (ระบุ)       

2 คาวัสดุ       
  - คาเมล็ดพันธุ/คาพันธุ       
  - คาปุยเคมี       
  - คาปุยคอก       
  - คาปุยหมัก       
  - คาปุยอินทรียอื่น ๆ (ระบุ)       
  - คาสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง       
  - คาสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช       
  - คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น       
  - คาอุปกรณและวัสดุการเกษตรอื่น ๆ (ระบุ)       

3 อื่น  ๆ       
  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร       
  - คาดอกเบี้ยและคาเสียโอกาสเงินลงทนุ       
  - คาใชจายอื่น ๆ (ระบุ)       

ตนทนุคงที ่       
  - คาภาษีที่ดิน  คาเชาที่ดิน หรือคาใชที่ดิน       
 - คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ     
   (ระบุ)        

ตนทนุรวม       

ตนทนุตอกิโลกรมั       

ราคาผลผลิตตอกโิลกรัม       

รายได         

รายไดสุทธ ิ       
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ตัวอยางการบันทึกบัญช ี
สมุดบันทกึรายรับ-รายจาย  (นางสม  ผิวงาม) 

วัน/เดือน/ป รายรับ รายจาย หมายเหต ุ

 รายการ จํานวนเงนิ 
(บาท) 

รายการ จํานวนเงนิ 
(บาท) 

 

1   พ.ค. 44   จายคาวัสดุและคาแรงงาน   
   ทําบอเลีย้งกบพรอมอปุกรณ 10,000  
  5 พ.ค. 44   ซื้อเครื่องสูบน้ํา 3,000  
  5 พ.ค. 44   ซื้อวัสดุทําทุนลอยบอเลี้ยงกบ 700  
10 พ.ค. 44   ซื้อลูกกบ จํานวน 400 ตัว 800  
10 พ.ค. 44   ซื้ออาหารกบ 400  
20 พ.ค. 44   จายคาไถที่ปรับเปน   
   แปลงผักสวนครัว 1,000  
27 พ.ค. 44   ซื้อพันธุผักสวนครัว 500  
27 พ.ค. 44   ซื้อปุยบํารุงดิน 300  
27 พ.ค. 44   ซื้อยาปราบศัตรูพืช 200  

รวมรายรับเดือนพฤษภาคม - รวมรายจายเดือนพฤษภาคม 16,900  
8 มิ.ย. 44   ซื้ออาหารกบ 500  
8 มิ.ย. 44   จายคาไฟฟา 160  

รวมรายรับเดือนมิถุนายน  - รวมรายจายเดือนมิถุนายน 660  
12 ก.ค. 44   ซื้ออาหารกบ 600  

รวมรายรับเดือนกรกฎาคม - รวมรายจายเดือนกรกฎาคม 600  
  5 ส.ค. 44   ซื้ออาหารกบ 700  
  5 ส.ค. 44 ขายผักสวนครัว 31 กิโลกรัม 500    
10 ส.ค. 44 ขายผักสวนครัว 35 กิโลกรัม 550    
20 ส.ค. 44 ขายผักสวนครัว 43 กิโลกรัม 600    
25 ส.ค. 44 ขายผักสวนครัว 42 กิโลกรัม 600    
 รวมรายรับเดือนสิงหาคม 2,250 รวมรายจายเดือนกรกฎาคม 700  
8 ก.ย. 44 ขายผักสวนครัว 45 กิโลกรัม 650    
8 ก.ย. 44 ขายกบเนื้อ 246 กิโลกรัม 19,750    
8 ก.ย. 44 ขายผักสวนครัว 50 กิโลกรัม 700    
   จายดอกเบี้ยเงินกู 1,035  

รวมรายรับเดือนกันยายน 21,055 รวมรายจายเดือนกันยายน 1,035  
 
 



 86 

วิธีการสํารวจและการเกบ็ขอมูลดานปาไม 
 

แนวทางในการเลือกตัวแทนของหมูไมตัวอยาง  
 

1. เลือกหมูไมที่เห็นวานาจะเปนตัวแทนของหมูไมทั้งหมดเพื่อทําการศึกษา  
2. เลือกหมูไมที่ทําการศึกษาโดยเอามาเพียงบางสวนของหมูไมทั้งหมดในสังคม อาจเลือกตาม

ความแปรผันในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผลการศึกษาครอบคลุมในทุกสภาพ  
3. เลือกหมูไมที่จะทําการศึกษาโดยวิธีการสุมแบบที่ใหทุกหมูไมมีโอกาสไดรับเลือกเทากัน  
 

ขนาด รูปราง และจํานวนแปลงตัวอยาง  
 

ขนาดของแปลงตัวอยางที่ใชกันในดานการศึกษาสังคมพืช   มีต้ังแตเปนจุดซึ่งหาพื้นที่
มิไดไปจนถึงแปลงขนาดใหญที่มีพื้นที่เปนตารางกิโลเมตร    การเลือกใชแปลงขนาดใดนั้นขึ้นอยูกับ
วิธีการสํารวจ   การวิเคราะหขอมูลและชนิดของพันธุพืชในหมูไมหรือสังคม    เร่ืองของขนาดแปลง
ตัวอยางนี้จะไดกลาวตอไปในเรื่องของวิธีการสุมตัวอยางในทางสังคมพืช      รูปรางของแปลงตัวอยาง
อาจเปนจุดซึ่งหาพื้นที่มิไดโดยไมมีดานหรือขนาดที่วัดได    ไปจนถึงแปลงที่มีขนาดใหญโตมีความ
กวางและความยาวเปนรอยเมตรขึ้นไป  ในการสํารวจสังคมพืชนักนิเวศวิทยาไดใชแปลงหลายรูปราง
ดวยกัน เชน จุด ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ส่ีเหลี่ยมผืนผา สามเหลี่ยม หรือวงกลม หรืออ่ืน ๆ ข้ึนอยูกับวิธีการ
สํารวจ   แปลงตัวอยางที่มีความยาวของดานโดยรอบนอยมักถือวาเปนแปลงที่ดีในเชิงของการลด
ความผิดพลาดในการนับและจําแนกขอมูล   แตบางครั้งก็ตองคํานึงถึงความสะดวกในการสรางแปลง
และการครอบคลุมความแปรผันดานตาง ๆ ของพื้นที่   แปลงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนแปลงที่วางแปลง
ไดงายที่สุด  แปลงสี่เหลี่ยมผืนผาสามารถครอบคลุมความแปรผันของพื้นที่ไดดี แปลงแบบนี้ในบางครัง้
อาจลดความกวางลงแตเพิ่มความยาวขึ้น  จนมีลักษณะเปนแถบของเสนแนวหรือบางครั้งไมมีความ
กวางเลยมีเฉพาะความยาวจนกลายเปนเสนไป เรียกกันวาการสํารวจแบบเสนแนว (line transect หรือ 
line sampling)  แปลงรูปสามเหลี่ยมมีเสนรอบรูปนอยแตทําการวางไดคอนขางยาก   แปลงวงกลมมี
เสนรอบรูปนอยสุด   แตเนื่องจากขอบเปนเสนโคงยากตอการวางและตัดสินใจในการบันทึกขอมูลวา
อยูในหรือนอกแปลง โดยเฉพาะแปลงที่มีขนาดใหญหรือตนพืชขนาดใหญมักไมสะดวกในการกําหนด
ขอบแปลง    จํานวนแปลงตัวอยางที่ใชในการสํารวจสังคมพืชข้ึนอยูกับความถูกตองที่ตองการ   การใช
จํานวนตัวอยางที่มากเปนการดีในเชิงความถูกตอง  แตเสียเวลาและงบประมาณในการดําเนินการ  ผล
ที่ตองการบางอยางไมมีความจําเปนตองใชความถูกตองสูงเกินไป     ก็สามารถนําไปใชประโยชนไดดี
เทากันกับความถูกตองที่สูงมาก ๆ     การตัดสินใจใชจํานวนตัวอยางมากนอยเพียงใด   จึงขึ้นอยูกับผู
ที่ทําการศึกษาตองตัดสินใจเลือกวิธีการตาง ๆ โดยเฉพาะแนวทางดานสถิติอาจชวยใหมีความเชื่อมั่น
ไดสูงยิ่งขึ้น   ในการเลือกจํานวนแปลงตัวอยางหรือจํานวนจุดสุมเลือก  เชน    การใชกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดพันธุ (species area curve) เปนแนวทางที่นักนิเวศวิทยานิยมใช  
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การสุมตัวอยางในการสํารวจทรพัยากรปาไม 
 

1. การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  
วิธีการสุมตัวอยางแบบนี้ถือวาประชากรแตละหนวยมโีอกาสทีจ่ะถูกเลือกเทาๆกัน 

ฉะนั้นหนวยทีถู่กเลือกกจ็ะกระจายแบบไมสม่ําเสมอ เมื่อสุมไดบริเวณที่จะเก็บตัวอยางแลวก็จะตอง
เขาทําการสํารวจ ณ ตําแหนงที่สุมไดทุกแหงจะละเวนหรือลมเลิกไมได 

 

2. การสุมแบบจําแนกชั้น ( Stratified Random Sampling)  
สําหรับวธิีการสุมเก็บตัวอยางแบบนี ้ปาทั้งผืนจะถกูแบงออกเปนชัน้ๆ โดยในชัน้หนึ่งๆ 

จะมีความสม่าํเสมอตลอดทั้งชัน้ ปจจัยในการแบงชั้นอาจใชความหนาแนนของปาเปนหลัก เชน ใน
การแบงชัน้ปาเต็งรังของสถานีวิจยัสิ่งแวดลอมสะแกราช อําเภอปกธงไชย จงัหวดันครราชสีมา ได
แบงเปน 3 ชั้น ซึง่พิจารณาดูวาบริเวณใดมคีวามหนาแนนของตนไมนอยระหวาง 30-60% ใหถือเปน
ชั้นสาม (stratum C) บริเวณใดมีความหนาแนนของตนไมปานกลางระหวาง 60-75% ใหถือวาเปน     
ชั้นสอง ( stratum B)    สวนบริเวณใดมีความหนาแนนของตนไมมากกวา 75% ใหถือวาเปนชั้นหนึง่ 
(stratum A)  

 

3. การสุมตัวอยางแบบสม่ําเสมอ (Systematic Sampling) 
วิธีการสุมตัวอยางวิธีนี้มีหลักเกณฑอยูวา ทําการสุมตัวอยางเฉพาะตัวอยางแรก

เทานั้น สวนตัวอยางตอไปไมไดสุม   แตข้ึนอยูกับจํานวนชวงระยะระหวางตัวอยางที่กําหนดไวใหมี
ระยะเทากันหรือสม่ําเสมอ เชน การสุมตําแหนงที่ต้ัง tract แรกไวแลว tract ตอๆไปก็จะวางโดย
อัตโนมัติ ตามระยะหางที่กําหนดไว ตัวอยางเชน ในวิธีการสํารวจแบบ Line Plot System ระยะหาง
ระหวางแปลงตังอยางกําหนดไว 100 เมตร สวนระยะหางระหวางแนวสํารวจที่คํานวณได 200 เมตร 
เมื่อหาแปลงตัวอยางแรกได   ตัวอยางตอๆไปก็จะวางอยูทุกๆระยะ 100 เมตร จนตลอดเนื้อที่ปา และ
เมื่อเร่ิมตนในแนวที่ 2 ซึ่งหางจากแนวแรก 200 เมตร แปลงตัวอยางก็จะกระจายในทุก ๆ ระยะ          
100 เมตร เชนเดียวกัน และตอไปทุกๆ ระยะ 200 เมตร ก็จะเปนแนวสํารวจที่ 3 , 4 และตอๆไป จนครบ
ตามที่คํานวณได 

 

4. Double Sampling 
วิธีการสุมตัวอยางแบบ Double Sampling หมายความวา การประมาณคาตัวแปรตัว

ใดตัวหนึง่จะไดจากการหาความสมัพนัธกบัตัวอื่นๆ วิธนีี้นาสนใจเพราะวาถาการเกบ็ตัวอยาง ตัวแปร
หลักที่ตองการคอนขางจะเสยีคาใชจายมาก และมีความยุงยากในการเก็บตัวอยาง ในขณะที่คาตัว
แปรอีกตัวหนึง่สามารถเก็บไดงายและรวดเร็วกวา คาใชจายถูกกวา ดังนั้นเปาหมายของการเก็บ
ตัวอยางแบบ Double Sampling ก็เพื่อจะลดจํานวนการเก็บตัวอยางที่ราคาแพงโดยไมมีความถูกตอง 
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วิธีการและเทคนิคในการสํารวจทรพัยากรปาไม 
 

วิธีการและเทคนิคในการสํารวจทรัพยากรปาไมนั้นมีหลายวิธีดวยกัน บางวิธีไดเลิกใช
ไปแลว บางวิธีก็มีการพัฒนามาใชใหเหมาะสมกับพื้นที่  และสภาวะแวดลอมตางๆเพื่อใหเหมาะกับ
การสํารวจ ดังนั้นในการสํารวจแตละครั้งอาจจะตองมีการปรับวิธีสํารวจใหเหมาะสมกับการทํางาน
และวัตถุประสงคของการสํารวจในแตละครั้ง และวิธีการสํารวจทุกวิธีก็มีขอดี ขอเสียแตกตางกันไป 
ฉะนั้น ผูที่จะทําการสํารวจจะตองเขาใจเกี่ยวกับวิธีการในการสํารวจวิธีตางๆ เพื่อที่จะไดใชวิธีที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะทําการสํารวจวาจะใชวิธีการใดในการสํารวจ ในที่นี้จะกลาวถึงหลักเกณฑ
ของวิธีการสํารวจบางวิธีที่มักใชเปนประจําดังนี้ 

 
1. วิธีการสํารวจแบบแนว (Strip System of Cruising)  
 

วิธีการสํารวจทรัพยากรปาไมแบบแนวนั้น เปนวิธทีี่ใชในการสาํรวจมาเปนเวลานาน
แลว แตเนือ่งจากวิธกีารสํารวจแบบนีม้ีความยุงยากในการหมายแนวการควบคมุใหการเก็บตัวอยาง
อยูในแนว ในปจจุบันจงึไมคอยนิยมใชวธิีนี้  

ข้ันตอนการสํารวจแบบแนว 
1)   การคํานวณหาระยะหางระหวางแนว  

ความกวางของแนว      =      เนื้อที่ปาที่ทําการสํารวจ 
        ระยะหางระหวางแนว              เนื้อที่ปาทั้งหมด 

2)   การวางแนว  
    -  หลักเกณฑที่นิยมคือวางแนวไปในทางทิศเหนือ-ใต หรือทิศตะวันออก  

และทิศตะวันตก 
                   -  การวางเสนฐาน (Base line) ควรเลือกบริเวณที่มีทางคมนาคม เชน

ถนน หรือแนวธรรมชาติ เชน  แมน้ํา       
 

ขอดี ขอเสียของวิธีการสํารวจแบบแนว 

ขอดี  

1. การสุมเก็บตัวอยางวิธีนี้ทําไดตอเนื่อง ไมเสียเวลาเดินทางไปวางแปลงตัวอยาง 
2. เมื่อเปรียบเทียบกับการสาํรวจแบบ Line port ในระดับความหนาแนน

เทากัน การสาํรวจแบบแนวจะมีปญหาเกี่ยวกับไมขอบแปลง (Borderline tree) นอยกวา 
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ขอเสีย  

1. ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไดจากการประมาณความกวางของแนว  
2. ในกรณีที่ผูจดขอมูลอยูกึ่งกลางแนว จะทําใหการตรวจสอบความถูกตอง

ของไมที่อยูขอบแปลงได 
3. การวัดความสูงของตนไมสวนใหญจะต่าํกวาปกติ เนือ่งจากระยะทีว่ัดอยู

ใกลตนไมมาก นอกจากจะมกีารตรวจสอบวัดในระยะทางที่เหมาะสม 
4. มีปญหาในการวัดไมพื้นลาง เนื่องจากมีเนื้อที่ตองทําการตรวจวัดกวาง  
5. ยากในการตรวจสอบขอบเขตของแนวและเสนกลางแนว  นอกจากมีการทํา

การหมายแนวบนพื้นซึ่งการทําเชนนี้จะตองเสียเวลาและงบประมาณในการหมายแนวเพิ่มข้ึน 
 
2. วิธกีารสาํรวจแบบ Line Plot System 
 

วิธีนี้เปนวิธีที่ไดพัฒนามาจากวิธีสํารวจแบบแนว โดยจะกําหนดเสนตรงแลววางแปลง
ตัวอยางที่มีขนาดที่พอเหมาะเปนระยะๆ ที่สม่ําเสมอ และวัดระยะหางระหวางเสนตรงเหลานี้ใหขนาด
และอยูในระยะหางๆ ที่สม่ําเสมอเทากันโดยตลอดทั่วพื้นที่ปา จะเห็นวาแปลงตัวอยางเหลานี้จะ
กระจายกันอยางเปนระเบียบและสม่ําเสมอทั่วทั้งปา การวางแปลงตัวอยางใหอยูตามแนวนี้มี
วัตถุประสงคอยูเพียงวา ใหมีแปลงตัวอยางยึดเปนเสนกลางในการกระจายใหสม่ําเสมอกันเทานั้น แต
เนื่องจากการวางแปลงตัวอยางชั่วคราว (Temporary sample plot) เพื่อทําการสํารวจนับไมนี้ทําการ
วางแลวเก็บตัวอยางในเวลาที่ตอเนื่องกัน ฉะนั้นวิธีการสํารวจนี้จึงอํานวยความสะดวกในการเขาวาง
แปลงอยูดวยอยางมาก ทําใหมีความสะดวก งาย โดยไมตองพิจารณาอะไรอีกในการเลือกที่วางแปลง
ตัวอยาง จึงถือวาสะดวกแกผูปฏิบัติ เพราะเมื่อกําหนดทิศทางเสนตรงไวแลวเพียงแตวัดระยะตามแนว
เสนเหลานี้ จุดกึ่งกลางของแปลงตัวอยางก็สามารถกําหนดได  

 

ขั้นตอนการสํารวจแบบ Line Plot System 
1) การคํานวณหาระยะหางของแนว ซึ่งใชพื้นฐานในการคํานวณจากกับการสํารวจ

แบบ (Strip System of Cruising) โดยเทียบพื้นที่สํารวจแบบแนวกับแปลงตัวอยางแบบเสน ใหมีขนาด
เทากัน ในการคํานวณระยะหางแนวในการวางแปลงก็จะไดดังนี้ 

ขนาดแปลงตัวอยาง      =       เนื้อที่ปาที่ทําการสํารวจ 
                                       ระยะหางระหวางแนว                  เนื้อที่ปาทั้งหมด 
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2)   การสรางแนวสํารวจ 
    2.1)  การวางเสนฐาน  (Base line)   เสนฐานเปนเสนที่สมมุติข้ึน      ใน

บริเวณปาโดยทั่วไปนยิมวางไปตามแนวขอบเขตธรรมชาติ เชน แนวแมน้ํา หรือส่ิงกอสราง เชน ถนน 
เสนฐานควรวางในบริเวณทีร่าบ เขาถงึงาย อาจจะแบงพื้นที่ปาออกเปนสองสวนเทา ๆ กนั หรือวาง
บริเวณขอบแปลงก็ได ข้ึนอยูสภาพพื้นที่และความสะดวกในการเขาปฏิบัติงาน 

 2.2)  การวางเสนแนวสํารวจ (Cruise line)  โดยการลากเสนตรง  ต้ังฉาก
กับเสนฐานไปตามความยาวของพื้นที่ปาโดยยึดระยะหางที่คํานวณไดจากขอ 1 และเสนสํารวจเสน
แรกจะตองอยูหางจากขอบเขตของแปลงครึ่งหนึ่งของระยะหางระหวางเสนสํารวจ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสะดวกและรวดเร็ว จําเปนที่จะตองมีการวางแผนลวงหนาในการออกสํารวจ 
โดยใชแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

3)   การวางแปลงตัวอยางและขนาดของแปลงตัวอยาง  
3.1) ในการสํารวจปาในเขตโซนรอน ซึ่งมีสภาพปาที่หนาทึบ ไมมีขนาดใหญ

และหนาแนนนั้น เปนที่ยอมรับกันวาแปลงตัวอยางวงกลม (Circular sample plot) หรือแปลงตัวอยาง
วงกลมขนาดตาง ๆ ซอนกัน (Concentric plot) เปนที่นิยมใชกันเพราะสะดวกตอการวางและการเก็บ
ตัวอยาง และเมื่อมีไมขอบแปลง (border tree) ก็สามารถตัดสินใจไดเร็วกวา ขนาดแปลงตัวอยางที่
นิยมกันคือ แปลงตัวอยางขนาดวงกลม 3 วงซอนกัน วงแรกมีขนาด 0.1 เฮคแตร (1,000 ตารางเมตร) 
วงที่สองมีขนาด 0.05 เฮคแตร (500 ตารางเมตร) วงที่สามมีขนาด 0.01 เฮคแตร (100 ตารางเมตร)  

3.2) ในการวางแปลงตัวอยางแรกจะตองวางหางจากขอบเขตของ        
เสนฐานเปนระยะทางครึ่งหนึ่งของระยะหางระหวางแปลงตัวอยางที่กําหนดในขอ 1.)  

 
ขอดีและขอเสียของวิธีการสํารวจแบบ Line Plot System 

ขอดี  
1. การสํารวจแบบ Line Plot System มีการวางแปลงตัวอยางเปนระยะที่สม่ําเสมอ

สะดวกในการปฏิบัติงาน และใชกําลังคนในการสํารวจนอย 
2. การวางแปลงตัวอยางเปนระยะๆ ไมทั่วทั้งผืนปา ทําใหลดอุปสรรคในการ

บุกปาหรือถางแนว ซึ่งจะมีผลทําใหการตรวจวัดตัวอยางไดละเอียดและแนนอนกวา 
3. การหยุดที่จุดศูนยกลางของแปลงตัวอยาง ๆ เปนระยะ ๆ เชน ทุกระยะ 

100 เมตร ทําใหผูสํารวจโดยเฉพาะผูบันทึกขอมูลมีเวลาตรวจสอบขนาดของตนไม ความสูงของไม
ขอบแปลงและไมที่มีคุณภาพไมดี ไดอยางละเอียดถี่ถวน 

4. การสํารวจแยกแตละแปลงตัวอยาง ทําใหเกิดความสะดวกตอการจําแนก
วิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ ที่ตองการเชน ปริมาณ คุณภาพ และขนาด เปนตน 
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ขอเสีย  
1. ในกรณีที่ใชบริเวณที่มีสภาพลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชัน มีความ

สลับซับซอนมาก การสํารวจดวยวิธีนี้จะทําใหเสียเวลาในการเดินขามเขาแตละลูก ซึ่งจะมีผลทําใหการ
สํารวจลาชา 

2. การวัดระยะทางในสภาพที่เปนภูเขาสูง เปนการวัดที่ยากลําบากและอาจ
เกิดความผิดพลาดไดงาย 
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การวัดไมยืนตน 
 

การวัดความโตของตนไมยืนตนนั้นอาจจะวัดไดทั้งความโตทางเสนผาศูนยกลางหรือ
ความโตทางเสนรอบวง ความนิยมในการวัดความโตไดกําหนดไวที่ความสูงเพียงอก หรือที่ระดับความ
สูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร หรือ 4.5 ฟุต ทั้งนี้เพราะระยะความสูงดังกลาวเปนระยะที่สูงพอเหมาะของ
บุคคลในการวัดหรือปฏิบัติงาน ทําไดสะดวกและรวดเร็ว คลองแคลวกวาระดับความสูงอื่นๆการวัด
ความโตทั้งทางเสนผาศูนยกลางและเสนรอบวงมีเครื่องมือที่ใชวัดแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

 

1. การวัดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (diameter at breast heigth : dbh) การวัด
เสนผาศูนยกลางเพียงอกเปนวิธีการที่นิยมที่ สุดในการวัดไมยืนตนทั้ งในและตางประเทศ 
เสนผาศูนยกลางของตนไม หมายถึง ความโตของตนไมทั้งทางเสนผาศูนยกลางเมื่อวัดจากระดับความ
สูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร จากระยะความสูงดานบนของความลาดเท ซึ่งเปนการวัดความโตนอก
เปลือก สวนประเทศสหรัฐอเมริกาวัดที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 4.5 ฟุต ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเครื่องมือวัด
ดังตอไปนี้  

1.1 การวัดดวยคาลิปเปอรเขาควาย   คาลิปเปอรเขาควายประกอบดวย
ไมบรรทัดที่แบงเปนละเอียดถึง 1/100 มิลลิเมตร กับแขนอีก 2 แขน แขนหนึง่ติดแนนกับไมบรรทัดเปน
มุมฉาก สวนอีกแขนหนึง่เลื่อนเขาออกไดเพื่อใหวัดความโตของตนไมขนาดตางๆได การวัดความโต
ทางเสนผาศูนยกลางดวยคาลิปเปอรนี้สวนมากจะวัดไมยนืตน ในแปลงตัวอยางถาวร (permanent 
sample plot) เพื่อการติดตามศึกษาวิจัยถงึความเจริญเติบโต ของตนไมนี้ในระยะตอๆไป 

วิธีการวัด  
การวัดความโตของตนไมดวยคาลิปเปอร  ผูใชจะตองพยายามถือ

คาลิปเปอร ใหหางจากพื้นดิน พื้นดินพยายามอยาใหเอียง แลวจึงสวมแขนของคาลิปเปอรไปที่ตนไมที่
ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดินและอานคาความโตที่ไมบรรทัด ถาพื้นที่มีความลาดเทใหคิด
ระยะความสูงจากดานบนของความลาดเท ทําการวัด 2 คร้ัง ที่ระดับความสูงเดียวกันและใหต้ังฉากซึ่ง
กันและกัน แลวจึงนํามาหาคาเฉลี่ยของความโตทางเสนผาศูนยกลาง ทั้งนี้เพื่อปองกนความผิดพลาด
อันจะเกิดจากรูปทรงของตนไมที่ไมเปนรูปกลม 

1.2 การวัดดวยสายวัดเหล็ก (Steel diameter tape)   สายวัดความโต
ทางเสนผานศนูยกลางเปนเครื่องมือที่ทาํขึน้จากการคํานวณหาสวนสัมพันธของขนาดเสนรอบวงของ
ตนไมยืนตน กับความโตทางเสนผาศูนยกลางสายวัดนีท้ําดวยเหลก็กลาดานหนึ่งเปนสเกลธรรมดาเปน
เซนติเมตร สามารถวัดเสนรอบวงได สวนอีกดานหนึง่เปนสเกลที่หาความสัมพันธแลวใชวัดหาความโต
ทางเสนผาศูนยกลางเพยีงอก 
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วิธีการวัด 

สายวัดเสนผาศูนยกลางนี้จะเปนตลับ  สายเหล็กเก็บอยูในตลับ ที่
ปลายมีของแหลมที่เกาะยึดตนไมได การวัดดวยสายวัดนี้ก็วัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากดาน 
ลาดเทจากดานบน  โดยใชของแหลมเกาะตนไมแลวดึงสายวัดรอบตนไม  พยายามใหสายวัดตึงและ
ขนานกับพื้นดิน  อยาใหเอียงแลวอานคาความโตได 

2. การวัดเสนรอบวงเพียงอก (Girth at breast height) การวัดเสนรอบเพียงอก 
ตามศัพทบัญญัติของคณะกรรมการบัญญัติศัพททางปาไมก็วัดที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร 
จากดานลาดดานบน โดยใชสายวัดเหล็กหรือสายวัดผาที่ซึ่งมีสเกลเปนเซนติเมตรหรือนิ้ว สวนใหญ
นิยมวัดเปนเซนติเมตร 

วิธีการวัด  
นําสายซึง่มีขนาดความยาว 2 เมตร (ถาตนไมโตก็ใชขนาดยาว) โดย

จับหัวสายวัดที่จุด 0 แลวนาํสายวัดออมรอบตนไมเขามาหาจุด 0 ใหสูงจากพืน้ดิน 1.30 เมตร พยายาม
ใหสายวัดตึงและขนานกับพืน้ดิน เมื่อจัดไดระดับแลวก็อานคาได โดยอานคาที่ตรงกับจุด 0 ไดเทาไรก็
บันทกึคาตามนั้น  

3. การวัดเสนผาศูนยกลางเพียงอกของตนไมที่มีรูปทรงผิดปกติ การวัด
เสนผาศูนยกลางเพียงอกตามบัญญัติศัพท  ของคณะกรรมการบัญญัติศัพทของไมยืนตนที่ข้ึนอยูบนที่
ลาดเท ตนไมเอน ตนไมแตกสองกิ่งหรือสองทาง ตนไมที่มีรูปทรงผิดปกติมีปมหรือพูพอน และตนไมโต
เปนรูปขวด มีวิธีการที่จะวัดเพื่อที่จะใหไดขนาดที่ถูกตอง ดังตอไปนี้  

3.1  การวัดเสนผาศูนยกลางของตนไม   ตามปกติที่ตนไมข้ึนอยูในที่ราบจะ
วัดที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร ดวยคาลิปเปอรหรือสายวัด  

3.2  ในกรณีที่ตนไมข้ึนอยูบนที่ที่มีความลาดเท ระดับความสูง 1.30 เมตร ให
วัดจากดานบนของความลาดเท แลวจึงทําการวัดตนไมดัง 

3.3   ในกรณีที่ตนไมเอนหรือเอียง ใหวัดระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตามมมุ
เอียงนั้น    

3.4   ถาตนไมที่จะวัดแตกออกเปน 2 กิ่ง หรือสองทางต่ํากวาระดับความสูง 
1.30 เมตร  หรือเหนือข้ึนไป ใหวัดเสนผาศูนยกลางของตนไม ณ ระดับที่ตํ่าลงมาเล็กนอย  

3.5    ถาตนไมที่จะวัดแตกเปน 2 กิ่ง   หรือสองทางต่ํากวาระดับความสูง 
1.30 เมตร ใหวัดเสนผาศูนยกลางของไมแตละตน ณ จุดที่เหนือจากจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1.00 เมตร  

3.6   ในกรณีที่ตนไมมีปมหรือพูพอน    ณ  ระดับความสูง 1.30 เมตร จาก
พื้นดิน   ใหวัดเสนผาศูนยกลางเหนือจุดที่มีปมและพูพอนเล็กนอย   

3.7   ถาตนไมมีโคนโตที่สูงจากพื้นดินประมาณ  0.90 -1.00 เมตร      ใหวัด
เสนผาศูนยกลางเหนือจุดที่โคนโตขึ้นไปอีก 45 เซนติเมตร  
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อุปกรณในการสํารวจดานปาไม 
1. แผนที่  
2. ภาพถายทางอากาศ  
3. ภาพถายดาวเทียม  
4. เข็มทิศ  
5. เทปวัดเสนผานศูนยกลาง  
6. เทปวัดระยะ  
7. เครื่องมือวัดความสูง (Haga Hypsometer)  
8. ไมวัดความสูง  
9. เครื่องกําหนดพิกัดดาวเทียม (GPS)  
10. กลองถายรูป  
11. แบบรายงานการสํารวจ  
12. สีกระปอง  
13. เชือกฟาง  
14. อุปกรณเครื่องเขียน  
15. แผนรองเขียน  
16. มีดถางปา  
17. แผนอลูมิเนยีม 
18. เหล็กตอกหมายเลข  

 
การวางแปลงตัวอยางศึกษาการปลกูปาและการปรับปรุงระบบนิเวศปาไม 

1. เลือกวางแปลงตัวอยางขนาด  40 X 40 เมตร     ในบริเวณที่ถือวาเปนตัวแทนของ
แปลงปลูกปาและแปลงฟนฟูระบบนิเวศ ดําเนินการสํารวจแจงนับตนไมที่ปรากฏอยูในแปลงตัวอยาง 
จําแนกชนิดไม วัดขนาดความโต ความสูง ตามแปลงขนาด 10 X 10 ที่แบงยอยแลว และในแตละ
แปลงยอยดําเนินการสํารวจขอมูลดังนี้  

1.1 แปลงขนาด 10 x 10 วัดไมยืนตน (100 m2) 
1.2 แปลงขนาด 4 x 4 วัดไมหนุม (16 m2) 
1.3 แปลงขนาด 1 x 1 วัดกลาไม (1 m2) 

2. คํานวณหาความหนาแนนของตนไมทั้งหมดที่อยูในแปลงตัวอยาง   และคา
ความสําคัญของไมแตละชนิดในแปลงโดยคา IVI เพื่อใชบงชี้ถึงชนิดพรรณไมที่สําคัญในแปลงตัวอยาง  

3. คํานวณหาคาความหลากหลายของชนิดพรรณไมที่ปรากฏอยูในแปลงตัวอยาง  
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4. เปรียบเทียบคาทางนิเวศวิทยาที่ไดจากขอมูลของแปลงตัวอยาง กับสังคมปาไมที่
เปนชนิดดั้งเดิมของพื้นที่ ประเมินระดับของการฟนฟูของปาไมในเชิงนิเวศวิทยา  

 
หมายเหตุ  

1. ในแปลงขนาด 10 x 10 ใหวัดไมยืนตนๆ หมายถึง ไมที่มีขนาดวัดรอบที่ระดับ 
1.30 เมตร มากกวา 10 เซนติเมตร โดยใหบันทึกความสูงและความโตของไม  

2. ในแปลงขนาด 4 x 4 ใหวัดไมหนุมๆ หมายถึง ไมที่มีความสูงมากกวา 1.30 
เมตร แตมีขนาดวัดรอบที่ระดับ 1.30 เมตร นอยกวา 10 เซนติเมตร โดยใหบันทึกความสูงและความโต
ของไม  

3. ในแปลงขนาด 1 x 1 ใหนับจํานวนกลาไมๆ หมายถึง ไมที่มีความสูงนอยกวา 
1.30 เมตร โดยบันทึกชนิดและจํานวนของแตละชนิด รวมทั้งชนิดของพืชลมลุกที่พบดวย  
 
การหาคาความหนาแนน พื้นที่เฉลีย่ตอตน ความถี ่และความเดนในสังคมพชื 

 

การหาคาความหนาแนน คาการใชพื้นที่เฉลี่ยตอตน คาความถี่ และความเดนขึ้นอยู
กับวิธีการในการสํารวจสังคมพืชและการรวบรวมขอมูลจากแปลงตัวอยาง   เทคนิคตาง ๆ ในการ
สํารวจสังคมพืชและการประเมินคาดังกลาวเหลานี้ไดบรรยายไวแลวในบทกอน   การสํารวจที่ใชแปลง
ขนาดใหญแปลงเดี่ยวอาจใหคาบางอยางไมไดหรือไมเหมาะสม  โดยเฉพาะคาความถี่ของพันธุไมชนิด
ตาง ๆ ในสังคม  การสํารวจโดยวิธีการแบบ quadrat method ยอมใหคาการประเมินที่กระทําไดงาย 
โดยเฉพาะคาความหนาแนนซึ่งคํานวณไดจากจํานวนตนไมทั้งหมดที่สํารวจได  หารดวยจํานวนแปลง
ที่ทําการสํารวจ ผลที่ไดคือความหนาแนนตอแปลงและเมื่อทราบพื้นที่แปลงก็สามารถคํานวณหา
จํานวนตนไมตอหนวยพื้นที่ที่นิยมใชได เชนตอเฮกแตรหรือตอตารางกิโลเมตร พื้นที่เฉลี่ยตอตนก็
สามารถประเมินไดจากเอาจํานวนตนไมต้ังหารดวยหนวยพื้นที่ ความหนาแนนของตนไมชนิดหนึ่งชนิด
ใดก็ประเมินไดในแนวเดียวกัน โดยเอาจํานวนตนไมชนิดนั้นที่สํารวจไดทั้งหมดตั้งหารดวยจํานวน
แปลงที่ทําการสํารวจ   ผลที่ไดคือคาความหนาแนนของไมชนิดนั้นตอแปลง     และคํานวณตอหนวย
เฮกแตรหรือตอตารางกิโลเมตร ไดคาเฉลี่ยพื้นที่ตอตนของไมชนิดนั้นก็สามารถประเมินไดเชนกัน 
คาเฉลี่ยตอตนของไมชนิดหนึ่งชนิดใดยอมมีคาสูงกวาของไมทุกชนิดและของแตละชนิดจะไมเทากัน 
ข้ึนอยูกับคาความหนาแนนของไมชนิดนั้น ๆ ในสังคม คาความหนาแนนบอกถึงจํานวนตนไมตอหนวย
พื้นที่ คาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน เชน ขนาดของตนไม ความสมบูรณของ
พื้นที่ และอิทธิพลของมนุษย โดยทั่วไปแลวไมที่มีขนาดใหญยอมมีคาความหนาแนนนอยกวาไมขนาด
เล็กในสภาพสังคมที่สมบูรณเทากัน ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการตัดฟน  ยอมมีความหนาแนน
นอยกวาพื้นที่ปาที่ไมมีการตัดฟนโดยเฉพาะไมใหญ ในพื้นที่ที่มีสภาพถูกรบกวนมาก ๆ    ยอมมีความ
หนาแนนนอยกวาพื้นที่ที่มีดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง เปนตน สวนการวิเคราะหจากพื้นที่เฉลี่ย
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ตอตน ในสังคมไมใหญก็จะมีคาที่กลับกันกับความหนาแนน  ไมที่มีความหนาแนนมากมิไดหมายความวา
เปนไมขนาดใหญและเดนเสมอไป การประเมินคาความถี่จากการสํารวจโดยใชแปลงตัวอยางจํานวนมาก  โดย
หลักการแลวกระทําไดงาย  คาความถี่จะตองคิดเปนคาของชนิดพันธุแตละชนิดที่ปรากฏในสังคมพืช  ดังที่
กลาวแลววา  คานี้หาไดจากคาจํานวนแปลงตัวอยางที่พันธุไมชนิดนั้นปรากฏ  หารดวยจํานวนแปลงตัวอยาง
ทั้งหมดที่ทําการสํารวจ  คูณดวยรอย มีคาเปนเปอรเซ็นต คาความถี่ของไมชนิดตาง ๆ เปนคาที่บอกถึงการ
กระจายของไมนั้น ๆ   ในสังคมไมที่มีคาความถี่มากแสดงวามีการกระจายอยางกวางขวางในสงัคม  สวนไมทีม่ี
ความถี่นอยแสดงวามีการกระจายแคบหรือเปนไมที่หายากในสังคมนั้น ๆ    ฉะนั้นไมบางชนิดอาจมีความ
หนาแนนคอนขางสูง  แตมีคาความถี่ตํ่าก็อาจเปนได ทั้งนี้เนื่องจากไมชนิดนั้นคอนขางจะปรากฏอยูเปนกลุม
ในพื้นที่แคบ ๆ     ความเดนของพันธุไมในสังคมดังที่กลาวไวในบทกอนวานิยมวัดกันในสามรปูแบบดวยกนัคอื 
วัดในรูปการปกคลุมของเรือนยอด ซึ่งกระทําไดทั้งไมใหญและไมเล็ก   เทคนิคในการประเมินกระทําไดหลาย
วิธีตามที่ไดอธิบายไวแลว วัดในรูปของพื้นที่หนาตัด ซึ่งไมใหญนิยมวัดที่ระดับอกโดยวัดเปนคา
เสนผาศูนยกลาง (diameter at breast height, dbh ) และเปลี่ยนเปนคาพื้นที่หนาตัดตามสูตรทาง
คณิตศาสตร  การวัดพื้นที่หนาตัดของกอ  นิยมกระทํากันกับพืชจําพวกหญาทีม่ลัีกษณะเปนกอ  ใชการตดัชดิ
ดินและวัดเสนผาศูนยกลางของกอดวยไมบรรทัดหรือสายวัด  การวัดในรูปของมวลชีวภาพเปนอีกแบบหนึ่งใน
การประเมินความเดนของพันธุไม  เทคนิคในการวัดดังไดกลาวไวแลวในบทกอน    การตีความหมายของคา
ความเดนเนนที่การมีอิทธิพลเหนือไมอ่ืน ๆ ไมที่มีเรือนยอดปกคลุมกวางขวางก็ยอมแสดงวามีการแกงแยงใน
ดานแสงสวางไดดีกวาไมที่มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุมนอย   พื้นที่หนาตัดของตนไมแสดงใหเห็นไดถึงผลผลิต
จากปา ซึ่งสามารถเปลี่ยนคาเปนปริมาตรของสวนตาง ๆ ได คาความเดนนี้เปนตัวชี้ที่สําคัญถึงการแสดงออก
ของไมแตละชนิด (species performance) ในสังคม จากลักษณะสามประการคือ ความหนาแนน   ความถี่   
และความเดน ถือไดวาเปนลักษณะในเชิงปริมาณที่เปนพื้นฐานของการวัดและเปรียบเทียบสังคมพืช   สวน
พื้นที่เฉลี่ยตอตนเปนคาที่ใหความหมายที่คลายคลึงกับความหนาแนน    อยางไรก็ตามคาเหลานีก้ไ็มสามารถ
บอกถึงความเปนไปของชนิดไมในสังคมในทุกดานได ความหนาแนนคงบอกไดเพียงจํานวนตนแตไมให
ภาพพจนของขนาดของตนได  ความเดนอาจบอกถึงขนาดของตนได  แตก็ไมสามารถบอกถึงลักษณะการ
กระจายได  สวนความถี่คงใหภาพพจนเฉพาะการกระจายของชนิดไมนั้น ๆ  ดวยเหตุนี้นักนิเวศวิทยาทางดาน
สังคมพืชบางทาน  จึงไดคิดคนลักษณะบางอยางเพื่อประเมินการแสดงออกของชนิดพันธุในสังคมขึ้นมาที่
เรียกวา    “คาดัชนีความสําคัญของพันธุไมในสังคมพืช (Importance Value Index)”  คาดัชนีความสาํคญัของ
พันธุไมในสังคมเปนคาการแสดงออกของไมแตละชนิด  ในสวนที่สัมพันธกับไมอ่ืน ๆ  ในสังคมนั้น  พันธุไมที่มี
คาดัชนีความสําคัญสูงยอมแสดงวามีการแสดงออกในสังคมนั้นไดดีกวาไมที่มีคาดัชนีความสําคัญต่ํากวา   
และจะตองเขาใจวาคาดัชนีความสําคัญนี้ประเมินมาจากสังคมหนึ่งสังคมใดเทานั้น  พันธุไมชนิดเดียวกันแต
อยูคนละสังคมกัน  หากมีคาดัชนีความสําคัญเทากันก็มิไดหมายความวาไมชนิดนั้นในสองสงัคมมจีาํนวนตน
เทากัน  หรือกระจายเหมือนกัน หรือมีขนาดใหญโตเทากัน  แตแสดงวามีลําดับความสําคัญในสังคมที่ระดับ
เดียวกัน 
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การวิเคราะหช้ันเรือนยอดทางดานต้ัง และ อัตราการปกคลุมของเรือนยอด 
 

ปริมาณของชั้นเรือนยอดในแตละสังคมพืชแตกตางกันไปตามลักษณะของสังคมนั้น ๆ  
ชั้นเรือนยอดของสังคมที่อยูในขั้นของการทดแทนมีการเปลี่ยนแปลงไดแตในสังคมที่เปนสังคมถาวรมัก
มีสภาพคงที่ ในปาใหญอาจประกอบดวยชั้นเรือนยอดตั้งแต 5 ถึง 7 ชั้น คืออาจประกอบดวยไมใหญ 
2-3 ชั้น ไมพุม 2 ชั้น และชั้นของไมลมลุกและลูกไม สวนที่ผิวดินเปนชั้นของมอสสและไลเคนท สวนใน
ดินอาจจําแนกชั้นลึกลงไปไดตามระดับชั้นของเรือนรากและสิ่งมีชีวิตในดิน การจัดจําแนกชั้นโดยทั่วไป
อาจแบงไดดังนี้  

• ชั้นเหนือเรือนยอดปา (emergent) เปนชั้นไมที่มีความสูงเปนพิเศษโผลเหนอื
เรือนยอดไมอ่ืนอยูหาง ๆ เชน ชั้นของไมสนในปาเต็งรังผสมสน เปนตน  

• ชั้นเรือนยอดบนสุด (top canopy or upper story or layer) เปนไมที่
ประกอบเปนเรือนยอดชั้นบนของสังคม มีเรือนยอดในระดับเดียวกันและตอเนื่องกันไป อาจมีชองวาง 
(gaps) เกิดขึ้นไดในบางตอน ความหางของเรือนยอดของตนหนึ่งไปยังอีกตนหนึ่งอยูกับชนิดสังคม ใน
ปาดงดิบมักตอเนื่องกันเกือบสนิท สวนในปาเต็งรังมีการเวนชองวางเปนตอน ๆ  

• ชั้นเรือนยอดชั้นรอง (secondary canopy or story or layer) เปนไมที่มี
ขีดจํากัดความโตขนาดกลาง ตองการแสงนอยกวาชนิดไมที่อยูในชั้นบน ชั้นไมนี้มักสอดแทรกอยู
ระหวางชองวางของไมชั้นบนและทําใหเรือนยอดปาแนนทึบ  

• เรือนยอดชั้นลาง (lower canopy or story or layer) เปนไมขนาดเล็ก มี
ความทนรมสูงบางครั้งขึ้นผสมกับไมพุมสูงปรากฏอยูภายใตเรือนยอดชั้นบน  

• ชั้นเรือนยอดของไมพุมเตี้ย (lower shrub layer) เปนชั้นของไมพุมเตี้ย มี
ความสูงไมเกิน 2 เมตร  

• ชั้นของหญาและพืชลมลุก (grass and herb layer) เปนชั้นที่ประกอบดวย
รูปชีวิตจําพวกหญาและพืชลมลุก บางครั้งอาจเรียกชั้นของ undergrowth หรือ forest floor  

• ชั้นผิวดิน (ground surface cover) เปนชั้นของมอสส ไลเคนทหรือพืชขนาดเล็ก  
• ชั้นใตดิน (subterranean layer) เปนชั้นของรากพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

ในดิน ในการศึกษาอาจแยกตามความลึกที่กําหนด  
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วิธีการในการจําแนกชั้นเรือนยอดของสังคมพืชทั่ว ๆ ไป    มักใชการประเมินดวย
สายตา    บางสังคมพืชชั้นเรือนยอดอาจแยกกันเห็นไดอยางเดนชัด  โดยเฉพาะระหวางบางชั้นเรือน
ยอด   แตบางสังคมและระหวางบางชั้นเรือนยอดอาจแยกกันไมเด็ดขาด   ตองอาศัยความชํานาญเปน
พิเศษในการพิจารณา    การจําแนกชั้นเรือนยอดนิยมแสดงกัน  โดยการเขียนกราฟแสดงความสูง   
ทางดานตั้งของตนไมในแปลงตัวอยางเรียก profile diagram  
วิธีการทํา profile diagram เร่ิมดวยการเลือกแปลงตัวอยางตามขนาดที่กําหนดจากพื้นที่   ที่คิดวาเปน
ตัวแทนที่ดีที่สุดของสังคมพืชนั้น  โดยเฉพาะเพื่อแสดงโครงสรางทางดานตั้งของสังคม   ทําการปกหลัก
หมายขอบแปลงทุก ๆ 5 เมตรทางดานความยาว และดานกวาง ตัดตนไมและพืชลมลุกที่ตํ่ากวาขนาด
กําหนดที่จะถายทอดลงในแผนกราฟออกใหหมด  โดยเฉพาะบริเวณรอบแปลงในระยะประมาณ 2 
เมตรเพื่อปองกันการสับสน    เมื่อทําการเตรียมแปลงตัวอยางเรียบรอยแลว  ใหวางเทปผาไปตาม
ความยาวดานใดดานหนึ่ง ทําการลากแนวจากตนไมทุกตนในแปลงขนานกันกับแนวดานกวาง   มายัง
เสนเทปทางดานยาวเพื่อกําหนดจุดที่ต้ังของตนไมแตละตนบนเทป  ทําการเขียนกราฟแนวแกน X โดย
ยอสวนมาจากดานยาวของแปลงตัวอยางที่วางเทปไว กําหนดจุดที่ต้ังของตนไมทุกตนลงบนแนวแกน 
X ตามสัดสวนจากตัวเทป ทําการวัดความสูงของตนไมแตละตนโดยเฉพาะความสูงทั้งหมด ความสูง
ถึงกิ่งแรก และความกวางของเรือนยอดแตละดาน ทําการเขียนแนวแกน Y เปนความสูงของตนไมและ
เรือนยอดโดยถายทอดมาจากความสูงแทจริงที่วัดได วัดจุดต่ําสุดของตัวเรือนยอด ขนาดของตนไม   
และเขียนภาพเคาโครงของตนไมลงในกระดาษกราฟ   สรางมาตราสวนและตบแตงใหเรียบรอยพรอม
คําบรรยายใตภาพก็จะได profile diagram ของสังคมพืชหรือหมูไมที่ตองการ   ในทางปฏิบัติเพื่อให 
profile diagram มีคุณคายิ่งขึ้น   อาจทําการเขียนผังจุดที่ต้ังของตนไมและการปกคลุมของเรือนยอด
ประกอบดวย  ซึ่งอาจเรียกวา crown cover chart หรือ plot plan เปนการเขียนแผนผังจุดที่ต้ังของ
ตนไมทุกตนในแปลงพรอมกับขอบเขตของเรือนยอด  อาจรวมถึงขอบเขตของเรือนยอดของไมนอก
แปลงที่ยื่นลําเขามาดวย    การซอนทับของเรือนยอดอาจแสดงใหเห็นไดโดยใช   เสนเต็มหรือทึบ
สําหรับเรือนยอดที่อยูบนและเสนประ  สําหรับเรือนยอดที่ถูกบดบัง  
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แบบสํารวจดานปาไม 
โครงการ.................................................................................................................................... 
ที่ต้ัง............................................................................................................................................. 
พิกัด..........................................................................สํารวจเมื่อ................................................... 
ผูบันทกึ.........................................แปลงปลูกปาป...................ระยะปลูก................................... 
ชนิดพนัธุไมทีป่ลูก..................................................................................................................... 
 

ลําดับที ่ ชนิดพนัธุไม ความโต 
(ซม.) 

ความสงู 
(เมตร) หมายเหต ุ
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แบบบันทึกการเกิดไฟปา 
โครงการ........................................................................................................................................................... 
จัดทําแนวกนัไฟเสร็จเมื่อ............................................................................................................. 
แนวกันไฟกวาง.................เมตร ยาว..................เมตร  
 
ลําดับที ่ วัน เดือน ป บริเวณเกิดไฟปา (พิกัด) สาเหตุการเกดิไฟปา ความเสยีหาย(ไร) 
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แบบบันทึกการสาํรวจฝายชะลอความชุมชื้น 
โครงการ........................................................................................................................................................ 
ที่ต้ัง................................................................................................................................................................ 
พิกัด........................................................................................ดําเนินกอสรางเมื่อ.................................... 
รูปแบบของฝาย...........................................ผูบันทึก..................................................................................... 
 
ลําดับที ่ วัน เดือน ป ลักษณะการไหลของน้าํ (ปริมาณน้ํา) หมายเหต ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
หมายเหตุ : สํารวจทุกสัปดาห หรือทุก15 วัน 
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การสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
 

1.  การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แหลงน้ําของศนูย ฯ จะเปนอางเก็บน้าํ  คลอง  คูสงน้าํ  คูระบายน้ํา   โดย  กําหนดจุด

ตรวจวัด  ดังนี ้  
 

อางเกบ็น้าํ   ตรวจวัด 3 จุด   คือ 
  - จุดที่ปลอยน้าํเขาอางเก็บน้าํสูคลองชลประทาน (INLET) 
  - จุดบริเวณกึ่งกลางอางเก็บน้ํา 

- จุดที่ปลอยน้าํออกจากอางเก็บน้าํสูคลองชลประทาน (0UTLET) 
ในแตละจุดตรวจวัดความลึก 3 ระดับ คือ ผิวน้ํา  กึ่งกลาง และทองน้ํา  กรณีที่ไมมีเรือ

เปนยานพาหนะใชในการตรวจวัด ควรตรวจวัดบริเวณ INLET และ 0UTLET   ความลึก 2 เมตร  
 

คลอง  คูสงน้ํา  คูระบายน้ํา   
- จุดที่ระบายน้ําชลประทานและทางน้ําที่เชื่อมทางน้ําชลประทาน   โดยตรวจวัด

ความลึก 0.5, 1.0  หรือ 2.0 เมตร   หรือตามความเหมาะสมของทางน้ํา  
 

2.  การตรวจวัดคุณภาพน้าํของศนูย   แบงเปน 2 ข้ันตอน  
1. การตรวจวัดในภาคสนาม 
2. การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

 
3.  การตรวจวัดในภาคสนาม  เนื่องจากพารามเิตอรบางตัวมีคาเปลี่ยนแปลงไดงาย จึงจาํเปนตอง
ทําการตรวจวดัหรือวิเคราะหในภาคสนามจะทราบคาทันท ี
  

    1.1 พารามิเตอรเบื้องตน  คาที่ตรวจวัด คือ  pH, EC, DO, TDS, Salinity  
และอุณหภูมิ โดยใชเครื่องตรวจวัดคณุภาพน้าํชนดิหลายตวัแปร(แบบพกพา) (multiparameter 
handheld instrument)  ซ่ึงเจาหนาที่ของศูนยจะเปนผูดําเนินการตรวจวัดสัปดาหละครั้ง  
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ผลการตรวจวดั    เครื่องจะแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ  ดังนี้  
 

วัน เดือน ป อุณหภูมิ pH EC DO TDS Sal หมายเหต ุ
หนวย ( 0C) - ms/c

m. 
ppm. ppm. ppt

. 
 

เกณฑมาตรฐาน ≤ 40 6.5 –8.5 2.0 2.0 1,300 1.0  
        

  

      เกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดของแตละพารามิเตอร (ดูจากหนาที ่10 , 11 ) 
 

1.2  การวิเคราะหโลหะหนักตาง ๆ  (เฉพาะแหลงน้ําที่มีความเสี่ยง)  โดยใช
เครื่องหาความตองการออกซิเจนทางเคมี ภาคสนาม  Spectrophotometer instrument)  ซ่ึง
เจาหนาที่สวนกลางจะเปนผูดําเนินการตรวจวัด  2-3  เดือนตอครั้ง 
 
 

 
 

เครื่องหาความตองการออกซิเจนทางเคมี (ภาคสนาม)                                                            
( Spectrophotometer  instrument )                          

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้าํชนิด
หลายตวัแปร (แบบพกพา) 
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ผลการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนกัตาง ๆ  
 
 

วัน เดือน ป เกณฑมาตร- 
ฐานที่กาํหนด 

ปริมาณโลหะ
หนกั 

(หนวย : ppm.) 
หมายเหต ุ

ทองแดง (Cu) 1.0   
โครเมียม (Cr)    0.3   
แคดเมียม (Cd)      0.03   
แมงกานีส (Mn)     5.0   
ตะกั่ว (Pb)      0.1   
สังกะส ี(Zn)    5.0   

 
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  
  พารามิเตอรสวนมากไมสามารถวัดไดในสนาม จะตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้าํที่
มีความเสีย่งสงู ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจดัศัตรูพืช และสภาพแวดลอมแหลงน้ํา มีความ
จําเปนตองมีการติดตามและเฝาระวงัคุณภาพน้ําอยางใกลชิด โดยตรวจวัดในภาคสนามพรอมทัง้เก็บ
ตัวอยางสงไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  เพื่อวิเคราะหโลหะหนกัตาง ๆ และสารเคมีกําจัดศัตรูพชื   

การเก็บตัวอยางน้ํา จะตองเก็บใหถูกวิธีและเก็บรักษาใหถูกตอง  ใหคงลักษณะเดิม
เหมือนขณะที่เก็บในสนาม   และมีปริมาตรเพียงพอใชในการวิเคราะห ดังนั้น   การวิเคราะหโลหะหนัก
ตางๆและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   ควรประสานงานกับหองปฏิบัติการกอนลวงหนาพรอมทั้งใชอุปกรณ
เชน  ขวดเก็บตัวอยางน้ํา  สารเคมีที่เติมลงในตัวอยางน้ําที่เก็บจากหองปฏิบัติการ เพื่อปองกันการ
ปนเปอนจากสารตาง ๆ  ลงในตัวอยางน้ํา   ควรเลือกสถานที่ต้ังหองปฏิบัติการอยูใกลที่สุดบริเวณ
แหลงน้ํานั้น ๆ เชน หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย กรมอนามัย หรือศูนยวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อที่จะวิเคราะหตัวอยางน้ําใหเร็วที่สุด และประหยัดคาใชจาย เนื่องจากคาวิเคราะหสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชแตละชนิดคอนขางแพง  โดยเจาหนาที่สวนกลางและศูนยดําเนินการรวมกัน 
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  ตัวอยางของฉลากปดขางขวดตัวอยาง 
 
 
  

 

 

 

 
    

ตัวอยางแผนที่แสดงจุดเกบ็ตัวอยางน้าํ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อันดับ(ของตัวอยาง) ...............          หนวยงานที่สงตรวจ......................... 
 สถานที่เก็บ..............................          รหัสตัวอยาง ....................................... 
 วัน/เดือน/ป ............................           เวลา ................................................... 
 ประเภทหรือแหลงของตัวอยาง .................................................................... 
 pH ของน้ํา .............................          อุณหภูมิของน้ํา .................................... 
 พารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห ..................................................................... 
 ช่ือ-สกุล ช่ือผูเก็บตัวอยางน้ํา(ตัวบรรจง) ...................................................... 

1 

2 

7 

3 

4 5 

6 

8 

ศูนยฯ หวยฮองไคร 
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา  8  จุด 
 
1. อางเกบ็น้าํที ่1 
2. อางเกบ็น้าํที ่2 
3. อางเกบ็น้าํที ่3 
4. อางเกบ็น้าํที ่4 
5. อางเกบ็น้าํที ่5 
6. อางเกบ็น้าํที ่6 
7. อางเกบ็น้าํที ่7 
8. อางเกบ็น้าํที ่8 



 107

                           มาตรฐานน้ําชลประทานในดานการเกษตร 
 

ลําดับที ่ พารามิเตอร เกณฑมาตรฐานที่กาํหนด 
1 pH                   6.5 – 8.5 
2 EC X 10 6         ไมมากกวา    700      µ mhos/cm.      
3 Ca         ”               40           ppm. 
4 Mg          ”     20             ” 
5 Na        ”     10             ” 
6 K  ไมมีการกาํหนดคาเอาไว 
7 CO 3  ไมมากกวา      10          ppm. 
8 HCO3        ”     480           ” 
9 Cl         ”     750           ” 
10 SO 4                             ”     400           ” 
11 Adj – RNA        ”                 3           ” 
12 SAR         ”                 4           ” 
13 SSP         ”                60         % 
14 RSC         ”               2.5        meq / l 
15 TDS        ”              500        ppm. 
16 Ca x   ไมมีการกาํหนดคาเอาไว 
17 Turbidity ไมมากกวา        40       NTU 
18 Mn        ”                 0.5       pm. 
19 T , Fe              ”                 1           ” 
20 D , Fe        ”               0.5          ” 
21 TH        ”              500          ” 
22 NCH         ”              300         ” 
23 NO3         ”              400         ” 
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 มาตรฐานคณุภาพน้ําทิง้ในทางน้าํชลประทาน(ปรับปรุงใหม) 
 

1. ความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูระหวาง  6.5 – 8.5 
2. คาความนําไฟฟา (EC x 106 )  ไมมากกวา 2,000 ไมโครโมส / ซม. 
3. คาของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด (TDS) รวมกันไมมากกวา  1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
4. คาอุณหภูมิของน้าํ (T) ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส 
5. คา DO (Dissolved Oxygen) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
6. คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
7. คาของแข็งแขวนลอย (SS) ไมมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
8. คาเปอรแมงกาเนท (PV) ไมมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร 
9. คาซัลไฟตคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
10. คาไซยาไนตคิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนต (HCN) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
11. คาน้ํามันและไขมัน  ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร 
12. คาเฟอรมัลดีไฮด  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
13. คาฟนนอลและคาครีโซล  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
14. คาคลอรีนอิสระ  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
15. คายาฆาแมลงและสารกัมมนัตรังสีตองไมมีเลย 
16. คาน้ํามันทาร  ตองไมมีเลย 
17. คาโลหะหนักตาง ๆควรมีดังนี ้
 17.1   สังกะส ี(Zn)                     ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 17.2   โครเมียม (Cr)                           ”        0.3              ”       
 17.3   อารเซนิค (As) )                        ”        0.25          ”   

 17.4   ทองแดง (Cu)                           ”        1.0          ” 

 17.5   ปรอท (Hg)                               ”      0.005              ” 

 17.6   แคดเมียม (Cd)                          ”           0.03        ” 
 17.7   บาเรียม (Ba)                             ”       1.0           ” 

 17.8   เซเลเนยีม (Se)                          ”           0.02          ” 
 17.9   ตะกั่ว (Pb)                                 ”            0.1           ” 

 17.10  นิเกิล (Ni)                                 ”            0.2          ” 
        17.11  แมงกานีส (Mn)                        ”       5.0              ” 
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นิยามของพารามิเตอรตาง ๆ 
 

1.  อุณหภูมิ (Temperature)  อุณหภูมิของน้ําจะเปลี่ยนแปลงไป   ตามเวลาในรอบ
วัน  เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล ขอมูลคุณภาพน้ําที่ไมไดระบุเวลาขณะที่ทําการ
วัดนั้น  แทบจะตีความหมายอะไรไมไดเลย  (หนวย  : 0C) 

2. ความเปนกรด-ดาง (pH) เปนคาแสดงปริมาณความเขมขนของโปรตอน (H+)   
ในน้าํ  โดยคํานวณจากสูตร 
    
    pH = - log (H+) 
     เมื่อ  (H+)  =  ความเขมขนของ H+ มีหนวยเปน โมล/ลิตร 
 
แตในทางปฏิบัติ คา pH แสดงถึงความเปนกรดเปนเบสของน้ํา  น้าํที่มีสมบัติเปนกรดจะคา pH นอย
กวา 7  เปนเบสจะมีคา pH มากกวา 7  และเปนกลางจะมีคา  pH  เทากับ  7 
 

3.  ความนําไฟฟา ( Electrical Conductivity , EC) ความสามารถของน้ําที่จะให
กระแสไฟฟาไหลผาน  คุณสมบัติขอนี้ข้ึนอยูกับความเขมขน ชนิดของอิออนที่มีอยูในน้ํา และอุณหภูมทิี่
ทําการตรวจวัด ( หนวย  :  ms/cm ,  µ mhos//cm  หรือ g/l )     1 s  =  1  mhos 
  

4.  ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ( Dissolved  Oxygen , DO ) ( หนวย : ppm )  เปน
คาที่บงบอกถึงปริมาณของกาซออกซิเจนละลายอยูในน้ํา    เปนคาที่ชี้บอกคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา       
นั้น ๆ  ได คือ DO มากกวาหรืออยูในเกณฑมาตรฐานจะเปนน้ําที่มีคุณภาพดี ส่ิงมีชีวิตที่อยูในน้ําจะมี
ชีวิตอยูได และนํามาบริโภคได แตถาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํานอยกวาในเกณฑมาตรฐาน  
แสดงวาคุณภาพไมดีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํามีความสัมพันธกับ 

- อุณหภูมิ (Temperature)   
- ความดันของอากาศ( pastiase pressure) 
- ส่ิงเจือปนในน้าํ(impurity) 
5.  ความเคม็ (Salinity)  น้าํทะเลมักจะพบมีคาความเค็มอยูระหวาง  33-38  สวน

ในพนั หรือ ppt (part per thousand)  โดยมีคาเทากบั 35 ppt   แตในเขตชายฝงคาความเค็มของน้ํา
จะลดต่ําลง  เนื่องจากอทิธพิลของน้าํจืดที่เจือจางคาความเค็ม  และในบริเวณนี้มกัจะมีคาความเค็ม
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลคอนขางสงู  โดยเฉพาะบริเวณที่ตอเชื่อมกบัแมน้ํา ลําคลอง  สําหรับในน้าํจืด
ทั่วไป  ในน้าํออน  จะมีคาความเค็มเฉลีย่เทากับ 0.065 ppt  แตในน้ํากระดางจะมีคาความเค็มเฉล่ีย
เทากับ  0.3 ppt 
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6.  สารละลายทั้งหมด (Total  Dissolved Solicl, TDS)  ปริมาณสารที่เหลืออยูใน
ภาชนะหลังจากการระเหยออกจากตวัอยางจนหมด  แลวนําไปอบในตูอุณหภูมิ  103-105 องศา
เซลเซียส  จนน้ําหลักคงที่ปลอยใหเยน็ลงในดิสกเกเตอร  แลวชัง่หาน้ําหนกัของแข็งในภาชนะนัน้จะได
ปริมาณของแข็งทั้งหมด  (หนวย  : ppt  หรือ g/l) 
 
การศึกษาหาประสิทธิภาพการชลประทาน  
 

  เปนวธิีการศึกษาถงึประสิทธภิาพการใชน้ําชลประทานวามีประสิทธิภาพเพยีงใดแค
ไหน  โดยคิดจากปริมาณใชน้ําของพืชตามทฤษฎีและประมาณน้าํที่สงจริงในแตฤดกูาลผลิต 
 
  ประสิทธิภาพการใชน้าํชลประทาน  =   ปริมาณการใชน้าํของพืชตามทฤษฎ ี X  100 

              ปริมาณน้ําที่สงจริงในสนาม 
  ปริมาณการใชน้ําของพืชตามทฤษฎีใหนาํคาสัมประสทิธิของถาดวัดการระเหยแบบ
เบ็ดเสร็จ (ET/E) คูณกับคาการระเหยจากถาดวัดการระเหย (American Class Pan) 
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วิธศีึกษาและการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
 

ส่ิงที่ควรคํานงึในการตรวจสอบคุณภาพน้าํ มีดังนี ้
1. วัตถุประสงค    

       1.1  ตรวจสอบคุณภาพน้าํในแหลงน้ําโดยทัว่ไป 
  1.2  ตรวจสอบคุณภาพน้าํในแหลงเกิดน้าํเนาเสยี 
  1.3  ตรวจสอบคุณภาพน้าํในแหลงน้าํอุปโภค-บริโภค 

2. พารามิเตอร หรือ ดัชนีคุณภาพน้าํ (เปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา) มี 3 ประเภท  
2.1  ดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพ (physical  properties)  ไดแก  สี  กลิ่น  รส  

อุณหภูมิ  ความขุน      
2.2  ดัชนีคุณภาพน้ําทางเคม ี( chemical  properties) ) ไดแก  pH,  EC, DO, BOD,  

แรธาตุตาง ๆ   
2.3  ดัชนีคุณภาพน้าํทางชวีภาพ ( biological  properties) ไดแก  แบคทีเรีย    

 

การตรวจสอบดัชนีคุณภาพน้ําตาง ๆ จะตองคํานึงความเหมาะสม แบงไดดังนี้ 
1. การตรวจวดัในสนาม   เนื่องจากพารามิเตอรบางตัวมีคาเปลี่ยนแปลงไดงาย  

จําเปนตองทาํการตรวจวัดหรือวิเคราะหในสนามในขณะที่ทาํการตรวจสอบและเก็บตัวอยางน้าํ  เชน 
pH,  EC,  DO,     อุณหภูม ิ 

 
 
    
 
 
 

เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง ( pH meter ) 
  

 
 
 
 
 
 
เครื่องวัดคาความนําไฟฟา( Electrical Conductivity meter) 
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เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํ( Dissolved oxygen meter) 

 

2. การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ พารามเิตอรสวนมากไมสามารถวัดไดในสนาม
จะตองทาํการเก็บตัวอยาง น้ําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน  SS, COD, BOD, โลหะหนักตาง ๆ ,
สารพิษ, สารหน ู    ตัวอยางน้าํจะตองเกบ็ใหถูกวิธีและเก็บรักษาใหถกูตองวิธีใหคงลักษณะเดิมเหมือน
ขณะที่เก็บในสนาม 

3. วธิีการเก็บตัวอยาง  ประเภทของตัวอยางน้ําเมื่อพิจารณาประเภทของตัวอยางน้าํ
ตามวิธกีารเกบ็จะแบงได 3 ประเภท คือ  

3.1 ตัวอยางแบบจวง  ตัวอยางน้าํที่ไดจากการเก็บเปนครั้ง ๆจุดละ 1 
ตัวอยาง  ในเวลาใด เวลาหนึ่งเทานัน้   สวนใหญการเกบ็ตัวอยางน้าํจะใชวิธนีี้เนื่องจากสะดวกและงาย
ตอการปฏิบัติ 

3.2   ตัวอยางแบบผสมรวม     ตัวอยางน้าํที่ไดจากการเก็บตัวอยางที่เปน
ตัวแทนของแหลงน้ําทั้งวัน  เปนการเก็บแบบจวงที่เก็บจากจดุเดียวกัน 

3.3   ตัวอยางแบบตอเนื่อง     ตัวอยางแบบตอเนื่องนี้ ไดจากการใชเครื่องมือ
และอุปกรณแบบอัตโนมัติสําหรับการเก็บตัวอยางเดียว 

4. เครื่องมือการเก็บตัวอยางน้ําและภาชนะที่บรรจุ เครื่องมือที่นิยมใช  มีชนิด  
Kemmerer , Van Dorn เปนตน  หรือใชภาชนะที่บรรจุเก็บ 

 
เครื่องมือเก็บตัวอยางน้าํ ชนิด Kemmerer 
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ภาชนะบรรจุเก็บตัวอยาง   
5. ปริมาณตัวอยาง 

   ปริมาณน้าํขึ้นอยูกับพารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห  โดยสวนใหญจะเก็บ
ประมาณ 1,000 C.C 

6. การเก็บรักษาตัวอยาง 
  โดยทั่วไปแลวตัวอยางน้าํที่เก็บมาควรไดรับการการวิเคราะหโดยเร็วทีสุ่ด 

หากไมสามารถวิเคราะหภายในเวลาจะตองทาํการเก็บรักษาตัวอยางใหเหมาะสม โดยคาํนงึถงึ
คาพารามิเตอรที่จะวัดและวธิีวิเคราะห  เชน แชตูเยน็  ถงัน้าํแข็ง   เปนตน   
   7. ฉลาก     
   8. ใบนําสง   พรอมรายละเอียดของตัวอยางน้ําที่ตองการ 
   9. แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยาง  แสดงตําแหนงจุดเก็บตัวอยางและสภาพแวดลอมของ
บริเวณนัน้ ๆ 

 
การเก็บและรักษาสภาพตัวอยางเพื่อวิเคราะห 

 

การเก็บตัวอยางน้ํามีความสาํคัญตอผลการวิเคราะหมาก หากเก็บตัวอยางไมถูกตองจะ
ทําใหผลวิเคราะหที่ไดไมถูกตองไปดวยการเก็บตัวอยางน้ําควรมีแบบแผนการเก็บทีแ่นนอน ซึ่งการ
วางแผนในการเก็บตัวอยางน้ําตองคาํนงึถงึกําลงัคน เวลา คาใชจาย จาํนวนตัวอยางที่เก็บ สถานทีเ่ก็บ
และจุดที่เก็บตัวอยาง ตัวอยางน้ําที่เก็บจะตองมีการบนัทึกรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนตามสมควร  จึง
ควรจะมีการสํารวจกอนวาจะสามารถปฏิบัติตามแผนทีว่างไวไดหรือไม  
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การเก็บตัวอยางน้ําที่ถูกตอง และเปนตัวแทนของแหลงน้ําที่แทจริง ผูเก็บตัวอยางน้ํา
ควรมีลักษณะดังนี ้

- รูรายละเอียดเกี่ยวกบัจุดเกบ็ตัวอยางนัน้จริง ๆ ตําแหนงทีเ่ก็บและ
สภาพแวดลอมบริเวณนัน้ 

- ไดรับการอบรมเทคนิคการเก็บตัวอยางมาอยางด ี

- มีความชาํนาญในการใชเครื่องมือเก็บตัวอยางน้ําและเครื่องมือวัด
คุณภาพน้ําในภาคสนามแตละประเภท 

- มีความซื่อสัตย ในการบันทึกขอมูลเกีย่วกับการเกบ็ตัวอยางน้ํา  เชน 
สถานที ่เวลา วิธีการเก็บ และสภาพแวดลอมตาง ๆตามความเปนจริง  

 

การเก็บตัวอยางน้ําที่ดีและถกูตองควรพิจารณาถึงสิง่ตอไปนี ้
1. ภาชนะที่บรรจุตัวอยาง 

2. ขนาดและปริมาตรของตัวอยางที่ตองการ 

3. จุดเก็บและความถี่ของการเก็บตัวอยาง 

4. เทคนิคการเกบ็ตัวอยางของแตละพารามิเตอร 

5. การรักษาสภาพตัวอยาง 

6. การเก็บรักษาตัวอยางขณะขนสงมายงัหองปฏิบัติการ  
การเก็บตัวอยางน้าํ 

 ในการเก็บตัวอยางน้ําโดยทัว่ ๆไป ส่ิงที่จะตองพิจารณา ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 115

 

                                             

1. ลักษณะของภาชนะที่ใชบรรจุตัวอยาง  สวนมากจะนิยมใชขวดพลาสติกเพราะมี
น้ําหนกัเบา สะดวกในการขนสงและราคาถูกแตการวิเคราะหคุณภาพน้าํบางประเภทจะตองเลือกให
เหมาะสมสาํหรับแตละพารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห   วาควรใชขวดบรรจุประเภทใด  สงที่พจิารณา 
คือ 

 1. ชนิดของขวด 

 2. ปริมาตรของขวด   

 3. รูปรางของขวด 

 4. การเตรียมขวดตัวอยางน้าํ 

  ชนิดของขวด  ตองคํานึงถงึการปนเปอนของตัวเนือ้ของภาชนะบรรจุเก็บ
ตัวอยางน้าํวามีผลตอการวิเคราะหพารามเิตอรนั้น ๆ หรือไม และกรณีที่ตองเก็บรักษาสภาพตัวอยาง
ดวยสารละลายกรด-ดาง  หรือตองกลั้วขวดดวยสารละลายอินทรีย  จึงตองใชภาชนะทีท่นตอสารเคมี
นั้น ๆ ดวย เพื่อเก็บรักษาสภาพตัวอยางของน้ําตัวอยางใหใกลเคียงน้ําในแหลงน้ําที่เก็บมามากที่สุด เชน 

- การวิเคราะหหาปริมาณ pesticide ตองใชขวดแกวสชีาที่มฝีาเกลยีว
เทฟลอนในการบรรจุ เพื่อปองกันการปนเปอนและตองกลั้วขวดดวยอะซิโตน และเฮกเซน กอนนําไป
เก็บตัวอยางเสมอ   เนื่องจากแสงจะทาํใหน้าํตัวอยางมีปริมาณสารที่ตองการวิเคราะหเปลีย่นไป  จึง
ตองปองกนัไมใหตัวอยางสัมผัสแสงกอนทีจ่ะทําการวิเคราะห 

-  การวิเคราะหหาปริมาณ BOD,acidity  และ solids สามารถใชขวด
พลาสติกจากขวดบรรจุได  เพราะการปนเปอนของพลาสติกจากขวดบรรจุไมทําใหผลการวิเคราะหของ
พารามเิตอรเหลานัน้เปลี่ยนแปลงไป 

- การวิเคราะหหาปริมาณ total phosphate, nitrate+ nitrite   และ 
ammonia ควรใชขวดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene( HDPE) ในการบรรจุเพราะตองรักษา
สภาพน้ํา  ตัวอยางน้าํดวยสารละลายกรดซัลฟุริคใหม ีpH <2  จึงตองใชขวดบรรจุทีท่นตอสภาพกรด 

- การวิเคราะหหาปริมาณแบคทีเรียในน้ํา ควรใชขวดแกวใสไมมีสี หรือ
สีชา ซึ่งมองเห็นสภาพน้ําตวัอยางวามีความสกปรกมากนอยเพียงใดเพื่อจะไดทาํการเจือจางใหถกูตอง
ควรมีฝาชนิดเปนเกลียว เพือ่ปองกันน้าํไมใหหก  และปองกนัไมใหน้ําแข็งที่ใชแชละลายไปปนเปอน  
แตหากไมเปนจุกเกลียว ก็ควรมีกระบอกโลหะอลูมิเนียมบรรจุอีกชั้นหนึง่ 

ภาชนะที่บรรจุตัวอยาง 
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-  การวิเคราะหหาปริมาณ COD และ TKN ตองมีการรักษาสภาพ
ตัวอยางดวยกรด  ดังนัน้ ขวดที่บรรจุตัวอยางอาจเปนขวดแกวหรือขวดพลาสติกชนิด HDPE ที่มีสภาพ
ทนกรดได 

   ปริมาตรของขวด  ควรมคีวามเหมาะสมกับปริมาตรตัวอยางน้ําที่เก็บ โดย
ตองเพยีงพอตอการวเิคราะหและการยนืยนัผล ซึ่งในบางพารามเิตอรสามารถที่บรรจใุนภาชนะเดียวกัน
ไดเพราะมีวธิกีารรักษาสภาพเหมือนกนั เชน  

- SS ,TDS, TS และ  BOD 

- COD ,ammonia ,TKN และ TP  เพราะใชขวดชนิดเดียวกัน และเก็บ
รักษาตัวอยางน้ําดวยกรดแบบเดียวกนั 

- Sulphate ,Fluoride และ Chloride 

- Heavy meatals, และ  mercury 

- ตัวอยางน้าํสําหรับวิเคราะห nitrate กับ nitrite   ควรจะเก็บแยกขวด 
คือ ตัวอยางทีว่ิเคราะหหา nitrite  ใหรักษาสภาพโดยการแชเย็น สวนตัวอยางทีว่ิเคราะหหา nitrate  ให
รักษาสภาพโดยเติมกรดซัลฟริุค  จนมี  pH <2   และเก็บไวในหองเย็นอณุหภูมิ 4 ºC 

   รูปรางของขวด  ควรเปนขวดทีม่ีกนกลมไมเปนมมุเหล่ียม  อาจใชขวด
ปากกวางหรือแคบ เพื่อสะดวกในการทาํความสะอาด และใชแยกตามประเภทของตัวอยางน้ําที่เกบ็ได เชน 
น้ําผวิดิน หรือน้ําทะเลที่คอนขางสะอาด อาจใชขวดปากแคบ  แตน้ําทิง้จากอาคารบานเรือน  หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม  ซึ่งคอนขางสกปรกควรใชปากกวาง เปนตน 

 การเตรยีมขวดตัวอยางน้าํ เมื่อไดขวดตามลักษณะที่ตองการแลวตองลาง
ทําความสะอาดขวด แลวนาํไปแชหรือกลัว้ ดวยกรด หรือสารละลายเคมีตามความจําเปนของแตละ
พารามเิตอร 

  2. ฉลากติดขวดบรรจุตัวอยางน้ํา   เมื่อเก็บตัวอยางน้าํเสร็จแลว ควรปดฝาใหสนทิไว
ทุกใบ โดยฉลากจะตองเขแจงขอมูลที่จาํเปนใหรายละเอียด เพื่อเปนขอมูลพืน้ฐานเบื้องตนและควร
เปนระบบเดียวกันทุกตวัอยาง ซึ่งสิง่ที่ควรบันทกึรายละเอียดไว มีดังนี ้

 -  สถานที่เก็บตัวอยาง  
   -  จุดเก็บตัวอยางในสถานทีก่ําหนดให อาจบอกเปนรหัสจุดเก็บ 

  -  วนั เวลา ของการเก็บตัวอยาง  วาเก็บตัวอยาง  วนัและเวลาใด เพื่อ
คาดคะเนไดวา ณ เวลานัน้กิจกรรมของสิง่แวดลอมบริเวณแหลงน้ํา หรือกิจกรรมโรงงานกาํลังทาํอะไร  
ทําใหสามารถวิเคราะห ข้ันตนไดวาตัวอยางที่เก็บควรจะเปนอยางไร 
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   -  แหลงของตัวอยางน้าํ วาเกบ็มาจากแหลงใด เชน ในแมน้ํา น้าํจากสระ น้าํ
ทะเลสาบ น้ําทะเลหรือน้ําทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรม 

- pH และ อุณหภูมิของตัวอยางน้ํา ขณะที่เก็บ เพื่อหาความสัมพันธของ
สภาพอากาศ และสภาพที่เกบ็ ณ เวลานั้น 

  -  พารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห 
- ชื่อ-สกุล และหนวยงานของผูเก็บตัวอยาง ในกรณทีี่มีปญหากับตัวอยาง

นั้น ๆ จะไดสอบถามผูที่เกีย่วของไดถูกตอง ควรใสใหครบทั้งชื่อและนามสกุล เพื่อปองกันความยุงยาก
ในกรณีที่ชื่อซ้าํกัน 
 

ตัวอยางของฉลากปดขางขวดตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาตรของตัวอยางที่เก็บจะมากหรือนอยเทาใดขึ้นอยูกับปริมาตรที่ใชในการ
วิเคราะหของแตละพารามิเตอร ควรเก็บมากกวาที่ตองการเล็กนอยเพราะในกรณีที่มีความผิดพลาด
เกิดขึ้น เนื่องจากการวิเคราะหหรือตองยืนยันผล จะไดมีตัวอยางน้ําเพียงพอในการวิเคราะหซ้ํา และใน
บางครั้งตองใชตัวอยางน้ํากลั้วภาชนะที่วิเคราะหดวย   ดังนั้นถาตัวอยางน้ําคอนขางสะอาดไมเปนพิษ 
เชนน้ําแมน้ําหรือน้ําทะเล ควรเก็บมาใหมากพอสมควร แตถาน้ําตัวอยางเปนน้ําเสียสกปรกและ
คอนขางอันตราย เชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงพยาบาลก็ไมควรเก็บมาก  เพราะน้ําที่
เหลือจากการวิเคราะหจะเปนภาระและปญหาของหองปฏิบัติการในการกําจัดทิ้ง  

 

 

 

ขนาดหรือปริมาตรของตัวอยาง 

  อันดับ(ของตัวอยาง) ............... หนวยงานที่สงตรวจ.................................. 
 สถานที่เก็บ..............................          รหัสตัวอยาง ........................................... 
 วัน/เดือน/ป ............................           เวลา ...................................................... 
 ประเภทหรือแหลงของตัวอยาง ......................................................................... 
 pH ของน้ํา .............................          อุณหภูมิของน้ํา ...................................... 
 พารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห ........................................................................ 
 ชื่อ-สกุล ชื่อผูเก็บตัวอยางน้ํา(ตัวบรรจง) .......................................................... 
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การเก็บตัวอยางน้ําเปนตัวแทนของน้าํทัง้หมด จะตองคํานงึถงึจดุเก็บตัวอยางน้ํา  
ระบบน้ําซึง่บางระบบอาจเอือ้อํานวยใหสามารถเก็บตัวอยางจากจุดเกบ็เพียงจุดเดียว หรือสอง สามจุด 
บางระบบอาจตองมีการเก็บตัวอยางน้าํหลาย ๆจุด ใหครบทุกจุด เพื่อใหสามารถนําผลการวิเคราะห
ตัวอยางน้าํนัน้ เพื่อแสดงและกําหนดลกัษณะของระบบนั้นได ส่ิงที่ควรระวังในการเก็บตัวอยางจาก
แหลงน้ําแตละประเภท คือ 

1. น้ําในแหลงน้ํา  แหลงน้ําแบงออกเปน 2 ประเภท 

       1.1  แหลงน้าํไหล    
               -  เก็บตัวอยางจากแมน้ํา  ลําธาร  หวย คลอง   หรือน้ําทะเล รายละเอียดที่
ควรรู คือ ความลึกของแหลงน้ํา(โดยใชลูกตุมถวงวัด)   และอัตราการไหลวาเร็วหรือชาในกรณีที่       
เก็บแบบจวง ตองเก็บที่จุดกึ่งกลางความกวางของแหลงน้ํา และที่ระดับกึ่งกลางความลึก ยกเวนการ
เก็บตัวอยางที่จะใชวิเคราะหแบคทีเรีย ใหเก็บที่ความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้ํา  และเก็บตัวอยางที่
บริเวณเหนือและใตจุดที่เปนมลพิษหรือจุดที่มีการปนเปอนเกิดขึ้นประมาณ 1 กิโลเมตร ในกรณีที่เก็บ
แบบผสมรวมตองวางแผนใหดีวาจุดเก็บควรอยูหางจากฝงเทาใด และกรณีที่ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและสัตวน้ําจะเก็บตัวอยางตลอดลําน้ํา โดยกําหนดสถานี
เก็บเปนระยะโดยพิจารณาจากกิจกรรมชายฝงแมน้ํา เชน แหลงอุตสาหกรรม แหลงเกษตรกรรมและ
ชุมชน  ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําในปจจุบันและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต                       
เก็บตัวอยางน้ําใหเก็บที่จุดกึ่งกลางความกวางของแหลงน้ําที่ระดับกึ่งกลางความลึก 
  - เก็บตัวอยางน้ําจากคูน้าํ รองน้าํ ที่ระบายออกจากพืน้ที่เกษตรกรรมจาก
บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูแมน้าํ และบริเวณปากแมน้ําในกรณีทีศึ่กษาผลกระทบของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตวที่ใชในการเกษตร 
   1.2  แหลงน้าํนิง่  ไดแก  ทะเลสาบน้าํจืด  หนอง  บึง  อางเก็บน้ํา ฯลฯ            
การเก็บตัวอยางน้ําแหลงน้ําที่มีความลึกไมเกิน 2 เมตร  ใหเก็บที่ระดับความลกึ 1 เมตร  สําหรับ        
แหลงน้ําที่มีความลกึเกนิ 2 เมตร ใหเก็บที่จุดกลางความลึก เชน อางเกบ็น้ําชลประทาน เก็บตัวอยาง  
3 จุด  บริเวณน้ําเขา  กลางน้ํา  และน้ําออก  ที่จุดกึง่กลางความลึกของน้าํ 
   2. น้าํบอลึก  ตองปมน้าํขึน้มากอนจนกวาระดับของการปมคงที่แลวปลอยใหไหลทิ้ง
ไปประมาณ 3-5 นาที จงึเกบ็ตัวอยาง จะทําใหไดตัวอยางที่เปนตวัแทนของน้าํใตดินจริง 
    3. น้ําเสียชุมชน   ใหเกบ็ตัวอยางจากปลายทอระบาย น้าํโสโครก  หรือบอตรวจการ
ระบาย หรือจากบอสูบ 
 

 จุดเก็บตัวอยาง 
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    4. น้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงบําบัดน้าํเสยี  จุดเก็บตัวอยางจะเปนจดุที่
น้ําเขา และจุดน้ําออก ของโรงบาํบัดน้าํเสีย และเกบ็แบบผสมรวมก็ได เพราะน้ําเสยีมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถงึแมจะเปนระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งในโรงงานขนาดเล็กเก็บผสมรวมอาจจะเก็บ           
หลาย ๆ  ชั่วโมง  แตถาเปนโรงงานขนาดใหญเก็บใหครบ 24 ชั่วโมง ถาจุดน้าํเขาหรือจุดน้ําออกเปนทอ 
ตองเก็บตัวอยางน้ําที่จุดกึง่กลางของความสูงของน้าํในทอ ซึ่งเปนจุดทีน่้ํามีอัตราไหลสูงสุด  
 
  
 
    การเก็บตัวอยางของแตละพารามิเตอรมีวธิีการและเทคนิคแตกตางกนั ข้ึนอยูกับชนิด
ของแหลงน้ํา เชน น้ําบอ น้าํประปา น้ําเสยีจากโรงพยาบาล น้ําทิ้งจากอาคารบานเรือน หรือน้ําเสยีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน   และขึ้นอยูกับพารามิเตอรที่ตองการวเิคราะห เชน การวิเคราะหทางเคมี  
การวิเคราะหทางแบคทีเรีย การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก  หรือการวิเคราะห หาปริมาณสารพิษ
ฆาแมลง เปนตน   ซึง่วธิีการเก็บบางพารามิเตอรอาจใชขวดจวงตักไดเลยหากเก็บตัวอยางที่ความลึก
ไมมากนัก  แตในบริเวณทีน่้ําลึกตองใชเครื่องมือเก็บตัวอยางน้าํ 
 

เทคนิคการเก็บตัวอยางโดยทั่ว ๆ  ไป มีวิธีการดังนี้  คือ  
    กอนเก็บตัวอยาง  ตองใชตัวอยางน้ําที่จะเก็บกลั้วขวดตัวอยางน้ํากอน 2-3 คร้ัง        
ยกเวนบางพารามิเตอร เชน ขวดบรรจุตัวอยางที่ตองการวิเคราะหหาปริมาณสารพิษฆาแมลงที่ลาง
ดวย อะซิโตน  และเฮกเซน มาแลว  และขวดเก็บตัวอยาง  ทางแบคทีเรียที่อบฆาเชื้อแลว จึงไมตอง
กลั้วขวดดวยน้ําตัวอยาง 
    ปริมาตรของตัวอยางทีเ่ก็บบางพารามิเตอร   เชน solids , oil & grease, nitrate และ 
TP ไมควรเกบ็ใหเต็มขวด เพราะตองเหลอืที่วางไวสําหรับเติมสารพิษรักษาสภาพ และสําหรับเขยาให
ผสมกันกอนการวิเคราะห  ยกเวนตัวอยางที่จะทาํการวเิคราะหหาปรมิาณ BOD DO  alkalinity  และ 
acidity  ตองเก็บตัวอยางเตม็ขวดและปดฝาใหสนิท  เพื่อปองกนัไมใหอากาศที่เหลอือยูที่ผิวน้ําละลาย
เขาไปในตัวอยาง เปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหกับตัวอยางและจะทาํใหผลการวเิคราะห
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได 
    ขวดเก็บตัวอยางตองปดฝาอยูตลอดเวลา  เมื่อจะเก็บตัวอยางจึงเปดการวางฝาขวด
ตัวอยาง ตองวางหงายขึน้ อยาคว่าํกับพืน้เพราะเกิดการปนเปอนได และเมื่อเกบ็ตัวอยางน้าํตองปดฝา
ทันท ี
 
 
 

เทคนิคการเก็บตัวอยางน้ํา 
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    การเก็บตัวอยางน้ําจากกอกประปา  ควรเลือกกอกที่ตอโดยตรงจากทอประธานมายงั
ทอบริการ (ไมควรเก็บจากกอกที่ไหลมาจากถงัในตวัอาคาร ซึ่งเปนถังทีม่ีการกักเก็บน้ําไวบนดาดฟา
กอนแลวจงึปลอยลงมาใช) การเก็บตัวอยางเพื่อวเิคราะห ควรใชสําลีชุบแอลกอฮอลทําความสะอาด
กอกกอน แลวเปดกอกใหน้ําไหลทิ้งประมาณ 3-5 นาท ี เพื่อใหน้ําที่คางอยูตามทอไหลทิ้งใหหมด  แลว
จึงนาํขวดเก็บตัวอยางไปเกบ็ตัวอยางน้าํได  ในการเกบ็ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาปริมาณแบคทีเรีย ตอง
เติมสารละลายโซเดียมไฮโอซัลเฟต ( Na2SO4 ) 10 % ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรตอตัวอยางน้ํา 150  
มิลลิลิตร ลงในขวดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อทําลายคลอรีนที่เหลืออยู  และใชสําลีชุบแอลกอฮอลทําความ
สะอาดบริเวณปากกอกทัง้ภายนอกและภายใน  นาํไฟไปลนเพื่อฆาเชื้อปลายกอกประมาณ 5 นาที 
และปลอยใหน้ําไหล  2-3 นาที  จงึนาํขวดไปรองรับน้าํได ตองระวังอยาใหปากขวดไปสัมผัสกับปลาย
กอกหรือส่ิงอืน่ ๆ เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนได 
    การเก็บตัวอยางจากบอที่มปีมมือหรือสูบโยก  เพือ่การวิเคราะหทางเคมีและทาง
แบคทีเรียจะตองปมน้าํขึ้นมาจนกวาระดับของการปมคงที่จึงปลอยน้าํทิ้ง ประมาณ 3-5 นาที  แลวจึง
นําขวดไปรองน้ําระวังอยาใหปากขวดไปสัมผัสกับปม หากบอน้าํติดปมอัตโนมัติ ตองการเก็บตัวอยางที่
ปลายเสนทอสําหรับตัวอยางเคม ี  และสําหรับตัวอยางแบคทีเรียจะตองใชเทคนิคเดียวกนักับการเก็บ
ตัวอยางจากปมมือหรือสูบโยก   
    การเก็บตัวอยางจากแมน้ํา ทะเลสาบหรืออางเก็บน้าํ  ไมควรเก็บตัวอยางบริเวณใกล
ฝงเมื่อตองการเก็บหลายจุดตองวางแผนวาจะเก็บตําแหนงใดบาง ซึ่งแตละพารามิเตอรจะแตกตางกัน
ดังนี ้

- น้ําตัวอยางทีว่เิคราะหทางเคมีโดยทัว่ไปจะเก็บตรงกึง่กลางแมน้ําโดยใช
เครื่องมือเก็บตัวอยางน้าํ 

- น้ําตัวอยางทีว่เิคราะหหาปรมิาณ oil & grease จะตองเก็บตัวอยางทีผิ่วน้าํ 
   - น้ําตัวอยางที่วิเคราะหหาปริมาณแบคทเีรียและ BOD  มักจะเก็บทีค่วามลึก
จากผิวน้าํ 30 เซนติเมตรซึ่งอาจใชเก็บไดโดยการสวมถุงมือแลวจุมขวดตัวอยางลงไปในน้าํลึกจากผิว 
30 เซนติเมตร จึงเปดฝาจุกออกมาและปลอยใหน้าํเขาไปจนเตม็ขวดเมื่อเปนตัวอยางเคม ี ถาเปน     
ตัวอยางแบคทีเรียจะตองเกบ็ไมเต็มเหลือที่วางไวเหนือตัวอยางไวสําหรับเขยาปดฝาใหเรียบรอยแลว
ยกขึ้นมาจากผิวน้าํ แตโดยปกติตัวอยางทางแบคทีเรียจะใชเครือ่งมือในการเก็บรวมกับตัวอยางที่
วิเคราะหหาปริมาณ BOD ได 
    การเก็บตัวอยางน้ําทะเล วิธีการเก็บและเครื่องมือที่ใชก็จะเปนแบบเดียวกับการเก็บ             
ตัวอยางในแมน้ํา ยกเวนแตจุดที่เก็บควรจะหางจากฝง 50 เมตร และเก็บจุดกึ่งกลางของความลึกเชนกัน  
มักจะเก็บตรงจุด point source  โดยเก็บเหนือจุด point source 2 จุด  และใต point source 2 จุด  
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การเก็บรักษาสภาพตัวอยาง  
    ตัวอยางน้าํทีน่ํามาวิเคราะหทีห่องปฏิบัติการเคมี ตองรักษาคุณภาพน้ําไวกอน เพื่อ
ไมใหสวนประกอบของน้าํเปลี่ยนแปลงไปทั้งเคมีและทางกายภาพ เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิตในน้าํ และมลพิษหลายชนิดที่ไมคงตัวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  การรักษาสภาพตัวอยาง
น้ําจะชวยใหคุณภาพตัวอยางน้าํคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด  ซึง่เปนการชวยลดหรือหยดุปฏกิิริยา
ที่ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง วิธกีารเก็บรักษาสภาพมีดังนี ้
    การแชเยน็ดวยน้ําแข็ง  จดุประสงค คือ  ลดการทาํงานของพวกจุลินทรีย และลด
อัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคม ี วิธนีี้ดี คือไมมีสารรบกวนในการ
วิเคราะห ใชในการรักษาสภาพตัวอยางน้ําที่จะวิเคราะหหาปริมาณ nitrate ,nitrite,solids ,sulfate. 
fecal colifrom  และ BOD  เปนตน  
    การเติมสารเคมี  เชน กรดไนตรกิ (HNO3)  หรือกรดซัลฟุริค (H2S04) เขมขน เปนการ
รักษาสภาพน้าํตัวอยางโดยการควบคุม pH ( pH <2 )  ปองกันการดูดซับอิออนทีผิ่วภาชนะและการ
ตกตะกอน  นอกจากนีย้ังชวยยับยั้งการทํางานของพวกจุลินทรียอีกดวย   เชน  การเติมกรดไนตริก        
pH < 2  เปนวิธีการรักษาสภาพน้าํตัวอยางที่วิเคราะหหาปริมาณ hardness และโลหะหนกัทัว่ ๆ  ไป 
เชน Pb ,Zn, Cd เปนตน ซึง่วิธกีารเติมสารเคมีจะทาํควบคูกับการแชน้ําแข็ง  และการเติมกรดซัลฟุริค        
pH < 2    เปนวิธกีารรักษาสภาพน้าํตัวอยางที่วเิคราะหหาปริมาณ   total phosphate   และ phenols   
    สารเคมีเฉพาะพารามิเตอร   เชน การวิเคราะหหาปริมาณไซยาไนด (Cyanide) รักษา
สภาพตัวอยางน้าํไดโดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)    ให pH  อยูในชวง 10-11 
    สําหรับตัวอยางที่จะวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียในน้ําที่ไมแนใจวามีสาร heavy 
metals อยูดวยหรือไม ซึ่งheavy metals   นี้จะไปทาํลายแบคทีเรียทําใหผลวเิคราะหผิดพลาดไดจึง
ตองเติมสารละลาย อีดีทีเอ 2 % ลงในขวดเก็บตัวอยาง ( 1 มล. ตอน้ําตัวอยางน้ํา 150 มล. )  เพือ่ให อี
ดีทีเอ 2 % ไปหุมสาร heavy metals ตาง ๆไว   สวนตวัอยางน้าํประปาที่มีคลอรีนตกคางอยู ตองเติม
โซเดียมไฮโอซลัเฟต (Na2S2O3)  10 % ( 0.1 มล. ตอน้ําตัวอยางน้าํ 150 มล.) ในน้าํตัวอยางหรือใน
ขวดที่จะเก็บตัวอยาง เพื่อทาํลายคลอรีนตกคางกอน เพราะคลอรีนตกคางเหลานี้ ไปทําลายแบคทีเรีย   
    การเก็บรักษาสภาพตัวอยางน้าํที่สกปรกมาก ตองเติมสารเคมีทนัทีหลงัเก็บ บาง
พารามเิตอรทีอ่าจจะเติมสารเคมีปรับสภาพไวกอนเก็บตัวอยางได เชน ในกรณีทีเ่ก็บตัวอยางทางดาน
แบคทีเรีย ที่ไมตองใชตัวอยางน้ํากลัว้ขวด  
 
ที่มา :  ฝายวิเคราะหตัวอยาง  กองจัดการคุณภาพน้าํ  กรมควบคมุมลพิษ  กระทรวงวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิง -  แวดลอม  สิงหาคม  2541 
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   การตรวจสอบคุณภาพน้ําในแตละครั้งจะสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลามาก              
จะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําในภาคสนามดวยเครื่องมือ พรอมทั้งเก็บตัวอยางน้ําสงวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ  ซึ่งมีข้ันตอนตาง ๆมากมาย ปจจุบันเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําไดพัฒนารวดเรว็มาก
โดยใชเทคโนโลยี่สูง ๆเขามาชวย  ทําใหสะดวกในการปฏิบัติงานและรวดเร็วสามารถทราบคาที่
ตองการไดทันทีทันตอเหตุการณและแมนยํา   แตราคาของเครื่องมือคอนขางแพงและมีความ
ละเอียดออนมากจะตองมีการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกวิธี    
   ดังนั้น โครงการจัดทําตัวชี้วัดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
ภาคสนาม   ใชเครื่องมือที่ทันสมัยมาชวยในตรวจวัดคุณภาพน้ํา  คือ     

- เครื่องวัดคุณภาพน้าํแบบหลายตัวแปร (Multi-parameter meter)  
สามารถวัดคา อุณหภูมิ(T),คาความนําไฟฟา(EC),TDS, Salinity, DO, pH โดยทาํการตรวจวัดเดือน
ละ 1 คร้ัง 
 

 
 

   เครื่องวัดคณุภาพน้าํแบบหลายตวัแปร (Multi-parameter  meter) 
 

- เครื่องวัดการดูดกลืนคลื่นแสงแบบ Spectrophotometer (ตรวจวัดโลหะหนักตาง ๆ 
ในกรณีมีการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม)  
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เครื่องวัดการดูดกลืนคลื่นแสงแบบ Spectrophotometer 

 
 วิเคราะหคุณภาพน้าํหองปฎิบัติการเคมี (เก็บตัวอยางน้าํสงวเิคราะห)  

  ในแหลงน้ําธรรมชาติ  คุณภาพน้ําจะมีโลหะหนักตาง ๆ ปนเปอนนอยมากหรือไมมี
เลย  ดังนั้น เพื่อใหการตรวจสอบคุณภาพน้ําครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะตองเก็บ
ตัวอยางน้ําสงวิเคราะหในหองปฏิบัติเคมีปละ 2 คร้ัง (ฤดูแลง 1 คร้ัง  ฤดูฝน 1 คร้ัง)  ในกรณีที่ตรวจ
พบวาทางน้ําหรืออางเก็บน้ําฯ ใด มีปริมาณโลหะหนักอยูในระดับสูงจะตองเพิ่มการวิเคราะหเปน             
3 เดือนตอคร้ัง  เพื่อจะไดทราบปริมาณโลหะหนักตาง ๆพรอมทั้งทราบคา BOD ดวย 
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ตารางรายละเอียดชนดิของภาชนะบรรจุเก็บตัวอยาง, ปริมาตรตัวอยางที่เก็บ, วิธกีารรกัษาสภาพ   
            ตัวอยางและระยะเวลาที่เกบ็รักษาตวัอยางของแตละพารามิเตอร 

พารามิเตอร 

 
ภาชนะบรรจ ุ

ปริมาตรนอยที ่
สุดที่ตองการ 
(มิลลิลิตร) 

 
วิธีการเก็บรักษา ระยะเวลาเก็บรักษา 

สภาพกรด พลาสติก หรือแกวบอโรซิลิเกต 100 แชเย็นที่  4 0 C 24 ช่ัวโมง 
สภาพดาง พลาสติก หรือแกว 200 แชเย็นที่  4 0 C 24 ช่ัวโมง 
บี โอ ดี พลาสติก หรือแกว 1000 แชเย็นที่  4 0 C 6 ช่ัวโมง 
โบรอน พลาสติก  100 ไมตองการเก็บรักษา 28 วัน 
โบรไมด พลาสติก หรือแกว - ไมตองการเก็บรักษา 28 วัน 
สารอินทรีย 
คารบอน 
ทั้งหมด 

แกว 100 
 

วิเคราะหทันที * หรือเติม  
HCl   ให  pH < 2  และ 
แชเย็น  4 0 C 

7 วัน 

คารบอนได- 
ออกไซด 

พลาสติก หรือแกว 100 วิเคราะหทันที วิเคราะหทันที 

ซี โอ ดี พลาสติก (HDPE) หรือ แกว 100 เติม H2SO4  ให pH < 2 และ 
แชเย็นที่  4 0 C 

7 วัน 

คลอไรด พลาสติก หรือแกว 100 แชเย็นที่  4 0 C 7 วัน 
คลอรีนตกคาง พลาสติก หรือแกว 500 วิเคราะหทันที 0.5 ช่ัวโมง 

คลอรีนได-
ออกไซด 

พลาสติก หรือแกว 500 วิเคราะหทันที 0.5 ช่ัวโมง 

คลอโรฟลด พลาสติก หรือแกว 500 30 วันในที่มืด 30 วัน 
ฟคัล 
โคลิฟอรม 

ขวดแกวสีชาที่อบฆาเช้ือแลว 150 แชเย็นที่  4 0 C 24 ช่ัวโมง 
 

สี  พลาสติก หรือแกว 500 แชเย็นที่  4 0 C 48 ช่ัวโมง 
สภาพนําไฟฟา พลาสติก หรือแกว 500 แชเย็นที่  4 0 C 28 ช่ัวโมง 
ไซยาไนด 
ทั้งหมด 

พลาสติก (HDPE) หรือ แกว 500 เติม NaOH   ให pH > 12 และ 
แชเย็นที่  4 0 C ในที่มืด 

14 วัน หรือ 24 ช่ัวโมง
หากมีซัลไฟดปนอยูดวย 

ไซยาไนดกําจัด 
ไดดวยคลอรีน 

พลาสติก หรือแกว 500 เติม Na2S2O3  100 มิลลิกรัม 
ตอลิตร 

14 วัน   หรือ  24  
ช่ัวโมง   หากมี 

ซัลไฟดปนอยูดวย 
ปลูออไรด พลาสติก 300 ไมตองการเก็บรักษา 28 วัน 
ความกระดาง พลาสติก (HDPE) หรือ แกว 100 เติม HNO3   ให pH < 2 6  เดือน 
ไอโอดีน พลาสติก หรือแกว 500 วิเคราะหทันที 0.5 ช่ัวโมง 
* วิเคราะหทันที  = Analyse  Immediately  
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พารามิเตอร 

 
ภาชนะบรรจ ุ

ปริมาตรนอยที ่
สุดที่ตองการ 
(มิลลิลิตร) 

 
วิธีการเก็บรักษา ระยะเวลาเก็บรักษา 

โลหะทัว่ไป พลาสติก (HDPE) หรือ แกว ที่ 
กลั้ว (rinse) ดวยกรด  (1+1 
Nitric) 

- สําหรับ dissolved  metals 
กรองทันที และ เติม HNO3 
ให pH < 2 

6  เดือน 

โครเมียม VI พลาสติก (HDPE) หรือ แกว ที่ 
กลั้ว (rinse) ดวยกรด  (1+1 
Nitric) 

300 แชเย็นที่  4 0 C 24 ช่ัวโมง 

ทองแดงโดยวิธี 
วัดสี 

พลาสติก หรือแกว ที่กลั้ว 
(rinse) ดวยกรด  (1+1Nitric) 

- แชเย็นที่  4 0 C วิเคราะหใหเร็วที่สุด 

ปรอท พลาสติก (HDPE) หรือ แกว ที่ 
กลั้ว (rinse) ดวยกรด  (1+1 
Nitric) 

500 เติม HNO3  ให pH < 2 และ 
แชเย็นที่  4 0 C 

28 วัน 

ไนโตรเจน 
แอมโมเนีย 
(NH3) – N  

พลาสติก (HDPE) หรือ แกว  
 

500 
 

เติม H2SO4 ให  pH < 2  และ 
แชเย็น  4 0 C 

28 วัน 

ไนเตรท 
(NH3 

-) – N 
พลาสติก หรือแกว 100 แชเย็น  4 0 C 48 ช่ัวโมง , 28 วัน หากมี

คลอรีนปนอยู 

ไนเตรท + 
ไนไตรท 
(NO3- N+NO2-N) 

พลาสติก (HDPE) หรือ  แกว 200 เติม H2SO4  ให pH < 2 และ 
แชเย็นที่  4 0 C 

28 วัน 

ไนโตรท(NO3) -n พลาสติก หรือแกว 100 แชเย็นที่  4 0 C 48 วัน 
ไนโตรเจนเจดาหล 
(Kjeldahl) 

พลาสติก (HDPE) หรือแกว 500 เติม H2SO4  ให pH < 2 และ 
แชเย็นที่  4 0 C 

7 วัน 

กลิ่น แกว 500 แชเย็นที่  4 0 C 6 ช่ัวโมง 
น้ํามันและไขมัน แกว ,แกวสีชา 1000 เติม H2SO4  ให pH < 2 และ 

แชเย็นที่  4 0 C 
28 วัน 

 
สารประกอบอินทรีย 
ยาฆาแมลง แกวบอโรซิลิเกตสีชา ที่มีฝา 

เทฟลอน 
4000 แชเย็นที่  4 0 C หรอืเติม 

ascorbic acid 1000 
มิลลิกรัมตอลิตร  หากมี 
คลอรีนตกคาง 

7 วันกอนการ 
สกัด หรือ 40 วัน 
 หลังจากการสกัด 

ฟนอล พลาสติก หรือ แกว 500 เติม H2SO4  ให pH < 2 และ 
แชเย็นที่  4 0 C ในที่มืด 
 

28 วัน 
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พารามิเตอร 

 
ภาชนะบรรจ ุ

ปริมาตรนอยที ่
สุดที่ตองการ 
(มิลลิลิตร) 

 
วิธีการเก็บรักษา ระยะเวลาเก็บรักษา 

Purgeable  by  

Purge and 

 trap 

แกวบอโรซิลิเกต ที่มีฝาเทฟ
ลอน 

50 แชเย็นที่  4 0 C และเติม HC 
l ให pH < 2 และเติม 

ascorbic acid 50 มิลลิลิตร  
หากมีคลอรีนตกคาง 

7 วัน 

 

 

 

ออกซิเจนละลาย 
ดี โอ  
(electrode) 

แกว ,ขวด BOD 300 วิเคราะหทันที 0.5 ช่ัวโมง 

ดี โอ (winkler) แกว ,ขวด BOD 300 ไตเตรทหลังจากการ  Fix 8 ช่ัวโมง 
 
โอโซน แกว 1000 

 
วิเคราะหทันที 0.5 ช่ัวโมง 

พีเอช  พลาสติก หรือแกว   วิเคราะหทันที 2  ช่ัวโมง 
ฟอสเฟต พลาสติก (HDPE) หรือ แกว ที่ 

กลั้ว (rinse) ดวยกรด  (1+1 
Nitric) 

100 สําหรับ  dissolved 
phosphate  กรองทันที และ 
แชเย็นที่  4 0 C 

48 ช่ัวโมง 

ฟอสเฟต 
ทั้งหมด 

พลาสติก (HDPE)  ที่กลั้ว 
(rinse) ดวยกรด  (1+1 Nitric) 

100 เติม H2SO4  ให pH < 2 
แชเย็นที่  4 0 C 

2 วัน 

ความเค็ม แกวที่เคลือบดวย Wax 240 วิเคราะหทันที  หรือใช  
wax  เคลือบ 

6 เดือน 

ซิลิกา พลาสติก - แชเย็นที่  4 0 C  หามแชแข็ง 28 วัน 
กาซที่ยอยสลาย
ตะกอนดินของ 
น้ําทิ้ง 

ขวดแกวสําหรับเก็บกาซ - - - 

ของแข็ง พลาสติก หรือแกว - แชเย็นที่  4 0 C 2 วัน 
ซัลเฟต พลาสติก หรือแกว - แชเย็นที่  4 0 C 28 วัน 
ซัลไฟด พลาสติก (HDPE)  หรือแกว 100 แชเย็นที่ 4 0C และเติม 2N 

 Zinc  acetate 4 หยดตอ 100 
มิลลิลิตร  หรือเติม   NaOH  
ให pH     > 9  

7 วัน 

อุณหภูม ิ พลาสติก หรือแกว - วิเคราะหทันที วิเคราะหทันที 
ความขุน พลาสติก หรือแกว - วิเคราะหทันที หรือเก็บในที่มีด

มากกวา 24 ช่ัวโมง  และ 
แชเย็นที่  4 0 C 
 

48 ช่ัวโมง 
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มาตรฐานคณุภาพน้ําทิง้ในทางน้าํชลประทาน(ปรับปรุงใหม) 

กรมชลประทาน 
 
1. ความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูระหวาง  6.5 – 8.5 
2. คาความนําไฟฟา (Ec x 106 )  ไมมากกวา 2,000 ไมโครโมส  / ซม. 
3. คาของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด (TDS) รวมกันไมมากกวา 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
4. คาอุณหภูมิของน้าํ (T) ไมมากวา 40 องศาเซลเซียส 
5. คา DO (Dissolved Oxygen) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
6. คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
7. คาของแข็งแขวนลอย (SS) ไมมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
8. คาเปอรแมงกาเนท (PV) ไมมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร 
9. คาซัลไฟตคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
10. คาไซยาไนตคิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนต (HCN) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
11. คาน้ํามันและไขมัน  ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร 
12. คาเฟอรมัลดีไฮด  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
13. คาฟนนอลและคาครีโซล  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
14. คาคลอรีนอิสระ  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
15. คายาฆาแมลงและสารกัมมนัตรังสีตองไมมีเลย 
16. คาน้ํามันทาร  ตองไมมีเลย 
17. คาโลหะหนักตาง ๆควรมีดังนี ้

 17.1   สังกะส ี(Zn)                     ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 17.2   โครเมียม (Cr)                            ”        0.3         ”       
 17.3   อารเซนิค (As) )                         ”        0.25         ”   

 17.4    ทองแดง (Cu)                           ”        1.0        ” 

 17.5   ปรอท (Hg)                                ”     0.005           ” 

 17.6   แคดเมียม (Cd)                          ”         0.03        ” 

 17.7   บาเรียม (Ba)                             ”       1.0         ” 

 17.8   เซเลเนยีม (Se)                           ”        0.02        ” 
 17.9   ตะกั่ว (Pb)                                 ”            0.1        ” 

 17.10  นิเกิล (Ni)                                 ”            0.2        ” 
        17.11  แมงกานีส (Mg)                         ”        5.0        ” 
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มาตรฐานน้ําชลประทานในดานการเกษตร 
 

1.  pH    6.5 – 8.5 
2.  EC X 10 6         ไมมากกวา    700      µ mhos/cm.      
3. Ca          ”              40             ppm. 
4.  Mg                  ”          20               ” 
5.  Na         ”          10               ” 
6.  K   ไมมีการกาํหนดคาเอาไว 
7.  CO 3   ไมมากกวา      10            ppm. 
8.  HCO3                  ”        480                ” 
9.  Cl                      ”        750                ” 
10. SO 4                                ”        400                ” 
11. Adj – RNA                     ”              3                “ 
12. SAR          ”             4                 “ 
13. SSP                     ”           60                % 
14. RSC          ”          2.5           meq / l 
15. TDS           ”          500          ppm. 
16. Ca x    ไมมีการกําหนดคาเอาไว 
17. Turbidity   ไมมากกวา    40           NTU 
18. Mn           ”           0.5            ppm. 
19. T , Fe                ”              1                ” 
20. D , Fe          ”          0.5                 ” 
21. TH           ”         500                 ” 
22. NCH          ”         300                 ” 
23. NO3          ”         400                 ” 
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วิธีการเก็บและประเมนิผลขอมลูตัวชีว้ัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง 
 
  ในการประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝง  นั้น   ไดกําหนดกรอบกิจกรรมไว  3  กิจกรรมหลัก  4 กิจกรรมยอย 32 ตัวชี้วัด คือ  

1. การเลี้ยงกุงปลอดภัยไรสารพิษ 
1.1 การเลี้ยงกุงเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  (ยอย) 4  ตัวชี้วัด 
1.2 การเลี้ยงกุงมาตรฐาน  GAP ของเกษตรกร 1  ตัวชี้วัด 

2. การสงเสริมการเลี้ยงกุงดวยระบบชลประทานน้ําเค็มมี 5 ตัวชี้วัด 
3. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

3.1 ดานประมง  5 ตัวชี้วัด 
3.2 ดานปาชายเลนมี 5 กิจกรรมยอย 17 ตัวชี้วัด 

ซึ่งในที่นี้ไดแสดงวิธีการเก็บและประเมินขอมูลไว 2 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมที่ 1          
และที่ 2  สวนกิจกรรมที่ 3 คือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ในตารางตัวชี้วัดไดบอกวิธีการ
จัดเก็บไวชัดเจนแลว 
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1.  วธิีการประเมินหลกัการตรวจรับรองฟารมเลีย้งกุงทะเล  ตามมาตรฐาน  โคต  ออฟ  คอนดัค  
 (Code of Conduct ) หรือ  ซี โอ ซี (CoC) 

 
1.1  วัตถุประสงค 

เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรตามระบบ โคด 
ออฟ คอนดัค  (Code of Conduct)   หรือ  ซี  โอ  ซี  (CoC) 

 
1.2  ระบบการเลีย้งกุงทะเลอยางยั่งยืนตามแนวทาง  Code  of  Conduct 

มีรายละเอยีด  11  ขอ  ดังตอไปนี้ 
1) การเลือกสถานที ่ เปนสถานที่เหมาะสมทางวิชาการและถูกตองตาม

กฎหมาย 
2)  การจัดการฟารมทัว่ไป  ตองสามารถปองกันปญหาคุณภาพน้าํ  

สามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตได 
3)   ความหนาแนนในการปลอยกุงลงเลี้ยง  ปลอยกุงมคุีณภาพใน

ปริมาณที่เหมาะสมกับเทคนิคที่ใช เลี้ยงและศักยภาพของบอเลี้ยง
โดยดูอัตรารอด  และขนาดของกุงที่จับ 

4)   อาหารและการใหอาหาร  การจัดการที่ดีสามารถลดปริมาณอาหารเหลือ  
ลดการเนาเสยีของกนบอ  และน้ํา 

5) การจัดการสุขภาพกุง  โดยผานการจัดการสิ่งแวดลอมในบอเลี้ยง
เพื่อลดความเครียดของกุงตรวจและปองกนัการเกิดขึ้นและ
แพรกระจายของโรค 

6) การใชยาและสารเคมี  ตองมีการใชยาและสารเคมีเทาที่จําเปนและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

7) การจัดน้าํทิง้  ตะกอนเลน  ขยะ  และสุขอนามยัฟารม  ตองมีการ
จัดการที่ดี ลดการปนเปอนและผลกระทบสิ่งแวดลอม 

8) การจับกุงและจัดจําหนาย  เนนความสาํคญัของการรักษาคุณภาพ
ของกุงใหมีความสด  สะอาดและมีการปองกนัผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

9) ความรับผิดชอบตอสังคม  ควรมีการปฏบัิติที่แสดงถึงแนวทางในการ
เลี้ยงกุงที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชวยเหลอืทองถิน่ 

10)  การรวมกลุมและฝกอบรม  ผูเลี้ยงตองการมีการรวมกลุมเพื่อการ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพฒันาการเลี้ยงกุงอยางมปีระสิทธิภาพ 
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11) ระบบการเก็บขอมูล  จะตองมีระบบบนัทกึขอมูล  การจดัการเลี้ยงกุง
เพื่อใหสามารถทบทวนวธิีการจัดการเลี้ยงและปรับปรุงใหดีข้ึน 

 
1.3  แบบประเมินระบบและวธิีการใหคะแนน 

ประเมินตัวแปรของขอแนะนําทั้ง  11   ขอจากแบบรายการขอรับการประเมิน
ของเกษตรกรและการออกตรวจฟารมและเก็บตัวอยาง  ใชระบบการใหคะแนนเปนกลุมของมาตรฐาน
ที่อยูในแตละขอที่ประเมินวาเกษตรกรมีการปฏิบัติตรงตามที่ไดเขียนไวในคูมือและตรงกับแนวทางของ
ซีโอซีกับขอแนะนําทั้ง 11 ขอ โดยมีใหคะแนนมาตรฐาน 5 ระดับ 

  ระดับ  4    หมายถงึ  ดีมาก 
  ระดับ  3    หมายถงึ  ดี 
  ระดับ  2    หมายถงึ  พอใช 
  ระดับ  1    หมายถงึ  ตองปรับปรุง 
  ระดับ  0    หมายถงึ  ไมผาน 

 
การใหคะแนนจะใหตามระดบัความสาํคัญของการปฏิบัติของเกษตรกร  ในแตละหัวขอซึ่งแบงออกเปน 
3  กลุมคือ   

 กลุมที ่1  ระดบัความสาํคัญสูงมาก ระดับความสาํคัญ 15%  มีอยู 3 ขอ  คือ 
    ขอ 2  การจดัการเลี้ยงทัว่ไป 
    ขอ 6  การใชยาและสารเคมี 
    ขอ 7  น้าํทิง้ ตะกอนเลน  ขยะ  และสุขอนามยัฟารม 

 กลุมที ่2  ระดบัความสาํคัญสูง  ระดับความสําคัญ  10% มีอยู 3 ขอ  คือ 
    ขอ 4  อาหารและการใหอาหาร 
    ขอ  5  การจดัการสุขภาพกุง 
    ขอ  8  การจบักุงและจัดจาํหนาย 

กลุมที ่3  ระดบัความสาํคัญปกติ  ระดับความสาํคัญปกติ  ระดับ
ความสาํคัญ 5%  ที่อยู 5 ขอ คือ 

    ขอ  1   การเลือกสถานที ่
    ขอ  3   ความหนาแนนในการปลอยกุงลงเลี้ยง 
    ขอ  9   ความรับผิดชอบตอสังคม 
    ขอ 10   การรวมกลุมและฝกอบรม  
    ขอ 11   ระบบการเก็บขอมลู 
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วิธีการใหคะแนน 
 คะแนนเฉลีย่  =    ผลรวม (ระดับคะแนนของแตละขอ x  ระดับความสาํคัญ 

           100 
 

 ผลการประเมินระบบการจัดการฟารมเลี้ยงกุงอยางยั่งยืนตามแนวทาง  Code of Conduct   
จะตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  2.00  คะแนน ฟารมไมผานจะไดรับใบแจงใหมีการปรับปรุง
ฟารมและตองปรับปรุงระบบการเลี้ยงภายในระยะเวลาที่กําหนดกอนที่จะยื่นใบแบบขอรับการประเมิน
คร้ังที่สอง 
 
 

 



วิธีการประเมิน เกณฑที่ใชในการใหคะแนน
(1) การเลือกสถานที่

1 มีเอกสารสิทธิ์  หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการเชาที่ดินเพื่อเลี้ยงกุง ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ หรือหลักฐานการเชา
2 ฟารมตองอยูนอกเขตปาชายเลนประเภทที่ไมอนุญาตใหใชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตรวจสอบกับประกาศเขตพื้นที่ปาชายเลน
3 ฟารมตองอยูในเขตที่จังหวัดอนุญาตใหเลี้ยง ตรวจสอบกับประกาศพื้นที่เลี้ยงกุงของจังหวัด    ระดับ 4  = มีครบ 7  ขอ
4 มีการจดทะเบียนฟารมกับกรมประมง หลักฐานการจดทะเบียนฟารม    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3,4,5
5 มีการคมนาคมสะดวก และมีถนนภายในฟารม มีถนนหรือทางน้ําที่สามารถเดินทางไดโดยไมมีอุปสรรค    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,3,4
6 ใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี  ตามที่ระบุไวในคูมือ ตรวจสอบแหลงน้ําที่ใชและบันทึกคุณภาพแหลงน้ํา    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

เปรียบเทียบกับคูมือ                    1,2,3,4
7 อยูหางไกลจากโรงงานที่มีการทิ้งน้ําอยางนอย 1  กิโลเมตร ตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งใหมากกวาที่กําหนด    ระดับ 0  = มีนอยกวา  4  ขอ

(2) การจัดการฟารมทั่วไป
1 มีคูมือการเลี้ยงกุงตามแนวทางของ Code of Conduct  เปนแนวทางหลักในการ ตรวจคูมือและวิธีการจัดการฟารมกุงตามแนวทาง CoC

จัดการฟารม
2 มีผังฟารมที่ประกอบดวยบอเลี้ยงกุง  บอพักน้ํา  บอบําบัด  และพื้นที่เก็บเลน ตรวจผังฟารมตามขอกําหนด    ระดับ 4  = มีครบ  8  ขอ
3 มีการเตรียมบอและน้ําที่เหมาะสม  ตามที่แนะนําไวในคูมือ ตรวจบันทึกการเตรียมบอเลี้ยง    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3,4,5,6
4 มีถุงกรอง หรือตะแกรง  ปองกันศัตรูของกุงในขณะที่เติมน้ํากอนหรือระหวางการเลี้ยงกุง ตรวจดูถุงกรองหรือตะแกรง    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,3,5
5 มีเครื่องตีน้ํา  หรือมีวิธีการใหอากาศที่เหมาะสม วัดปริมาณออกซิเจน  ตองมีคาไมต่ํากวา 4 มก./ล.    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
6 ในการเลี้ยงกุงที่ผานมาสามารถเลี้ยงกุงไดมากกวา  3  เดือน ดูบันทึกการเลี้ยง                    1,2,3,5
7 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเพื่อใชในการจัดการเลี้ยงกุง ดูบันทึกการตรวจคุณภาพน้ํา    ระดับ 0  = มีนอยกวา  4  ขอ
8 มีการเตรียมน้ําเค็มไวใชในกรณีที่ตองถายน้ํา ตรวจปริมาณน้ําในบอพักน้ํา

เอกสารประกอบการใหคะแนนฟารมเลี้ยงกุงทะเล  ตามมาตรฐานโคด  ออฟ  คอนดัค
แนวทางการประเมิน
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วิธีการประเมิน เกณฑที่ใชในการใหคะแนนแนวทางการประเมิน
(3) ความหนาแนนในการปลอยกุงลงเลี้ยง

1 ปลอยกุงขนาดอายุมากกวาพี 15 ดูเอกสารรับรองจากโรงเพาะฟก    ระดับ 4  = มีครบ 4 ขอ
2 มีผลการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงที่ออกใหจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง มีใบรับรองการตรวจคุณภาพน้ํา    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3
3 ปลอยกุงในความหนาแนนไมเกิน 80,000 ตัว/ไร ดูบันทึกการเลี้ยงกุง    ระดับ 2  = มีขอ 2,3
4 มีการปรับสภาพของกุงใหเขากับความเค็มของบอเลี้ยงกอนที่จะปลอยลงบอเลี้ยง ดูบันทึกการปรับสภาพที่โรงเพาะฟกและฟารม    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 2,3

   ระดับ 0  = มีนอยกวา  2  ขอ
(4) อาหารและการใหอาหาร

1 มีการใชอาหารจากแหลงผลิตที่มีคุณภาพ ตรวจชื่อบริษัทอาหารกุงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง    ระดับ 4  = มีครบ 5 ขอ
2 มีการใชอาหารที่มีคุณภาพ  และไมใชหลังวันที่หมดอายุ ตรวจวัดหมดอายุของอาหารที่ใชในฟารม    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,4,5
3 มีโรงเรือนที่สามารถเก็บอาหารในที่รม  อากาศระบายไดดี และไมชื้นแฉะ ตรวจดูสภาพของโรงเรือนหรือที่เก็บอาหาร    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,4
4 มีและใชตารางอาหารที่เหมาะสมที่ปรับปริมาณอาหารจากการตรวจสอบอาหาร ตรวจตารางที่ใชปรับอาหารและการเช็คยอ    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

เหลือในยอ                    1,2,4
5 มีการคํานวณคาอัตราแลกเนื้อของการเลี้ยงกุงที่ผานมา ดูบันทึกคาอัตราแลกเนื้อ    ระดับ 0  = มีนอยกวา  3  ขอ

(5) การจัดการสุขภาพกุง
1 มีวิธีการตรวจสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไป  และใชในการตรวจกุงเปนประจํา ดูวิธีและผลจากการตรวจสุขภาพประจําวัน    ระดับ 4  = มีครบ 5 ขอ
2 มีระบบการปองกันโรคที่ดี  ตามคูมือการเลี้ยงกุง มีระบบปองกันโรคตามคูมือ    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3,4
3 มีการวินิจฉัยโรคและการรักษาทุกครั้ง  ในกรณีที่กุงปวย มีบันทึกการวินิจฉัยโรคและการใชยา    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,4
4 มีวิธีและเตรียมการปองกันการแพรระบาดของโรคกุงในกรณีที่กุงเปนโรค มีการเตรียมการปองกันการแพรระบาดตามคูมือ    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
5 มีการรายงานการเกิดโรคกุงใหกับเกษตรกรขางเคียงทราบ ตรวจสอบกับเกษตรกรใกลเคียง                    1,2,4

   ระดับ 0  = มีนอยกวา  3  ขอ
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วิธีการประเมิน เกณฑที่ใชในการใหคะแนนแนวทางการประเมิน
(6) การใชยาและสารเคมี

1 มีและใชหลักการเลี้ยงกุงโดยไมใชยาและสารเคมีในสภาวะของบอเลี้ยงที่ไมมีปญหา ตรวจหลักการเลี้ยงโดยไมใชยาและสารเคมี
ดานโรคและสิ่งแวดลอม

2 มีวิธีการใชยาและสารเคมีที่ถูกตองอยูในคูมือประจําฟารมและตัดสินใจใชยาและ ตรวจคูมือการใชยาและสารเคมี และบันทึกการเลี้ยงกุง    ระดับ 4  = มีครบ 7 ขอ
สารเคมีที่เหมาะสม  เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้นเทานั้น    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3,4,5,6

3 มีการใชยาหรือสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน  มีฉลากอธิบาย สวนผสมและวิธีใชที่ถูกตอง ตรวจดูสารเคมียา  และฉลาก    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,3,5
ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

4 มีสถานที่เก็บยาและสารเคมีที่เหมาะสม  ที่ปลอดภัยจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เด็ก ตรวจดูสถานที่เก็บยา                    1,2,3,5
และสัตวเลี้ยง    ระดับ 0  = มีนอยกวา  4  ขอ

5 เมื่อมีการใชยาจะตองมีระยะเวลางดใชยาตามที่แนะนําไวในคูมือการเลี้ยงกุง ดูบันทึกฟารมและบันทึกการใชยา
6 มีและใชวิธีการเก็บกักเพื่อลดความรุนแรงของยาและสารเคมีที่เปนอันตรายกอนที่จะ ดูสถานที่เก็บกักน้ํากอนระบายลงสูแหลงน้ํา

ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
7 ทิ้งหรือเก็บภาชนะที่บรรจุยาและสารเคมีหลังจากใชแลว  ในภาชนะหรือที่ ๆ ตรวจที่ทิ้งหรือเก็บภาชนะบรรจุยาและสารเคมี

เหมาะสมที่เตรียมไว
(7) การจัดการน้ําทิ้ง  ตะกอนเลน  ขยะ  และสุขอนามัยฟารม

1 มีและใชวิธีการบําบัดน้ํากอนทิ้งน้ํา ตรวจดูวิธีการบําบัดน้ําและการใชบอบําบัดน้ํา
2 น้ําทิ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุง ตรวจดูคุณภาพน้ําทิ้ง
3 คลองน้ําทิ้งและคันบอตองอยูในสภาพที่แข็งแรง  ทนตอการกัดเซาะ ตรวจการกัดเซาะของคลองน้ําทิ้งและคันบอ
4 คลองน้ําทิ้งตองไมมีตะกอนดินเลนหมักหมมเนาเสีย ตรวจดูกลิ่นเนาและสีของตะกอนในคลองน้ําทิ้ง
5 สําหรับการเลี้ยงกุงในเขตที่ติดตอกับน้ําจืดจะตองมีระบบปองกันผลกระทบ ตรวจดูรูปแบบระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตามคูมือ

สิ่งแวดลอมกับพื้นที่ใกลเคียงตามรูปแบบที่กําหนด
6 ไมมีการทิ้งน้ําจากการเลี้ยงกุง  ลงในคลองน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม ตรวจบันทึกการทิ้งน้ําและทางออกของน้ําทิ้ง
7 มีบอและแองดักตะกอนกอนไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ตรวจดูบอหรือแองดักตะกอนในคลองน้ําทิ้ง
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8 ในกรณีที่มีการลอกหรือฉีดเลน  จะตองมีบอเก็บเลนที่มีพื้นที่เพียงพอและอยูในสภาพดี ตรวจสภาพของบอเก็บเลน

สามารถปองกันการไหลของเลนลงสูแหลงน้ํา
9 มีการเก็บรักษาเชื้อเพลิง  อาหารกุงและอุปกรณตาง ๆ  ยาและสารเคมี  ไมใหรั่วไหล ตรวจดูสถานที่เก็บรักษามีความแข็งแรง    ระดับ 4  = มีครบ 13 ขอ

ปนเปอนลงสูแหลงน้ําหรือบอเลี้ยงกุง    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12
10 ระบบสูบน้ําจะตองอยูในสภาพดี ไมรั่วไหล ในระหวางทางกอนลงสูพื้นที่นอกฟารม ตรวจดูระบบสูบน้ําที่ไมมีการรั่วไหล    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,5,6,8,12

ที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบได    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
11 มีถังขยะและใชในการเก็บขยะที่มีในฟารม ตรวจสอบถังขยะ และการทิ้งขยะในฟารม                    1,2,5,6,8,12
12 มีหองน้ําและสวมซึมที่ถูกตองตามหลักสุขอนามัยฟารมที่ไมใหปนเปอนสูบอเลี้ยง ตรวจดูสภาพและการรั่วซึมของหองน้ํา และผลตรวจการ    ระดับ 0  = มีนอยกวา  6  ขอ

ปนเปอนของเชื้อโรคในทางเดินอาหารในน้ําและกุง
13 มีการเก็บอุปกรณฟารมอยางเปนระเบียบ ดูความเปนระเบียบเรียบรอยภายในฟารม

(8) การจับกุงและจําหนาย
1 การวางแผนการจับกุงกอนลวงหนา ตรวจสอบแผนการจับผลผลิตกุง  และใบกํากับขนยาย

สินคาสัตวน้ํา    ระดับ 4  = มีครบ 5 ขอ
2 การตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในตัวกุง ตรวจสอบรายงานการวิเคราะหยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อกุง    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3,4
3 การใชสารเคมีชวยในการจับกุง ตรวจสอบวิธีการจับกุงไมมีการใชสารเคมีชวยในระหวาง    ระดับ 2  = มีขอ 1,2,3

การจับกุง    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
4 การรักษาความสะอาดของกุงในเบื้องตน ตรวจสอบวิธีการทําความสะอาดกุงในระหวางจับ                    1,2,3
5 การจัดจําหนายกุงอยางรวดเร็ว ตรวจสอบวาเกษตรกรมีการจําหนายกุงไปโดยตรงกับ    ระดับ 0  = มีนอยกวา  3  ขอ

โรงงานผูแปรรูปหรือจําหนายอยางรวดเร็ว
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(9) ความรับผิดชอบตอสังคม

1 มีการจางแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย ตรวจดูการจางแรงงาน    ระดับ 4  = มีครบ 2 ขอ
2 มีการใหความรวมมือกับชุมชนในกิจกรรมที่เปนสวนรวมของทองถิ่น ตรวจดูความรวมมือกับชุมชน    ระดับ 3  =  -

   ระดับ 2  = มีขอ 1
   ระดับ 1  = ไมมีขอ 1
   ระดับ 0  = ไมมีทั้ง 2 ขอ

(10) การรวมกลุมและฝกอบรม
1 เขารับการฝกอบรมระบบการจัดการฟารมเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนตามแนวทาง ตรวจดูหลักฐานการผานการฝกอบรม    ระดับ 4  = มีครบ 4 ขอ

Code of Conduct    ระดับ 3  = มีขอ 1,2,3
2 เขารวมกลุมกับผูเลี้ยงหรือเปนสมาชิกในชมรมหรือกลุมสมาคมที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงกุง ตรวจดูใบสมัครเปนสมาชิก    ระดับ 2  = มีขอ 1,2
3 มีการฝกอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใชปจจัยการผลิต ตรวจดูหลักฐานการผานการฝกอบรม    ระดับ 1  = ไมมีขอ 1
4 มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจสอบรายงานหรือบันทึกการประชุม    ระดับ 0  = ไมมีทั้ง 3 ขอ

(11) ระบบการเก็บขอมูล
1 บันทึกการเตรียมน้ํา,คุณภาพน้ํา และการปลอยกุง ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน
2 บันทึกการเลี้ยงกุง, การใหอาหาร,การตรวจสอบยอ ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน    ระดับ 4  = มีครบ 8 ขอ
3 บันทึการตรวจสุขภาพกุง และวิธีการที่ใชรักษา ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน    ระดับ 3  = มีขอ 2,3,4,5,6,7
4 บันทึกปญหาที่เกิดขึ้นในบอและการใชยาและสารเคมี ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน    ระดับ 2  = มีขอ 2,3,4,5
5 บันทึกขอมูลการตรวจและวิเคราะหคุณภาพน้ําระหวางเลี้ยงและการเปลี่ยนถายน้ํา ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน    ระดับ 1  = ไมมีขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

และจับกุง                    2,3,4,5
6 บันทึการจับและขอมูลการจับกุง ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน    ระดับ 0  = ไมมีขอใดขอหนึ่ง
7 บันทึกการจัดการบอ น้ําทิ้งและเลนเพื่อเตรียมเลี้ยงกุง ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน
8 บันทึกการบําบัดน้ํา เลน และคุณภาพน้ําทิ้ง ตรวจดูการบันทึกกิจกรรมที่ประเมิน
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2. มาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงทะเล จีเอพ ี Good Aquaculture Practice (GAP) for Marine Shrimp 
Farm 
 

2.1  คํานํา 
 

ตลอดแนวชายฝงทะเลของไทยมีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลเปนจํานวนมาก  ทั้ง    
โรงเพาะฟกลูกกุงและฟารมเลี้ยงกุง  ทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวนไมนอยกวา 60,000 ลาน
บาท  ในปจจุบันมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคของผลผลิตเปน
เร่ืองที่ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศใหความสําคัญมากขึ้น  เห็นไดจากปญหาการตกคางของยา
ปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอลและไนโตรฟูแรนสในกุงที่สงไปขายในประเทศกลุมสหภาพยุโรป  
สงผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทยทั้งระบบ 

กรมประมงจึงกําหนดนโยบายใหมีมาตรฐานในดานการผลิตกุงทะเล  โดยให
เกษตรกรเขาใจและมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเพาะเลี้ยงกุงที่ดี (Good Aquaculture Practice : 
GAP  หรือ จีเอพี) เพื่อใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  ถูกสุขอนามัย  ไมมียาปฏิชีวนะตกคาง  อก
มาจําหนายใหกับผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ   
  2.2  แนวทางการประเมิน 

แนวทางของมาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงทะเล  จีเอพี  สามารถแบงออกเปน 7 ขอ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

2.2.1  การเลือกสถานที่ 
2.2.1.1  มีการคมนาคมสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  และอยูใน

ที่น้ําทวมไมถึงหรือมีการปองกันที่ดี 
2.2.1.2 อยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี  มีสภาพของดินที่เหมาะสมตอ

การเลี้ยงกุงทะเล   และไมอยู ในอิทธิพลของแหลงกําเนิด
มลภาวะ 

2.2.1.3 เกษตรกรผูเลี้ยงตองขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํากับกรมประมง 
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2.2.2 การจัดการเลี้ยงทั่วไป 
2.2.2.1 อุปกรณและโรงเรือนตองอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดี 
2.2.2.2 มีการวางผังฟารมเลี้ยงที่ถูกองตามหลักการเลี้ยงกุงทะเล 
2.2.2.3   มีการเตรียมน้ํา ดินและตะกอนเลนกอนการเลี้ยงกุงอยาง

เหมาะสม 
2.2.2.4   มีการปลอยกุงที่มีคุณภาพดี ความหนาแนนและอายุที่เหมาะสม 

     2.2.2.5   มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศอยางเหมาะสม  และมีการจัดการ
รักษาคุณภาพน้ําและดินที่ดี 

 

2.2.3 อาหาร  การใหอาหาร  และปจจัยการผลิตกุงทะเล 
2.2.3.1  เลือกใชอาหารกุงที่ข้ึนทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  มีคุณภาพดี   

ผลิตใหมและไมเก็บไวนาน 
2.2.3.2 เก็บอาหารกุงไวในที่รม  เย็นและไมชื้นแฉะ  และโรงเรือนที่เก็บ

ตองอยูในสภาพสะอาด   สามารถกันแสงแดด  ฝนและความชื้น
ไดเปนอยางดี 

2.2.3.3   มีวิธีการจัดการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ  ใหอาหารสดในกรณี
ที่จําเปนเทานั้น และมีวิธีการจัดการที่ดี 

2.2.3.4 ปจจัยการผลิตที่ใชเสริมสรางความแข็งแรงของกุงและ/หรือ
รักษาคุณภาพน้ําจะตองจดทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
และเกษตรกรตองใชอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

2.2.4  การจัดการสุขภาพกุง และการแกไขปญหาโรคกุง 
2.2.4.1  มีการเฝาระวังสุขภาพกุงประจําวันอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ  

ควบคูกับการตรวจ   คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงอยูเปนประจํา 
2.2.4.2  เมื่อกุงมีปญหาดานสุขภาพ  ตองวินิจฉัยโรคและวิเคราะหสาเหตุ  

และมีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคกุงที่มีประสิทธิภาพ 
2.2.4.3 ในกรณีในกรณีที่จําเปน  เมื่อตองรักษาโรคกุง  ตองใชยาปฏิชีวนะ

ที่อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ   หลังจากใชมีการเลี้ยงตอไปเพื่อมิใหยา
ปฏิชีวนะเหลือตกคางอยูในปริมาณที่เกินกําหนด 
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2.2.5  สุขอนามัยฟารม 
2.2.5.1  บริเวณภายในฟารมสะอาด  ถูกสุขอนามัยอยูเสมอ  มีการทิ้งและ

กําจัดขยะสิ่งปฏิกูลจากฟารมอยางถูกวิธี 
2.2.5.2 เก็บรักษาปจจัยการผลิต  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในลักษณะที่ดี 

ไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวที่เปนพาหะของโรค 
2.2.5.3 มีหองสุขาที่ถูกตองตามหลักอนามัย  ที่ของเสียไมไหลซึมหรือ

ปนเปอนเขาไปสูระบบการเลี้ยงกุง 
2.2.5.4 น้ําที่ใชเลี้ยงกุงมีปริมาณแบคทีเรีย (Total  coliform  และ 

Feacal coliform)  ไมเกินคาที่กําหนดไว 
 

2.2.6  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง 
2.2.6.1 เกษตรกรตองวางการจับและจําหนาย  โดยเนนการรักษาความสด  และ

ความสะอาด 
2.2.6.2 มีรายงานผลการสุมตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง  และมี  

ใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 
 

2.2.7  การจดบันทึกขอมูล 
2.2.7.1   มีบันทึกการจัดการเลี้ยง  การใหอาหาร  การใชยาและสารเคมีที่

ถูกตองสม่ําเสมอ มีความทันสมัย 
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เกณฑการประเมินฟารมเลี้ยงกุงทะเลตามมาตรฐานจีเอพ ี
 

1.  การเลือกสถานที่ 
     1.1  มีการคมนาคมสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  และอยูในที่น้ําทวมไมถึงหรือมี          

การปองกันที่ดี 
 

ดีมาก มีถนนเขาสูฟารมอยางสะดวก,มีไฟฟา,ไมมีประวัติของการเกิดน้ําทวมบอ 
ดี มีถนนเขาสูฟารมอยางสะดวก,มีไฟฟา,หรือถาไมมีไฟฟาจะตองมีการเตรียมน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่เพียงพอตอการจัดการเลี้ยงกุง, เคยมีประวัติน้ําทวมบอบาง (เพียง 1-2 คร้ัง) 
แตมีการเตรียมการปองกันอยางดี 

ปานกลาง มีถนนเขาสูฟารมอยางสะดวก, มีไฟฟา หรือถาไมมีไฟฟาจะตองมีการเตรียมน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เพียงพอตอการจัดการเลี้ยงกุง , ระดับพื้นฟารมใกลเคียงกับระดับน้ําทะเล  มี
ประวัติน้ําทวมบอบอย (มากกวา 2  คร้ัง) และมีการเตรียมการปองกันอยางดี 

ตองแกไข ไมมีไฟฟา และไมมีการเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอตอการจัดการเลี้ยงกุง, อยูใน
บริเวณทางผานของน้ํา  มีประวัติน้ําทวมบอบอยมาก  ไมมีการปองกันน้ําทวม 
ขอแนะนํา  มีการเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ  และมีการเตรียมปองกันน้ําทวม 

 

1.2 อยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี  มีสภาพของดินที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเล  และไมอยูใน 
อิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ 

 

ดีมาก อยูติดกับทะเล  แมน้ํา หรือคลอง  (สามารถนําน้ํามาใชเลี้ยงกุงไดตลอดเวลา),  ไมมีการ
ทิ้งดินเลน, น้ํามีออกซิเจนอยูคอนขางสูง (5-7 มก./ล.) ไมมีการตายของสัตวน้ํา, บอไมอยู
ในสภาพที่เปนกรดและไมมีปญหาสนิมเหล็ก, พื้นที่อยูหางไกลจากแหลงกําเนิดมลภาวะ
นอยกวา 3 กม. ข้ึนไป 

ดี อยูติดกับทะเล  แมน้ํา  หรือคลอง (สามารถนําน้ํามาใชเลี้ยงกุงไดตลอดเวลา), ไมมีการ
ทิ้งดินเลน, น้ํามีออกซิเจนอยูในเกณฑทั่วไป (4-5 มก./ล.) ไมมีการตายของสัตวน้ํา, บอไม
อยูในสภาพที่เปนกรด  และไมมีปญหาสนิมเหล็ก, พื้นที่อยูหางไกลจากแหลงกําเนิด
มลภาวะนอยกวา 3 กม. แตไมตํ่ากวา 1 กม. 

ปานกลาง อยูหางจากทะเล แมน้ํา หรือคลอง มากกวา 0.54 กม.  การแลกเปลี่ยนของน้ํานอย (เปน
ลักษณะน้ําขัง) แหลงน้ํามีออกซิเจนต่ําสุดอยูในชวงคอนขางต่ํา (2-4 มก./ล.) ในบางครั้ง
มีการตายของสัตวน้ําในแหลงน้ํา,บอมีปญหาของสนิมเหล็กแตมีการแกปญหาโดยการใช
ปูนขาวแลว, พื้นที่อยูหางไกลจากแหลงกําเนิดมลภาวะนอยกวา 1 กม. 
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ตองแกไข มีการทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ํา,  มีการทิ้งน้ําและเลนที่ไมผานการจัดการลงสูแหลงน้ําจน
เกิดสภาพน้ําเขียว  ตะกอนขุน  และการแพรกระจายของเชื้อโรค, พบการตายของสัตวน้ํา 
หรือ ไมมีสัตวน้ําอาศัยอยู  และเมื่อนําน้ําไปใชเลี้ยงกุงมักทําใหเกิดโรค 
ขอแนะนํา  มีบอพักน้ํา  แกไขปญหาดินกรดโดยใชปูนขาวในชวงเตรียมบอ  และในชวง
ฝนตกหรือมีบอพักน้ํา  หรือเลี้ยงกุงในระบบบําบัดน้ําหมุนเวียน 

   

1.3   เกษตรกรผูเลี้ยงตองขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํากับ 
        กรมประมง 

 

ดีมาก เปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําของกรมประมง, มีแผนการติดตอ
และใชบริการจากกรมประมงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

ดี เปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําของกรมประมง, มีแผนการติดตอ
และใชบริการจากกรมประมงอยางนอยในขั้นตอนการลงลูกกุง และกอนการจับกุง 

ปานกลาง เปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําของกรมประมง,  มีแผนการติดตอ
และใชบริการจากกรมประมงอยางนอยกอนการจับกุง 

ตองแกไข ไมเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําของกรมประมง และ/หรือ เปนแต
ไมมีการติดตอใชบริหารจากกรมประมง 
ขอแนะนํา  สมัครเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําของกรมประมง ให
ใชบริการจากกรมประมง 

 
2.  การจัดการเลี้ยงทั่วไป 
     2.1  อุปกรณและโรงเรือนตองอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดี 
ดีมาก โรงเรือนเก็บอาหาร ชั้นวางอุปกรณ อยูในสภาพดี ที่สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค, 

มีอุปกรณอํานวยความสะดวก, มีการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ  และ
สามารถนําไปใชงานได ทันที มีอุปกรณสํารอง 

ดี โรงเรือนเก็บอาหาร  ชั้นวางอุปกรณ  อยูในสภาพดี  ที่สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค
, มีการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพอยางสม่ําเสมอ 

ปานกลาง โรงเรือนเก็บอาหาร ชั้นวางอุปกรณสามารถใชงานได, และถาพบสิ่งใดชํารุดจะตองอยูใน
แผนการของการซอมบํารุง 

ตองแกไข โรงเรือนเก็บอาหาร  ชั้นวางอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งอยูในสภาพที่ใชงานไมได และไมมี
แผนการแกไข, ทิ้งอุปกรณที่ไมใชกระจัดกระจายในบริเวณฟารม  ไมมีพื้นที่เก็บ 
ขอแนะนํา  โดยเตรียมเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการซอมบํารุงเบื้องตน  เก็บอุปกรณใน
ฟารมใหเปนที่เปนทาง 
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2.2  มีการวางผังฟารมเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักการเลี้ยงกุงทะเล 
ดีมาก มีแผนผังฟารมจําแนกใหเห็นชัดเจน,  จัดแบงพื้นที่ใชประโยชนภายในฟารม เชน บอเลี้ยง

กุง บอพักน้ํา บอบําบัดน้ํา  ที่เก็บเลน และอาคารเก็บอุปกรณ  เปนสัดสวนชัดเจน 
ดี มีแผนผังฟารมจําแนกใหเห็นชัดเจน, จัดแบงพื้นที่ใชประโยชนภายในฟารม เชน บอเลี้ยง

กุง บอพักน้ํา ที่เก็บเลน และอาคารเก็บอุปกรณ  เปนสัดสวนชัดเจน 
ปานกลาง มีแผนผังฟารมจําแนกใหเห็นการจัดแบงพื้นที่ใชประโยชนภายในฟารม 
ตองแกไข ไมมีแผนผังฟารมจําแนกใหเห็นการจัดแบงพื้นที่ใชประโยชนภายในฟารม 

ขอแนะนํา   ใหทําแผนผังฟารมจําแนกใหเห็นการจัดแบงพื้นที่ใชประโยชนภายในฟารม 
 
       2.3   มีการเตรียมน้ํา  ดินและตะกอนเลนกอนการเลี้ยงกุงอยางเหมาะสม 
 
ดีมาก มีการเตรียมดินกนบอกอนการเลี้ยงโดยการทําความสะอาด  บําบัด/นําเอาขี้เลนออกมา

จาก        บอเลี้ยงกุง  มีการพักบอมากกวา 1  เดือน, มีการเตรียมน้ํากอนการเลี้ยง  โดย
พักน้ําและเพิ่มเครื่องใหอากาศบําบัดของเสียในน้ํา  ในบอพักน้ํา หรือบอบําบัดน้ํา
หมุนเวียนกอนการเลี้ยงกุง, มีการกรอง/ปองกันศัตรูกุง หรือสัตวที่เปนพาหนะกุงไมใหเขา
สูบอจากการเติมน้ํากอนและระหวางการเลี้ยง 

ดี มีการเตรียมดินกนบอกอนการเลี้ยง  โดยการทําความสะอาด บําบัด/นําเอาขี้เลนออกมา
จากบอเลี้ยงกุง  และจัดเตรียมที่เก็บเลนที่สามารถเก็บเลนไมใหไหลออกไปสงผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม, มีการพักบอในระยะเวลาไมนอยกวา 2  สัปดาห, มีการเตรียมน้ํากอนการ
เลี้ยงโดยพักน้ําและเพิ่มเครื่องใหอากาศบําบัดของเสียในน้ํา  ในบอพักน้ําหรือบอบําบัด
หมุนเวียนกอนการเลี้ยงกุง, มีการกรอง/ปองกันศัตรูกุง หรือสัตวที่เปนพาหะกุงไมใหเขาสู
บอจากการเติมน้ํากอนและระหวางการเลี้ยง 

ปานกลาง มีการเตรียมดินกนบอกอนการเลี้ยงโดยการทําความสะอาด  และจัดเตรียมที่เก็บเลนที่
ไมใหไหลออกไปสงผลกระทบสิ่งแวดลอม, มีการเตรียมน้ํากอนการเลี้ยง  มีการกรอง/
ปองกันศัตรูกุง หรือสัตวที่เปนพาหะกุงไมใหเขาสูบอจากการเติมน้ํากอนและระหวางการ
เลี้ยง 

ตองแกไข ไมมีการเตรียมดินกนบอและเตรียมน้ํากอนการเลี้ยง, ไมมีพื้นที่เก็บเลนในกรณีที่เอาเลน
ออกนอกบอเลี้ยง  ไมมีการกรอง/ปองกันศัตรูกุง  หรือสัตวที่เปนพาหะกุงไมใหเขาสูบอ
เลี้ยง 
ขอแนะนํา  เตรียมทําความสะอาด  และบําบัดดินกนบอ  จัดเตรียมพื้นที่เก็บเลน  และ
เตรียมน้ํากอนการเลี้ยง, ใชการกรอง/ปองกันศัตรูกุงหรือสัตวที่เปนพาหะกุงไมใหเขาสูบอ
เลี้ยง 



 144

2.4   มีการปลอยกุงที่มีคุณภาพดี  ความหนาแนนและอายุที่เหมาะสม 
 

ดีมาก ปลอยกุงขนาดอายุมากกวา พี 15, มีผลการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงจากหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการรับรอง, ปลอยลูกกุงในความหนาแนน 

ดี ปลอยกุงขนาดอายุมากกวา พี 10, มีผลการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงจากหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการรับรอง, มีการปรับสภาพของกุงใหเขากับบอเลี้ยงกอนที่ปลอย 

ปานกลาง ปลอยกุงขนาดอายุมากกวา พี10, มีการปรับสภาพของกุงใหเขากับบอเลี้ยงกอนที่ปลอย 
ตองแกไข ปลอยกุงขนาดอายุนอยกวา พี 10, ไมมีการปรับสภาพของกุงใหเขากับบอเลี้ยงกอนที่

ปลอย 
ขอแนะนํา ปลอยกุงอายุมากกวา พี 10, และปรับสภาพของกุงกอนปลอยลงเลี้ยง 

 
2.5 มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศยางเหมาะสม  และมีการจัดการรักษาคุณภาพน้ําและดินที่ดี 
 

ดีมาก มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําทั่วถึง, มีออกซิเจนในน้ํา
มากกวา 5 มก./ล.  แอมโมเนียรรวม  นอยกวา 1 มก./ล. ไนโตรท  นอยกวา 0.2  มก./ล. 
ความโปรงแสง 30-40 ซม.  พีเอชของดิน มากกวา 6 

ดี มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําทั่วถึง, มีออกซิเจนในน้ํา
มากกวา 4 มก./ล.  แอมโมเนียรรวม  นอยกวา 1 มก./ล. ไนโตรท  นอยกวา 0.2  มก./ล. 
ความโปรงแสง 25-40 ซม.  พีเอชของดิน ระหวาง 5-6 

ปานกลาง มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศ, มีออกซิเจนในน้ํา ระหวาง 3-4 มก./ล., ความโปรงแสง 20-
30 ซม. พีเอชของดินนอยกวา 5  และมีการใชปูนขาวควบคุมพีเอชของบอเลี้ยง 

ตองแกไข มีออกซิเจนในน้ํา  นอยกวา  3 มก./ล. แอมโนเนียมรวม  มากกวา 2 มก./ล. ไนไตรท 
มากกวา 0.5 มก./ล., ความโปรงแสงนอยกวา 20  ซม. 
ขอแนะนํา  ปรับปรุงโดยจัดใหมีเครื่องเพิ่มอากาศและการจัดการใหอาหารที่เหมาะสม 
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3. อาหาร  การใหอาหาร  และปจจัยการผลิตกุงทะเล 
       3.1   เลือกใชอาหารกุงที่ข้ึนทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ   มีคุณภาพดี ผลิตใหมและไมเก็บไวนาน 
 

ดีมาก เลือกใชอาหารที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ, ขางกระสอบ
มีฉลากระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน, มีขอความระบุวันที่ผลิตอาหารและ
หมดอายุ, ไมซื้ออาหารสะสมมากเกินไป  มีแผนของการจัดซื้ออาหารที่ชัดเจน 

ดี เลือกใชอาหารที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ, ขางกระสอบ
มีฉลากระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน,  มีขอความระบุวันที่ผลิตอาหารและ
หมดอายุ, ไมซื้ออาหารสะสมมากเกินไป 

ปานกลาง เลือกใชอาหารที่ผลิตที่ไดข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ, ขาง
กระสอบมีฉลากระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน, มีขอความระบุวันที่ผลิตอาหาร
และหมดอายุ 

ตองแกไข อาหารที่ใชไมมีการจดทะเบียน  และพบอาหารหมดอายุหรือข้ึนรา 
ขอแนะนํา  อาหารที่ใชมีการจดทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  เชน  กรมประมง 
และใชอาหารที่ผลิตใหม  และมีแผนการจัดซื้อที่ดี 
 

 

3.2    เก็บอาหารกุงไวในที่รม  เย็นและไมชื้นแฉะ  และโรงเรือนที่เก็บตองอยูในสภาพสะอาด  
สามารถกันแสงแดด  ฝนและความชื้นไดเปนอยางดี 

     

ดีมาก พื้นที่เก็บอาหารตองสะอาด, มีการถายเทของอากาศดี  มีรมเงา, ไมเปนที่หมักหมม  ไม
ชื้นแฉะ ไมมีกลิ่นอับ,  สามารถมองเห็นของที่เก็บไดชัดเจน, ตลอดจนมีพื้นที่วางสําหรับ
การเขา – ออก 

ดี พื้นที่เก็บอาหารตองสะอาด, มีการถายเทของอากาศดี  มีรมเงา  และไมเปนที่หมักหมม, 
ไมชื้นแฉะ, แสงสวางพอประมาณ, มีเนื้อที่วางเล็กนอย 

ปานกลาง พื้นที่เก็บอาหารตองสะอาด,  มีการถายเทของอากาศ และไมเปนที่หมักหมม, ไมชื้นแฉะ, 
พอมีแสงสวางบาง  มองเห็นไมชัดเจน 

ตองแกไข พื้นที่เก็บอาหารไมสะอาด  อับ ชื้นแฉะ  และหมักหมม  ไมมีพื้นที่วาง 
ขอแนะนํา  จัดการใหมีพื้นที่เก็บอาหารที่สะอาด  ไมอับ ชื้นแฉะและหมักหมม ใหมีพื้นที่
วางเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได 
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3.3 มีวิธีการจัดการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ   ใหอาหารสดในกรณีที่จําเปนเทานั้น  และมีวิธีการ
จัดการที่ดี 

 

ดีมาก มีการใชตารางใหอาหารที่เหมาะสมมีการปรับปริมาณอาหารจากการตรวจอาหารเหลือ
ในยอ,กุงกินอาหารอยางสม่ําเสมอ, ใชอาหารสดในกรณีตองการเรงการเติบโตกอนการ
จับกุง, มีการรักษาคุณภาพน้ําในระหวางการใหอาหารสด 

ดี มีการใชตารางการใหอาหารที่เหมาะสมมีการปรับปริมาณอาหารจากการตรวจอาหาร
เหลือในยอ,ใชอาหาร 

ปานกลาง มีการใหอาหารที่เหมาะสมที่ปรับปริมาณอาหารจากการตรวจอาหารเหลือในยอ, พบกุง
ไมกินอาหารหรือกุงไมเพิ่มปริมาณการกินอาหารตอมื้อมาเปนเวลานานเกินกวา 2 
สัปดาห, ไมสามารถกระตุนใหกุงมีการเจริญเติบโตที่ดีข้ึน  โดยการใชอาหารสด 

ตองแกไข มีการใหอาหารที่ปรับเพิ่มและลดลงอยางบอยครั้งอยูตลอดเวลา 
ขอแนะนํา  ทําความเขาใจวิธีการใหอาหารและเช็คยอที่ถูกตอง 

 

3.4 ปจจัยการผลิตที่ใชเสริมสรางความแข็งแรงของกุงและ/หรือรักษาคุณภาพน้ําจะตองจด
ทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  และเกษตรกรตองใชอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

ดีมาก เลือกใชปจจัยการผลิตที่ไดข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานรับผิดชอบอื่น ๆ , มี
ฉลากระบุรายละเอียดและวิธีใชที่ชัดเจน, มีขอความระบุวันที่ผลิตและหมดอายุ, ไมมีการ
ปนเปอนของยาปฏิชีวนะที่หามใช, มีผลรับรองการตรวจสอบการปนเปอนของปจจัยการ
ผลิต, มีการจดบันทึกทุกครั้งที่ใช 

ดี เลือกใชปจจัยการผลิตที่ไดข้ึนทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานรับผิดชอบอื่น ๆ, มี
ฉลากระบุรายละเอียดและวิธีใชที่ชัดเจน, มีขอความระบุวันที่ผลิตและหมดอายุ, ไมมีการ
ปนเปอนของยาปฏิชีวนะที่หามใช 

ปานกลาง เลือกใชปจจัยการผลิตที่มีฉลากระบุรายละเอียดและวิธีใชที่ชัดเจน, มีขอความระบุวันที่
ผลิตและหมดอายุ, ไมมีการปนเปอนของยาปฏิชีวนะที่หามใช 

ตองแกไข ปจจัยการผลิตที่ใชไมไดข้ึนทะเบียน และ/หรือไมหลักฐานการตรวจสอบการปนเปอนของ
ยาปฏิชีวนะ 
ขอแนะนํา  ใชปจจัยการผลิตที่ ข้ึนทะเบียน และ/หรือมีหลักฐานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของยาปฏิชีวนะ 
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4.  การจัดการสุขภาพ  และการแกปญหาโรคกุง 
     4.1  มีการเผาระวังสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไปและใชในการเฝาระวังสุขภาพกุงเปนประจําทุกวัน, มี

การตรวจคุณภาพน้ําเพื่อใชในการจัดการสุขภาพกุง 
 
ดีมาก มีวิธีการตรวจสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไปและใชในการเฝาระวังสุขภาพกุงเปนประจําทุกวัน

, มีการตรวจคุณภาพน้ําเพื่อใชในการจัดการสุขภาพกุง 
ดี มีวิธีการตรวจสอบสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไป  และใชในการเฝาระวังสุขภาพกุงเปนประจํา

ทุก 3-5 วัน, มีการตรวจคุณภาพน้ําเพื่อใชในการจัดการสุขภาพกุง 
ปานกลาง มีวิธีการตรวจและเฝาระวังสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไป,  มีการตรวจคุณภาพน้ําเมื่อพบวา

กุงมีปญหาดานสุขภาพ 
ตองแกไข ไมมีการเฝาระวังสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไป,  ไมมีการตรวจคุณภาพน้ําเมื่อพบวากุงมี

ปญหาดานสุขภาพ 
ขอแนะนํา  ใหมีการเฝาระวังสุขภาพกุงเลี้ยงโดยทั่วไป  และตรวจคุณภาพน้ําเมื่อพบวา
กุงมีปญหาดานสุขภาพ 

 
4.2  เมื่อกุงมีปญหาดานสุขภาพ  ตองวินิจฉัยโรคและวิเคราะหสาเหตุ  และมีมาตรการปองกันการ

แพรระบาดโรคกุงที่มีประสิทธิภาพ 
ดีมาก เมื่อกุงมีปญหาดานสุขภาพ  ตองวินิจฉัยโรคและวิเคราะหสาเหตุ, ใชวิธีการรักษาโรคที่

ถูกตองตามหลักวิชาการ  พรอมกับการแกไขปญหาในบอเลี้ยงที่เปนสาเหตุของโรค, ใน
กรณีที่พบการตายของกุงในปริมาณมาก ตองมีการจัดการควบคุมการแพรกระจายของ
โรคกุงดวยการเก็บกักน้ําไวหรือปลอยปลาไปจัดการกุงที่ติดเชื้อ, มีการแจงเกษตรกร
ขางเคียงใหทราบสถานการณของโรคระบาด 

ดี เมื่อกุงมีปญหาดานสุขภาพ  ตองวินิจฉัยโรค, ใชวิธีการรักษาโรคที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ, ในกรณีที่พบการตายของกุงในปริมาณมาก  ตองมีการจัดการควบคุมการ
แพรกระจายของโรคกุงดวยการเก็บกักน้ําไวหรือปลอยปลาไปจัดการกุงที่ติดเชื้อ,  มีการ
แจงเกษตรกรขางเคียงใหทราบสถานการณของโรคระบาด 

ปานกลาง เมื่อกุงมีปญหาดานสุขภาพ พยายามรักษาโรคอยางถูกตองตามหลักวิชาการ, มีการแจง
เกษตรกรขางเคียงใหทราบสถานการณของโรคระบาด 

ตองแกไข ไมมีการวินิจฉัยโรคและวิเคราะหสาเหตุ  และไมมีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคกุง
ที่มีประสิทธิภาพ 
ขอแนะนํา  ใชหลักการวินิจฉัยและวิเคราะหหาสาเหตุของโรค  มีการปองกันการแพร
ระบาดโรคกุงและแจงใหเกษตรกรขางเคียงทราบ 
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4.3  ในกรณีที่จําเปน  เมื่อตองรักษาโรคกุง  ตองใชยาปฏิชีวนะที่อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา และข้ึนทะเบียนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ หลักจากใชมีการเลี้ยงตอไปเพื่อมิใหยา
ปฏิชีวนะเหลือตกคางอยูในปริมาณที่เกินกําหนด 

 

ดีมาก ใชยาปฏิชีวนะที่กําหนดใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, มีฉลากระบุทะเบียนยาปฏิชีวนะที่
ไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบ, หลังจากใชยาตองเลี้ยงตอไปในระยะเวลาไมนอยกวา 2 
สัปดาห หรือตามวิธีใชที่ระบุในฉลากยา เพื่อมิใหยาปฏิชีวนะเหลือตกคางอยูในกุงเกิน
ปริมาณที่กําหนด, ไมใชยาปฏิชีวนะในกลุมที่ประกาศหามมิใหใชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําหรือยาปฏิชีวนะที่มีการปนเปอนกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ 

ดี ใชยาปฏิชีวนะที่มีฉลากระบุทะเบียนยาปฏิชีวนะที่ไดจากหนวยงานที่ รับผิดชอบ, 
หลังจากใชยาตองเลี้ยงตอไปในระยะเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห หรือตามวิธีใชที่ระบุใน
ฉลากยา เพื่อมิใหยาใชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือยาปฏิชีวนะที่มีการปนเปอนกับยา
ปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ 

ปานกลาง หลังจากใชยาตองเล้ียงตอไปในระยะเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห หรือตามวิธีใชที่ระบุใน
ฉลากยา เพื่อมิใหยาปฏิชีวนะเหลือตกคางอยูในกุงเกินปริมาณที่กําหนด, ไมใชยา
ปฏิชีวนะที่มีการปนเปอนกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ 

ตองแกไข ใชยาปฏิชีวนะที่ประกาศหามใชเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือยาที่มีการปนเปอนยา
ปฏิชีวนะชนิดอื่น 
ขอแนะนํา  มีและใชคําแนะนําในการใชยาปฏิชีวนะ 

 
5.  สุขอนามัยฟารม 
      5.1  บริเวณภายในฟารมสะอาด ถูกสุขอนามัยอยูเสมอ  มีการทิ้งและกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลจาก 
             ฟารมอยางถูกวิธี 
ดีมาก มีการดูแลความสะอาด  โดยทั่วไปของฟารมอยางสม่ําเสมอ, มีร้ัว, มีหญาตามขอบบอ

คอนขางนอย, มีถังขยะ และตรวจไมพบขยะจําพวกถุงอาหารกุง  ภาชนะที่ใสปจจัยการ
ผลิต  ทิ้งกระจัดกระจาย,  มีการกําจัด,ขนถายออกนอกฟารมอยางสม่ําเสมอ  ไมมีขยะ
สะสมจนเปนที่นารังเกียจ 

ดี มีการดูแลความสะอาดโดยทั่วไปของฟารมอยางสม่ําเสมอ, มีหญาขึ้นตามขอบบอบาง 
แตไมมาก, มีถังขยะ และตรวจไมพบขยะจําพวกถุงอาหารกุง ภาชนะที่ใสปจจัยการผลิต  
ทิ้งกระจัดกระจาย, ไมมีขยะสะสมจนเปนที่นารังเกียจ 

ปานกลาง มีหญาขึ้นตามขอบบอ มากกวา 60% ของพื้นที่, มีถังขยะ, ตรวจพบขยะจําพวกถุงอาหารกุง
ภาชนะที่ใสปจจัยการผลิตถูกทิ้งอยูในฟารมเล็กนอย  แตอยูในแผนการทําความสะอาด 
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ตองแกไข มีหญาขึ้นรกตามขอบบอ, ไมมีถังขยะ, พบขยะจําพวกถุงอาหารกุง ภาชนะที่ใสปจจัยการ
ผลิตถูกทิ้งอยูในฟารมในลักษณะที่มาเอาใจใสดูแล 
ขอแนะนํา ทําความสะอาดบริเวณฟารม, จัดหาถังขยะ, และขนขยะและสิ่งปฏิกูล
ออกไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะภายนอกฟารม หรือจัดการเผาอยางถูกสุขอนามัยภายใน
ฟารม 

 

    5.2  เก็บรักษาปจจัยการผลิต  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในลักษณะที่ดีไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว
ที่เปนพาหะของโรค 

 

ดีมาก มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณที่เปนสัดสวน มีระบบปองกันสัตวที่เปนพาหนะนําโรค เชน 
ร้ัว/คอกกั้น หรือมีหองเก็บที่มีประตูมิดชิด  ไมพบตัวซากหรือส่ิงขับถายที่แสดงใหเห็น
รองรอยการอยูอาศัยของสัตวที่เปนพาหนะนําโรค 

ดี มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณที่เปนสัดสวน  ไมพบตัว ซากหรือส่ิงขับถายที่แสดงใหเห็น
รองรอยการอยูอาศัยของสัตวที่เปนพาหนะนําโรค  เพราะวามีการปองกันและกําจัดอยาง
สม่ําเสมอ 

ปานกลาง มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณทีเปนสัดสวน  พบตัวหรือรองรอยของสัตวทีเปนพาหะนํา
โรค  และมีการปองกันและกําจัดแตไมคอยสม่ําเสมอ 

ตองแกไข ไมมีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณที่เปนสัดสวน พบตัวหรือรองรอยของสัตวที่เปนพาหะนํา
โรคและไมมีแผนในการแกไขหรือกําจัดปญหา 
ขอแนะนํา  จัดพื้นที่ใหเปนสัดสวน  รักษาความสะอาดและปองกันหรือกําจัดสัตวที่เปน
พาหะนําโรคเปนประจํา 

 

    5.3  มีหองสุขาที่ถูกตองตามหลักอนามัย   ที่ของเสียไมไหลซึมหรือปนเปอนเขาไปสูระบบการ       
เลี้ยงกุงน้ําที่ ใชเลี้ยงกุงมีปริมาณแบคทีเรีย (Total coliform  และ Feacal coliform) ไมเกิน
คาที่กําหนดไว 

  

ดีมาก หองน้ํา หองสวม แยกเปนสัดสวนรักษาความสะอาดอยูเสมอ อยูหางจากบอเลี้ยง มีการ
ใชถังอิ่มตัวในการเก็บกักของเสีย  น้ําที่ระบายออกจากหองน้ําไมลงสูบอน้ําใชหรือระบบ
การเลี้ยงกุง 

ดี หองน้ํา หองสวม แยกเปนสัดสวนรักษาความสะอาดอยูเสมอ อยูหางจากบอเลี้ยง มีการ
ใชถังสวมซึมในการเก็บกักของเสีย น้ําที่ระบายออกจากหองน้ําไมลงสูบอน้ําใชหรือระบบ
การเลี้ยงกุง 

ปานกลาง หองน้ํา หองสวม แยกเปนสัดสวนรักษาความสะอาดอยูเสมอ มีการปองกันไมใหน้ําที่
ระบายออกจากหองน้ําไหลลงสูบอน้ําใชหรือระบบการเลี้ยงกุง 
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ตองแกไข หองน้ํา หองสวม อยูใกลกับบอเลี้ยงกุง ไมมีการรักษาความสะอาด และไมมีการปองกัน
ไมใหน้ําที่ระบายออกจากหองน้ําไหลลงสูบอน้ําใชหรือระบบการเลี้ยงกุง 
ขอแนะนํา  โดยปรับปรุง หรือสรางหองน้ําหองสวม ใชถังอิ่มตัวในการเก็บกักของเสีย 
รักษาความสะอาด ปองกันไมใหน้ําทิ้งจากหองน้ําไหลลงสูบอน้ําใชหรือระบบการเลี้ยงกุง 

 

     5.4  น้ําที่ใชเลี้ยงกุงมีปริมาณแบคทีเรีย (Totla coliform  และFeacal coliform)  ไมเกินคากําหนดไว 
 

ดีมาก ปริมาณ  Total  coliform มีคานอยกวา 10 MPN/100 ml และ Feacal coliform) ไมพบ
เลย 

ดี ปริมาณ  Total Coliform  มีคานอยกวา 100 MPN/100 ml  และ  Feacal coliform) ไม
พบเลย 

ปานกลาง ปริมาณ  Total Coliform  มีคานอยกวา 100 MPN/100 ml  และ  Feacal coliform) มีคา
ไมเกิน 10 MPN/100 ml   

ตองแกไข ปริมาณ  Total Coliform และFeacal coliform มีคาสูงเกินมาตรฐาน มากกวา 10  MPN/100 
ml  
ขอแนะนํา ดูแลในเรื่องการปนเปอนสิ่งปฏิกูลจากหองน้ําและหองสวม และมีบอพักน้ํา 
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6.  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง 
     6.1  เกษตรกรตองวางการจับและจําหนาย  โดยเนนการรักษาความสด และความสะอาด 
 
ดีมาก มีวางแผนการจับลวงหนา, ไมจับกุงฉุกเฉิน, มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการ

ลาง และรักษาอุณหภูมิของกุงใหอยูในระดับที่จะรักษาคุณภาพดี ไมมีการดองน้ําแข็ง
นานเพื่อเพิ่มน้ําหนัก และทําใหความสดของกุงลดลง มีการขายกุงใหกับหองเย็นใน
ทองถิ่น 

ดี มีวางแผนการจับลวงหนา, มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการลางและรักษา
อุณหภูมิของกุงใหอยูในระดับที่จะรักษาคุณภาพดี ไมมีการดองน้ําแข็งนานเพื่อเพิ่ม
น้ําหนัก และทําใหความสดของกุงลดลง 

ปานกลาง มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการลางและรักษาอุณหภูมิของกุงใหอยูในระดับที่
จะรักษาคุณภาพดี 

ตองแกไข ไมมีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการลาง และไมรักษาอุณหภูมิของกุงใหอยูใน
ระดับที่จะรักษาคุณภาพที่ดีของกุงได 
ขอแนะนํา  เตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดใหเพียงพอกับการจับกุง ขายกุงใหกับหองเย็น
ในทองถิ่น 

 

    6.2  มีรายงานผลการสุมตรวจยาปฏิชีวนะตากคางในผลผลิตกุง และมีใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 
 

ดีมาก มีการวางแผนสุมตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อกุงทุกครั้งที่จับผลผลิต, มีการสุมตรวจที่
ไมพบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อกุง, ตรวจบันทึกฟารมวาไมมีการใชยาปฏิชีวนะหรือ
ปจจัยการผลิตที่มีการรายงานวาปนเปอนยาปฏิชีวนะในกลุมไนโตรฟูแรนส, มีการขอ
ใบกํากับการขนยายสินคาสัตวน้ําทุกครั้งที่มีการจับกุงขาย 

ดี มีการสุมตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้องกุง, มีผลการสุมตรวจที่ไมพบยาปฏิชีวนะ
ตกคางในเนื้อกุง, ตรวจบันทึกฟารมวามีการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตองตามวิธีการที่กรม
ประมงแนะนํา, ไมมีการใชปจจัยการผลิตที่มีการรายงานวาปนเปอนยาปฏิชีวนะในกลุม
ไนโตรฟแูรนส, มีการขอใบกํากับการขนยายสินคาสัตวน้ําทุกครั้งที่มีการจับกุงขาย 

ปานกลาง มีผลการสุมตรวจที่พบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อกุง   แตไมเกินกําหนด (คาต่ําสุดของ 
MRL : Maximum Residual Level) ที่อนุญาตใหมีในกุงสงออก, ไมมีการใชปจจัยการ
ผลิตที่มีการรายงานวาปนเปอนยาปฏิชีวนะในกลุมไนโตรฟูแรนส, มีการขอใบกํากับการ
ขนยายสินคาสัตวน้ําทุกครั้งที่มีการจับกุงขาย 
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ตองแกไข ผลการสุมตรวจที่พบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อกุง เกินกําหนด (คาต่ําสุดของ MRL : 
Maximum Residual Level) ที่อนุญาตใหมีในกุงสงออก, มีการใชปจจัยการผลิตที่มีการ
รายงานวาปนเปอนยาปฏิชีวนะในกลุมไนโตรฟูแรนส, ไมมีการขอใบกํากับการขนยาย
สินคาสัตวน้ําทุกครั้งที่มีการจับกุงขาย 
ขอแนะนํา  หลีกเลี่ยงการใชยาปฏิชีวนะ ไมใชปจจัยการผลิตที่มีรายการวาปนเปอนยา
ปฏิชีวนะในกลุมไนโตรฟูแรนส, เตรียมขอใบกํากับการขนยายสินคาสัตวน้ําทุกครั้งที่มี
การจับกุงขาย 

 
7.  การจดบันทึกขอมูล 
     มีบันทึกการจัดการเลี้ยง  การใหอาหาร การใชยาและสารเคมีที่ถูกตองสม่ําเสมอ มีความทันสมัย 
 
ดีมาก มีการจดบันทึกการจัดการฟารม, การใหอาหาร, การเช็คยอ, การใชยาปฏิชีวนะ และอื่น 

ๆ เทาที่จําเปน  ดวยความเรียบรอย และการบันทึกมีความทันสมัย ภายใน 1 วัน วัน
หลังจากงานปฏิบัติเสร็จส้ิน 

ดี มีการจดบันทึกการจัดการฟารม, การใหอาหาร, การเช็คยอ, การใชยาปฏิชีวนะ และการ
บันทึกมีความทันสมัย ภายใน 1 วัน หลังจากงานปฏิบัติเสร็จส้ิน 

ปานกลาง มีการจดบันทึกการใหอาหารและการใชยาปฏิชีวนะ, การบันทึกมีความทันสมัย ภายใน 1 
วัน หลังจากงานปฏิบัติเสร็จส้ิน 

ตองแกไข ไมมีการจดบันทึกการใหอาหารและการใชยา 
ขอแนะนํา  มีการจดบันทึกอยางนอย  การใหอาหารและการใชยา และสารเคมีทุกครั้งที่
ปฏิบัติงานเสร็จทันที 
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แบบประเมินฟารมเลี้ยงกุงทะเล  ตามาตรฐานจีเอพี 
 

ชื่อฟารม............................................ที่ต้ังฟารม............................................................................ 
พื้นที่เลี้ยง....ไร  บอเลี้ยงขนาด............... จํานวน ........... บอ บอพักน้ําขนาด.......... จํานวน..........บอ 
 บอบําบัดน้าํขนาด..........จาํนวน............ บอ  บอเก็บเลนขนาด .... จํานวน .........บอ 
เจาของฟารม.........................ที่อยู............................. หมายเลขบัตรประชาชน............................... 
ผูตรวจ................................สถานที่ทํางาน................................................................................... 
ผูใหขอมูล..................................โทร................................วันที่ตรวจฟารม...................................... 
 

เกณฑการปฏิบัต ิ
รายการประเมิน ดี

มาก 
ด ี ปาน

กลาง 
ตอง
แกไข 

หมายเหต ุ

1.  การเลือกสถานที่      
มีการคมนาคมสะดวกและสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานและอยูในที่น้ําทวมไมถึงหรือมีการปองกัน
ที่ดี 

     

      1.2  อยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี  มีสภาพของดินที่ 
เหมาะสมตอการเลี้ยงกุ งทะเล  และไมอยู ใน
อิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ 

     

1.3 เกษตรกรผูเล้ียงตองขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกหนวย
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํากับกรมประมง 

     

2.  การจัดการเลี้ยงทั่วไป      
2.1  อุปกรณและโรงเรือนตองอยูในสภาพที่สามารถใช

งานไดดี 
     

      2.2  มีการวางผังฟารมเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักการเลี้ยง
กุงทะเล 

     

      2.3  มีการเตรียมน้ํา  ดินและตะกอนเลนกอนการเลี้ยง
กุงอยางเหมาะสม 

     

      2.4  มีการปลอยกุงที่มีคุณภาพดี  ความหนาแนนและ
อายุที่ เหมาะสม 

     

      2.5  มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศอยางเหมาะสม  และ
มีการจัดการรักษาคุณภาพน้ําและดินที่ดี 

     

3.  อาหาร การใหอาหาร และปจจัยการผลิตกุงทะเล      
     3.1 เลือกใชอาหารกุ งที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่

รับผิดชอบ มีคุณภาพดี ผลิตใหมและไมเก็บไวนาน 
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3.2 เก็บอาหารกุงไวในที่รม  เย็นและไมชื้นแฉะ และโรงเรือน ที่
เก็บตองอยูในสภาพสะอาด สามารถกันแสงแดด ฝนและ
ความชื้นไดเปนอยางดี 

     

      3.3 มีวิธีการจัดการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ  ใหอาหารสด 
กรณีที่จําเปนเทานั้น  และมีวิธีการจัดการที่ดี 

     

    3.4 ปจจัยการผลิตที่ใชเสริมสรางความแข็งแรงของกุงและ/หรือ
รักษาคุณภาพน้ําจะตองจดทะเบียนกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ และเกษตรกรตองใชอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

     

4.  การจัดการสุขภาพ  และการแกไขปญหาโรคกุง      
4.1  มีการเฝาระวังสุขภาพกุงประจําวันอยางเหมาะสมและ 

สม่ําเสมอ 
     

      4.2  เมื่อกุงมีปญหาดานสุขภาพ  ตองวินิจฉัยโรคและวิเคราะห
สาเหตุ และมีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคกุงที่มี
ประสิทธิภาพ 

     

      4.3  ในกรณีที่จําเปน  เมื่อตองรักษาโรคกุง  ตองใชยาปฏิชีวนะ 
ที่อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และขึ้นทะเบียน 
กับหนวยงานที่รับผิดชอบ  หลักจากใชมีการเลี้ยงตอไป 
เพื่อมิใหยาปฏิชีวนะเหลือตกคางอยู ในปริมาณที่ เกิน
กําหนด 
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5.  สุขอนามัยฟารม      
5.1  บริเวณภายในฟารมสะอาด  ถูกสุขอนามัยอยูเสมอ  มีการ

ทิ้งและกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลจากฟารมอยางถูกวิธี 
     

5.2  เก็บรักษาปจจัยการผลิต  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในลักษณะที่ 
ดีไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวที่เปนพาหะของโรค 

     

5.3  มีหองสุขาที่ถูกตองตามหลักอนามัย  ที่ของเสียไมไหลซึม
หรือปนเปอนเขาไปสูระบบการเลี้ยงกุง 

     

5.4  น้ําที่ใชเล้ียงกุงมีปริมาณแบคทีเรีย  (Total coliform  และ  
Feacal coliform)  ไมเกินคาที่กําหนดไว 

     

 6.  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสง         
6.1  เกษตรกรตองวางการจับและจําหนาย  โดยเนนการรักษา

ความสด  และความสะอาด 
     

      6.2  มีรายงานผลการสุมตรวจยาปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง 
และมีใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 

 
 

    

7. การจดบันทึกขอมูล      
    มีบันทึกการจัดการเลี้ยง  การใหอาหาร  การใชยาและสารเคมีที่
ถูกตองสม่ําเสมอ  มีความทันสมัย 

     

ผลการประเมิน                ผาน          ไมผาน                       คะแนนเฉลี่ย ...................................คะแนน 
(ลงชื่อ)...............................................ผูใหขอมูล  (ลงชื่อ)................................................................ผูประเมิน 
ตําแหนง .........................................................  ตําแหนง............................................................... 
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คํานิยามและการประเมิน 
 ทําเครื่องหมาย   ลงในชอง     ที่กําหนดใหตามการปฏิบัติจริง 
 ดีมาก  ระดับ  3  คะแนน  เกณฑปฏิบัติอยูในเกณฑดีมาก  มีความตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 ดี  ระดับ  2  คะแนน  เกณฑปฏิบัติอยูในเกณฑดี  มีความต่ําเนื่องไมสม่ําเสมอ 
 ปานกลาง ระดับ  1  คะแนน  เกณฑปฏิบัติอยูในเกณฑพอใช  มีความตอเนื่องไมสม่ําเสมอ 

ตองแกไข ระดับ  0  คะแนน  เกณฑปฏิบัติอยูในเกณฑตํ่าหรือไมมีการปฏิบัติหรือละเลยการ
ปฏิบัติ 

 การผานการประเมินจะตองมีคะแนนเฉลี่ย  ไมตํ่ากวา  1.5  คะแนน 
 
แนวทางการพิจารณาตามแบบประเมินสุขอนามัยฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

1. การประเมินจะตองใหเกษตรกรตอบคําถามทุกขอ  ตามที่ปฏิบัติจริง 
2. การใหคะแนนในทุกคําถามยอย  ไมมีคะแนนในชองหมายเหตุ 
3. คาเฉลี่ยสุดทาย = ผลรวมของคะแนนจากทุกคําถาม  หารดวย  จํานวนคําถามทั้งหมด  

ดังนั้นการถามมาก ๆ  จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด 
4. การบันทึกรายละเอียดในชองหมายเหตุ ควรจะทําการบันทึกไวเพื่อเปนแหลงขอเท็จจริง

ของแตฟารมและสามารถชวยใหเห็นภาพการตรวจประเมินไดในภายหลังหากหากมีการ
ตรวจสอบยอนกลับ 
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3.  วธิีการประเมินงานบรหิารระบบชลประทานน้าํเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้าํอาวคุงกระเบน 
 

  โครงการชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน  ศูนยฯ มีหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลบริหารระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน  ที่ทาง
กรมประมงไดวาจางบริษัทเทสโก จํากัด  ดําเนินการสํารวจออกแบบ  และกอสราง  โดยบริษัท ซิโน-
ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  คอนสตรัคชั่น  จํากัด  (มหาชน)  โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 238  ลานบาท  
แลวเสร็จการกอสรางโครงการและเปดการใชระบบในวันที่ 6  พฤษภาคม 2542  โดยโครงการนี้มี
เปาหมายดําเนินการดังนี้ 
  1.  เพื่อเปนแหลงน้ําทะเลที่มีคุณภาพเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวคุงกระเบน  
และปองกันการระบาดของโรคสัตวน้ําที่เกิดจากการใชคลองรวม 
  2.  เพิ่มศักยภาพในการผลิตกุงทะเลรอบอาวคุงกระเบน 
  3.  รักษาสิ่งแวดลอม   เพื่อใหเกิดสมดุลของระบบนิเวศนในอาวคุงกระเบน  เพื่อการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 
  4.  สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมตัวกันมีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน
ใหมีความเขมแข็งและมีความพรอมตอการพัฒนา 
  5.  เพื่อใชเปนโครงการตัวอยางสําหรับการพัฒนาระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่อ่ืน ๆ 
 

3.1   ผลการดําเนินงาน 
3.1.1  ไดจัดตั้งกลุมเกษตรกร  โดยจดทะเบียนในชื่อกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ํา

อาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม  โดยมีสํานักงานอยูที่ศูนยฯ  เลขที่ 31 หมู 4  ตําบลคลอง
ขุด  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  เลขทะเบียนที่ 18/2542  เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2542  ปจจุบันมี
สมาชิกทั้งสิ้น 197  ราย เพิ่มจากสมาชิกเริ่มตนป 2542  ที่มี  181  ราย  โดยกลุมเกษตรกรนี้มีหนาที่
สําคัญดังนี้  คือ 

1)  รวมมือกับศูนยฯ  ควบคุมดูแลการใชน้ําของสมาชิกกลุมทั้งหมดให
อยูในระเบียบที่ศูนยฯ  และกอนกําหนด 

2)  มีหนาที่เก็บเงินคาใชน้ํา  โดยในชวงแรกเปนการนําเงินมาใชในการ
บริหารกลุมและใชในการพัฒนาสภาพพื้นที่และในอนาคตกลุมจะเปนผูดําเนินการเก็บคาใชน้ําจาก
สมาชิกทั้งหมด 

3)  ประสานการทํางานของกลุมกับศูนยฯ  คุงกระเบน  ในการดําเนินการ
บริหารระบบทั้งหมดของโครงการ 
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3.1.2  การบริหารระบบการสูบน้ําทะเล  ระบบสงน้ําทะเล  และระบบบําบัด
น้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม  ศูนยฯ  ในฐานะที่ตองดูแลระบบการใช
น้ําทั้งหมดของโครงการไดมอบหมายใหฝายสิ่งแวดลอมเปนผูดูแลและบริหารทั้งหมด  ประกอบดวย 

1)  การตรวจสอบคุณภาพที่ทําการสูบสงไปใหเกษตรกรในโครงการใช  
โดยไดทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกครั้งที่ทําการสูบ  และสุมตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลอง
ชลประทาน  ทุกสัปดาห  โดยตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําที่สําคัญดังนี้  1)  อุณหภูมิ  2)  ความเค็ม  3) 
ความเปนกรดดาง (pH) 4  ความเปนดาง (Alkalinity) 5) ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total NH3

+) 6) 
ปริมาณไนไตรท (NO2)  และ 7) ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 

2)  ตรวจสอบระบบการบําบัดน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุง  ทั้งนี้เพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอมและสมดุลในระบบนิเวศนของอาวคุงกระเบนไว  เพื่อพัฒนารูปแบบของการเลี้ยงกุงกุลาดํา
ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมโดยเจาหนาที่จะทําหนาที่ตรวจสอบดูแลอุปกรณในการบําบัดน้ํา  ใหอยูใน
สภาพสมบูรณ  เพื่อใชเปนขอมูลในการบําบัดน้ําที่ทิ้งจากนากุง  รวมทั้งดูแลระบบคลองตกตะกอน  
คลองเติมอากาศที่มีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําดี  10  ตัว  ในคลองบําบัดน้ําทิ้ง 21  ตัว  ใหอยูใน
สภาพสมบูรณสามารถบําบัดน้ําทิ้งจากนากุงไดตามลักษณะของการออกแบบ 

3)  การตรวจสอบความสมบูรณของระบบและการจัดการ  โดยทําการ
ตรวจสอบส่ิงกอสรางตาง ๆ  ต้ังแตอุปกรณการสูบน้ําในทะเล  บนบก  ตัวคลอง  ประตูจายน้ําให
เกษตรกร  การใชน้ําของเกษตรกร  โดยเจาหนาที่จะออกไปตรวจสอบทุกวัน  เมื่อพบปญหาตาง ๆ  จะ
ทําการแกไขในเบื้องตนหรือรายงานความเสียหายและการปรับปรุงใหผูบังคับบัญชาทราบ ตามลําดับ 

4)  ประสานกลุมเกษตรกร  โดยประสานการบริหารการจัดการระบบ
ชลประทานกับกลุมเกษตรกรอยางใกลชิด  ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับกลุมเกษตรกร  
รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงใหกลุมเกษตรกรในการดําเนินตาง ๆ  ของกลุมทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางศูนยฯ  และกลุมเกษตรกรรวมทั้งการชวยใหกลุมมีความเขมแข็งพรอมที่จะรวมดําเนินการกับ
ศูนยฯ  ไดในอนาคต 

 

3.2  การกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 3.2.1  ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมีของน้ํา,  BOD  (Biological  Oxygen 

Demand)   วิเคราะหโดย  5 Day  BOD Test   และใชเครื่อง  Oxygen meter (YSI  รุน 51B) คือ  
คาที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลายสารอินทรียที่มีอยูในน้ํา  เพื่อบงบอกถึง
ความสกปรกของน้ํา  โดยกําหนดใหน้ําทิ้งมีคาไดไมเกิน 20 มก./ ล.  ซึ่งกําหนดตามที่ไดหารือกับกรม
ประมง  เนื่องจากกรมประมงไดรับการรองเรียนจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุง และคา BOD ในน้ําทิ้งจากนา
กุงสวนใหญเกิดจากแพลงกตอน  ซึ่งเปนประโยชนตอแหลงน้ําหากมีปริมาณที่เหมาะสม  นอกจากนี้ใน
ปจจุบันเกษตรกร  ไดเปลี่ยนเปนการเลี้ยงกุงระบบกึ่งปด  ซึ่งมีการถายน้ํานอยลงและสวนใหญถายทิ้ง
ในชวงจับกุงเทานั้น  ซึ่งทําใหปริมาณ  BOD  ทั้งหมดที่ปลอยทิ้งในแตละรอบการเลี้ยงนอยลง 
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 3.2.2  ตะกอนสารแขวนลอย  กําหนดใหน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงมีคาสารแขวนลอยไมเกินกวา 70  มก./ล.  เพื่อเปนการปองกันไมใหมีการปลอยน้ําทิ้งที่มี
ตะกอน  และสารอินทรียสูงลงสูแหลงน้ํา  น้ําที่มีคาสารแขวนลอยสูงมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโต
ของสัตวน้ําลดลง  นอกจากนั้นยังไดพิจารณากําหนดคาสารแขวนลอยตามประสิทธิภาพของระบบ
บําบัด  ซึ่งจากขอมูลที่ทําการสํารวจ  พบวาระบบบําบัดตาง ๆ  ที่กรมประมงไดทดลองใช และระบบที่
เกษตรกรใช  เชน  ระบบบําบัดแบบชีวภาพ  ระบบการกรองชีวภาพ  พบวาสามารถบําบัดใหสาร
แขวนลอยมีคาอยูในชวง 11.8-77  มก./ล.  นอกจากนี้ยังกําหนดใหสอดคลองกับปริมาณสาร
แขวนลอยในแหลงน้ําชายฝงมีคาเฉลี่ยในป พ.ศ. 2540-2541 อยูในชวง 84/มก./ล. 

3 . 2 . 3   แ อม โ ม เ นี ย   -ไ น โ ต ร เ จ น   โ ด ย วิ ธี    Phenolhypochlorite 
(Grasshoff,1976)  กําหนดใหน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงมีคาแอมโมเนียไดไมเกินกวา     
1.1 มก./ล. โดยกําหนดจากคาระดับของแอมโมเนียที่ปลอดภัยตอสัตวน้ํา  ซึ่งคาความเขมขนของ
แอมโมเนียที่ทําใหสัตวน้ําเค็มชนิดตาง ๆ ตาย 50 เปอรเซ็นต  ที่เวลา 96  ชั่วโมง มีคาอยูในชวง         
11.51 – 53.40 มก./ล.  เมื่อนํามาคํานวณคาความเขมขนของแอมโมเนียที่ปลอดภัยตอสัตวน้ําเค็ม
เทากับ 1.1 มก./ล. (safe factor = 0.1 ของคา LC50) 

3.2.4 ไนโตรเจนรวม  โดยวิธี Micro-kjeldahl  Melthod (APHA,AWWA and 
WPCF, 1989)  กําหนดคานําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงมีคาไนโตรเจนรวมไดไมเกินกวา 4 
มก./ล.  ตามขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษ (2539)  ในรายงานโครงการสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ
ประเภทน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  ซึ่งกําหนใหมีคาเปน 5 เทาของคาไนโตรเจนรวมของ
น้ําทะเลชายฝง  ซึ่งก็คือ 0.8 มก./ล.  สําหรับมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งสําหรับแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ของประเทศอินเดียและศรีลังกา  กําหนดใหมีคาเทากับ 2 มก./ล.  
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3.3  ดัชนีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
1.  บริหารระบบชลประทานน้ําเค็ม 
     (ระบบสูบน้ํา,สงน้ํา,บําบัดน้ํา) 
2.  ปริมาณน้ําทะเลคุณภาพดีที่จัดสงใหเกษตรกร 
3. ประชุมกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบนดวย
ระบบชลประทานน้ําเค็ม 
4.  ประชุมผูบริหารกลุมเกษตรกรฯ 
5 .   ตรวจเช็คคุณภาพน้ํ ากอนทําการสูบน้ํ า ให ได
มาตรฐานน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง 
6.  ปริมาณ  BOD ของน้ําในคลองบําบัดน้ําทิ้ง 
7.  ปริมาณแอมโมเนยีรวมของน้ําในคลองบําบัดน้ําทิ้ง 
8.  ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) ในคลอง
บําบัดน้ําทิ้ง 
9.  ปริมาณไนโตรเจนรวมในคลองบําบัดน้ําทิ้ง 
10. ปริมาณ  BOD ของน้ําในอาวคุงกระเบน 
11.  ปริมาณแอมโมเนียมรวมของน้ําในอาวคุงกระเบน 
12.  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ของน้ําใน
อาวคุงกระเบน 
13.  ปริมาณไนโตรเจนรวมของน้ําในอาวคุงกระเบน 
 

1  ระบบ 
 
150,000 ลูกบาศกเมตร 
2  ครั้ง 
 
12  ครั้ง 
200  ครั้ง 
 
< 20  มก./ล. 
< 0.4  มก./ล. 
< 70  มก./ล. 
 
<   4  มก./ล. 
< 1.5  มก./ล. 
< 0.2  มก./ล. 
< 4  มก./ล. 
 
< 1  มก./ล. 
 

 
หมายเหตุ   มาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
  -  ปริมาณ   BOD       ไมเกิน  20  มก./ล. 
  -  ปริมาณแอมโมเนียรวม    ไมเกิน   1.1  มก./ล. 
        มาตรฐานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
  -   ปริมาณ   BOD       ไมเกิน  1.5  มก./ล. 
  -   ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา  (DO)   มากกวา  4  มก./ล. 
  -   ปริมาณไนโตรเจนรวม    ไมเกิน  1  มก./ล. 
  -   ปริมาณแอมโมเนียรวม   ไมเกิน 0.4  มก./ล. 
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แปลงทฤษฎีใหม 
                                                10 
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วิธีวางแปลงตัวอยาง
แปลงตัวอยางท่ี 1 วางแปลง 40 m. X 40 m.  แลวซอยเปนแปลงยอย 16  แปลง  (10 m. X 10 m.)

              แลวในแตละแปลงยอย  ก็แบงเปนแปลงขนาด 4 m. X 4 m.  และ 1 m. X 1 m.

      10 m.

      10 m.

      10 m.

         10 m.          10 m.

      10 m.

         10 m.          10 m.         10 m.         10 m.

   1m. X 1m.       สํารวจชนิดและกลาไม H < 1.30 m.
   4 m. X 4 m.     สํารวจชนิดและจํานวนไมหนุม  H < 1.30 m.  GBH < 10 cm.
   10 m. X 10 m. สํารวจชนิดและจํานวนไมยืนตน  H> 1.30 m. GBH > 10 cm.

หมายเหตุ   H = ความสูง
                  GBH   =  ความโต (เสนรอบวง)   วัดที่ความสูง  1.30 m.

แปลงทดลองดานปาไม จํานวน 4 แปลง

40 m.

4 m.

4 m.

3

 2 m.

4 m.

4 m.
 2 m.

3

22

1 1

40 m.

 2 m.  2 m.
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บานนานกเคา  ตําบลหวยยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
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แผนที่บริเวณปลูกพืชผัก   พื้นที่ 4  ไร 
 

บริเวณอางเก็บน้ําหวยฮองไคร 7 

 



 173

 
 



 174

แผนผังพื้นที่ศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

 



 

175

ตัวอยางตารางการเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
 

 
วัน/เดือน/ป 

 
ชื่อ/ประเภทผูเขาชม 

จํานวน 
ผูเขาเยื่ยมชม(คน) 

ระยะเวลาที่ 
เขาเยี่ยมชม 

(ชม./วัน) 

 
กิจกรรมทีเ่ขาเยี่ยมชม 

 
หมายเหต ุ

5 ส.ค. 47 ผูเขาอบรมโครงการตามรอยพระยุคคลบาท 60 3 ชม.  - ฟงบรรยายสรุปจาก ผอ. ศูนยศึกษา  
 สํานักงาน กพ.    - สวนสมเด็จพระศรีฯ  
     - การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง  

5 ส.ค. 47 คณะนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยเกษตร 50 1 วัน  - ฟงบรรยายสรุปจาก ผอ. ศูนยศึกษา  
 อ. เมือง จ. ราชบุรี    - สวนสมเด็จพระศรีฯ  
     - การเลี้ยงโคนม  
     - สวนสัตวเปด  

10 ส.ค. 47 คณะนักเรียนโรงเรียนบวรมงคล กรุงเทพฯ 100 1 วัน  - ฟงบรรยายสรุป  
     - สวนสมเด็จพระศรีฯ  
     - การปลูกหญาแฝก  

2 ก.ย.47 คณะเกษตรกรจาก จ. สุราษฎรธานี 200 2 วัน  - ฟงบรรยายสรุป  
     - สวนสมเด็จพระศรีฯ  
     - ทฤษฎีใหม  
     - การเกษตรผสมผสาน  
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ตัวอยางตารางการเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
 

 
วัน/เดือน/ป 

 
ชื่อ/ประเภทผูเขาชม 

จํานวน 
ผูเขาเยื่ยมชม(คน) 

ระยะเวลาที่ 
เขาเยี่ยมชม 

(ชม./วัน) 

 
กิจกรรมทีเ่ขาเยี่ยมชม 

 
หมายเหต ุ

     - การเลี้ยงแพะ  
     - การปลูกพืชสมุนไพร  
     - สวนสัตวเปด  

6 ก.ย. 47 คณะนักเรียนโรงเรียนกระทุมแบนวิเศษสมุทคุณ  100 1 วัน  - ฟงบรรยายสรุป  
 จ. สมุทรสาคร    - สวนสมเด็จพระศรีฯ   
     - สวนสัตวเปด  

15 ก.ย. 47 คณะแมบานเกษตรกรจาก จ. ประจวบคีรีขันธ 100 1 วัน  - ฟงบรรยายสรุป  
     - สวนสมเด็จพระศรีฯ  
     - การเจียรไนพลอยในหมูบานรอบศูนยฯ  
     - การทําผาบาติกในแมบานรอบศูนยฯ  
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ที่   66/2548 

เรื่อง   แตงตั้งองคกรดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 

 ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
ที่ 67/2546 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2546 เร่ือง การแตงตั้งองคกรดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

          เนื่องจากปจจุบันไดมีคณะทํางานบางรายโยกยายปรับเปลี่ยนตําแหนงและเพื่อใหการ
ดําเนินงาน การจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินไปดวยความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ มีความคลองตัวและสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงให
ยกเลิกคําสั่งที่ 67/2546 และแตงตั้งองคกรดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริข้ึน 
จํานวน 2 คณะ คือ คณะที่ปรึกษา และคณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการฯ เพื่อเปนองคกร
กลางในการวางแผนกําหนดนโยบาย เปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ   โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 
1.  คณะที่ปรึกษา  มีองคประกอบคือ 

1)  นายปานเทพ  กลาณรงคราญ    ประธานคณะที่ปรึกษา 
2)  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ    คณะที่ปรึกษา 
3)  นายสมพล  พันธุมณี     คณะที่ปรึกษา 
4)  นายธวัชชัย  สันติสุข     คณะที่ปรึกษา 

             5)  นายวีระชัย  ณ นคร                                                     คณะที่ปรึกษา 
             6)  นางพรทิพย  ปนเจริญ                                                 คณะที่ปรึกษา 
            7)  นางสาวศรีนิตย  บุญทอง                                             คณะที่ปรึกษา  
          8)  นายอาทิตย  นามะสนธิ                                               คณะที่ปรึกษา 
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อํานาจหนาที่ 
                         ใหนโยบายและใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการฯ ใน
การดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนว
พระราชดําริ 
 
2. คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการฯ  มีองคประกอบคือ 

1)  นายปกรณ   สัตยวณิช                                                 หัวหนาคณะทํางาน 
2)  นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ                รองหัวหนาคณะทํางาน 
3)  นายวสันต   บุญเกิด      คณะทํางาน 

            4)  นายธวัชชัย   ณ นคร                                                     คณะทํางาน 
            5)  นายโกวิทย   เพงวาณิชย                                               คณะทํางาน             
            6)  นายสมยศ   สิทธิโชคพันธ                                              คณะทํางาน 
            7)  นายโกวิท   ปญญาตรง                                                  คณะทํางาน           
            8)  นายสมยศ   กีรติวุฒิกุล                                                  คณะทํางาน              
            9)  นายวุฒิชาติ   สิริชวยชู   คณะทํางาน 
            10) นายภูษิต    วิวัฒนวงศวนา                                            คณะทํางาน 
            11) นายมงคล   พานิชกุล                                                    คณะทํางาน 
            12) นางเบญจนี   เครือแกว                                                  คณะทํางาน 
            13) นายอภิชัย   วัฒนยมนาพร                                            คณะทํางาน 
            14) นายโชคชัย   เลิศเกียรติวงศ                                คณะทํางาน 
            15) นายสมบูรณ   วงศกาด                                                  คณะทํางานและเลขานุการ 
            16) นางสาวจําเนียร  เพียรไมคลาย                                      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ          
            17) นางนภาพร   ฉิมแกว                                                     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
             
อํานาจหนาที่ 

1.  กําหนดนโยบาย  และเปาหมายในการกําหนดและจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่อง      
มาจากพระราชดําริ  ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  

2.  ดําเนินการศึกษา  รวบรวม  ขอมูลเพื่อกําหนดแผนงานและแนวทางการจัดทําตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                         3.  อํานวยการ  ควบคุม  กํากับ   ดูแล    การจัดทําตัวชี้วัด   ตลอดจนใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน   รวมทั้งการแกไขปญหาและอุปสรรค    เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
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4.  สามารถแตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคล    เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความ 
จําเปนและเหมาะสม 

5.  ประสานงานกับสวนราชการที่รวมดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนเอกภาพ  จนสําเร็จตามความมุงหมาย 

 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 

      ส่ัง  ณ  วันที่  30 พฤษภาคม  พ.ศ.  2548 
 
 

     
 (ลงชื่อ)     ปานเทพ  กลาณรงคราญ 

                          (นายปานเทพ   กลาณรงคราญ) 
          เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

                                             โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 
             รับรองสําเนาถูกตอง 

 
 

     (นางสาวจําเนียร    เพียรไมคลาย) 
  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว. 
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คณะผูจัดทําคูมือ 
 
ที่ปรึกษา  :   
 1.  นายสมพล    พันธุมณี  เลขาธิการ กปร. 
 2.  นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิเศษ  รองเลขาธิการ กปร. 
 3.  นางสาวศรีนิตย บุญทอง   ที่ปรึกษาดานการพัฒนา 
 
คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วดัโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 1. นายปกรณ                 สัตยวณิช  หัวหนาคณะทาํงาน 
 2. นายพิสุทธิ ์  วิจารสรณ  คณะทํางาน 
            3.  นายวสนัต  บุญเกิด   คณะทํางาน 
 4. นายธวัชชัย  ณ นคร   คณะทํางาน 
 5.  นายโกวิทย     เพงวาณิชย  คณะทํางาน 
 6.  นายสมยศ  สิทธิโชคพันธ  คณะทํางาน 
 7.  นายโกวิท  ปญญาตรง  คณะทํางาน 
 8.  นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล  คณะทํางาน 
 9.  นายวุฒิชาติ  สิริชวยช ู  คณะทํางาน 
 10. นายภูษิต   วิวัฒนวงศวนา  คณะทํางาน 
 11.  นายมงคล  พานิชกุล  คณะทํางาน 
 12.  นางเบญจน ี เครือแกว  คณะทํางาน 
 13.  นายอภิชยั  วัฒนายมนาพร  คณะทํางาน 
 14.  นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ  คณะทํางาน 
  15.  นายสมบรูณ วงศกาด   คณะทํางานและเลขานกุาร 

16.  นางสาวจําเนยีร เพียรไมคลาย  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 17.  นางนภาพร  ฉิมแกว   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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ผูประสานงานในระดับพ้ืนที่ : 
1. ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการฯ   และเจาหนาที่กลุมศึกษาฯ 
2. ผูอํานวยการ และเจาหนาทีศู่นยศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอนอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3. ผูอํานวยการ และเจาหนาทีศู่นยศึกษาการพัฒนาพกิุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. ผูอํานวยการ และเจาหนาทีศู่นยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
5. ผูอํานวยการ และเจาหนาทีศู่นยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
6. ผูอํานวยการ และเจาหนาทีศู่นยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
7. ผูอํานวยการ และเจาหนาทีศู่นยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
ผูชวยคณะทาํงาน 
 1. นายจิตพล  สิทธิประณีต   สํานักงาน กปร. 
 2. นายนรินทร  กาญจนฤกษ   สํานักงาน กปร. 
 3. นางสาวกาญจนา โนร ี    สํานักงาน กปร. 
            4.  นายพิรพงษ  สุขะวิสิษฐ   สํานักงาน กปร. 
 5.  นางสาวกาญจนา กําเนิดพนัธ   สํานักงาน กปร. 
 6.  นางสาวฉตัตริน บุญเกิด    สํานักงาน กปร. 
 7.  นางสาวปริยาภัทร สิมมา    สํานักงาน กปร. 
 8.  นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล   สํานักงาน กปร. 
 9.  นางสาวนวพร รัตนสมบัติทว ี   สํานักงาน กปร. 
 
พิมพและพิสจูนอักษร 
 1. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล   สํานักงาน กปร. 
 2. นางอรพรรณ  ชินสา    สํานักงาน กปร. 



 




