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บทคัดยอ
  การจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชนหมูบานเปาะ 
ตําบลบานเปาะ อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชเปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    
(Participatory Action Research: PAR) ระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น โดยพิจารณาจากความตองการ
ของชมุชน เทคนคิวิธวีจิยัเชงิคณุภาพท่ีใช ไดแก การสมัภาษณแบบเจาะจง และการสงัเกตแบบมีสวนรวม การจดัทาํ
แผนที่ธาตุอาหารในดินไดจากการนําขอมูลดินในหมูบาน จํานวน 23 แปลงตัวอยาง การวิเคราะหดินจากสํานักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม จากนั้นนําเขาสูกระบวนการจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผลการศึกษา
พบวา ธาตุอาหารในดินของหมูบานเปาะ มีคาอินทรียวัตถุเฉลี่ยรอยละ 2.02 อยูในระดับปานกลาง คาฟอสฟอรัส
เฉลี่ยรอยละ 19.43 อยูในระดับปานกลาง คาโพแทสเซียมเฉลี่ยรอยละ 28.70 อยูในระดับต่ํา คาปฏิกิริยาของดิน
เฉลี่ยรอยละ 6.85 อยูในระดับกลาง และมีความตองการปุยอินทรียเฉล่ียรอยละ 2.17 กิโลกรัมตอไร จากขอมูลสถิติ
การใชปุยจากกองทุนปุยหมูบานพบวา ในป พ.ศ. 2557 ชุมชนบานเปาะไดมีการสั่งซื้อปุยลดลง 1,250 กิโลกรัม 
สามารถลดตนทุนคาปุย 25,000 บาท ขอคนพบที่ได คือ แผนที่ธาตุอาหารในดินกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชน เกษตรกรสามารถวางแผนการใชปุยไดอยางมปีระสทิธภิาพ นกัศกึษา
ทีเ่ปนสมาชกิในหมูบานเปาะ เปนผูเชือ่มโยงใหอาจารยและเพือ่นในชัน้เรียนไดแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกบัชุมชนตลอดจน
มีทักษะดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปประยุกตในการพัฒนาชุมชนที่สามารถจับตองไดอยางเปนรูปธรรม
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Abstract
  Community Participation Geographic Information Systems for Soil Nutrients Mapping of Ban Po 
Village Ban Pong Sub District Ngao District Lampang Province has objective to create soil nutrients mapping 
by community participation geographic information system
  The research methodology used is Participatory Action Research (PAR) between university and 
community considering the needs of the community. This research used a qualitative research in-depth 
interview, focus group, participant observation. Mapping soil nutrients from the soil in the village of 23 
sample plots. Soil analysis from Chiang Mai Land Development Department and process mapping using 
GIS. The results showed that soil nutrients mapping of Ban Po Village has organic matter 2.02 percent is 
medium, phosphorus 19.43 percent is medium, potassium 28.70 percent is low, PH Value 6.85 in the 
middle and necessary to 2.17 kg per RAI of organic fertilizer. Statistics of fertilizer funds from the village 
informative in the year 2014 the community had to purchase fertilizers dropped 1,250 kilograms can   
reduce fertilizer costs 25,000 baht. Soil nutrients mapping create process of Community Participation 
Geographic Information System. Farmers can plan to use fertilizer efficiently. The student whose hometown 
in Ban Po is linked to teachers and classmates to exchange knowledge with the community. And GIS 
skills in community development can be tangible concrete.
 
Keywords
  Community Participation Geographic Information Systems (CPGIS),   Soil Nutrients Mapping 

บทนํา
  ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาและไมสามารถสรางขึ้นใหมได หลายปจจัยมีอิทธิพลตอสมบัติของดิน      
ดินในจังหวัดลําปางเปนกลุมชุดดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ดินดานบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สีเทาปนชมพู สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลออน ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย            

(คา pH 5.5-6.5) และมกัแนนทบึใตชัน้ไถพรวน  โดยดนิในพืน้ทีอ่าํเภองาวเปนดนิทีม่คีวามอุดมสมบรูณตามธรรมชาติตํา่ 
เปนดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเกาบนลานตะพักลํานํ้าระดับตางๆ และเนินตะกอนรูปพัด ดินที่พบมีทั้งดินที่เกิดจาก
ตะกอนลํานํ้าเกาและดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิด และมีลักษณะเปนดินปนกอนกรวด กอนหิน 
กอนกรวดลูกรงั หรอืดนิทีม่ชีัน้หนิพนอยูตืน้ (สาํนกังานพฒันาทีด่นิ 6 จงัหวดัเชยีงใหม, 2557ก ; สาํนกังานพัฒนาทีด่นิ 6 
จังหวัดเชียงใหม, 2557ข) 
  หมูบานเปาะ หมูที่ 5 ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่กิโลเมตรท่ี 64 เปนหมูบานทํา
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน มกัประสบปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  ไดผลผลิตไมเตม็เม็ดเต็มหนวย เนือ่งจาก
เปนสภาพภูมิประเทศแหลงนํ้าและแรธาตุอาหารในดินไมเอื้อตอการทําการเกษตรดังกลาว ทําใหเกษตรกรตอง         
จัดซื้อ/เชา อุปกรณปมนํ้า การใสปุยในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหตองแบกรับภาระคาใชจาย 
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จากการสอบถาม พบวา  เกษตรกรสวนใหญมีรายไดนอย เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของเกษตรกรพบวา มักจะใสปุย         
ครั้งละมากๆ  โดยมิไดพิจารณาถึงคุณภาพดิน และความตองการธาตุอาหารของพืชกอนทําการเพาะปลูกในแตละ
คร้ัง จึงไดมีแนวคิดรวมกันระหวางนักวิจัยและชุมชนถึงแนวคิด “การตรวจสอบคุณสมบัติดินอยางมีสวนรวม”             
ดวยการนําดินในพื้นท่ีของตนมาตรวจสอบคุณสมบัติโดยนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่ เพื่อทําหนาที่เปนสื่อกลาง  
กับหนวยงานภาครัฐ และนําผลที่ไดมาสนับสนุนการจัดการปุยในชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม  อีกทั้งการ
ตรวจสอบตัวอยางดนิเพือ่หาธาตอุาหารและความสมบรูณของดนิ เปนกระบวนการทางวทิยาศาสตรทีส่ามารถวดัคาได 
สอดคลองกับสภาพความตองการของพืชอันจะชวยลดตนทุนของเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรม 
  ในปการศึกษา 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย    
ฟารอีสเทอรน ไดมีแนวคิดเปลี่ยนการสอนเปนกระบวนการเรียนรูผานการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและงานวิจัย      
ทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดวยการวิจัยแบบการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ซึ่งมีงานสรางแบบจําลอง
ภมูปิระเทศดวยการนาํเอาขอมลูภาพถายจากดาวเทยีมดวยโปรแกรมกเูกิล้ เอริธ มาซอนทบัจนสามารถนาํมาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานดานการทองเท่ียวในชุมชน ณ หมูบานแมกลางหลวง ดอยอินทนนท อ. จอมทอง                     
จ. เชียงใหม (ศราวุธ พงษลี้รัตน, 2555) รวมไปถึงการตอยอดในการนําไปประยุกตงานดานสาธารณสุขชุมชน        
หมูบานดงหวยเย็น อ.บานโฮง จ.ลําพูน ในการแสดงตําแหนงผูปวยโรคไขเลือดออก ผูสูงอายุ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
(ศราวุธ พงษลี้รัตน, 2556)  ตอมาในปการศึกษา 2556 เริ่มใชแนวคิด "รักบานเกิด" มาเชื่อมโยงการบริการวิชาการ
เพือ่พฒันาไปสูงานวิจยั จงึไดนาํเอาสภาพปญหาเร่ืองดนิในชุมชนของนักศกึษาเขาสูประเด็นการสนทนาในช้ันเรยีน 
ทัง้น้ีเพือ่พฒันาสูงานวิจยัทีส่รางกระบวนการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูควบคูกบัการบริการวิชาการสูชมุชน
ทีเ่นนกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตรรวมกบัรูปแบบการวจิยัแบบมีสวนรวม และแนวคดิระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
ที่มีสวนรวมของสาธารณะ (Public Participation GIS: PPGIS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปดโอกาสใหชุมชน                              
ไดมีสวนรวมในการจัดการตนเอง สงเสริมศักยภาพของคนในชุมชน

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาการจัดทําแผนท่ีธาตุอาหารในดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชน

วิธีการวิจัย
  การวิจัยเชิงคุณภาพไดใชเครื่องมือการวิจัยดวยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action             
Research: PAR)  เพื่อสรางกระบวนการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย นักศึกษาและชุมชน เขามามีสวนรวมตลอด
กระบวนการวิจัย อาทิ การประชุม การรวมดําเนินกิจกรรม การรวมประเมินผล การรวมรับประโยชน ระหวางนักวิจัย 
นักศึกษา และชุมชนทองถิ่น โดยพิจารณาความเปนไปไดจากความตองการของชุมชนที่สอดคลองกับแนวทาง            
การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกัน อันจะนําไปสูประเด็นการพัฒนาชุมชนหมูบานเปาะโดยมีกรอบ     
ดําเนินงาน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบดําเนินงาน
  จากภาพที ่1 แสดงกรอบดาํเนนิงานสามารถแบงกลุมเพือ่การดาํเนนิงานวจิยัโดยการปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม 
(PAR) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
      1.1 ทีมวิจัย ประกอบดวยนักวิจัย 1 คน และผูชวยนักวิจัย นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 จํานวน 10 คน
จากภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่มีพันธกิจ      
ดานการบริการวิชาการแกสังคม อีกทั้งคุณลักษณะของกระบวนวิชาตามหลักสูตรลวนแลวแตมีความเก่ียวของกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถสรางกระบวนการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย นักศึกษา และชุมชนทองถ่ินที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนไดอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา
   1.2 ผูนาํชมุชน ไดแก ผูใหญบาน 1 คน ซึง่มหีนาทีใ่นการดแูลความสงบสุขของคนในชมุชน การนดัหมาย
ประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางของชุมชน ตลอดจนการถายทอดองคความรูสําหรับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร       
ใหสอดคลองกับคุณสมบัติของดิน เปนตน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยสูชุมชนได
      1.3 เกษตรกรชุมชนหมูบานเปาะ จาํนวน 15 คน ทีไ่ดมสีวนรวมในการนําขอมลูดนิในพ้ืนทีข่องตนเอง
มารวมในการวเิคราะหธาตอุาหารในดนิ 23 กลุมตวัอยาง และการแลกเปล่ียนองคความรูรวมกบันักศึกษาถงึแนวคดิ
ทางดานการเกษตรและการประยุกตแผนที่ธาตุอาหารในดิน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มุ งหวังใหชุมชนไดนําการคิดเชิง
วทิยาศาสตรมาประยุกตในการวางแผนการเกษตร จงึเปนกลุมเปาหมายหลักในการขับเคลือ่นกระบวนการใหเกดิขึน้
อยางเปนรูปธรรม
  2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
               ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4 และมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้
      2.1 การกําหนดโจทยวิจัยรวมกัน เปนการดําเนินงานหลังจากการที่ไดมีการประสานงานอยางเปน
ทางการแลว เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2556 โดยไดมีการนัดหมายเพ่ือจัดการประชุมเวทีแลกเปล่ียนความรูคร้ังที่ 1       
ณ ศาลาประชาคมหมูบานเปาะ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ การแลกเปลี่ยนประเด็น             
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สภาพปญหาของชมุชนรวมกันของคนในชมุชนโดยนักวจิยัทาํหนาทีเ่ปนสือ่กลางในการเชือ่มโยงในแตละสภาพปญหา
เพื่อหาขอสรุปแนวทางการดําเนินงานรวมกัน พบวา ปญหาหลักของชุมชน ไดแก การบริหารจัดการนํ้า เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศของหมูบานอยูสูงกวาแมนํ้าจําเปนตองมีการติดตั้งเครื่องปมนํ้าขนาดใหญ และตองการใหมี           
การจดัสรรงบประมาณจากภาครัฐเพือ่จดัซือ้เครือ่งปมนํา้ประจาํหมูบาน แตทางทีมนกัวจิยัไมสามารถเขาชวยแกไขปญหา
ได เนือ่งจากจะตองมกีารจดัซือ้อปุกรณปมนํา้ทีม่คีาใชจายทีส่งูมาก ในประเดน็เรือ่งปุยพบวา  เกษตรกรมปีญหาเรือ่ง     
คาใชจายในการซื้อปุยเพื่อใชในการเกษตรเปนจํานวนมาก บางครัวเรือนไดมีการใสปุยตามๆ กันโดยมิไดพิจารณา
ความตองการของพืชท่ีมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงไดลงมติการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวม คือ การสํารวจดิน
เพื่อจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินใหหมูบาน โดยชุมชนใหความรวมมืออยางเต็มที่ ไดแก การประชาสัมพันธการ      
เขารวมกิจกรรมภายในหมูบาน การจัดหาสถานที่ อาหาร และท่ีพัก (ขั้นตอนการดําเนินงานที่เว็บไซต https://youtu.
be/dbpepTcc1Ms) ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 
ความตองการของชมุชนและแนวทางความรวมมือ

/ ี ่ต้องการ ความ  

  
 

 
 

 
( . .)  

 
 

 
   

 

 
  

 

 

  จากทีไ่ดมกีารกาํหนดโจทยวจิยัรวมกนั ไดมกีารสาํรวจขอมลูภาคสนาม  วนัที ่31 มถินุายน 2556 เพือ่ศกึษา
ขอมลูเชงิกายภาพของหมูบาน จากน้ันผูวจิยัจงึไดออกแบบและจัดทาํแผนท่ีมาตราสวน 1:3,000 ครอบคลุมขอบเขต
พื้นท่ีที่ทํากิน และมาตราสวน 1:1,250 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทํากินและพ้ืนที่ชุมชนในหมูบาน 
(ปจจุบันแผนที่ไดถูกติดต้ังไว ณ ที่ทําการผูใหญบานเปาะ) และไดมีการคํานวณพ้ืนที่ตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลดิน
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รายแปลงเพื่อใหไดขอมูลกระจายทั่วทั้งหมูบาน ดวยการแบงพื้นที่สรางตารางกริดออกเปน 6 ชองๆ ละ 500 เมตร 
โดยเลือกชองที่ซอนกับพ้ืนที่เกษตรกรรมเพื่อกําหนดแปลงตัวอยาง เฉล่ียชองละ 4 ตําแหนง รวมทั้งส้ิน 24 ตัวอยาง 
(ในการดําเนินงานจริงไดมีการเก็บตัวอยางจํานวน 23 ตัวอยาง โดยมีขอมูล 1 ตัวอยางที่ภายหลังพบวาไมสามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ได) ดังภาพท่ี 2 ทั้งนี้ไดพจิารณาตําแหนงตัวอยางที่สอดคลองกับพื้นที่ทําการเกษตรจริง
ของชุมชนท่ีเขารวม ซึง่มคีวามสอดคลองแนวทางการจัดการทุงหญาฟารมโคนมและฟารมเนือ้สตัว ในรฐัแทสเมเนีย 
ประเทศออสเตรเลีย โดยมกีารเก็บตวัอยางดินจาํนวน 30 กลุมตวัอยางใน 96 ฟารม นาํมาวิเคราะหคาปฏกิริยิาของดิน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร นําเขาสูการจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหสามารถไดขอมูล
สนบัสนนุการบริหารดิน เพือ่เปนสวนหน่ึงในการคํานวณคาใชจายในการจัดการดินเพ่ือลดตนทนุ (Cotching, 2012)
  2. ปฏบิตักิารเพ่ือการมีสวนรวมในการสํารวจขอมูลธาตุอาหารในดินรายแปลง เปนการดาํเนนิงาน
ภายใตการจัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรูครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมหมูบานเปาะ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556             
เพือ่นาํตวัอยางดนิทัง้หมดเขาสูกระบวนการตรวจสอบและจัดทาํแผนทีธ่าตอุาหารในดิน มขีัน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้
      2.1 การนัดหมายการเก็บตัวอยางดิน
             การเกบ็ตวัอยางดินไดดําเนนิการตามคูมอืวธิกีารเกบ็ตวัอยางดนิ จากสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 
จังหวัดเชียงใหม อุปกรณที่ใชไดแก จอบและถุงพลาสติก โดยในการจัดการประชุมไดมีการจัดอบรมความรูดานการ
เก็บตัวอยางดินเบื้องตน การศึกษาตําแหนงสําหรับการเก็บตัวอยางที่ถูกตองจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม         
ดวยโปรแกรมกูเกิ้ล เอิรธ รวมกับชาวบาน จากนั้นจึงใหแบงหนาที่ใหแตละคนไปเก็บตัวอยางดินของตนกระจาย
ครอบคลุมทั้งหมูบาน ดังภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2: ตําแหนงจุดสํารวจและวิธีเก็บตัวอยางดิน
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       2.2 การตรวจสอบดินเบื้องตน
               ชุมชนตรวจสอบวัดคาปฎิกิริยาของดินดวยเคร่ืองมือพ้ืนฐานดวยตนเอง เพื่อสอดแทรกกระบวน  
การคิดทางวิทยาศาสตร การสังเกต การวิเคราะห การวัด การสรุปผลกอนท่ีจะนําตัวอยางดินทั้งหมดไปวิเคราะห  
อยางละเอียด ณ สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหมเพื่อความถูกตอง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ภาพที่ 3: การตรวจสอบธาตุอาหารในดินเบื้องตน

       2.3 การจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดิน 
               เปนการจัดทําแผนท่ีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชเทคนิค (Inverse Distance Weight: 
IDW) ซึง่เปนการประมาณคาโดยทําการสุมจดุตัวอยางโดยรอบของแตละจุดจากตําแหนงทีส่ามารถสงผลกระทบไป
ยังเซลลที่ตองประมาณคาได ซึ่งจะมีผลกระทบนอยลงเรื่อยๆ ตามระยะทางที่ไกลออกไปเหมาะกับตัวแปรที่อางอิง
กับระยะทางในการคํานวณ ยิ่งใกลยิ่งมีอิทธิพลมาก เชน ความดังของเสียง ความเขมขนของสารเคมี (สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), 2552) โดยการวิจัยคร้ังนี้ไดจัดทําแผนที่ธาตุอาหาร
ในดิน จํานวน 4 แผน ไดแก ธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อินทรียวัตถุในดิน และคาปฏิกิริยาของดิน 
  3.  การประชุมเพ่ือสรุปการดําเนินงาน 
      นําเสนอแผนท่ีความตองการธาตุอาหารในดินใหแกเกษตรกรรายแปลง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557      
แลกเปลี่ยนความรูเรื่องปุยตามหลักวิชาการ และบริการใหคําปรึกษาแนวทางการใสปุยตามความตองการของพืช
รายบุคคลโดยอางอิงขอมูลจากผลการวิเคราะหดินของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม  ในเบ้ืองตน
ผูใหญบานเปาะไดนําเสนอความเห็นวา ผลการตรวจดินทําใหเกษตรกรรับรูถึงสภาพปญหาเรื่องดิน ทําใหวางแผน
การใชปุยได สามารถบริหารจัดการดินไดอยางเหมาะสม
  4.  การติดตามผลการดําเนินงาน 
      เปนการตดิตามผลการดาํเนนิงานในวนัที ่13 สงิหาคม 2557 โดยสมัภาษณเกษตรกรทีเ่ขารวมงานวจิยั 
และพิจารณาขอมูลทางสถิติการสั่งซื้อปุยประจําปจากประธานกองทุนปุยประจําหมูบาน
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ภาพที่ 4: ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
  1.  แผนที่ธาตุอาหารในดิน
       ผลการศึกษาไดแผนที่ธาตุอาหารในดิน ไดแก แผนที่อินทรียวัตถุในดิน แผนที่ธาตุอาหารฟอสฟอรัส 
แผนที่ธาตุอาหารโพแทสเซียม และแผนที่ปฏิกิริยาของดิน มาตราสวน 1:10,000 อางอิงระบบ WGS84 แสดงผล     
ในรูปแบบพิกัดฉากแบบ UTM Zone 47N โดยแผนที่ธาตุอาหารในดินไดคํานวณจากกลุมตัวอยางดินจํานวน               
23 ตัวอยางจากสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม เขาสูกระบวนการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวย    
การประมาณคาดวยเทคนิค Inverse Distance Weighted (IDW) ดวยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร     
พบวา ธาตุอาหารในดินหมูบานเปาะ มีคาอินทรียวัตถุเฉล่ียรอยละ 2.02 อยูในระดับปานกลาง คาฟอสฟอรัสเฉล่ีย
รอยละ 19.43 อยูในระดับปานกลาง  คาโพแทสเซียมเฉล่ียรอยละ 28.70 อยูในระดับตํ่า คาปฏิกิริยาของดินเฉล่ีย
รอยละ 6.85 อยูในระดบักลาง และมคีวามจาํเปนตองใสปุยอนิทรียเฉลีย่รอยละ 2.27 กโิลกรมัตอไร นอกจากนีผู้วจิยั
ไดจัดทําแผนที่หมูบานจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียมดวยโปรแกรมกูเกิ้ล เอิรธ มาตราสวน 1:3,000 ครอบคลุม
ขอบเขตพื้นที่ทํากิน และมาตราสวน 1:1,250 ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนในหมูบาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร เพื่อให
ชุมชนสามารถอางอิงตําแหนงที่ไดจากเครื่องกําหนดพิกัดบนโลกดวยดาวเทียม (GPS) ตลอดจนชุมชนมีเคร่ืองมือ   
ในการบริหารจัดการทองถ่ินตอไป 
  2.  การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดิน 
      ผลการศึกษาพบวา เกดิการมีสวนรวมของเกษตรกรในชุมชน จากการนําตวัอยางดิน จาํนวน 23 ตวัอยาง
ครอบคลุมพื้นที่หมูบานผานกระบวนการสํารวจและการนําดินตัวอยางท่ีไดจากการขุดเองโดยชุมชนเจาของพ้ืนที่ 
(ตําแหนงการขุดตัวอยางดินไดจากการระบุตําแหนงบนแผนท่ีดาวเทียมรายละเอียดสูง) ในเบื้องตนไดมีการทดลอง
ตรวจสอบขอมูลธาตุอาหารในดินดวยตนเอง จากน้ันผูวิจัยจึงนําผลตัวอยางดินท้ังหมดไปตรวจธาตุอาหารในดิน      
โดยผูเช่ียวชาญ ณ สาํนักงานพัฒนาท่ีดนิ เขต 6 จงัหวัดเชียงใหม แลวนําผลท่ีไดกลบัมาสูชมุชนในรูปแบบของประชุม
เชงิปฏบิตักิาร ดวยการใหคาํปรกึษารายบคุคลในการใสปุยในแตละแปลง (อางอิงขอมลูจากผลการวเิคราะหตวัอยาง
ดิน ดังตารางที่ 2 และแผนที่ธาตุอาหารในดิน ดังภาพท่ี 5 – ภาพที่ 6) ขั้นตอนตางๆ สะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวม
ในชุมชน โดยชุมชนมีความเขาใจหลักการวิเคราะหธาตุอาหารดิน สามารถดําเนินงานตอไดดวยตนเองแมวาไดสิน้สดุ
การดาํเนนิงานวิจยัแลวกต็าม นอกจากน้ีผลจากการวิจยัดานการจัดทาํแผนท่ีธาตอุาหารในดิน ทาํใหเกษตรกรมีขอมูล
ดินในพื้นที่ของตนเอง ทําใหเขาใจสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการดินไดอยางเหมาะสม จากขอมูล       
สถิติการสั่งซ้ือปุยจากประธานกองทุนปุยหมูบานพบวา ในป พ.ศ. 2557 เกษตรกรสวนใหญมีแนวโนมการใช                
ปุยอนิทรยีมากข้ึน เนือ่งจากไดทราบขอมลูจากแผนทีธ่าตุอาหารในดนิของตน สงผลใหชมุชนบานเปาะสัง่ซือ้ปุยเคมี
ลดลง 1,250 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดตนทุนคาปุย 25,000 บาท
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ภาพท่ี 5: แผนที่อินทรียวัตถุและธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดิน หมูบานเปาะ ต. บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง
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ภาพท่ี 6: แผนที่ธาตุอาหารโพแทสเซียมและคาปฏิกิริยาในดิน หมูบานเปาะ ต. บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง
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ตารางที่ 2 
รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางดิน หมูบานเปาะ

    
 

*  
 

*  
 

* PH * 

 

1A  1.47  41  16  6  2 
4B  1.96  10  12  6  2 

4B2  2.40  6  8  6  2 
5A  2.40  6  8  6  3 
5A  2.52  1  8  7  2 
5B  2.50  4  16  8  2 

5BA  2.33  6  16  7  2 
6A  2.13  2  28  8  2 
6A  2.62  1  16  8  2 

6A2  1.61  43  32  7  2 
6A2  1.60  41  40  7  2 
6B  2.44  5  36  8  2 
6B  1.28  70  40  8  2 
6B  1.40  138  36  7  2 
8A  1.08  7  40  6  2 
8B  1.27  1  20  7  3 
9A  2.28  2  24  7  3 
9B  3.13  1  12  5  3 
9B  2.33  4  28  7  2 

9B1  1.24  6  36  6  2 
10A  1.86  6  32  6  1 
10B2  2.05  45  120  6  2 
10B1  2.66  1  36  5  3 

 2.02  19.43  28.70  6.85  2.17 
 
 

* อางอิงจากคูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน นํ้า ปุย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา 
  เลมที่ 2 สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553.
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การอภิปรายผล
  1.  การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจัดทําแผนที่แรธาตุอาหารในดิน
      การนําเอาขอมลูตวัอยางธาตุอาหารในดินมาวิเคราะหดวยเทคนิคการประมาณคาในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรทําใหไดแผนที่ธาตุอาหารในดิน เกษตรกรสามารถตัดสินใจใชปุยใหสอดคลองกับแรธาตุอาหารในดิน       
เพื่อลดตนทุนการผลิตของตนได
  2.  แนวคิดรักบานเกิดทําใหการทํางานสอดประสาน
      การผลักดันใหนักศึกษาเปนผูขับเคล่ือนดวยการนําเอาองคความรูที่ไดเรียนในช้ันเรียนไปประยุกต         
ในชุมชนภายใตแนวคิด "รักบานเกิด" ซึ่งนักศึกษา นางสาววันวิสา นิ่มนวล มีภูมิลําเนาในหมูบานแหงนี้ ไดเปนตัว
ประสานระหวางเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเขาสูชุมชน เริ่มตนจากนักศึกษาไดพูดคุยเรื่องราวตางๆ ใหแกครอบครัว (พอแม) 
แลวใหคุณพอและคุณแมประสานเรื่องตอไปยังผูนําชุมชน (ผูใหญบาน) เม่ือทุกฝายไดรับทราบขอมูลในเบื้องตน 
อาจารย (นกัวจิยั) ประสานงานอยางเปนทางการเพ่ือนดัหมายในการดําเนนิกจิกรรม จนทําใหกจิกรรมมีความสําเรจ็
ลุลวงตามวัตถุประสงคที่เปนไปตามความตองการของชุนชน สามารถทําใหเกิดการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม เกิดการสอดประสานการทํางานอยางตอเนื่องเพราะนักศึกษามีสถานะเปนทั้งนักศึกษาท่ีเติบโต   
ในชุมชนที่พรอมจะเชื่อมโยงกับองคความรูของภาควิชาฯ ไดตลอดเวลา
  3. ความยั่งยืนของชุมชนที่เปนผลสืบเนื่องจากงานวิจัย
      จากการที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการนําตัวอยางดินของตนมาตรวจวัดธาตุอาหารในดินรวมกัน                    
จนสามารถผลิตแผนทีธ่าตุอาหารในดินประจาํหมูบาน แผนทีจ่งึทาํหนาทีเ่ปน “ขอมลูกลาง” ในลกัษณะของ “ขอเทจ็จรงิ” 
ทีท่กุคนอานขอมลูไดตรงกนั หากตองมกีารปรบัเปลีย่นปฏทินิการปลกูพชืในรอบป เกษตรกรจะสัง่ซ้ือปุยในแตละครัง้
ไดอยางมปีระสทิธิภาพ ลดตนทนุ อกีทัง้กระบวนการตางๆ ทีน่กัวจิยั นกัศกึษา ไดมสีวนรวมกบัชมุชนในกจิกรรมตางๆ 
ไดมสีอดแทรกกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร การสงัเกต การวเิคราะห การวดั การสรุปผล ทาํใหเกษตรกรสามารถ
เขาใจและปฏบิตัขิัน้ตอนตางๆ ไดดวยตวัเอง อกีทัง้การทีน่กัศกึษาทีม่ภีมูลิาํเนาในพ้ืนทีเ่ปนผูทีม่คีวามรูความเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับชุมชนไดอยางตอเน่ือง และยังเปนอีกหน่ึง
หองเรียนใหนักศึกษารุนตอไปไดเขามาศึกษาและพัฒนาตอยอด โดยอาจประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่อาจ
เปลี่ยนไปในอนาคตได

สรุป
  การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดิน หมูบานเปาะ ตําบลบานโปง อําเภองาว           
จังหวัดลําปางเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยชุมชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตการประชุม         
เพื่อวางแผนรวมกัน การปฏิบัติโดยนําดินในพ้ืนท่ีของตนเอง จํานวน 23 กลุมตัวอยางครอบคลุมท้ังหมูบาน และ      
การประชมุเพือ่สรปุและติดตามผลการดาํเนนิงาน  การจดัทาํแผนทีธ่าตอุาหารในดนิเปนการนาํผลจากการวเิคราะห
ขอมูลกลุมตัวอยางดินโดยสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหมดวยโปรแกรมทางดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ไดแก แผนท่ีอินทรียวัตถุในดิน แผนท่ีธาตุอาหารฟอสฟอรัส แผนท่ีธาตุอาหารโพแทสเซียม และแผนท่ี
ปฏิกิริยาของดิน โดยหลังจากที่ไดมีการสงมอบแผนที่ธาตุอาหารในดินประจําหมูบาน ผูวิจัยไดเขาไปติดตามผล      
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การดําเนินงานการใชปุยในหมูบาน พบวา มีการลดการส่ังปุยจํานวน 11,250 ตัน (225 กระสอบ)  ลดตนทุนคาปุย
โดยรวม 25,000 บาท การมีสวนรวมของเกษตรกรในชุมชนเกิดจากการประสานงานของนักศึกษาที่มีภูมิลําเนา          
ในพ้ืนที่และเช่ือมโยงไปยังผูปกครอง ผูใหญบาน รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บ
ตวัอยางดนิและรวมรบัฟงผลคุณภาพดินในพ้ืนทีข่องตนเอง ทาํใหเกษตรเขาใจสภาพปญหาและแนวทางการบริหาร
จัดการดินไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันไดมีการบูรณาการการวิจัยเขากับการเรียนการสอน โดยนักศึกษา
สามารถสรางกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเองผานขั้นตอนตางๆ ตามกรอบงานวิจัย สามารถนําเอาองคความรู             
ในชั้นเรียนมาประยุกตไดเปนอยางดี อาทิ การอานและแปลตีความแผนที่ การอานและตีความขอมูลดาวเทียม        
รายละเอียดสูง และสามารถถายทอดสูชุมชนได
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