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กติตกิรรมประกาศ 

 

            การด าเนินงานโครงการวิจยัการพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพ่ือการจดัการผลิตส้ม

เกลีย้งท่ียัง่ยืน ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตพืน้ท่ีศกึษา

อ าเภอเถินและอ าเภอแมพ่ริก และการสนบัสนนุข้อมลู การส ารวจทัง้ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ 

และด้านคณุคา่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมนษุย์ การสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีด้าน

การเกษตร ขอขอบคณุบคุลากรจากส านกังานเกษตรอ าเภอเถิน และส านกังานเกษตรอ าเภอแม่

พริก ตลอดระยะเวลาด าเนินการทัง้หมด 3 ปี ได้รับความอนเุคราะห์สนบัสนนุงบประมาณให้

ด าเนินงานวิจยัจากสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นอกจากนีผู้้วิจยัใครขอบคณุอาจารย์บญุลือ คเชนทร์ชาติ และรศ.สชุาติ นวกวงษ์ จากคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และขอขอบคณุผู้อ านวยการสถานีพฒันา

ท่ีดนิจงัหวดัล าปาง ผู้อ านวยการสถานีพฒันาท่ีดนิจงัหวดัล าพนู ศนูย์พฒันาท่ีดนิเขต 6 จงัหวดั

เชียงใหม ่ กรมพฒันาท่ีดนิ ท่ีให้การสนบัสนนุข้อมลูและเคร่ืองมืออปุกรณ์ จนการวิจยัครัง้นีส้ าเร็จ

ลลุว่ง โดยผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่รายงานวิจยัฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการปลกูส้ม

เกลีย้งของจงัหวดัล าปาง ตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สนใจ หากจะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ

พฒันาการศกึษา การประกอบอาชีพได้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการจดัการผลิตส้มเกลีย้งของจงัหวดัล าปาง 

2. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมลูให้ทนัสมยัและการวิเคราะห์ข้อมลูน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

ท าการจดัเก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิและจดัเก็บข้อมลูปฐมภมูิ รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์พืน้ท่ีการผลิตส้มเกลีย้งในจงัหวดัล าปาง โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ท่ีมีตอ่

การจดัการผลิตส้มเกลีย้ง 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล 

  เพ่ือให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์จงึด าเนินงานวิจยัเป็น 3 กิจกรรมคือ 

1.  การจดัท าฐานข้อมลูระบบนิเวศ   (Database Development)  ก าหนดฐานข้อมลูหลกั 
 (Core data set) และออกแบบมาตรฐานในการจดัเก็บข้อมลู (GIS Standard Design) ท่ีมีความส าคญั
ตอ่การจดัการผลิตส้มเกลีย้ง   และแบง่แยกออกเป็นชัน้ข้อมลู (Coverage or Layer)     ขนาดมาตราสว่น 
1 : 50,000 เพ่ือการแสดงผลทัง้ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data) และข้อมลูอธิบาย (attribute data) เชน่ 
ข้อมลูลกัษณะภมูิประเทศ โครงสร้างของดนิ พืชพรรณท่ีส าคญั และแหลง่น า้ เป็นต้น 

2. การออกแบบสอบถามเพ่ือทดสอบฐานข้อมลูระบบนิเวศ     โดยมีการคดัเลือกเกษตรกร 

เข้าโครงการ เพ่ือน าข้อมลูปรับปรุงฐานข้อมลูโดยเฉพาะฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ี  

3. การประเมินสถานภาพด้านนิเวศวิทยา    ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านนิเวศวิทยา  

โดยใช้การประเมินอย่างเร่งดว่น (Rapid Assessment) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีประกอบด้วยระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์, การส ารวจข้อมลูระยะไกล (Remote Sensing) และ ต าแหนง่ภมูิศาสตร์บนพืน้โลก (Global 

Positioning System, GPS) และ การส ารวจภาคพืน้ดิน (Ground Survey)  เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ

และวิเคราะห์ ข้อมลู แล้วมาหาความสมัพนัธ์กบัปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าให้เห็นภาพรวม

ได้อยา่งชดัเจนท าให้การวางแผนการจดัการและติดตามประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือจดัท า

แผนท่ีตามความเหมาะสมของพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งในจงัหวดัล าปาง ตอ่ไปดงันี ้ 

1. การแสดงแผนท่ีเฉพาะกิจ         เพ่ือแสดงกิจกรรมและรูปแบบของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

 รวมทัง้แสดงต าแหนง่ท่ีตัง้ว่ากระจายอยูบ่ริเวณใดบ้างสามารถมองภาพรวมของการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิจะมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  

2. การแสดงข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีวา่เป็นอะไร อยูท่ี่ไหน มีปริมาณและคณุภาพเป็นอยา่งไร 

หรือ มีอะไร เชน่ พืน้ท่ีสวนส้มท่ีเส่ือมโทรม และเส่ียงตอ่การสญูหาย พืน้ท่ีปลกูใหม่ พืน้ท่ีก าลงัให้ผลผลิต 

เป็นต้น  

3. การวดัและนบัปริมาณเช่นค านวณพืน้ท่ีของอ าเภอ พืน้ท่ีของสวนส้มเกลีย้งหรือค านวณ 

ความหนาแนน่ เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์แนวกนัชนรอบจดุ หรืออาณาบริเวณท่ีจะได้รับผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม 

จากกิจกรรมตา่ง ๆ หรือแสดงพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงจากการเกิดปัญหาตา่งๆ หรือพืน้ท่ีท่ีควรควบคมุดแูลเป็น

พิเศษ เป็นต้น 

 



 
     

5. การซ้อนข้อมลู   หรือแผนท่ีหลาย ๆ   ชัน้    ท าให้ได้ข้อมลูหลายปัจจยัในพืน้ท่ีเดียวกนั 

สามารถวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีบริเวณเดียวกนัจากหลายปัจจยัได้ในเวลาอนัสัน้  

6. การสร้างแบบจ าลองเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี สามารถให้ค าตอบในการแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชน่ แบบจ าลองความสงูของพืน้ท่ี ท าให้ทราบความสงูต ่าของพืน้ท่ีภมูิประเทศความ

ลาดชนั สามารถวิเคราะห์พืน้ท่ีจะเกิดการ พงัทลายดนิสงู เป็นต้น 

7. การปรับปรุงฐานข้อมลูให้ทนัสมยัได้อยา่งง่ายและมีมาตรฐาน     ท าให้สามารถตดิตาม 

ประเมินผล การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัสามารถเก็บรักษาและเรียกแสดง

ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วมีความถกูต้องตลอดจนสามารถแลกเปล่ียนฐานข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้อีกด้วย 

 

สรุปสาระส าคัญของผลที่ได้จากการวิจัย 
 
การจดัท าฐานข้อมลูระบบนิเวศ (Database  Development) ได้ออกแบบมาตรฐานในการ 

จดัเก็บข้อมลูท่ีมีความส าคญัตอ่การจดัการผลิตส้มเกลีย้ง  โดยแบง่แยกออกเป็นชัน้ข้อมลูดงันี ้ ชัน้ขอบเขต
การปกครอง  เส้นทางคมนาคมหลกั  ขอบเขตลุม่น า้  แมน่ า้ ล าธาร  ชนิดป่าไม้และขอบเขตป่าไม้ตาม
กฎหมาย  ขอบเขตการใช้ท่ีดิน   ชดุกลุม่ดิน  การตัง้ถ่ินฐาน หมูบ้่าน  เส้นชัน้ความสงู 
  โครงสร้างฐานข้อมลูมาตรฐานในแตล่ะชัน้ข้อมลู ประกอบด้วยประเภท (category) แผนท่ี 
(map) และลกัษณะการจดัเก็บ (feature) การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data) รวมทัง้ข้อมลูอธิบาย 
(Attribute data) ในพืน้ท่ีศกึษาต าบลแม่ถอด ต าบลล้อมแรด ต าบลเถินบรีุ อ าเภอเถิน ต าบลแม่ป ุ ต าบล
พระบาทวงัตวง อ าเภอแมพ่ริก จงัหวดัล าปาง 
 

ผลการวิจัย 
 

คุณภาพของแหล่งน า้บริเวณสวนส้มเกลีย้งลุ่มน า้วัง จังหวัดล าปาง 
  เป็นการเก็บตวัอยา่งจากแหลง่น า้ธรรมชาติบริเวณล าน า้แมว่งั และล าน า้สาขาช่วงท่ีไหล
ผา่นอ าเภอเถินและอ าเภอแมพ่ริก จงัหวดัล าปาง ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้ของแหลง่น า้ธรรมชาติ สว่น
ใหญ่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการเกษตรกรรม โดยเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานของคณุภาพน า้ในแหล่ง
น า้ผิวดินประเภทท่ี 3 พบว่า ไมมี่ผลกระทบตอ่การด ารงชีพของสตัว์น า้จืดและการเกษตร ตวัอยา่งน า้สว่น
ใหญ่มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ใกล้เคียงกบัเกณฑ์เหมาะสม (pH 5-9) กบัคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ใน



 
     

แหลง่น า้ผิวดินคือ มีคา่ความเป็นกรด-ดา่งระหวา่ง 4.41 – 9.05 ไมพ่บการปนเปือ้นของไนเตรท ฟอสเฟต 
และซลัเฟตในแหลง่น า้ธรรมชาตทิกุแหง่ โดยปริมาณไนเตรทอยูร่ะหวา่ง 0.01 – 1.82 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
ฟอสเฟตระหวา่ง ND – 4.32 มิลลิกรัมตอ่ลิตร     ปริมาณซลัเฟตอยูร่ะหวา่ง ND – 10.82 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
ซึง่ต ่ากวา่มาตรฐานส าหรับแหลง่น า้ธรรมชาต ิ    ดงัท่ีนชุนารถ (2548)   และศภุมาศ (2540) รายงานไว้วา่ 
ได้มีการส ารวจปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตในแหลง่น า้ท่ีมีกิจกรรมการเกษตรในภาคเหนือ   ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือและภาคใต้ พบว่ามีปริมาณไนเตรทในเกณฑ์ท่ีต ่ามากคือระหวา่ง 0.01 -3.10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
สอดคล้องกบัรายงานของส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 ล าปาง (2547 – 2549) สถานการณ์ลุม่น า้วงัพบวา่ 
คณุภาพน า้สว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทท่ี 3 และ 4 เน่ืองจากการปนเปือ้นด้วยโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียและยงัมีปริมาณความสกปรกอยู่ในรูปบีโอดี หรือปริมาณอินทรีย์สารในแหลง่น า้มีปริมาณ
สงู โดยคณุภาพน า้บางปีเป็นประเภทท่ี 5 เน่ืองจากตรวจสอบพบโลหะหนกัท่ีส าคญัคือตะกัว่ ในปริมาณ
มากกวา่ 0.05 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สว่นใหญ่จะพบในชว่งฤดกูาลท่ีปริมาณน า้ในล าน า้มีน้อย สาเหตอุาจเกิด
จากการทิง้ขยะริมล าน า้และจากน า้ทิง้ของสถานประกอบการบางประเภท 
  แหลง่น า้สว่นใหญ่มีปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen ; DO) ไมน้่อยกวา่ 4.0 
มิลลิกรัมตอ่ลิตร และมีคา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ไม่
เกิน 2.0 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ซึง่เป็นคา่มาตรฐานของคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดินประเภทท่ี 3 ตาม
พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 
 

การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดนิ 
 

  สภาพความเป็นกรด-ดา่งของดนิ มีความสมัพนัธ์กบัสภาพการละลายได้ของธาตอุาหารใน
ดนิ การเจริญเติบโตของพืช รวมทัง้กิจกรรมของจลุินทรีย์ในดนิ โดยทัว่ไปสภาพดนิท่ีมีความเป็นกรดมี
ปริมาณธาตแุคลเซียม แมกนีเซียมและโพแทสเซียมในดนิต ่า จนพืชแสดงอาการขาดธาตอุาหารและใน
สภาพดนิเป็นกรดดงักลา่ว ธาตฟุอสฟอรัสจะอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้น้อยแตธ่าตอุาหารพืชท่ีเป็น
ธาตอุาหารรอง เชน่ เหล็ก สงักะสี แมงกานิส ทองแดง โบรอน เหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้ดี จากการ
วิเคราะห์สมบตัทิางเคมีของดนิในพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้ง จงัหวดัล าปาง พบวา่ ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิร่วนปน
ทรายถึงดนิร่วนเหนียวปนทราย มีสภาพความเป็นกรด-ดา่ง ของดินระหวา่ง 3.5 – 4.8 มีความอดุมสมบรูณ์
ของดนิต ่าถึงปานกลาง มีอินทรียวตัถเุฉล่ียร้อยละ 1.56 ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดร้อยละ 0.23 ฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์ 25 มก./กก. แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ 0.24 และ 0.80 me/100 กรัม 
ตามล าดบั 
 



 
     

  ส าหรับธาตอุาหารท่ีส าคญัส าหรับพืชตระกลูส้ม โดยเฉพาะส้มเกลีย้งถ้าหากได้รับ
ไนโตรเจนไมเ่พียงพอ จะท าให้มีผลตอ่การเจริญเติบโตและผลผลิตไมมี่คณุภาพ แตเ่น่ืองจากผลการ
วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดในดนิมีปริมาณต ่าถึงต ่ามาก คืออยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.05-0.41 จงึไม่
ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายไนเตรทจากดนิลงสูแ่หลง่น า้ จงึไมพ่บการปนเปือ้นของไนเตรทในแหลง่น า้วงั 
  สว่นฟอสฟอรัสในดนิ สว่นใหญ่อยูใ่นรูปอนินทรียสารในสภาพดนิท่ีเป็นกรด ฟอสฟอรัสจะมี
ความสามารถในการละลายได้น้อยมาก ฟอสฟอรัสจงึมีสารละลายในดนิท่ีมีคา่ต ่ามาก ดงันัน้การสญูเสีย
ของฟอสฟอรัสในดนิปนเปือ้นสิ่งแวดล้อม จงึเป็นการสญูเสียในรูปของฟอสฟอรัสท่ีตดิไปกบัอนภุาคของดนิ
เพ่ือป้องกนัการสญูเสียฟอสฟอรัส ควรมีการจดัการดนิและน า้อยา่งเหมาะสมได้แก่การควบคมุการเขตกรรม
ในสวนส้มเกลีย้ง  การใช้ปุ๋ ยอยา่งถกูต้อง จงึจะปลกูส้มเกลีย้งในดนิลุม่น า้วงัได้ผลดี ดงันัน้จงึไมพ่บการ
ปนเปือ้นของฟอสเฟตในแหลง่น า้และในสวนส้มเกลีย้ง ซึง่เป็นปริมาณท่ีไมส่ามารถวดัได้ ยกเว้นแหลง่น า้ท่ี
ได้รับน า้ทิง้จากชมุชน จะมีปริมาณฟอสเฟตระหว่าง ND – 4.32 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  การพฒันาการผลิตส้มเกลีย้งให้ได้ผลดี ประสบความส าเร็จ ท าให้ส้มเกลีย้งเจริญเตบิโต 

ให้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพและให้ผลผลิตสม ่าเสมอ จ าเป็นต้องมีการปฏิบตั ิ บ ารุงรักษา รวมทัง้การดดัแปลง

สภาพแวดล้อมท่ีถกูต้องเหมาะสม ไมก่่อให้เกิดมลภาวะทางน า้และดนิในพืน้ท่ี ดงันัน้การวิเคราะห์ระบบ

นิเวศและความสมัพนัธ์ของปัจจยัแวดล้อมไมพ่บการปนเปือ้นของสารเคมี และธาตโุลหะหนกัในสวนและ

แหลง่น า้ธรรมชาต ิ ซึง่เป็นแหลง่น า้ส าคญัในพืน้ท่ี ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของเกษตรกร ทกุธาตมีุ

คา่ต ่ากว่าเกณฑ์สงูสดุท่ีอนญุาตให้ส าหรับน า้ในแหลง่น า้ธรรมชาติ และพบวา่ไมมี่ผลกระทบตอ่การ

ด ารงชีวิตของสตัว์น า้และการเกษตรในพืน้ท่ีลุม่น า้วงั เขตอ าเภอเถินและอ าเภอแม่พริกและแหลง่น า้แมว่งั

ตอนล่าง  สว่นใหญ่มีปริมาณคา่ออกซิเจนละลาย (DO) และคา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) 

มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นแหลง่น า้ท่ีมีการปล่อยน า้ทิง้จากชมุชน ท าให้มีคา่ DO ต ่ากว่าคา่

มาตรฐาน คา่ BOD สงูกวา่คา่มาตรฐาน  เชน่เดียวกบัคา่ของแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียมและ

โซเดียม  เน่ืองจากการปนเปือ้นในล าน า้วงัสว่นใหญ่เป็นการปนเปือ้นจากน า้เสียของชมุชน โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการโรงงาน บ้านเรือน ร้านอาหาร ไมมี่ระบบบ าบดัน า้เสีย จงึท าให้สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ถกู

ถ่ายเทลงสูแ่หลง่น า้ในปริมาณมาก 

ค าส าคัญ 
ค าส าคญั  :  ส้มเกลีย้ง   ฐานข้อมลูระบบนิเวศ   สารสนเทศภมูิศาสตร์ 



 
     

บทคัดย่อ 
 

  การจดัท าฐานข้อมลูระบบนิเวศ  (Database  Development)  ท่ีมีความส าคญัตอ่การ

จดัการผลิตส้มเกลีย้งและจดัท าโดยจดัแยกชัน้ข้อมลู (Coverage or Layer) ขนาดมาตราส่วน 1 : 50000 

เพ่ือการแสดงผลทัง้ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data) และข้อมลูอธิบาย (Attribute data) โดยสามารถแยก

ฐานข้อมลูสารสนเทศภมูิศาสตร์ท่ีส าคญัได้จดัท าดงันีคื้อชัน้ขอบเขตการปกครอง ชัน้เส้นทางคมนาคมหลกั 

ชัน้ขอบเขตลุม่น า้ ชัน้ชนิดป่าไม้ ชัน้ขอบเขตการใช้ดนิ ชัน้ชดุกลุม่ดนิ ชัน้การตัง้ถ่ินฐาน, หมูบ้่านและชัน้เส้น

ชัน้ความสงู โดยฐานข้อมลูท่ีพฒันาขึน้สามารถแสดงผลให้ปรากฏบนส าเนาถาวรและการแสดงผลให้

ปรากฏในรูปส าเนาชัว่คราวบนจอภาพ ซึง่สามารถน าไปใช้เพ่ือการจดัการผลิตส้มเกลีย้งของจงัหวดัล าปาง

และใช้เป็นเคร่ืองมือการจดัการทรัพยากรธรรมชาตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ  การประเมินสถานภาพทางด้าน

นิเวศวิทยา  เพ่ือจดัท าฐานข้อมลูระบบนิเวศ กระท าโดยการวิเคราะห์คณุภาพน า้  และการวิเคราะห์คณุภาพ

ดนิในพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งเขตอ าเภอเถินและอ าเภอแมพ่ริก จงัหวดัล าปาง ผลการวิจยัพบวา่แหลง่น า้

ธรรมชาตท่ีิส าคญั เกษตรกรใช้น า้จากแมน่ า้วงัและล าน า้สาขา ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้แมว่งัไมพ่บการ

ปนเปือ้นสารเคมีทัง้ไนโตรเจน ฟอสเฟต ซลัเฟตและธาตโุลหะหนกัทกุธาต ุ มีคา่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

อนโุลมสงูสดุ ไมมี่ผลกระทบตอ่การด ารงชีพของสตัว์น า้และการเกษตร น า้แมว่งัมีคณุภาพเป็นไปตามคา่

มาตรฐานของคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดิน ผลการวิเคราะห์คณุภาพดนิในสวนส้มเกลีย้งพบวา่สภาพดนิ

สว่นใหญ่เป็นดนิร่วนปนทราย ถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ดนิมีความอดุมสมบูรณ์ต ่า ทัง้อินทรียวตัถ ุปริมาณ

ไนโตรเจนทัง้หมดร้อยละ 0.03 ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 25 มก./กก. แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ี

แลกเปล่ียนได้ 0.24 และ 0.80 me/100 กรัม ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

ค าส าคญั  :  ส้มเกลีย้ง   ฐานข้อมลูระบบนิเวศ   สารสนเทศภมูิศาสตร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



 
     

ABTRACT 
 

  A Study of the database development of Geographic Information Systems (GIS) 

for sustainable production in sweet orange was investigated at Thoen and Mae Prik, Lampang 

province. The geographical characteristics were collected. Data coverage or layer was 

separated in scale 1 : 50000 and shown in spatial data and attribute data. The considerable 

geographic database could shown in administration boundary, communication route, basin of 

river boundary, forestry area, land use boundary soil group, habitation, village and altitude. All 

data could moinitored permanently and temporary for sustainable production of sweet orange in 

Lampang and efficiency manageabillty of natural environment. 

A study of the ecological database management  system for  Som-Kliang   (Sweet  

orange) orchard. The quality of water and soil for ecological evaluation were analyzed. The study 

found that the natural water resource for the orchard was Wang River and branch. Water quality 

of Wang River was in line for underwater standard and did not found the chemical contaminants 

such as nitrogen, phosphate, sulphate and toxic elements. All of values were under risky 

standard and did not effect to the existence of aquatic animals and agriculture. The orchard soil 

analysis found that the soil texture was sandy loam to sandy clay. Soil fertility and organic matter 

were low. The available nutrients of nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium were 0.03%, 

25 mg/kg, 0.24 and 0.80 me/100g respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

ค าน า 
 
  ส้มเกลีย้ง เป็นไม้ผลวงศ์ส้มท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหนึง่ของประเทศไทย มีการ

ผลิตส้มเกลีย้งเพื่อการสง่ออกตา่งประเทศจ านวนมากถึง 2426 เมตริกตนั มากเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากส้มโอ 

ของพืชตระกลูส้ม (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2541) ส้มเกลีย้งเป็นพืชท่ีสามารถปลกูและเจริญเตบิโตได้ดีใน

เขตร้อนและกึ่งร้อน ในบริเวณท่ีมีระดบัความสงูจากน า้ทะเลปานกลาง ไมต้่องการความชืน้สงูมากนกั มีการ

ปลกูส้มเกลีย้งกนัมากและนานแล้ว ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยปลกูมากท่ีจงัหวดัล าปาง 

(กรมสง่เสริมการเกษตร; 2540 และ 2541) พืน้ท่ีปลกูสว่นใหญ่อยูใ่นสภาพไร่หรือท่ีดอน ตามสองฝ่ังแมน่ า้วงั 

ในเขตอ าเภอเถินและอ าเภอแมพ่ริก จนกระทัง่ส้มเกลีย้งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของจงัหวดัล าปางมามากกวา่ 

30 ปี (พานทอง ; 2542)  

  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งตามแหลง่ปลกูตา่ง ๆ จะมีสภาพแวดล้อม

ทางภมูิศาสตร์แตกตา่งกนัออกไป ทัง้ในด้านสภาพภมูิประเทศ ความสงูต ่าของพืน้ท่ี ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

การเจริญเติบโต เชน่ อณุหภูมิ ความชืน้ ปริมาณฝน แหล่งน า้ ตลอดจนสภาพทางนิเวศอ่ืน ๆ 

  การศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ในการปลกูส้มเกลีย้งของจงัหวดัล าปาง 

จะมีประโยชน์เพ่ือการจดัการกบัข้อมลูเชิงพืน้ท่ี  และเพ่ือวิเคราะห์  และใช้ผลการวิเคราะห์ประกอบการ

ตดัสินใจ ทัง้ผู้ ท่ีด าเนินการวิจยัและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพื่อการจดทะเบียนเป็นสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ 

อนัมีผลตอ่การยกระดบัผลิตผลของเกษตรกรให้มีมลูคา่มากย่ิงขึน้ นอกจากนีก้ารจดัการเพ่ือพฒันาการปลกู 

การเขตกรรมท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี การเพิ่มขึน้หรือลดลงของพืน้ท่ีปลกูต้องอาศยัข้อมลูท่ีถกูต้อง ทัง้ข้อมลูเชิง

พืน้ท่ี ข้อมลูเชิงคณุลกัษณะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถน าไปสู่การ

วางแผนแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส้มเกลีย้งท่ียัง่ยืนใน

สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัล าปาง ซึ่งส้มเกลีย้งเคยเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหนึง่มาก่อน นอกจากนีก้ารพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์การจดัการผลิตส้ม

เกลีย้งจะเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรและผู้สนใจ ในการสร้างสวนส้มเกลีย้ง และการฟืน้ฟสูภาพสวนส้ม

เกลีย้ง เพ่ือให้ส้มเกลีย้งกลบัมาเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกชนิดหนึง่ของจงัหวดัล าปาง 

 

 

 

 



 
     

วิธีการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการจดัการผลิตส้มเกลีย้งของจงัหวดัล าปาง 

2. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมลูให้ทนัสมยัและการวิเคราะห์ข้อมลูน า GIS มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตรวจเอกสาร 
 

  ส้มเกลีย้งเป็นไม้ผลวงศ์ส้มท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพืชหนึง่ มีการ

สง่ออกตา่งประเทศ 2,426 เมตริกตนั มากเป็นอนัดบั 2 รองจากส้มโอ ของกลุม่พืชตระกลูส้ม (กรมสง่เสริม

การเกษตร, 2541) ส้มเกลีย้งสามารถปลกูได้ทัว่ไปในเขตร้อนและกึ่งร้อน ในบริเวณท่ีมีระดบัความสงูจาก

น า้ทะเลปานกลาง ไมต้่องการความชืน้สงูมากนกั มีการปลกูกนัมากและนานแล้วในเขตภาคเหนือตอนบน

ของประเทศ โดยปลกูมาท่ีจงัหวดัล าปาง (กรมสง่เสริมการเกษตร 2540 และ 2541) (ตารางท่ี 1) สว่นใหญ่

ปลกูในสภาพไร่หรือท่ีดอนตาม 2 ฝ่ังแมน่ า้วงั  

ตารางที่ 1  แสดงแหลง่เพาะปลกู พืน้ท่ีเพาะปลกู ผลผลิตและราคาส้มเกลีย้งของจงัหวดัล าปาง 
 

อ าเภอ 

พืน้ท่ีปลกู (ไร่) ผลผลิต ราคา

ผลผลิต

เฉล่ีย บาท/

กก. 

ให้ผล ยงัไมใ่ห้ผล รวม ผลผลิตเฉล่ีย 

กก/ไร่ 

ผลผลิตรวม

(ตนั) 

แมพ่ริก 760 90 850 2,500 1900.00 5.00 

สบปราบ 10 0 10 435 4.35 4.00 

เถิน 290 45 335 3,000 870.00 7.00 

เสริมงาม 7 0 7 700 4.90 7.50 

รวม 1,067 135 1,202 2,604 2,779.25 5.88 

ท่ีมา  : ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง (2544) 

 



 
     

จากตารางท่ี 1   แสดงให้เห็นวา่มีการปลกูมากในเขตอ าเภอแมพ่ริกและเถิน ซึง่ท าให้ส้ม 

เกลีย้งปรากฏอยูใ่นค าขวญัประจ าอ าเภอเถินคือ ‚ส้มเกลีย้งฉ ่า น า้ตกงาม โป่งขา่มขลงั วงัหินอ่อน‛ ซึง่ส้ม

เกลีย้ง เป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัล าปางมามากกวา่ 30 ปี (พานทอง, 2542) ปัจจบุนัถึงแม้การปลกูส้ม

เกลีย้งในเขตภาคเหนือตอนบนมีปัญหาเน่ืองจากผลผลิตและคณุภาพไมค่งท่ี โรคและแมลงรบกวน 

ตลอดจนเกษตรกรยงัไมเ่ข้าใจในวิชาการเขตกรรมท่ีถกูต้อง แตก่ารปลกูส้มเกลีย้งในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัล าปาง

ก็ยงัมีมากขึน้ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง, 2544;  ส านกังานเกษตรอ าเภอแมพ่ริก, 2544; และ

ส านกังานเกษตรอ าเภอเถิน, 2544) 

  อยา่งไรก็ดี ข้อมลูการเพิ่มขึน้หรือลดลงของพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งในจงัหวดัล าปาง จะเป็น

การส ารวจจากการสอบถามซึง่มกัจะระบอุอกมาเป็นพืน้ท่ี แตไ่มส่ามารถท่ีจะน ามาอ้างอิงกบัแผนท่ีทาง

อากาศหรือแผนท่ีท่ีแสดงระดบัความสงูต ่าของพืน้ท่ีได้ (Global Positioning System, GPS) ปัจจบุนัมีการ

ศกึษาวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูส้มเกลีย้ง ซึง่สว่นใหญ่จะท าการศกึษาในสภาพของสถานี 

และจ าเป็นท่ีจะต้องน าไปพฒันาในสภาพแปลงในพืน้ท่ีตอ่ไป นอกจากจะมีโครงการท่ีเข้าไปท าการศกึษา

ในพืน้ท่ีจริง แตอ่ยา่งไรก็ตามสภาพพืน้ท่ีปลกูจริงตามแหลง่ปลกูตา่ง ๆ จะมีสภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์

แตกตา่งกนัออกไป โดยเฉพาะสภาพความสงูต ่าของพืน้ท่ี ซึง่จะเก่ียวข้องโดยตรงกบั ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

การเจริญเติบโต เชน่ อณุหภูมิ ความชืน้ ปริมาณและชว่งแสง แหลง่น า้ ตลอดจนสภาพทางนิเวศอ่ืน ๆ  

การศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  ในการปลกูส้มเกลีย้งของจงัหวดัล าปาง  

จะมีประโยชน์ทัง้ผู้ ท่ีวางแผนท างานวิจยั การจดัการเขตกรรมท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี สามารถทราบถึงพืน้ท่ีท่ี

ปลกูอยูเ่ดมิ พืน้ท่ีปลกูใหม่ พืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาเชน่การเส่ือมโทรมของต้นส้ม ตลอดจนการวางแผนการ

แก้ปัญหาได้ถกูต้องและรวดเร็ว เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ส าหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตส้มเกลีย้งท่ียัง่ยืนในสภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะ

จงัหวดัล าปางซึง่ส้มเกลีย้งเคยเป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัมาก่อน นอกจากนีย้งัจะเป็นข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ีต้องการจะสร้างสวนส้มเกลีย้ง การฟืน้ฟสูภาพสวนส้มเกลีย้งเพื่อให้ส้ม

เกลีย้งกลบัมาเป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัล าปางอีกครัง้หนึง่ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

สงัคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเพิ่มประชากรของประเทศไทยได้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว เป็นผล

ให้มีการขยายพืน้ท่ีเพ่ือใช้ในด้านเศรษฐกิจ อยา่งมากมาย ซึง่ลกัษณะดงักล่าวนี ้ หากขาดการควบคมุท่ี

เหมาะสมยอ่มสง่ผลกระทบถึงสภาวะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวมถึงสภาพความเป็นอยูข่อง

ประชากร ย่อมจะเกิดปัญหาตามมาอยา่งหลีกเล่ียงมิได้ในเวลาท่ีผา่นมาทัง้ภาครัฐและเอกชนได้พยายามท่ี



 
     

จะด าเนินการในทกุ ๆ ด้าน    เพ่ือท่ีจะแก้ไขและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้    มีการก าเนิดโครงการตา่ง ๆ 

มากมาย     โครงการเหล่านีจ้ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ สงัคม

เศรษฐกิจซึง่จ าเป็นได้มี     การส ารวจพืน้ท่ีเพ่ือจดัท าแผนท่ีตา่ง ๆ จดัเก็บข้อมลูด้านสงัคมเศรษฐกิจ และ

ปรับปรุงให้ทนัตอ่สถานะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การจดัเก็บข้อมลูดงักลา่วแม้ว่าจะมีการ

ด าเนินการไปแล้วเป็นจ านวนมาก แตก็่มกัพบเสมอวา่ หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบยงัคงประสบปัญหาใน

ด้านการจดัการข้อมลูตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ ท าให้เกิดความลา่ช้าและความซบัซ้อนของข้อมลูยากแก่การ

น ามาใช้ในด้านปฏิบตัิ ซึง่อาจมีผลท าให้การตรวจสอบและการตดัสินใจ ของผู้บริหารโครงการไมป่ระสพ

ความส าเร็จเท่าท่ีควร 

ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (Geographic Information Systems) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial Data) โดยข้อมลูลกัษณะตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา จะถกู

น ามาจดัให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัและกนั ซึง่จะขึน้อยูก่บัชนิดและรายละเอียดของ

ข้อมลูนัน้ ๆ เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุตามต้องการ  

ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์เป็นระบบโปรแกรมท่ีสามารถน าไปใช้ในการสร้าง      และ 

วิเคราะห์ข้อมลูรูปทรงสณัฐานของวตัถทุกุอยา่งบนพืน้ผิวโลกเก่ียวกบัระบบแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศและ

แผนผงัตา่ง ๆ ของลกัษณะภูมิประเทศทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิและมนษุย์สร้างขึน้ สิ่งเหลา่นีส้ามารถ

แปลความออกมาเป็นรหสัอิเลคโทรนิค  ซึง่เรียกออกมาใช้งาน แก้ไขและวิเคราะห์ข้อมลูได้ (พรทิพย์, 2531) 

แตจ่ากการส ารวจอตัราสว่นในการน าไปใช้ประโยชน์ถือวา่ ประสบผลส าเร็จน้อยมาก (Marble และ 

Penquet, 1983) ทัง้นีเ้น่ืองจากมีปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์เป็นสว่นใหญ่ และการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง 

เพราะข้อมลูท่ีบนัทกึไว้อาจผิดพลาดได้ซึง่เป็นเร่ืองของคณิตศาสตร์และซอฟท์แวร์ (ครรชิต, 2529) และอีก

ความหมายหนึง่คือระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมลูทางภมูิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ 

(Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัเก็บข้อมลู การปรับปรุงข้อมลู การค านวณ 

และการวิเคราะห์ข้อมลู ให้แสดงผลในรูปของข้อมลูท่ีสามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ หรือ หมายถึง 

การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์   ในการจดัเก็บและการใช้ข้อมลูเพื่ออธิบายสภาพตา่ง ๆ บนพืน้ผิวโลก 

โดยอาศยัลกัษณะทางภมูิศาสตร์ เป็นตวัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูตา่ง ๆ นัน้เอง 

 



 
     

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เร่ิมมีการพฒันาเม่ือตอนต้นปี ค.ศ. 1960  ด้วยการเข้าสูค่วาม 

จใุนการเก็บข้อมลูได้มากกว่า มีการปรับปรุงสง่เสริมสมรรถภาพของการจดัเก็บระบบข้อมลูทางภมูิศาสตร์
ให้ดีขึน้ และในระยะ 20 ปีท่ีผา่นมา จากการมีเคร่ือง minicomputer การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์เพ่ือท าการรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห์ เรียกค้นข้อมลู และการแสดงผลข้อมลูด้วย คอมพิวเตอร์ 
จะท าให้ง่ายตอ่การค้นข้อมลู และการประมวลผลข้อมลูอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้   

ส าหรับประเทศไทยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์      ถือได้วา่เป็นเร่ืองใหมแ่ละให้ความ 
สนใจกนัมากในปัจจบุนั แตค่วามเป็นจริงได้มีการศกึษาวิจยัในรูปของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ มาหลาย
ปีแล้ว เพียงแตไ่มไ่ด้เรียกวา่ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ อาทิเชน่ การศกึษาการจดัชัน้คณุภาพลุม่น า้ได้มี
การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ท่ีดนิ (Land-Use) ลกัษณะพืชพรรณ (Vegetation Type) ความสงู 
(Elevation) ความลาดชนั (Slope) ทิศด้านลาด (Aspect) ธรณีวิทยา (Geology) และดนิ (soil) ของพืน้ท่ี
ลุม่น า้ท่ีศกึษา ข้อมลูเหลา่นีจ้ะจดัอยูใ่นรูปของแผนท่ีซึง่จดัว่าเป็นระบบข้อมลูทางภมูิศาสตร์อนัหนึง่ ดงันัน้ 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแผนท่ีนัน่เอง และก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการท า Map Processing กลา่วคือแผนท่ีนัน้เอง เวลาท่ี
มองบนกระดาษก็เห็นเป็นเส้นเป็นแนวเป็นตวัอกัษรแสดงช่ือสถานท่ี  และเป็นเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์
แสดงลกัษณะตา่งๆ ของภมูิศาสตร์ แตเ่ม่ือพิจารณาดใูห้ดีจะเห็นวา่ข้อมลูบนแผนท่ีนัน้คือ Location Index 
อยา่งเชน่ ลองจิจดู และละติจดู นัน่เอง       ดงันัน้การท า Map Processing ก็คือการเปล่ียนระบบพิกดั
แบบหนึง่ไปเป็นอีกรูปแบบหนึง่นัน้เอง       รวมทัง้การย่อขยายหรือเปล่ียนสเกลแผนท่ีด้วย  ตอ่มาภายหลงั 
ค.ศ. 1960 จงึได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการ ท าระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในเร่ืองเก่ียวกบัแผนท่ีนัน้มี 2 
อยา่ง  คือการสร้างแผนท่ี  และการเรียกค้นหาข้อมลูท่ีอยู่ในแผนท่ี  

การสร้างแผนท่ีนัน้ท าได้ง่ายเพราะมีวิธีการตา่ง ๆ  มากมายแตก่ารเรียกค้นแผนท่ีไมใ่ชง่่าย  

และสว่นใหญ่ยงัต้องท าด้วยมือ แตเ่ร่ืองท่ียุง่ยากท่ีสดุส าหรับงานแผนท่ี และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ก็
คือ ปริมาณข้อมลูท่ีมีมากเหลือเกิน เพราะข้อมลูแสดงต าแหนง่ในแผนท่ีซึง่เรียกวา่ Spatial Data ท่ีใช้นัน้มี
มาก ตวัอยา่งเชน่ สองปีท่ีผา่นมามีคนคดิท าโครงการเสนอรัฐบาลสหรัฐวา่ จะจดัท าระบบระบบสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์เก็บข้อมลูภมูิศาสตร์ของโลก โดยตีเป็นตารางหา่งกนัสิบเมตร และเก็บรายละเอียดตรงจดุตดั
ของเส้นบนตารางไว้ในคอมพิวเตอร์พบวา่ต้องใช้เนือ้ท่ีในการเก็บข้อมลูขนาดเท่ากบัตกึสองนัน้ขนาดเนือ้ท่ี
เทา่กรุงเทพฯ ทัง้เมือง จงึจะเก็บข้อมลูได้หมด (ครรชิต, 2529) 

 

 

 



 
     

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เป็นระบบท่ีออกแบบเพ่ือแสดงลกัษณะของข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่พอสรุปได้
ดงันีคื้อ 

- ข้อมูลสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Information) ได้แก่ ข้อมลูดิน ธรณีวิทยา 
แหลง่น า้ พืชพนัธุ์ และสตัว์ป่า เป็นต้น  

- ข้อมลูสารสนเทศอาคารสิ่งปลกูสร้าง (Infrastructure Information)  ได้แก่ อาคารสิ่งปลกูสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบส่ือสารและคมนาคม เป็นต้น  

- ข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิการครอบครอง (Cadastral Information) ได้แก่ การประเมินสิทธิ
ครอบครอง กรรมสิทธ์ิ และการควบคมุการใช้ท่ีดนิ เป็นต้น  

- ข้อมลูสารสนเทศด้านเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-Economic Information) ได้แก่ การกระจาย
ตวัของประชากร และสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นต้น 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

1. การแสดงผลทัง้ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data)    และข้อมลูอธิบาย (Attribute data) เชน่ ข้อมลูลกัษณะ

ภมูิประเทศ โครงสร้างของดิน พืชพรรณท่ีส าคญั และแหลง่น า้ เป็นต้น  อปุกรณ์ท่ีใช้ได้แก่ 

1.1 แผนท่ีภมูิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มารตราส่วน 1 : 50000 ครอบคลมุพืน้ท่ีโครงการฯ 8 

ระวาง คือ 4845III  4844IV  4844I  4844III  4844II  4843IV  4843I  4843II 

1.2 แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือปลกูพืชเศรษฐกิจ กรมพฒันาท่ีดนิมาตราสว่น 1 : 50000 ซึง่

ส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2535 

1.3 ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS มาตราส่วน 1 : 50000 ครอบคลมุพืน้ท่ีโครงการฯ บนัทกึข้อมลู

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2544 ถึงเดือนเมษายน 2548 

1.4 แผนท่ีจงัหวดัล าปางของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสว่น 1 : 250000 

1.5 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองของต าบลและอ าเภอตา่งๆ จงัหวดัล าปาง 

1.6 การจดัท าฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ีด้วยโปรแกรม Mapwindow GIS 

1.7 ท าการส ารวจภาคพืน้ดิน (Ground Survey) พืน้ท่ีโครงการฯ ด้วยเคร่ืองมือหาพิกดัทาง

ภมูิศาสตร์บนพืน้โลก (Global Positioning System : GPS) 

1.8  ระบบฐานข้อมลูดินภาคเหนือ ส านกังานพฒันาท่ีดิน เขต 6 กรมพฒันาท่ีดนิ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 



 
     

1.9  ระบบฐานข้อมลูอตุนุิยมวิทยาจงัหวดัล าปาง กรมอตุนุิยมวิทยา 

1.10 แบบจ าลองภาพสามมิต ิ สภาพภมูิประเทศจงัหวดัล าปาง ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.11 ระบบฐานข้อมลูการเกษตรจงัหวดัล าปาง ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัล าปาง 

 

2. การแสดงผลการจดัท าแผนท่ีตามความเหมาะสมของพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งในจงัหวดัล าปาง ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง ต าบล อ าเภอ ในจงัหวดัล าปาง 

2.2 แผนท่ีแสดงเส้นชัน้ความสงู 

2.3 แผนท่ีแสดงแหลง่น า้, ระบบแมน่ า้ล าธาร 

2.4 แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคมหลกั 

2.5 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้หมูบ้่าน 

2.6 แผนท่ีแสดงความเหมาะสมของดนิ ในการปลกูส้มเกลีย้งจงัหวดัล าปาง 

2.7 ตารางแสดงข้อมลูการปลกูส้มเกลีย้ง จงัหวดั.ล าปาง พ.ศ. 2550 

 

3. การประเมินสถานภาพด้านนิเวศวิทยา  

ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านนิเวศวิทยา โดยใช้การประเมินอยา่งเร่งดว่น (Rapid 

Assessment) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีประกอบด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์, การส ารวจข้อมลูระยะไกล 

(Remote Sensing) และ (Global Positioning System, GPS) และ Ground Survey  เป็นเคร่ืองมือในการ

ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมลู แล้วมาหาความสมัพนัธ์กบัปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัท าแผนท่ีตาม

ความเหมาะสมของพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งในจงัหวดัล าปาง  

 

อุปกรณ์ 
 

1. พืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเถินและอ าเภอแม่พริกจงัหวดัล าปาง 
2. อปุกรณ์การเก็บตวัอยา่งน า้และอปุกรณ์การเก็บตวัอยา่งดิน 
3. เคร่ืองมือวิเคราะห์น า้และดนิ 

 



 
     

วิธีการวิจัย 
 

1. ส ารวจสวนส้มเกลีย้งในเขตจงัหวดัล าปาง     ท่ีมีอายรุะหวา่ง 5 - 10 ปี  จ านวน 16 สวนโดย 
ใช้การสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ีปลกู ลกัษณะของดนิ การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีดนิ การปฏิบตัิ

บ ารุงรักษาและแหลง่น า้ใช้สอยทางการเกษตร 

2. คดัเลือกสวนส้มเกลีย้งท่ีได้ท าการส ารวจแล้ว จ านวน 8 ราย เป็นสวนส้มเกลีย้งในเขตอ าเภอ 
เถิน จ านวน 4 ราย อ าเภอแมพ่ริก จ านวน 4 ราย  

3. ท าการเก็บตวัอยา่งน า้จากแหลง่น า้ใช้ทางการเกษตรได้แก่ แมน่ า้วงัท่ีท าการศกึษารวม  16  
ตวัอยา่ง จ านวน 4 ครัง้ เพื่อวิเคราะห์คณุภาพน า้ 

  3.1 การวิเคราะห์คณุภาพน า้ตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น า้    และน า้ทิง้ 

(APHA, AWWA & WEF. 1992) ตามตารางท่ี 1 ดงันี ้ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) สภาพการน าไฟฟ้า (EC) คา่

สารละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids TDS) ไนเตรท-ไนโตรเจน (No3 – N) ปริมาณฟอสฟอรัส 

(Total Phosphorus, TP) ซลัเฟต (SO4) ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายได้ (Dissolved Oxygen, DO) ความ

ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical oxygen Demand, BOD) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 

เหล็ก (Fe) แมงกานิส (Mn) สงักะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โพแทสเซียม (K) และ โซเดียม (Na) 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์คุณภาพน า้ 

ดัชนีคุณภาพน า้ เคร่ืองมือ / วิธีการวิเคระห์ 
ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ดา่งของน า้ (pH meter) 
การน าไฟฟ้า (Conductivity, EC) เคร่ืองวดัการน าไฟฟ้า (Conductivity meter) 
สารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved เคร่ืองวดัปริมาณสารทัง้หมด (TDS meter)  
      Solids, TDS)  
ไนเตรท-ไนโตรเจน (No3 – N) Cadmium Reduction 
ฟอสฟอรัสทัง้หมด (Total Phosphorus, 
      TP) 

Ascorbic Acid 

ซลัเฟต (SO4) Turbidimetric 
แคลเซียม (Ca) Atomic Absorption 
แมกนีเซียม (Mg) Atomic Absorption 
โพแทสเซียม (K) Flame Photometric 



 
     

ดัชนีคุณภาพน า้ เคร่ืองมือ / วิธีการวิเคระห์ 
โซเดียม (Na) Flame Emission Photometric 
เหล็ก (Fe) Atomic Absorption 
แมงกานิส (Mn) Atomic Absorption 
สงักะสี (Zn) Atomic Absorption 
ทองแดง (Cu) Atomic Absorption 
บีโอดี (BOD)  Azide Modification ท่ีอณุหภมูิ 20 องศาเซลเซียส ติดตอ่กนั 
 เป็นเวลา 5 วนั 
ออกซิเจนละลาย (DO) Azide Modification 

 

3.2 ดชันีคณุภาพน า้ท่ีท าการวิเคราะห์ 

3.2.1  ไนเตรท  - ไนโตรเจน   (No3 – N)          คือรูปของไนโตรเจนเมื่ออยูใ่นดินจะเป็นธาตุ 

อาหารพืช แตห่ากใสล่งไปในดนิมากเกินกว่าความสามารถท่ีดนิจะถกูยึดไว้ได้ จะถกูชะล้างละลายจนสญู

หายไปจากดนิในรูปของไนโตรเจนท่ีอาจก่อให้เกิดภาวะมลพิษในแหลง่น า้ได้ การเพิ่มธาตอุาหารพืชลงสู่

แหลง่น า้เป็นผลให้เร่งการเจริญเตบิโตของสาหร่ายและวชัพืชน า้ ท่ีเรียกวา่ กระบวนการยโูทรพิเคชัน่ ท าให้

น า้ขาดออกซิเจน มีสีและกลิ่นก่อให้เกิดผลเสียตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้มนษุย์และสิ่งแวดล้อม 

3.2.2 คา่ออกซิเจนละลายในน า้     (Dissolved  Oxygen,  DO)        โดยทัว่ไปปริมาณ 
ออกซิเจนละลายในน า้ต้องไมน้่อยกวา่ 5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร จงึจะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สตัว์น า้ ปริมาณ

ออกซิเจนในน า้ลดลงได้โดยการหายใจของจลุินทรีย์ ซึ่งจะเจริญเตบิโตได้ดี เม่ือมีอินทรียสารท่ีย่อยสลาย

แขวนลอยอยู่ในน า้ ดงันัน้คา่ของออกซิเจนละลายในน า้ จงึเป็นตวัก าหนดคา่ความสกปรกหรือความสะอาด

ของแหลง่น า้ 

3.2.3 คา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี     (Biochemical    Oxygen       Demand,  
BOD) หมายถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจลุินทรีย์ต้องการใช้ในการออกซิไดส์อินทรียสาร ภายใต้สภาพมีอากาศ

เพียงพอ หรือหมายถึงการวดัปริมาณอินทรียสารท่ียอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ ประเทศไทยได้ก าหนดคา่ BOD 

ของแหลง่น า้ผิวดนิ ประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีได้รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภทไว้ไมเ่กิน 2 มิลลิกรัม

ตอ่ลิตร 

 

 



 
     

3.2.4 คา่สารละลายได้ทัง้หมดหรือของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด     (Total    Dissolved  
Solids, TDS) สารในน า้อาจอยูใ่นรูปสารละลายหรือสารแขวนลอย น า้ท่ีมีคา่ TDS สงูเกินไป จะท าให้มีรส

ผิดปกต ิ ส าหรับน า้ทิง้หรือน า้ท่ีต้องการควบคมุภาวะมลพิษสว่นท่ีเป็นสารแขนลอยจะมีความส าคญัตอ่

คณุภาพน า้ 

4. การเก็บตวัอยา่งดนิในบริเวณสวนส้มเกลีย้ง        ในพืน้ท่ีท าการศกึษาอ าเภอเถิน  และอ าเภอ 
แมพ่ริก จงัหวดัล าปางท่ีระดบัความลกึ 0-30 เซนตเิมตร และ 30-60 เซ็นตเิมตร จากพืน้ดนิจ านวน 8-10 จดุ 

ตอ่สวนส้มเกลีย้ง เป็นตวัอย่างดนิ รวมเพื่อวิเคราะห์สมบตัทิางเคมีของดนิ เชน่ ความเป็นกรด-ดา่งของดนิ 

(pH) คาร์บอน อินทรีย์วตัถ ุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และความสามารถใน

การแลกเปล่ียนประจบุวกของดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

ผลและวิจารณ์ 

 

คณุภาพของน า้ในแมน่ า้วงัและล าน า้สาขา ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้ในแม่น า้วงัและล าน า้สาขา

ชว่งอ าเภอเถินและอ าเภอแม่พริก จ านวน 4 แหง่   โดยเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานของน า้ แหลง่น า้ผิวดนิ  

ตารางท่ี 2  มาตรฐานคณุภาพน า้แหลง่น า้ผิวดนิ 

ดัชนีคุณภาพน า้ หน่วย แหล่งน า้ผิวดนิ 
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
ประเภทท่ี 3 

สตัว์น า้จืด 

ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 5.0 -9.0 5.0 – 9.0 
ปริมาณของแข็งทัง้หมด 
(Total Dissolved Solics, TDS) 

mg/L - - 

ไนไตรท-ไนโตรเจน (No3-N) mg/L ไมเ่กินกวา่ 5.0 - 
ซลัเฟต (So4) mg/L - - 
เหล็ก (Fe) mg/L - 0.3 
แมงกานิส (Mn) mg/L ไมเ่กินกวา่ 1.0 - 
สงักะสี (Zn) mg/L ไมเ่กินกวา่ 1.0 0.1 
ทองแดง (Cu) mg/L ไมเ่กินกวา่ 0.1 0.02 
ออกซิเจนละลาย (DO) mg/L ไมน้่อยกวา่ 4.0 ไมน้่อยกวา่ 3.0 
บีโอดี (BOD) mg/L ไมเ่กินกวา่ 2.0 - 
หมายเหต ุ :   

- แหลง่น า้ผิวดิน หมายถึง แมน่ า้ ล าคลอง หนอง บงึ ทะเลสาบ อา่งเก็บน า้และแหลง่น า้สาธารณะ

อ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นแผน่ดนิ 

 - ประเภทท่ี 3 หมายถึง แหลง่น า้ท่ีได้รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ 

  1. อปุโภคและบริโภคโดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกติ    และผา่นกระบวนการปรับปรุง

คณุภาพน า้ทัว่ไปก่อน 

  2. การเกษตร  

ท่ีมา  :  กองจดัการคณุภาพน า้ กรมควบคมุมลพิษ (2538) 

 

 



 
     

คุณภาพของแหล่งน า้  

  คณุภาพของแหลง่น า้บริเวณสวนส้มเกลีย้งลุม่น า้วงั จงัหวดัล าปาง เป็นการเก็บตวัอยา่ง

จากแหลง่น า้ธรรมชาตบิริเวณล าน า้แมว่งั และล าน า้สาขาชว่งท่ีไหลผา่นอ าเภอเถินและอ าเภอแมพ่ริก 

จงัหวดัล าปาง ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้ของแหลง่น า้ธรรมชาต ิ สว่นใหญ่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการ

เกษตรกรรม โดยเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานของคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดนิประเภทท่ี 3 พบว่า ไมมี่

ผลกระทบตอ่การด ารงชีพของสตัว์น า้จืดและการเกษตร ตวัอยา่งน า้สว่นใหญ่มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

ใกล้เคียงกบัเกณฑ์เหมาะสม (pH 5-9) กบัคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดนิคือ มีคา่ความเป็นกรด-

ดา่งระหวา่ง 4.41 – 9.05 ไมพ่บการปนเปือ้นของไนเตรท ฟอสเฟต และซลัเฟตในแหลง่น า้ธรรมชาตทิกุแหง่ 

โดยปริมาณไนเตรทอยูร่ะหว่าง 0.01 – 1.82 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ฟอสเฟตระหว่าง ND – 4.32 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

ปริมาณซลัเฟตอยูร่ะหว่าง ND – 10.82 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ซึง่ต ่ากวา่มาตรฐานส าหรับแหลง่น า้ธรรมชาติ ดงัท่ี

นชุนารถ (2548) และศภุมาศ (2540) รายงานไว้วา่ ได้มีการส ารวจปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตในแหลง่น า้

ท่ีมีกิจกรรมการเกษตรในภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ พบว่ามีปริมาณไนเตรทในเกณฑ์ท่ีต ่ามากคือระหวา่ง 0.01 -3.10 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สอดคล้อง

กบัรายงานของส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 ล าปาง (2547 – 2549) สถานการณ์ลุ่มน า้วงัพบวา่ คณุภาพ

น า้สว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทท่ี 3 และ 4 เน่ืองจากการปนเปือ้นด้วยโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคลัโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียและยงัมีปริมาณความสกปรกอยูใ่นรูปบีโอดี หรือปริมาณอินทรีย์สารในแหลง่น า้มีปริมาณสงู โดย

คณุภาพน า้บางปีเป็นประเภทท่ี 5 เน่ืองจากตรวจสอบพบโลหะหนกัท่ีส าคญัคือตะกัว่ ในปริมาณมากกวา่ 

0.05 มิลลิกรัมตอ่ลิตร สว่นใหญ่จะพบในชว่งฤดกูาลท่ีปริมาณน า้ในล าน า้มีน้อย สาเหตอุาจเกิดจากการทิง้

ขยะริมล าน า้และจากน า้ทิง้ของสถานประกอบการบางประเภท 

  แหลง่น า้สว่นใหญ่มีปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen ; DO) ไมน้่อยกวา่ 4.0 

มิลลิกรัมตอ่ลิตร และมีคา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ไม่

เกิน 2.0 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ซึง่เป็นคา่มาตรฐานของคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดินประเภทท่ี 3 ตาม

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

 

 

 

 



 
     

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้ในลุม่น า้วงัตอนลา่ง 

สมบัตขิองน า้ ครัง้ท่ีเก็บตัวอย่าง 
ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 

pH 5.70-9.05 5.10-7.59 5.60-6.68 4.41-7.20 
EC 4.80-170.32 35.7-244 24.0-48.87 28.80-274 
TDS (mg/L) 4-185 5-38 18-140 24-106 
No3-N (mg/L) 0.05-0.23 0.02-0.34 0.01-1.82 0.06-0.56 
TP (mg/L) ND-0.55 ND-2.91 ND-1.38 ND-4.32 
SO4 (mg/L) ND-5.12 ND-6.08 ND-10.82 ND-7.34 
Ca (mg/L) 0.28-3.26 0.06-9.78 ND-10.92 0.21-5.38 
Mg (mg/L) 0.16-5.55 0.25-4.00 0.32-8.55 0.36-5.08 
K (mg/L) 0.10-6.56 0.12-4.35 15.09-160 1.50-3.85 
Na (mg/L) 1.59-7.78 2.01-12.48 20.84-140.44 2.04-61 
Fe (mg/L) 0.15-5.54 0.10-10.11 0.22-3.85 0.10-3.55 
Mn (mg/L) 0.03-0.31 0.07-0.29 0.03-0.32 0.06-2.41 
Zn (mg/L) ND-0.02 ND-0.09 ND-0.013 ND-0.25 
Cu (mg/L) 0.06-0.22 ND-0.06 ND-0.28 ND-0.20 
BOD (mg/L) 0.78-3.80 0.08-4.14 0.27-30.3 0.17-45.5 
DO (mg/L) 0.87-7.96 0.56-8.13 0.63-9.79 1.89-8.36 
 

หมายเหตุ  :   No3 – N   <   0.01 mg/L  Fe  < 0.05 mg/L 

  TP  < 0.15 mg/L  Mn < 0.02 mg/L 

  SO4  < 1 mg/L   Zn <  0.008 mg/L 

  Ca  < 0.02 mg/L  Cu < 0.025 mg/L 

Mg  < 0.03 mg/L  ND  = Non Detectable 

 

 

 

 



 
     

 

การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดนิ 

  สภาพความเป็นกรด-ดา่งของดนิ มีความสมัพนัธ์กบัสภาพการละลายได้ของธาตอุาหารใน

ดนิ การเจริญเติบโตของพืช รวมทัง้กิจกรรมของจลุินทรีย์ในดนิ โดยทัว่ไปสภาพดนิท่ีมีความเป็นกรดมี

ปริมาณธาตแุคลเซียม แมกนีเซียมและโพแทสเซียมในดนิต ่า จนพืชแสดงอาการขาดธาตอุาหารและใน

สภาพดนิเป็นกรดดงักลา่ว ธาตฟุอสฟอรัสจะอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้น้อยแตธ่าตอุาหารพืชท่ีเป็น

ธาตอุาหารรอง เชน่ เหล็ก สงักะสี แมงกานิส ทองแดง โบรอน เหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้ดี จากการ

วิเคราะห์สมบตัทิางเคมีของดนิในพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้ง จงัหวดัล าปาง พบวา่ ดนิสว่นใหญ่เป็นดนิร่วนปน

ทรายถึงดนิร่วนเหนียวปนทราย มีสภาพความเป็นกรด-ดา่ง ของดินระหวา่ง 3.5 – 4.8 มีความอดุมสมบรูณ์

ของดนิต ่าถึงปานกลาง มีอินทรียวตัถเุฉล่ียร้อยละ 1.56 ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดร้อยละ 0.23 ฟอสฟอรัสท่ี

เป็นประโยชน์ 25 มก./กก. แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ 0.24 และ 0.80 me/100 กรัม 

ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4  สมบตัทิางเคมีของดนิในสวนส้มเกลีย้งท่ีท าการศกึษา 

ธาตุอาหารในดนิ ระดับความลึก 0-30 ซม. ระดับความลึก 30-60 ซม. 
ค่าพสัิย ค่าเฉล่ีย ค่าพสัิย ค่าเฉล่ีย 

ความเป็นกรด-ดา่ง 3.5-4.8 4.15 3.9-4.5 4.20 
คาร์บอน (%)  0.55-1.29 0.92 0.42-0.78 0.60 
อินทรียวตัถ ุ(%) 0.92-2.20 1.56 0.73-1.25 0.99 
ไนโตรเจน (%)  0.05-0.41 0.23 0.05-0.07 0.06 
ฟอสฟอรัส (มก./กก.) 12-38 25 10.22 16.00 
โพแทสเซียม (มก./กก.) 11-94 52.50 11-140 75.50 
แมกนีเซียม (me/100 g) 0.01-1.59 0.80 0.01-0.29 0.15 
แคลเซียม (me / 100 g) 0.01-048 0.24 0.01-1.58 0.79 
ความสามารถในการแลกเปล่ียน 
ประจบุวก (me/ดนิ 100 กรัม) 

2.45-10.28 6.36 2.86-12.85 7.85 

 

 

 



 
     

  ส าหรับธาตอุาหารท่ีส าคญัส าหรับพืชตระกลูส้ม โดยเฉพาะส้มเกลีย้งถ้าหากได้รับ

ไนโตรเจนไมเ่พียงพอ จะท าให้มีผลตอ่การเจริญเติบโตและผลผลิตไมมี่คณุภาพ แตเ่น่ืองจากผลการ

วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดในดนิมีปริมาณต ่าถึงต ่ามาก คืออยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.05-0.41 จงึไม่

ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายไนเตรทจากดนิลงสูแ่หลง่น า้ จงึไมพ่บการปนเปือ้นของไนเตรทในแหลง่น า้วงั 

  สว่นฟอสฟอรัสในดนิ สว่นใหญ่อยูใ่นรูปอนินทรีย์สารในสภาพดนิท่ีเป็นกรด ฟอสฟอรัสจะมี

ความสามารถในการละลายได้น้อยมาก ฟอสฟอรัสจงึมีสารละลายในดนิท่ีมีคา่ต ่ามาก ดงันัน้การสญูเสีย

ของฟอสฟอรัสในดนิปนเปือ้นสิ่งแวดล้อม จงึเป็นการสญูเสียในรูปของฟอสฟอรัสท่ีตดิไปกบัอนภุาคของดนิ

เพ่ือป้องกนัการสญูเสียฟอสฟอรัส ควรมีการจดัการดนิและน า้อยา่งเหมาะสมได้แก่การควบคมุการเขตกรรม

ในสวนส้มเกลีย้ง  การใช้ปุ๋ ยอยา่งถกูต้อง จงึจะปลกูส้มเกลีย้งในดนิลุม่น า้วงัได้ผลดี ดงันัน้จงึไมพ่บการ

ปนเปือ้นของฟอสเฟตในแหลง่น า้และในสวนส้มเกลีย้ง ซึง่เป็นปริมาณท่ีไมส่ามารถวดัได้ ยกเว้นแหลง่น า้ท่ี

ได้รับน า้ทิง้จากชมุชน จะมีปริมาณฟอสเฟตระหว่าง ND – 4.32 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ในด้านการประเมินด้าน

ความเหมาะสมของการปลกูส้มเกลีย้งในพืน้ท่ีศกึษา เพ่ือจดัท าแผนท่ีพืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งในจงัหวดัล าปางท่ี

เหมาะสม รวมทัง้การเช่ือมโยงข้อมลูเศรษฐกิจสงัคมเข้ากบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ได้ด าเนินการจดัเก็บ

ข้อมลูเศรษฐกิจสงัคมในระดบัหมูบ้่าน  ระดบัต าบลพืน้ท่ีศกึษาต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 

โดยการออกส ารวจในภาคสนามด้วยการใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์และการสงัเกต รวมทัง้ข้อมลู

เส้นทางคมนาคม ท่ีจะน ามาเช่ือมโยงกบัข้อมลูแผนท่ีในระดบัต าบล   ผลการวิจยัพบว่า  

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิและสภาพปัญหาในการปลูกส้มเกลีย้ง 
      ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง ต าบลล้อมแรดมีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 64,427 ไร่

เป็นพืน้ท่ีส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 619 ไร่ ร้อยละ 0.96 ของพืน้ท่ีทัง้หมด เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมประมาณ 

18,926 ไร่  ร้อยละ 29.37 ของพืน้ท่ีทัง้หมดโดยจ าแนกออกได้ดงันี ้

 พืน้ท่ีท านา 1,498 ไร่ ร้อยละ 7.91 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 พืน้ท่ีปลกูพืชไร่ 15,539 ไร่ ร้อยละ 82.10 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 พืน้ท่ีปลกูไม้ผล 861 ไร่ ร้อยละ 4.55 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 พืน้ท่ีปลกูไม้ยืนต้น 470 ไร่ ร้อยละ 2.48 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 พืน้ท่ีปลกูพืชไร่พืชสวนผสม 390 ไร่ ร้อยละ 2.06 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 พืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้ง 129 ไร่ ร้อยละ 0.68 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 พืน้ท่ีอ่ืน ๆ  39 ไร่ ร้อยละ 0.21 ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม 



 
     

ผลการวิจยัในการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม   การสมัภาษณ์และการสงัเกต ุ   เพ่ือค้นหา 

ข้อมลูท่ีแท้จริงถึงสภาพปัญหาอปุสรรคในการปลกูส้มเกลีย้ง แล้วจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ในพืน้ท่ีต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทัง้หมด 46 ราย สามารถ

จดัหมวดหมูข่องปัญหาการปลกูส้มเกลีย้งได้ 6 ด้านดงันี  ้

  2.1 ปัญหาด้านกายภาพ 

  2.2 ปัญหาด้านการสร้างสวนส้มเกลีย้ง 

  2.3 ปัญหาด้านการปฏิบตัดิแูลรักษา 

  2.4 ปัญหาด้านการตลาด 

  2.5 ปัญหาด้านการสนบัสนนุการท าสวนส้มเกลีย้ง 

  2.6 ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 

สภาพปัญหาในการปลกูส้มเกลีย้งของต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง จากการ 

ศกึษาได้ให้น า้หนกัคะแนนของปัญหา ดงันี ้

  ระดบัสภาพปัญหาน้อย น า้หนกัคะแนน  =  1.00 – 1.50 

  ระดบัสภาพปัญหาคอ่นข้างน้อย น า้หนกัคะแนน  =  1.51 – 2.50 

  ระดบัสภาพปัญหาปานกลาง น า้หนกัคะแนน  =  2.51 – 3.50 

  ระดบัสภาพปัญหาคอ่นข้างมาก น า้หนกัคะแนน  =  3.51 – 4.50 

  ระดบัสภาพปัญหามาก น า้หนกัคะแนน  =  4.51 – 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

ตารางท่ี 5  แสดงสภาพของปัญหาด้านกายภาพในการปลกูส้มเกลีย้ง ในพืน้ท่ีต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  

                 จงัหวดัล าปาง 

สภาพปัญหาด้านกายภาพ ค่าเฉล่ีย SD. ระดับสภาพปัญหา 
- สภาพพืน้ท่ีขาดน า้, ระบบน า้ไมดี่ 4.03 1.22 คอ่นข้างมาก 
- สภาพพืน้ท่ีไมเ่หมาะสม มีโรค- 
   แมลงระบาด 

3.77 1.08 คอ่นข้างมาก 

- สภาพพืน้ท่ีท ากินอยูห่า่งไกล 
  การขนสง่ล าบาก 

3.18 1.53 ปานกลาง 

- ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์ 2.80 1.18 ปานกลาง 
- พืน้ท่ีสวนมีจ ากดัไมเ่พียงพอ 1.92 0.99 คอ่นข้างน้อย 
N =  46                  

คา่เฉล่ียรวมของสภาพปัญหาด้านกายภาพ = 3.14 ระดบัสภาพปัญหาปานกลาง 

 

ตารางท่ี 6  แสดงสภาพของปัญหาด้านการสร้างสวนส้มเกลีย้ง  ในพืน้ท่ีต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  

                 จงัหวดัล าปาง 

สภาพปัญหาด้านการสร้างสวน ค่าเฉล่ีย SD. ระดับสภาพปัญหา 
- ขาดแคลนเงินลงทนุ 4.25 0.89 คอ่นข้างมาก 
- ขาดเทคโนโลยีใหม ่ๆ  4.18 0.99 คอ่นข้างมาก 
- ขาดแคลนแรงงาน 3.43 1.43 ปานกลาง 
- ขาดก่ิงพนัธุ์ดี 3.38 1.08 ปานกลาง 
- ขาดความรู้ในการสร้างสวน 
   ส้มเกลีย้ง 

3.28 0.96 ปานกลาง 
 

N =  46 

คา่เฉล่ียรวมของสภาพปัญหาด้านการสร้างสวนเกลีย้ง = 3.70 ระดบัสภาพปัญหาคอ่นข้างมาก 

 

 

 

 

 



 
     

ตารางท่ี 7  แสดงสภาพของปัญหาด้านการปฏิบตัิดแูลรักษา 

สภาพปัญหาด้านการดูแลรักษา ค่าเฉล่ีย SD. ระดับสภาพปัญหา 
- ปัจจยัการผลิต ปุ๋ ย, สารเคมีเกษตร 
   มีราคาแพง 

4.63 0.69 มาก 

- มีโรคและแมลงระบาด 3.77 1.05 คอ่นข้างมาก 
- ไมมี่เวลาในการปฏิบตัิบ ารุงรักษา 3.72 1.12 คอ่นข้างมาก 
N =  46 

คา่เฉล่ียรวมของสภาพปัญหาด้านการปฏิบตัิดแูลรักษา = 4.04 ระดบัสภาพปัญหาคอ่นข้างมาก 

 

ตารางท่ี 8  แสดงสภาพปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตส้มเกลีย้ง ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 

สภาพปัญหาด้านการตลาด ค่าเฉล่ีย SD. ระดับสภาพปัญหา 
- ราคาผลผลิตตกต ่า 4.40 1.01 คอ่นข้างมาก 
- ผลผลิตขาดตลาดรองรับ 4.21 1.15 คอ่นข้างมาก 
- ผู้ รับซือ้ผลผลิตเอารัดเอาเปรียบ 
   กดราคาต ่ามาก 

4.17 1.26 ปานกลาง 

N =  46 

คา่เฉล่ียรวมของสภาพปัญหาด้านการตลาด = 4.26 ระดบัสภาพปัญหาคอ่นข้างมาก 

 

ตารางท่ี 9  แสดงสภาพปัญหาด้านการสนบัสนนุ การท าสวนส้มเกลีย้ง ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  

                 จงัหวดัล าปาง 

สภาพปัญหาด้านการสนับสนุน ค่าเฉล่ีย SD. ระดับสภาพปัญหา 
- ยงัขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ 3.27 0.95 ปานกลาง 
- ขาดการดแูลเอาใจใสจ่ากเจ้าหน้าท่ี 3.15 1.08 ปานกลาง 
N =  46 

คา่เฉล่ียรวมของสภาพปัญหาด้านการสนบัสนนุการท าสวนส้มเกลีย้ง = 3.21ระดบัสภาพปัญหาปานกลาง 

 

 

 

 



 
     

ตารางท่ี 10  แสดงสภาพของปัญหาด้านอ่ืน ๆ ในการท าสวนส้มเกลีย้ง ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  

                 จงัหวดัล าปาง 

สภาพปัญหาด้านอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ีย SD. ระดับสภาพปัญหา 
- น า้ทว่มในฤดฝูน 3.22 1.09 ปานกลาง 
- ขาดน า้ในฤดแูล้ง 3.08 1.53 ปานกลาง 
- วชัพืช 2.76 1.18 ปานกลาง 
- ไฟไหม้สวนส้มเกลีย้ง 1.82 0.98 คอ่นข้างน้อย 
N =  46 

คา่เฉล่ียรวมของสภาพปัญหาด้านอ่ืน ๆ ในการท าสวนส้มเกลีย้ง = 2.72 ระดบัสภาพปัญหาปานกลาง 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  การพฒันาการผลิตส้มเกลีย้งให้ได้ผลดี ประสบความส าเร็จ ท าให้ส้มเกลีย้งเจริญเตบิโต 

ให้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพและให้ผลผลิตสม ่าเสมอ จ าเป็นต้องมีการปฏิบตั ิ บ ารุงรักษา รวมทัง้การดดัแปลง

สภาพแวดล้อมท่ีถกูต้องเหมาะสม ไมก่่อให้เกิดมลภาวะทางน า้และดนิในพืน้ท่ี ดงันัน้การวิเคราะห์ระบบ

นิเวศและความสมัพนัธ์ของปัจจยัแวดล้อมไมพ่บการปนเปือ้นของสารเคมีและธาตโุลหะหนกัในสวนและ

แหลง่น า้ธรรมชาต ิ ซึง่เป็นแหลง่น า้ส าคญัในพืน้ท่ี ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของเกษตรกร ทกุธาตมีุ

คา่ต ่ากว่าเกณฑ์สงูสดุท่ีอนญุาตให้ส าหรับน า้ในแหลง่น า้ธรรมชาต ิ และพบวา่ไมมี่ผลกระทบตอ่การ

ด ารงชีวิตของสตัว์น า้และการเกษตรในพืน้ท่ีลุม่น า้วงั เขตอ าเภอเถินและอ าเภอแม่พริกและแหลง่น า้แมว่งั

ตอนล่าง  สว่นใหญ่มีปริมาณคา่ออกซิเจนละลาย (DO) และคา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) 

มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นแหลง่น า้ท่ีมีการปล่อยน า้ทิง้จากชมุชน  ท าให้มีคา่ DO ต ่ากวา่คา่

มาตรฐาน คา่ BOD สงูกวา่คา่มาตรฐาน เชน่เดียวกบัคา่ของแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียมและโซเดียม  

เน่ืองจากการปนเปือ้นในล าน า้วงัสว่นใหญ่เป็นการปนเปือ้นจากน า้เสียของชมุชน โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการโรงงาน บ้านเรือน ร้านอาหาร ไมมี่ระบบบ าบดัน า้เสีย จงึท าให้สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ถกู

ถ่ายเทลงสูแ่หลง่น า้ในปริมาณมาก 
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ภาพท่ี 1-4  สภาพสวนส้มเกลีย้งในเขตอ าเภอแม่เถิน  จังหวัดล าปาง 



 
     

ตารางภาคผนวกที่ 1  แสดงคา่พิกดัภมูิศาสตร์พืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งท่ีท าการศกึษาอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 

 

ล าดบัท่ี อายปุลกู 
ส้มเกลีย้ง 

เขตการปกครอง 
(ต าบล) 

ละตจิดู 
(Latitude) 

ลองกิจดู 
(Longitude) 

ระดบัความสงู 
(Elevation) 

1 P3 แมถ่อด 17º 48' 07.2" 99º 15' 44.9" 193 
2 P1 แมถ่อด 17º 46' 56.7" 99º 15' 08.2" 195 
3 P1 แมถ่อด 17º 45' 55.9" 99º 14' 23.8" 193 
4 P2 แมถ่อด 17º 45' 33.7" 99º 14' 03.6" 180 
5 P2 แมถ่อด 17º 45' 07.6" 99º 13' 32.5" 185 
6 P1 แมถ่อด 17º 43' 42.9" 99º 13' 38.3" 181 
7 P2 แมถ่อด 17º 45' 01.2" 99º 14' 01.4" 184 
8 P2 แมถ่อด 17º 43' 44.4" 99º 13' 44.6" 172 
9 P2 แมถ่อด 17º 47' 45.1" 99º 15' 59.1" 198 
10 P2 แมถ่อด 17º 46' 55.4" 99º 15' 07.6" 195 
11 P3 แมถ่อด 17º 37' 32.6" 99º 14' 27.6" 168 
12 P3 แมถ่อด 17º 42' 48.9" 99º 13' 56.1" 170 
13 P2 แมป่ะ 17º 39' 33.3" 99º 14' 56.2" 177 
14 P3 แมป่ะ 17º 38' 51.8" 99º 14' 58.7" 167 
15 P3 แมป่ะ 17º 48' 47.3" 99º 16' 40.9" 183 
16 P3 ล้อมแรด 17º 62' 54.9" 99º 22' 98.4" 164 
17 P3 ล้อมแรด 17º 62' 31.0" 99º 23' 00.4" 164 
18 P3 ล้อมแรด 17º 37' 45.1" 99º 13' 42.9" 164 

 

หมายเหตุ P1 หมายถึง สวนส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุลกู 0 - 5 ปี 

  P2 หมายถึง สวนส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุลกู 6 - 10 ปี 

  P3 หมายถึง สวนส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุลกู 10 ปีขึน้ไป 

 

 

 



 
     

ตารางภาคผนวกที่ 2   แสดงคา่พิกดัภมูิศาสตร์พืน้ท่ีปลกูส้มเกลีย้งท่ีท าการศกึษาอ าเภอแมพ่ริกจงัหวดัล าปาง 

ล าดบัท่ี อายปุลกู 
ส้มเกลีย้ง 

เขตการปกครอง 
(ต าบล) 

ละตจิดู 
(Latitude) 

ลองกิจดู 
(Longitude) 

ระดบัความสงู 
(Elevation) 

1 P3 แมป่ ุ 17º 30' 42.8" 99º 08' 23.5" 164 
2 P2 แมป่ ุ 17º 30' 35.4" 99º 08' 20.3" 160 
3 P2 แมป่ ุ 17º 30' 40.4" 99º 08' 41.5" 152 
4 P2 แมป่ ุ 17º 30' 30.7" 99º 08' 37.1" 161 
5 P3 พระบาทวงัตวง 17º 30' 31.9" 99º 09' 08.2" 164 
6 P3 พระบาทวงัตวง 17º 29' 39.9" 99º 09' 17.9" 166 
7 P3 พระบาทวงัตวง 17º 29' 37.3" 99º 09' 13.8" 166 
8 P2 พระบาทวงัตวง 17º 30' 24.5" 99º 09' 50.9" 155 

 

หมายเหตุ P1 หมายถึง สวนส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุลกู 0 - 5 ปี 

  P2 หมายถึง สวนส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุลกู 6 - 10 ปี 

  P3 หมายถึง สวนส้มเกลีย้งท่ีมีอายปุลกู 10 ปีขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

 



 
     

ค าอธิบายสัญลักษณ์แผนที่ดนิ อ าเภอเถนิ จังหวัดล าปาง 

 

สัญลักษณ์ 
ดนิในพืน้ท่ีลุ่ม 

ค าอธิบาย 

m 5 ดนิเหนียวท่ีมีปฏิกิริยาดนิเป็นกลางถึงเป็นดา่ง 
m 6 ดนิเหนียวท่ีมีปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดจดัมาก 
m 9 ดนิทรายแป้งท่ีเกิดจากตะกอนล าน า้ 
m 10 ดนิร่วนท่ีเกิดจากตะกอนล าน า้ 

ดนิท่ีพบในพืน้ท่ีดอน  
m 16 ดนิเหนียวลกึมาก 
m 17 ดนิร่วนริมฝ่ังแมน่ า้ 
m 19 ดนิทรายหนาหรือหนาปานกลาง 
m 20 ดนิตืน้ท่ีมีชัน้ลกูรัง ก้อนกรวด เศษหินอยูภ่ายในความลกึ 50 ซม. 

จากผิวดิน 
m 21 ดนิตืน้ท่ีพบชัน้หินพืน้ ภายในความลกึ 50 ซม. จากผิวดนิ 
m 24 ดนิลกึปานกลางท่ีมีชัน้ลกูรัง ก้อนกรวด เศษหินหรือหินผ ุในชว่ง 

ความลกึ 50 – 100 ซม. 
พืน้ท่ีลาดชันหรือพืน้ท่ีภูเขา  

m 34 พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงูมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

 

 



 
     

ค าอธิบายสัญลักษณ์แผนที่ดนิ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

 

สัญลักษณ์ 
ดนิในพืน้ท่ีลุ่ม 

ค าอธิบาย 

m 5 ดนิเหนียวท่ีมีปฏิกิริยาดนิเป็นกลางถึงเป็นดา่ง 
m 9 ดนิทรายแป้งท่ีเกิดจากตะกอนล าน า้ 
m 10 ดนิร่วนท่ีเกิดจากตะกอนล าน า้ 

ดนิท่ีพบในพืน้ท่ีดอน  
m 16 ดนิเหนียวลกึมาก 
m 17 ดนิร่วนริมฝ่ังแมน่ า้ 
m 18 ดนิร่วนลึกมาก 
m 19 ดนิทรายหนาหรือหนาปานกลาง 
m 20 ดนิตืน้ท่ีมีชัน้ลกูรัง ก้อนกรวด เศษหินอยูภ่ายในความลกึ 50 ซม. 

จากผิวดิน 
m 21 ดนิตืน้ท่ีพบชัน้หินพืน้ ภายในความลกึ 50 ซม. จากผิวดนิ 

พืน้ท่ีลาดชันหรือพืน้ท่ีภูเขา  
m 34 พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

แบบสอบถาม 

สภาพปัญหาการจัดการผลิตส้มเกลีย้งในจังหวัดล าปาง 

1. ปัญหาด้านกายภาพ 

 1.1 สภาพพืน้ท่ีไมเ่หมาะสม ลาดชนั มีหินโผล่ 

 1.2 พืน้ท่ีสวนอยูไ่กล การเดินทางและการขนสง่ล าบาก 

 1.3 พืน้ท่ีขาดแคลนน า้และระบบน า้ไมดี่ 

  1.4 ดินขาดความอดุมสมบรูณ์ 

 1.5 พืน้ท่ีท ากินไมเ่พียงพอ 

2. ปัญหาด้านการสร้างสวนส้มเกลีย้ง 

 2.1 ขาดแคลนเงินลงทนุ 

 2.2 ขาดแคลนเทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการท าสวน 

 2.3 ขาดแคลนแรงงาน 

 2.4 ขาดแคลนก่ิงพนัธุ์ดี 

 2.5 ขาดความรู้ความเข้าใจในการปลกูส้มเกลีย้ง 

3. ปัญหาด้านการดแูลรักษาสวนส้มเกลีย้ง 

 3.1 ปัจจยัการผลิต, ปุ๋ ย, สารเคมีเกษตรมีราคาแพง 

 3.2 มีโรคและแมลง 

 3.3 ไมมี่เวลาดแูลรักษา 

 

 



 
     

4. ปัญหาด้านผลผลิตส้มเกลีย้ง 

 4.1 ราคาผลผลิตส้มเกลีย้งตกต ่า 

 4.2 ขาดตลาดรองรับ 

 4.3 ถกูพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ 

 4.4 คณุภาพผลผลิตไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

5. ปัญหาด้านความชว่ยเหลือ 

 5.1 ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ 

 5.2 ขาดการดแูลเอาใจใสจ่ากเจ้าหน้าท่ี 

6. ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 

 6.1 ปัญหาไฟป่า, ไหม้ท าลายสวนส้มเกลีย้ง 

 6.2  สตัว์ป่ากดัท าลาย 

 6.3 ฝนแล้ง 

 6.4 น า้ท่วม 

 ฯลฯ 

การให้ความหมายของระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

 ระดบัคะแนน 5 = เป็นปัญหามาก 

 ระดบัคะแนน 4 = เป็นปัญหาคอ่นข้างมาก 

 ระดบัคะแนน 3 = เป็นปัญหาปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 2 = เป็นปัญหาคอ่นข้างน้อย 

 ระดบัคะแนน 1 = เป็นปัญหาน้อย 



 
     

ปัญหาด้านกายภาพ 

สภาพปัญหา น ้าหนกัคะแนนของปัญหา รวม ร้อยละ ล าดบัปัญหา 

5 4 3 2 1 

- สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

  ลาดชนั มีหินโผล่ 

        

- สวนอยูไ่กลการเดินทาง,  

  การขนส่งล าบาก 

        

- ขาดแคลนน ้าและระบบน ้าไม่ดี         

- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์         

- พื้นท่ีท ากินไม่เพียงพอ         

รวม         

 

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 



 
     

ปัญหาด้านการสร้างสวนส้มเกลีย้ง 

สภาพปัญหา น ้าหนกัคะแนนของปัญหา รวม ร้อยละ ล าดบัปัญหา 

5 4 3 2 1 

- ขาดแคลนเงินลงทุน         

- ขาดเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการ 

  ท าสวน 

        

- ขาดแคลนแรงงาน         

- ขาดแคลนก่ิงพนัธ์ุดี         

- ขาดแคลนความรู้ความเขา้ใจ 

  ในการท าสวนส้มเกล้ียง 

        

รวม         

 

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 



 
     

ปัญหาด้านการดูแลรักษาสวนส้มเกลีย้ง 

สภาพปัญหา น ้าหนกัคะแนนของปัญหา รวม ร้อยละ ล าดบัปัญหา 

5 4 3 2 1 

- ปัจจยัการผลิต, ปุ๋ย, สารเคมี    

  มีราคาแพง 

        

- มีโรค-แมลง         

- ไม่มีเวลาดูแลรักษา         

- คุณภาพผลผลิตไม่เป็นท่ี 

   ยอมรับ 

        

รวม         

 

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 



 
     

ปัญหาด้านการตลาดส้มเกลีย้ง 

สภาพปัญหา น ้าหนกัคะแนนของปัญหา รวม ร้อยละ ล าดบัปัญหา 

5 4 3 2 1 

- ราคาผลผลิตส้มเกล้ียงตกต ่า         

- ขาดตลาดรองรับ         

- ถูกพอ่คา้คนกลางเอารัด 

   เอาเปรียบ 

        

รวม         

 

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 
     

ปัญหาด้านความช่วยเหลือ 

สภาพปัญหา น ้าหนกัคะแนนของปัญหา รวม ร้อยละ ล าดบัปัญหา 

5 4 3 2 1 

- ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ         

- ขาดการการดูแลเอาใจใส่จาก

เจา้หนา้ท่ี 

        

รวม         

 

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 
     

ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 

สภาพปัญหา น ้าหนกัคะแนนของปัญหา รวม ร้อยละ ล าดบัปัญหา 

5 4 3 2 1 

- ไฟป่าไหมท้ าลายสวน         

- สัตวก์ดั, ท าลาย         

- ฝนแลง้         

- น ้าท่วม         

รวม         

 

หมายเหต ุ

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 


