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ในปจจุบัน ปญหาทรัพยากรนํ้าเปนประเด็นท่ีสําคัญของประเทศไทย เนื่องจากหลายพ้ืนท่ี
ไดกําลังประสบปญหาทั้งดานน้ําทวมและภัยแลง ทําใหขอมูลทรัพยากรน้ําเปนท่ีตองการอยาง
ตอเนื่องสําหรับหลายฝายท่ีเกี่ยวของ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดถูกนํามาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือ
ในการ สํารวจ รวบรวม และศึกษาขอมูลเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา นับเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับพื้นท่ี
ท่ีกําลังมีปญหาทรัพยากรน้ําและตองการขอมูลเชิงพื้นท่ีเพื่อนําไปสูการพัฒนาแหลงน้ํา ลุมน้ํายอย
แมขะนาด ในลุมน้ําแมทา อ.แมทา จ.ลําพูน เปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีประสบปญหาทรัพยากรน้ํา ซ่ึงทําความ
เสียหายตอทรัพยสินและพื้นท่ีเกษตรกรรมอยางตอเนื่องทุกป 

การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะ
นาด เพื่อใชในการอธิบายลักษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรที่ดินท่ีเกี่ยวของและมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี เชน สภาพภูมิประเทศ ดิน ปาไม และลักษณะทางอุทกวิทยา เปนตน โดย
ไดใชฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมาทําการศึกษาระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการสรางแหลงกัก
เก็บน้ําในลุมน้ํายอยแมขะนาด ปจจัยทางดานกายภาพหลายดานไดถูกวิเคราะหดวยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ตามวิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินของ FAO (1983) เพื่อสราง
สารสนเทศท่ีสามารถใชในการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําท่ีชุมชนมีสวน
รวมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics technology) ท่ีนํามาใชในการสํารวจขอมูล
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ภาคสนามเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี คือระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) โดย
ทําการเก็บขอมูลตําแหนงของฝาย เข่ือน หมูบาน และเสนทางคมนาคม ขณะท่ีการสํารวจขอมูลจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) ไดถูกประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหและจําแนกชนิดการใชประโยชน
ท่ีดิน และแบบจําลองทางคณิตศาสตร Soil and Water Assessment Tool (SWAT model) ถูก
นํามาใชเพื่อประเมินขอมูลเชิงปริมาณทางอุทกวิทยาในพื้นท่ีลุมน้ํา ไดแก ปริมาณนํ้าเฉล่ีย และ
ปริมาณตะกอนโดยใชขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ทางน้ํา      
กลุมชุดดิน และชนิดการใชประโยชนท่ีดิน จากนั้นทําการวิเคราะหเชิงพื้นท่ีฐานขอมูลดานกายภาพ
โดยเร่ิมจากการวิเคราะหและกําหนดคาถวงน้ําหนักของปจจัยตาง ๆ ดานกายภาพโดยใชโปรแกรม
รวมตัดสินใจ (รตส.) (เมธี และคณะ, 2550) และวิเคราะหความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการสราง
อางกักเก็บน้ําตามหลักวิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินของ FAO (1983) ดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) 

 ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีถูกพัฒนาข้ึนประกอบดวย ขอบเขตและพื้นท่ีลุมน้ํา ขอมูลพื้นฐาน 
(ไดแก ขอบเขตการปกครอง ตําแหนงหมูบาน และเสนทางคมนาคม) กลุมชุดดิน ธรณีวิทยา สภาพ
ภูมิประเทศ (ไดแก ความลาดชัน ระดับความสูง ทิศทางลาด ภูมิประเทศแบบแสงเงา พื้นท่ีลุมน้ํา
แบบ 3 มิติ) อุทกวิทยา (ไดแก เสนทางน้ํา แหลงน้ํา ตําแหนงฝาย ปริมาณนํ้าเฉลี่ย และปริมาณ
ตะกอน) การใชประโยชนท่ีดิน และภูมิอากาศ (เชน อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณนํ้าฝน) ฐานขอมูล
เชิงพื้นท่ีเหลานี้ถูกพัฒนาข้ึนและใชประโยชนเพื่ออธิบายและแสดงลักษณะทางกายภาพและ
ทรัพยากรที่ดินและใชเปนปจจัยในการประเมินคุณภาพท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด  

ผลการประเมินความเหมาะสมท่ีดินสําหรับการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอย
แมขะนาด สามารถจําแนกความเหมาะสมของพื้นท่ีออกไดเปน 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไมมีความเหมาะสม คิดเปนพื้นท่ีรอยละ 0.60, 1.68, 0.46 
และ97.26 ตามลําดับ โดยผลการประเมินความเหมาะสมท่ีดินมีความสอดคลองอยางถูกตอง และ
เหมาะสมกับพื้นท่ีภาคสนาม นอกจากน้ี ผูวิจัยไดนําสารสนเทศท่ีพัฒนาและวิเคราะหผลไดนี้ คืนสู
ชุมชนในลุมน้ํายอยแมขะนาดเพ่ือนําไปใชประโยชนเปนแนวทางในการสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการพัฒนาแหลงน้ําตอไป 
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ABSTRACT 
 
Currently, problem of water resource is a crucial issue of Thailand because many places 

are facing the problem in both flooding and drought. It makes water resource data is required 
continuously for several concerned units. Geo-informatics technology is applied as the tool to 
survey, collect and investigate data to develop water source. It is greatly useful for the areas 
having the problem of water resource and need spatial data toward water resource development. 
Mae ka-nad sub-watershed, within Mae tha watershed, Mae tha district, Lum phun province is 
also an area facing the problem of water resource in which damages properties and agricultural 
lands continually every year. 

This study aims to develop a spatial database system of Mae ka-nad sub-watershed to 
characterize concerned physical features and land resource conditions that affect on water 
resource in the area, such as topography, soil, forest, and hydrology. The developed database is 
used to investigate the level of land suitability for constructing water reservoir in Mae ka-nad sub-
watershed. Several physical factors were analyzed extremely using Geographic Information 
System (GIS) according to the FAO approach of land quality evaluation (FAO, 1983) to create 
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information that can support a decision making for water resource development with community 
participation. 

The geo-informatics technology used for field data additionally investigating to develop 
spatial database is Global Positioning System (GPS), conducting to collect location data of weir, 
dam, village, and route. While Remote Sensing is applied to analyze and identify land use types, 
and the mathematical model of Soil and Water Assessment Tool (SWAT model) is operated to 
assess quantitatively hydrological data in the watershed, i.e. water and sediment quantity, using 
Digital Elevation Model (DEM), stream line, soil series group, and land use type. The spatial 
analysis of physical database is then conducted initiatively with the analysis and weighting of 
various physical factors using program of Collaborative Decision Making (CDM) (Methi et.al, 
2007) and analyze land suitability for constructing water reservoir according to the FAO approach 
of land quality evaluation (FAO, 1983) with ArcGIS 9.2, an analytical program of Geographic 
Information System (GIS) (ESRI, 2007). 

The spatial database developed comprises of watershed area and boundary, fundamental 
data (i.e. administrative boundary, village location, and route), soil series group, geology, 
topographic conditions (i.e. slope, elevation, aspect, topographical hillshade, and viewshed of 
watershed), hydrology (i.e. stream line, water source, weir position, water and sediment quantity), 
land use, and climate (such as temperature, humidity, rainfall). These spatial database were 
developed and utilized to characterize and present physical features and land resources, and use as 
factors for assessing land quality in Mae ka-nad sub-watershed. 

Consequently, as the evaluating result of land suitability for development of water 
reservoir in Mae ka-nad sub-watershed, the area can be identified into 4 suitable levels; most 
suitable, moderately suitable, less suitable, and non- suitable. Those suitable areas are   0.60 %, 
1.68 %, 0.46 % and 97.26 %, respectively. The result of land suitability evaluation conforms 
accurately and appropriately with field area. In addition, the researcher brought these information 
developed and analyzed back to communities in Mae ka-nad sub-watershed to utilize as the mean 
to further support local administrative organizations for the water source development.  


