
 
บทท่ี 1 

บทนํา 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตคนไทยมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมน้ําตาง ๆ ท่ีมีพื้นท่ีการใชประโยชนเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม ประชากร
สวนใหญเปนเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพและสนับสนุนอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานอาศัยอยูตามพ้ืนท่ีลุมน้ํา การดํารงชีวิตสวนใหญข้ึนอยูกับ
ทรัพยากรน้ําเปนสําคัญ  

ในอดีตท่ีผานมามีการใชทรัพยากรน้ําอยางฟุมเฟอยและไมถูกวิธี ไมมีการบริหารจัดการน้ํา
ท่ีถูกตอง และไมมีมาตรการอนุรักษน้ําท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน จนปจจุบันไดเกิดปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรนํ้าในทุก ๆ พื้นท่ีลุมน้ําของประเทศไทย ในทุกชวงฤดูแลง เนื่องจากปริมาณน้ําท่ีกักเก็บ
ไมเพียงพอกับความตองการ ซ่ึงเกิดจากการท่ีไมมีแหลงกักเก็บน้ําเพียงพอ หรืออาจมีปริมาณนํ้า
ไหลเขาแหลงกักเก็บน้ํานอยกวาปกติ หรือการใชน้ําท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กรม
ทรัพยากรน้ํา, 2547)  และในบางแหงอาจประสบปญหาขาดแคลนนํ้าแมกระท่ังในฤดูฝนอัน
เนื่องมาจากฝนตกไมตรงตามฤดูกาลหรือไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ในบางลุมน้ําอาจมีปญหาพื้นท่ีลุม
น้ําไมสามารถกักเก็บซับน้ําไวได เนื่องจากพ้ืนท่ีปาตนน้ําถูกบุกรุกและทําลาย รวมถึงแหลงน้ําต้ืน
เขิน ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําท้ังเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรกรรมและกิจกรรม   
อ่ืน ๆ รวมถึงกอใหเกิดปญหาการแยงชิงน้ําและความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนระหวางเกษตรกรผูใชน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําดวยกัน  และระหวางเกษตรกรกับหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ ในฤดูน้ําหลากยังเกิด
ปญหานํ้าทวม น้ําไหลบา กัดเซาะตล่ิงพังทลาย เขาทวมพื้นท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ี
ประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงปญหาทรัพยากรน้ําไมวาจะเปนปญหาการขาดแคลนน้ําหรือปญหาน้ํา
ทวม ตางสรางความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ท่ีอยูอาศัย ผลผลิตทางเกษตร พื้นท่ีเกษตรกรรม และ
ผลประโยชนสวนรวมเปนอยางมาก 

ในปจจุบัน ปญหาทรัพยากรน้ําเปนประเด็นสําคัญท่ีไดรับความสนใจอยางกวางขวาง 
ขอมูลทางทรัพยากรน้ําเปนส่ิงท่ีตองการสําหรับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เชน ขอมูลปริมาณน้ํา การไหล
ของน้ํา และคุณภาพน้ํา เปนตน ซ่ึงขอมูลแผนท่ี ขอมูลภาพดาวเทียม และขอมูลสารสนเทศ
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ภูมิศาสตรจัดเปนขอมูลพื้นฐานท่ีแสดงขอเท็จจริงของสภาพพ้ืนท่ีอยางชัดเจน โดยสามารถนํามาใช
ในการศึกษาและสํารวจทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอมไดท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน 
(ศราวุธ , 2549)  ท่ีผานมาหนวยงานภาครัฐ เอกชน นักอนุรักษ นักวิชาการ และประชาชนตางให
ความสนใจและตระหนักถึงปญหาทรัพยากรน้ํามากข้ึน โดยรัฐบาลไดมีนโยบายเร่ืองการพัฒนา
แหลงน้ํา ระบบชลประทาน  การสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา และฝายเพื่อการเกษตรกรรม การจัดสรรน้ํา 
การจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค การอนุรักษแหลงน้ํา ซ่ึงเหลานี้เปนนโยบายและ
แผนงานหลักในการพัฒนาประเทศของทุกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในปจจุบัน มี
หนวยงานในการดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะ เชน กรมชลประทาน 
ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร เปนตน โดยไดใช
เทคโนโลยีตาง ๆ เปนเคร่ืองมือในการสํารวจ รวบรวมขอมูลและพัฒนาแหลงน้ํา เชน เทคโนโลยี
ดานวิศวกรรม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกตใชแบบจําลองเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เปนตน ท้ังนี้เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา สงเสริมใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะการ
พัฒนาในระดับทองถ่ินเพื่อใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอประชาชนในพื้นท่ี 
ตลอดจนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ การบริหารจัดการน้ํา และการ
พัฒนาแหลงน้ํา สามารถนําไปปรับใชในพื้นท่ีของตนเองในระดับทองถ่ิน หรือระดับลุมน้ําได 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เปนเทคโนโลยีสําหรับการสํารวจ  จัดสราง  จัดการ  วิเคราะห  
ใชงาน  และนําเสนอขอมูลเชิงพื้นท่ีผานระบบคอมพิวเตอร (ยุทธนา, 2549) มีความเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถรวบรวมจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห และตีความขอมูลขาวสารเชิงพื้นท่ี 
ประกอบดวย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ระบบการ
กําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning Systems: GPS) การสํารวจขอมูลจาก
ระยะไกล (Remote Sensing: RS) การรังวัดดวยภาพถายทางอากาศ (Photogrammetry) และ
เทคโนโลยีการทําแผนท่ี (Mapping Technology) (ชยกฤต, 2550) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมี
บทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน โดยสามารถนําผลการวิเคราะห
มาประยุกตใชงานในดานตางๆ เชน ส่ิงแวดลอม เกษตรกรรม การวางแผนการใชท่ีดิน ผังเมือง 
ชุมชน และภัยพิบัติ การเขาใจกระบวนการทํางานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเปนส่ิงสําคัญ 
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน
ออกไป สมฤทัย  (2550) ไดอธิบายวัตถุประสงคของการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยท่ัวไปวา
เปนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในดานตาง  ๆ เชน การวางแผนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
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สามารถตอบคําถามไดวา สถานท่ี และส่ิงตาง ๆ ท่ีตองการคนหานั้นอยูท่ีไหน และเกี่ยวของกับส่ิง
ตาง ๆ ท่ีอยูรอบขางอยางไร นอกจากนี้ ยังชวยบอกใหรูวามีทางเลือกใดบาง แตละทางเลือกมี
ลักษณะอยางไร และเปรียบเทียบหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยขอมูลท่ีไดจากระบบภูมิสารสนเทศไดถูก
จัดเก็บในลักษณะของขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ขอมูลเชิงพื้นท่ีสามารถบอกตําแหนงของขอมูลท่ีสนใจโดยอางอิงถูกตองกับระบบพิกัด
ทางภูมิศาสตรบนพื้นโลก (Geo-referenced data) ซ่ึงระบบสารสนเทศประกอบดวยขอมูลตาง ๆ 
คือ ลักษณะทางกายภาพ สังคม ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงตําแหนงและเวลาของส่ิงท่ีกําลัง
ทําการศึกษาดวย เม่ือนําขอมูลเชิงพื้นท่ีมาจัดทําใหอยูในรูปของฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีเพื่อสะดวกตอ
การเชื่อมโยงขอมูล การเรียกใช ปรับปรุงแกไขใหทันตอเหตุการณ Cowen and Shirley (1991) 
กลาวถึงฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีวามีความสําคัญอยางมากสําหรับชวยผูท่ีบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเพิ่มความเช่ือม่ันในการตัดสินใจ และนักวางแผนสวนใหญนําขอมูลท่ี
เกี่วของกับขอมูลเชิงพื้นท่ีมาใชรวมในการพิจารณาการวางแผน ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี เปนฐานขอมูล
ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวัตถุในพื้นท่ีรวมท้ังจุด เสน และ 
พื้นท่ีวงรอบปด ขณะที่ฐานขอมูลท่ัวไปสามารถเขาใจไดงายดวยตัวเลขและตัวอักษรประเภทของ
ขอมูลการทํางานเพ่ิมเติมท่ีตองมีการเพิ่มของฐานขอมูลในการประมวลผลประเภทขอมูลเชิงพื้นท่ี 
เรียกวารูปทรงหรือคุณลักษณะ ท้ังนี้สมาคมภูมิศาสตรไดมีขอกําหนดคุณลักษณะและกําหนด
มาตรฐานสําหรับการเพ่ิมความสามารถการทํางานเชิงพื้นท่ีกับระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมตามวัตถุประสงคของการใชงาน (OGC, 2009) 

 ลุมน้ํายอยแมขะนาดเปนลุมน้ํายอยลําดับท่ี 4 ภายในลุมน้ําแมทา แมกวง และแมปง 
ตามลําดับ อยูตอนกลางของพื้นท่ีลุมน้ําแมทาในขอบเขตการปกครองท้ังหมดของตําบลทากาศ และ
บางสวนของตําบลทาขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ซ่ึงต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นท่ีภูเขาสูง มีท่ีราบลุมตามหุบเขาท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก
เพียงเล็กนอย โดยท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญของชุมชนหลายหมูบาน ในขณะท่ี
ลุมน้ํายอยแมขะนาดมีปญหาในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เนื่องจากลําหวยท่ีมีความลาด
ชันสูงมากตามสภาพภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาสูงทําใหในชวงฤดูฝนของทุกป (ประมาณเดือน      
มิ.ย.– ส.ค.) น้ําจากพื้นท่ีลุมน้ําตอนบนจะไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและรุนแรง รวมท้ังมีตนไม
ใหญนอยไหลมาตามนํ้าหลาก ทําใหเกิดการกระแทกและกัดเซาะตล่ิง ส่ิงปลูกสรางริมน้ําพังทลาย
ไดรับความเสียหาย ตลอดจนฝายก้ันน้ําพังชํารุด ในบางพื้นท่ีมีตะกอนทรายมาสะสมบริเวณทองน้ํา
จํานวนมากและบางสวนถูกพัดพาไปถมท่ีนา หรือสัตวเล้ียง (วัว ควาย หมู ไก) ถูกน้ําพัดพาสูญหาย 
ในขณะเดียวกันทรัพยากรน้ําไดไหลหลากไปสูพื้นท่ีลุมน้ําใหญในท่ีตํ่ากวาอยางรวดเร็ว พื้นท่ีไมมี
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ศักยภาพในการกักเก็บน้ําไวไดตามธรรมชาติ ทําใหพื้นท่ีขาดแคลนนํ้าอยางรวดเร็วแมกระท่ังในฤดู
ฝน สําหรับในฤดูแลง (ประมาณเดือน ก.พ.–พ.ค.) ปญหาการขาดแคลนนํ้าของลุมน้ํายอยแมขะนาด
ยิ่งรุนแรงมากเนื่องจากพ้ืนท่ีมีอางกักเก็บน้ําไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรและชุมชนท่ี
ใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม หรือแมแตสัตวเล้ียงท่ีปลอยเล้ียงตามธรรมชาติก็ขาด
แคลนน้ํากิน 

จากสภาพดังกลาวชุมชนลุมน้ํายอยแมขะนาดไดตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดในพื้นท่ีลุมน้ํายอย
แมขะนาด และไดพยายามหาวิธีการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาทรัพยากรน้ําท่ีเกิดข้ึน เชน การอนุรักษ
ปาไม การปลูกปาเสริม การปองกันไฟปา การออกกฏหมายปาชุมชนใชรวมกัน การสรางฝายชะลอ
น้ํา นอกจากนี้ ชุมชนไดมีความพยายามเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหชวยสรางอางกักเก็บน้ําใน
พื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด เพื่อบรรเทาปญหาทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี แตเนื่องจากพื้นท่ีขาดเคร่ืองมือ
และขอมูลสนับสนุนเชิงพื้นท่ี ซ่ึงสงผลใหผูนําชุมชน เครือขายจัดการลุมน้ํา องคการปกครอง
ทองถ่ิน และเครือขายวิจัยในทองถ่ิน ไดเห็นความสําคัญและประโยชนของขอมูลเชิงพื้นท่ีซ่ึงจะ
นําไปชวยตัดสินในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ํา และมีความตองการใหพื้นท่ีลุมน้ํายอย      
แมขะนาดไดรับการพัฒนาขอมูลเชิงพื้นท่ีโดยใชเคร่ืองมือทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ในการน้ี โครงการวิจัยไดประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics 

Technology) ซ่ึงประกอบดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: 

GIS) การสํารวจขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) และระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 
(Global Positioning System: GPS) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอย
แมขะนาดโดยบูรณาการเขากับองคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลง
น้ํา ตลอดจน องคความรูของทองถ่ินดวยการมีสวนรวมของชุมชน และหนวยงานราชการท่ี
เกี่ยวของในพื้นท่ี ท้ังนี้ เพื่อทําการวิเคราะหและสนับสนุนขอมูลทางดานกายภาพ ขอมูลทรัพยากร
ท่ีดินและการใชประโยชนท่ีดินในเชิงพื้นท่ีใหกับชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด และประเมิน
ความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อศึกษาถึงระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการสรางแหลงกักเก็บ
น้ํา และสุดทายเพื่อศึกษาหาความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงน้ํารวมถึงการหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
ตลอดจนแนวทางสําหรับการสรางแหลงน้ําหรืออางกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด เพื่อให
ชุมชนและเกษตรกรไดมีแหลงน้ําไวเพื่อใชอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมอยางเพียงพอ 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีของพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด สําหรับใชในการอธิบาย
ลักษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรท่ีดินท่ีเกี่ยวของและมีผลกระทบตอทรัพยากร
น้ําในพื้นท่ี เชน สภาพภูมิประเทศ ดิน ปาไม การใชประโยชนท่ีดินและพืชพรรณ 

1.2.2 ศึกษาระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอย
แมขะนาด โดยใชวิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินดวยปจจัยทางดานกายภาพโดยใชระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  

1.2.3 ศึกษาความเปนไปไดและแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา ในพื้นท่ีลุมน้ํายอย    
แมขะนาด ดวยการบูรณาการขอมูลในระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีท่ีพัฒนาขึ้นและผล
การศึกษาระดับความเหมาะสมของท่ีดินรวมกับองคความรูในทองถ่ินและการมีสวนรวม
ของชุมชน ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 

 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีของพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด เพื่อใชอธิบายลักษณะทาง
กายภาพและสภาพทรัพยากรที่ดินท่ีเกี่ยวของและมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี 
เชน สภาพภูมิประเทศ ดิน ปาไม การใชประโยชนท่ีดินและพืชพรรณ 

1.3.2 ขอมูลเชิงพื้นท่ีแสดงระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการสรางแหลงกักเก็บน้ํา     
ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด  

1.3.3 ขอมูลความเปนไปได และแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอย     
แมขะนาด 

1.3.4 ใหการสนับสนุนระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี ขอมูลระดับความเหมาะสมของท่ีดิน และ
ขอมูลความเปนไปไดและแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา ใหกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี เพื่อนําไปใชชวยตัดสินใจในการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ี
ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

 
 


