
 
บทท่ี 2 

ตรวจเอกสาร 
 

2.1 ลุมน้ําและทรัพยากรน้ํา 

ลุมน้ํา คือ หนวยพื้นท่ีหนึ่งท่ีประกอบดวยทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และท่ีมนุษยสรางข้ึน
เปนคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต หรือสังคมส่ิงแวดลอม ระบบลุมน้ํา
ประกอบดวยทรัพยากรเหลานี้อยูปะปนรวมกันอยางกลมกลืนจนมีเอกลักษณและพฤติกรรมรวมกนั
เปนลุมน้ําท่ีมีลักษณะและแสดงบทบาทเฉพาะ จึงมักเรียกลุมน้ําเปนทรัพยากรลุมน้ํา หรือระบบ
ทรัพยากร (กรมทรัพยากรน้ํา, 2552) นอกจากน้ี กรมทรัพยากรน้ํา (2552) ไดใหความหมายของ 
พื้นท่ีลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพ้ืนท่ีซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา (topographic divide) เปนพื้นท่ี
รับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้น ๆ เม่ือฝนตกลงมาในพื้นท่ีลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสาย
ยอย ๆ (sub-order) แลวรวมกันออกสูลําธารสายใหญ (order) และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก 
(mainstream) จนไหลออกปากน้ํา (outlet) ในท่ีสุด คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบง
พื้นท่ีประเทศไทยออกเปนลุมน้ําสําคัญ 25 ลุมน้ํา และแบงออกเปนลุมน้ํายอย 254 ลุมน้ํายอย มีพื้นท่ี
ลุมน้ํารวมท้ังประเทศประมาณ  511,361 ตร.กม. ลุมน้ํายอยแมขะนาดจัดอยูในกลุมลุมน้ํา  
เจาพระยา-ทาจีนมีลุมน้ําปงเปนลุมน้ําหลัก มีจํานวนลุมน้ําสาขาท้ังหมด 70 ลุมน้ํา และลุมน้ํายอย
แมขะนาดเปนลุมน้ํายอยท่ีแบงยอยถัดจากลุมน้ําสาขา 70 ลุมน้ําดังกลาว (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2551) 

น้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตคือ มนุษย สัตว และพืช ปจจุบันสภาพ
ภูมิอากาศของโลกและพฤติกรรมการใชน้ําของมนุษยเปล่ียนแปลงไป มีการใชทรัพยากรน้ําท่ี
ฟุมเฟอยเกินขีดความสามารถที่จะเปนไปได  สํานักงานวุฒิสภา  (2546) กลาววา  น้ํ า เปน
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมนุษยไมสามารถสรางข้ึนมาไดเอง หรือลดปริมาณท่ีมีอยูในธรรมชาติเองได
ตามความตองการ บางปฝนตกชุกตอเนื่องจนเกิดความเสียหายจากนํ้าทวมทรัพยสิน ชุมชนที่อยู
อาศัย และพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ หรือบางปฝนแลงจนไมสามารถแบงปนน้ําใชไดอยางท่ัวถึงทําให
เกิดปญหาการแยงชิงน้ําเพื่นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ทําใหเกิดการกระทบตอวิถีชีวิต      
ความเปนอยูของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ 
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2.2 ปญหาทรัพยากรน้ํา 

ปจจุบันไดเกิดปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําข้ึนท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศ เจริญ (2548) ได
อธิบายถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาทรัพยากรน้ําวาไดมีการใชประโยชนจากนํ้าอยางเสรีโดยไม
คํานึงถึงผลเสียหลายประการที่อาจจะตามมา เชน การขาดแคลนน้ํา อุทกภัย มลพิษทางน้ํา และ   
การแกงแยงน้ํา รวมไปถึงสภาพความเส่ือมโทรมของดินซ่ึงปญหาท้ังหมดไดทวีความรุนแรงข้ึน
อยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเกี่ยวของกับปญหาของทรัพยากรน้ําเฉพาะใน 2 
ประเด็นหลัก คือ  

2.2.1 ปญหาภัยแลงและการขาดแคลนน้ํา 

ภัยแลง (Droughts) คือ ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งเปนเวลานาน 
จนกอใหเกิดความแหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2550) 

 ปญหาการขาดแคลนนํ้าในประเทศไทยโดยสวนใหญเปนการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ปจจุบันประชาชนทุกพื้นท่ีมีความตองการใชน้ําเพิ่ม
มากข้ึน แตปริมาณนํ้าที่ใชไดนั้นไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะในฤดูแลง หลายพื้นท่ี
ประสบปญหาภัยแลง แมกระทั่งพื้นท่ีลุมน้ําบางแหงท่ีเปนแหลงตนน้ําลําธาร สภาพปญหาท่ีสําคัญ
ของการขาดแคลนนํ้า เชน   

1) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงหากปใดมีปริมาณฝนตกนอย 
หมดฤดูฝนเร็วกวาปกติ ฝนไมตกตามฤดูกาล ฝนตกไมกระจายอยางสมํ่าเสมอ หรือฝนท้ิงชวง
ยาวนาน ซ่ึงท้ังหมดเปนเหตุทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าและเกิดความแหงแลง 

2) ความตองการใชน้ํามีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากการพัฒนาและจํานวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึน เปนเหตุใหมีความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ของ
ทุกภาคเพิ่มมากข้ึนทุกป ประกอบกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมและภาค
ธุรกิจบริการทําใหเกิดการแยงน้ําใชในสาขาการผลิตตาง ๆ มากยิ่งข้ึน 

3) การกักเก็บน้ําในแหลงน้ําตามธรรมชาติและท่ีกอสรางไวไมเพียงพอ ถาปใดมีฝนตกนอย
ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักก็จะนอยตามไปดวย ถึงแมรัฐบาลจะมีนโยบายกอสรางแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพิ่มมากข้ึนการขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําผิวดินเนื่องมาจากสภาพภูมิ
ประเทศ แหลงน้ํา สภาพสังคม และส่ิงแวดลอมไมเอ้ืออํานวยหรือมีอุปสรรคในการพัฒนาเหลานี้
เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการเก็บกักน้ําไวใชไมเปนไปตามเปาหมาย จึงมีน้ําไมเพียงพอกับความ
ตองการเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ในฤดูแลง 
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4) แหลงน้ําธรรมชาติ เชน หนอง คลอง บึง ท่ีเคยใชเปนแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกและ
อุปโภคบริโภคมักต้ืนเขิน 

5) การทําลายปาตนน้ําลําธารและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

6) คนขาดจิตสํานึกและขาดความรับผิดชอบตอการจัดการ สภาพปญหาการขาดแคลนนํ้า 
มีสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การบุกรุกพื้นท่ีปาไมเพื่อทําไรเล่ือน
ลอย การลักลอบตัดไม และอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากสภาพตามธรรมชาติ เชน ฝนไมตกตาม
ฤดูกาล การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การเปล่ียนแปลงระดับน้ําทะเล การเกิดภัยธรรมชาติ หรือการเกิด
ปรากฏการณ “เอลนินโญ” ท่ีทําใหเกิดสภาวะฝนแลงข้ึนในประเทศไทยในบางป  

2.2.2 ปญหาอุทกภัยหรือน้ําทวม 

อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะน้ําทวมหรือน้ําทวมฉับพลัน มีสาเหตุมาจาก
การเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550) ปญหาน้ําทวมและ
อุทกภัยสวนใหญข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ีและความผิดปกติของธรรมชาติ แตในบางพ้ืนท่ีการกระทํา
ของมนุษยมีสวนสําคัญท่ีทําใหการเกิดอุทกภัยมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนดวยสาเหตุสําคัญ คือ  

1) การเกิดฝนตกหนักจนทําใหเกิดอุทกภัย ทําใหน้ําหลากเขาทวมพื้นท่ีลุมน้ําอยาง
ฉับพลัน 

2) ลักษณะและสวนประกอบตามธรรมชาติของพื้นท่ีลุมน้ํา ไดแก รูปราง ขนาด     
ความยาว และความกวางของพื้นท่ีลุมน้ําโดยเฉล่ีย ระดับความสูง ความลาดชันของพื้นท่ีลุมน้ํา และ
ของลําน้ํา รวมท้ังแนวทิศทางการวางตัวของพื้นท่ีลุมน้ํารับกับแนวพายุพัดผาน รวมถึงชนิดของดิน 
สภาพพืชท่ีข้ึนปกคลุมพื้นท่ีลุมน้ํา ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการรวมตัวและการทับถม
ของดินตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหการไหลซึมของน้ําลงในดินมีปริมาณมากนอยแตกตาง
กัน เหลานี้ลวนมีอิทธิพลโดยตรงตอการเกิดน้ําทาและการเกิดน้ําทวมตามพื้นท่ีราบลุมตาง ๆ  

3) การบุกรุกแผวถางปาไม เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดอุทกภัยน้ําทวมอยางฉับพลันใน
บริเวณพื้นท่ีตอนลาง ความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีตนน้ําลําธารท่ีเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยมีเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน สาเหตุใหญเกิดข้ึนเนื่องจากผูคนบุกรุกแผวถางปาไมเพื่อนําท่ีดินมาใช
ทําการเกษตร ทําไรเล่ือนลอย และเพื่อประโยชนสวนตน และการสรางส่ิงกอสรางในบริเวณพื้นท่ี
ตนน้ําลําธารโดยขาดการควบคุมท่ีดี ตลอดจนการใชท่ีดินท่ีไมเหมาะสมตามสมรรถนะของท่ีดิน 

4) การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมจากการกระทําของมนุษย เปนเหตุใหพื้นท่ีไดรับ
ความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากสภาวะแวดลอมของพื้นท่ีบริเวณนั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปจาก
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สภาพเดิม โดยไมมีการควบคุมการใชท่ีดิน ไดแก การขยายตัวของเขตชุมชน และการทําลายระบบ
ระบายนํ้าท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เปนตน รวมถึงการกอสรางบานเรือน ถนน และส่ิงกอสรางตาง ๆ กีด
ขวางทางน้ําไหลหรือบุกรุกทางน้ํา จนทําใหแมน้ําลําธารมีสภาพต้ืนเขิน 

5) น้ําทะเลหนุน โดยท่ัวไปพื้นท่ีราบลุมสองฝงแมน้ําท่ีอยูหางจากปากอาวหรือทะเลไม
มากนัก ระดับน้ําบริเวณนั้นมักจะอยูในอิทธิพลของน้ําข้ึน-น้ําลงอันเนื่องมาจากระดับน้ําทะเลหนุน
ตลอดเวลา 

6) แผนดินทรุด เกิดจาก การสูบน้ําจากแหลงน้ําบาดาลข้ึนมาใชในปริมาณมากในแตละ
ป สงผลใหแรงดันของน้ําในแหลงน้ําบาดาลที่ระดับลึกนั้นมีคาลดตํ่าลง จากน้ันน้ําในช้ันดินซ่ึงทับ
ถมอยูบนช้ันกรวดทรายท่ีเปนแหลงน้ําบาดาล จะถายเทไหลเขาไปในชั้นกรวดทรายดานลางตาม
ธรรมชาติ เม่ือน้ําในชองวางของดินสูญหายไปมากขึ้น ๆ ช้ันดินดังกลาวจะคอย ๆ ยุบตัวลงทีละ
นอยจนเกิดแผนดินทรุดทําใหผิวดินเปนแองมีระดับตํ่ากวาปกติเปนบริเวณกวาง 

7) การบริหารจัดการท่ีไมมีความชัดเจนท้ังในข้ันตอนและกรอบการทํางานเพื่อแกไข
บรรเทาปญหาใหเบาบางลง โดยรัฐบาลไมมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองนี้ อีกท้ังหนวยงานของ
รัฐท่ีมีภาระงานเก่ียวกับเร่ืองน้ํามีจํานวนมากในหลายสังกัดทําใหไมมีเจาภาพในการแกไขปญหา
อุทกภัยท่ีชัดเจนท่ีประชาชนหวังพึ่งพาได (สํานักงานวุฒิสภา, 2546) 

ปญหาภัยแลงและอุทกภัยเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลตอการดํารงชีวิต ท้ังการสูญเสียชีวิต
ทรัพยสิน พื้นท่ีเกษตรกรรม และโครงสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ รัฐบาลตองสูญเสียเงินในการจาย
คาชดเชย พัฒนา และฟนฟูพื้นท่ีท่ีเกิดความเสียหายจํานวนมหาศาลหลังการเกิดปญหาภัยแลงและ
อุทกภัยแตละคร้ัง ดังนั้น การศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลงและอุทกภัยทําใหทราบสาเหตุ
เพื่อหาวิธีการปองกันแกไขและบรรเทาปญหา ลดความรุนแรง ตลอดจนการสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  

มีการศึกษาถึงปญหาทรัพยากรน้ําท่ีขาดการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดี เชน ดวงพร (2548) 
ไดศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา สภาพการใชประโยชน และการมีสวนรวมตอการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของชุมชนท่ี บานปงไคร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยใชวิธีการสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวม บานปงไครใชน้ําท้ังในครัวเรือนและทํา
การเกษตร โดยมีการจัดการนํ้าดวยภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรม และการมีสวนรวม ตอมา        
การจัดการน้ําของชุมชนเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีระบบการเกษตรแผนใหมเขามาแทนท่ีการเกษตร
แบบดั้งเดิม ชาวบานจึงประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะในฤดูแลง 
พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการน้ํา ไดแก การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
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ระบบการผลิต ขาดการจัดสรรน้ําอยางถูกตองและเหมาะสมภายในหมูบาน ทําใหมีปญหาน้ําไม
เพียงพอตอความตองการ ซ่ึงภายใตระบบการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดีและมีประสิทธิภาพควรตองลด
หรือขจัดปญหาความขัดแยงใหหมดไป ดังเชนการศึกษาของ อภิญญา (2547) ซ่ึงไดศึกษาเร่ือง    
การจัดการความขัดแยงขององคกรเหมืองฝายชวงฤดูแลงในลุมน้ําแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุความขัดแยงในการจัดการน้ําในชวงฤดูแลง และศึกษาวิธีการจัดการ
ความขัดแยงขององคกรเหมืองฝายปายางกับเหมืองฝายโพธนาราม ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหนวยงานที่เกี่ยวของและขอมูลภาคสนามใชวิธีการสังเกต
สัมภาษณองคกรเหมืองฝาย กลุมเกษตรกร และหนวยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา 
ความขัดแยงในการจัดการน้ําชวงฤดูแลงขององคกรเหมืองฝายปายางกับเหมืองฝายโพธนารามเกิด
จากสาเหตุ (1) การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี (2) การเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง
วิศวกรรมของเหมืองฝายและการบํารุงรักษาไมดี และ (3) การบริหารจัดการองคกรเหมืองฝายไมมี
ประสิทธิภาพ การจัดการปญหาความขัดแยงใชวิธีการแบบประนีประนอมและแกไขปญหาเปน
กรณี ๆ โดยผูนําไมมีกฎระเบียบขอตกลงของระบบเหมืองฝาย ยิ่งกวานั้น สมาชิกผูใชน้ําและผูนํายัง
ขาดความสนใจตอปญหาการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินในชวงฤดูแลง การแกไขจึงไมไดผลเทาท่ีควร 

2.3 การจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

การจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค
เปนงานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอประชาชนและเกษตรกรใหสามารถทําการเกษตรไดอยางสมบูรณ
ตลอดป ในปจจุบันพื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญของประเทศเปนพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานซ่ึง
อาศัยน้ําฝนและนํ้าจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสมํ่าเสมอและผลผลิตไมดี
เทาท่ีควร ในป พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ในดานการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะดาน          
การจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีทรงใหความสําคัญมากเปนพิเศษเกี่ยวกับภัยแลงและน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภควาเปนปญหาท่ีรุนแรงและสําคัญท่ีสุด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551) ซ่ึงจะ
เห็นไดวาทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหลงน้ําไวหลายโครงการ 
เชน  

1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ไดแก เข่ือน อางเก็บน้ํา 
และฝายทดน้ํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการจัดการแหลงน้ําขนาดตาง ๆ จํานวนมาก
ท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ 

2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ํา  
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3) โครงการระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีน้ําทวม 

4) โครงการบรรเทาอุทกภัย 

5) การจัดการทรัพยากรน้ําในลักษณะ เข่ือนระบายนํ้า งานขุดลอกหนองและบึง และงาน
สระเก็บน้ํา 

6) การจัดการทรัพยากรน้ําในบรรยากาศ ไดแก การทําฝนเทียม หรือฝนหลวง และเคร่ือง
ดักหมอก 

หลักสําคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําคือตองแกไขปญหาความแหงแลงอันเนื่องมาจาก
สภาพของปาไมในพื้นท่ีตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม และลักษณะดินท่ีเปนดินปนทราย หรือการขาดแหลง
น้ําจืด การจัดการทรัพยากรน้ําโดยการพัฒนาแหลงน้ํานั้นมีหลักและวิธีการที่สําคัญ คือ รูปแบบ  
การพัฒนาแหลงน้ําตองเหมาะสมกับรายละเอียดของสภาพภูมิประเทศแตละพื้นท่ี และควรตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ิน หลีกเล่ียงการสรางปญหา   
ความเดือดรอนใหกับคนในพ้ืนท่ี ไมวาประโยชนทางดานเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมี        
ความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ ประชาชนตองไดรับความชวยเหลือและผลประโยชนอยาง
เทาเทียมกัน ประชาชนควรมีสวนรวมกับองคกรภาครัฐ ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมของตนเอง 
และมีความหวงแหนในการดูแลบํารุงรักษาส่ิงกอสรางนั้นตอไป 

สํานักนายกรัฐมนตรี (2548) ระบุวา รัฐบาลไดกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2548 – 2551 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของการจัดการน้ําอยางเปน
ระบบ มีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรคือ การบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ํา น้ําทวม และคุณภาพน้ํา รวมทั้งการแกไขปญหาความยากจนโดยการมีสวนรวมของ
ทองถ่ินและเอกชน ชมวิว (2543) กลาววา การจัดการทรัพยากรน้ํา เปนการจัดหาน้ํา การใช
ประโยชน และการควบคุมสภาพแวดลอมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําใหเกิดความสมดุลและใชประโยชน
ไดตลอดไป ขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการจัดการทรัพยากรน้ํา คือ ขอมูลทรัพยากรน้ําท่ีมีอยู (water 

supply) ความตองการน้ํา (water demand) และขอมูลสภาวะแวดลอมของลุมน้ํา เม่ือทราบขอมูล
เหลานี้แลวจึงจะสามารถวางแผนการจัดการและพัฒนาแหลงน้ําได  

การพัฒนาแหลงน้ํา จึงเปนส่ิงจําเปนควบคูกับการพัฒนาประเทศตราบใดท่ีการเพิ่มของ
ประชากรยังมีอยู ความตองการใชน้ําจะมีเพิ่มมากข้ึนตามลําดับท้ังในรูปของการใชน้ําเพื่อการยังชีพ 
และเพื่อการกอใหเกิดรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ําเพื่อการเกษตรซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของ
เกษตรกร ภาคเกษตรกรรมซ่ึงมีความตองการใชน้ํามากท่ีสุด จําเปนจะตองมีการจัดการและพัฒนา
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แหลงน้ําท่ีเปนรูปแบบท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถมีน้ําใชอยางเพียงพอตลอดฤดูกาลได 
ดังนั้น งานพัฒนาแหลงน้ํากับการเกษตรจึงตองดําเนินการควบคูกันไป จึงจะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการที่เพิ่มมากข้ึนได  

การพัฒนาแหลงน้ํา หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําตาง ๆ ใหมีคุณภาพหรือใช
ประโยชนไดสูงสุดหรือกอสรางแหลงน้ําข้ึนใหมเพื่อแกปญหาในดานทรัพยากรน้ําใหกับประชาชน 
ท้ังการแกปญหาดานอุทกภัยและภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตาง ๆ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(2551) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาแหลงน้ําเพิ่มเติมวา หมายถึงการพัฒนาหรือการจัดการ
น้ําดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา ลําธาร ลําหวย  
เปนตน ใหเกิดประโยชนสูงสุดในทุกวิถีทางเพ่ือการสาธารณูปโภค การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และ
สังคมตาง ๆ ท่ีตองอาศัยน้ําเปนพื้นฐาน ความจําเปนของการใชน้ําเพิ่มสูงข้ึนตามความตองการใน
แตละกิจกรรม การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําจึงถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมหรือพื้นท่ีท่ี
ตองอาศัยน้ําเปนปจจัยสําคัญ เล็ก (2550) กลาววา การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อนําน้ําไปใชใน
กิจการดานตาง ๆ งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรจัดวาเปนงานท่ีมีความสําคัญและประโยชน
อยางยิ่งในการชวยใหเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูก และเล้ียงสัตวใหไดผลผลิตมากข้ึน        
การสรางอางเก็บน้ํา เปนการพัฒนาแหลงน้ําอีกประเภทหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ การเกษตร 
อุปโภค และบริโภค กรมชลประทาน (2551) ไดอธิบายถึง อางเก็บน้ําวา เปนบริเวณที่ตํ่าท่ีน้ําไหล
จากรองน้ําหรือลําน้ําตามธรรมชาติมารวมตัวกัน โดยสรางเข่ือนปดกั้นระหวางหุบเขาหรือเนินเขา
สูง จนเกิดเปนแหลงเก็บน้ําท่ีมีขนาดตาง ๆ เรียกวา เข่ือนเก็บกักน้ํา สวนใหญมีขนาดไมสูงมาก    
ซ่ึงจะเก็บน้ําฝนท่ีตกในฤดูฝนไหลมารวมกัน เก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง สําหรับทํานา ปลูกผัก พืชไร 
และเล้ียงสัตว ใชเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําเพื่อบริโภค อางเก็บน้ําไมไดมีไวเฉพาะใชสําหรับเปน
ท่ีอาศัยของปลา กุงและสัตวน้ําอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพื้นท่ีเทานั้น แตอางเก็บน้ํายังชวยปองกัน และ
บรรเทาอันตรายจากน้ําทวมสําหรับบางพื้นท่ีท่ีต้ังอยูตามทิศทางการไหลของกระแสน้ํา 

ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํานับวาเปนหัวใจสําคัญของพื้นท่ีลุมน้ํา สภาวะการขาดแคลนน้ํา
นั้นไมใชเฉพาะในการประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรเทานั้น แตยังหมายความถึงในการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนและชุมชนดวย (วันเพ็ญ, 2541) ซ่ึงปญหาทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําสวนใหญ
นั้นเกิดทั้งจากธรรมชาติและจากผลการกระทําของมนุษย ซ่ึงไมวาจะเปนปญหาการขาดแคลนนํ้า
หรือปญหาน้ําทวม  ยอมสงผลกระทบและสรางความเสียหายตอชีวิตทรัพยสินและพื้นท่ี
เกษตรกรรมท้ังส้ิน ดังนั้นประชาชนทุกคนและหนวยงานทุกภาคสวนควรตระหนักถึงปญหา         
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ท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางปองกันแกไขปญหาทรัพยากรน้ํารวมกันอยางจริงจัง ใหเปนรูปธรรม
มากกวาท่ีเปนอยูปจจุบัน 

2.4 การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อการพัฒนา
แหลงน้ํา 

ถาวร (2548) อธิบายความหมายของ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” (Geo-Informatics 

Technology) ไววา ประกอบดวยระบบขอมูลเชิงพื้นท่ี 3 ชนิด คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System: GIS) การสํารวจขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) 
และระบบการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) โดยท่ี 

TYDAC (1987) กลาวเพิ่มเติมวา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนระบบโปรแกรมท่ีสามารถ
นําไปใชในการสรางและวิเคราะหขอมูลรูปทรงสัณฐานของวัตถุทุกอยางบนพื้นผิวโลกเกี่ยวกับ
ระบบแผนท่ี ภาพถายทางอากาศ และแผนผังตาง ๆ ของลักษณะภูมิประเทศท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และมนุษยสรางข้ึน ส่ิงเหลานี้สามารถแปลความออกมาเปนรหัสขอมูล สามารถเรียก
ออกมาใชงาน แกไข และวิเคราะหขอมูลได 

2.4.1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) เปนเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยจัดเก็บเปนฐานขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหหรือ
ดัดแปลงแกไขและแสดงผลการวิเคราะหของขอมูลนั้นในรูปแบบแผนท่ี สามารถทราบจุดอางอิงท่ี
แนนอน และมีขอมูลอธิบายผลการวิเคราะหจุดนั้น ๆ ได (Burrough et al., 1998) และผลของ
การวิเคราะหนั้นสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นท่ีตาง ๆ 
ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชในพื้นท่ีอ่ืนซ่ึงมีลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ีท่ีมีความคลายคลึงกันไดฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีนับวามีความสําคัญอยางมากสําหรับชวยผูที่
บริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเพิ่มความเช่ือม่ันในการตัดสินใจ และ
พบวาขอมูลท่ีนํามาใชในการวางแผนสวนใหญจะเปนขอมูลเชิงพื้นท่ี นักวางแผนไดประมาณวา
รอยละ 85 ของขอมูลท่ีนํามาพิจารณาในการวางแผนจะเก่ียวของกับขอมูลเชิงพื้นท่ี (Cowen and 
Shirley, 1991)  

ขอมูลเชิงพื้นท่ีและขอมูลของลักษณะทางภูมิศาสตร (geographic feature) หมายถึงส่ิง
ตาง ๆ ท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลกท้ังท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (เชน แมน้ํา พืชพรรณ) ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึน 
(ถนน ส่ิงกอสราง) หรือขอบเขตของท่ีดิน (เสนขอบเขตจังหวัด หรือแปลงท่ีดิน) ขอมูลเหลานี้
จะตองมีการจําลองและนําเขาสูฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขอมูลดังกลาวถูก
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จําลองโดยใชสัญลักษณไดส่ีลักษณะ ไดแก (1) จุด (point) แทนตําแหนงท่ีต้ังของวัตถุตาง ๆ เชน 
บอน้ํา โรงเรียน หมูบาน ฯ (2) เสน (line) แทนลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีระยะทาง เชน แมน้ํา ถนน 
(3) พื้นท่ีรูปหลายเหล่ียม (polygon) แทนขอบเขตของพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน พื้นท่ีลุมน้ํา ประเภทการใช
ท่ีดิน (4) ตัวอักษร (text) คําบรรยายท่ีใชบนแผนท่ี เชน ช่ือแผนท่ี อําเภอ จังหวัด (ศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต ,2551) ขอมูลเชิงพื้นท่ีหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ตําแหนง สถานท่ีต้ัง ระยะทาง มีสวนชวยทําใหเขาใจถึงสถานการณและการตัดสินใจดําเนินงาน
ดานตาง ๆ มากมาย เชน การวางแผน จัดการ อนุรักษ พัฒนา และฟนฟู ท้ังนี้ขอมูลดังกลาวสามารถ
แสดงถึงความสัมพันธตาง ๆ เชน การเช่ือมโยงของวัตถุหรือลักษณะทางภูมิศาสตร (connecting) 
ส่ิงใดอยูใกลกับส่ิงท่ีสนใจ (adjacent) ส่ิงใดอยูภายในบริเวณท่ีสนใจ (contained) ระยะหาง 
(proximity) ทิศทางสัมพันธ (relative position) การหาพื้นท่ี/ท่ีต้ังท่ีเหมาะสมสําหรับกิจกรรมท่ี
กําหนด  

ไดมีผูใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทําการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีจํานวนมาก เชน 
ปนเพชร (2547) ไดพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดลําดับความสําคัญของลุมน้ํา โดยใช
พื้นท่ีลุมน้ําแมขานซ่ึงเปนสาขาของลุมน้ําปงครอบคลุมพื้นท่ี 5 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม โดย  
การออกแบบสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดวยผัง UML (Unified Modeling Language) 
จากนั้นจึงสรางช้ันขอมูลพื้นท่ีขอบเขตลุมน้ําและขอมูลอุทกวิทยาอัตโนมัติจากขอมูลความสูง
เชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) รวมกับช้ันขอมูลเสนทางน้ําและแหลงน้ําอางอิงใน
มาตราสวน 1:50,000 และจําแนกตามวิธีการของ Pfafstetter (Verdin, 1997) ในการสราง
ขอบเขตและจําแนกอันดับช้ันเพื่อกําหนดรหัสลุมน้ําอยางเปนระบบ สามารถอธิบายความสัมพันธ
เชิงพื้นท่ี เช่ือมโยงขอบเขตลุมน้ําท้ังในระดับเดียวกันและตางระดับเขาดวยกันดวยชุดความสัมพันธ 
ผลการจําลองพบวา สามารถจําแนกพื้นท่ีลุมน้ํายอยได 6 อันดับซ่ึงสามารถนําไปใชสนับสนุนงาน
จัดลําดับความสําคัญของลุมน้ํายอยของโครงการวิจัยหรืองานพัฒนาอ่ืน ๆ ไดตอไป และศูนยวิจัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (2552)ไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นแบบตาง ๆ เชน ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีทรัพยากรดิน ระบบฐานขอมูลดิน
และความเหมาะสมดิน พัฒนาเปนระบบเรียกใชบนเว็บไซตเพื่อเปนประโยชนตอการสืบคน และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนทางดานการศึกษา งานวิจัย และงานวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม 
ดิน น้ํา ปาไม และทรัพยากรส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ สุรียพร และศรัณยา (2547) ได
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน-แมกลองเพื่อ   
การพัฒนา โดยทําการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ของชุมชนเช่ือมโยงขอมูลพื้นฐานเขากับระบบ
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สารสนเทศทางภูมิศาสตร และระบบการจัดการฐานขอมูล เพื่อดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล และ
ผูใชนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีภายในพ้ืนท่ีลุมน้ําใหทันสมัย และมีความถูกตอง ชวยให
สามารถวางแผน จัดการ พัฒนา และติดตามประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพทรัพยากรน้ํา
ตลอดจนทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของพื้นท่ีลุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังสามารถเก็บ
รักษาและเรียกแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว FAO (1996) กลาววา ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีมี       
ความจําเปนสําหรับงานระดับนโยบายในการวางแผนท้ังดานอนุรักษ พัฒนา และฟนฟู โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ฐานขอมูลขอบเขตพื้นท่ีลุมน้ําเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญของฐานขอมูลทรัพยากรใน
เชิงพื้นท่ีท่ีตองพัฒนาขึ้นเพื่อใหมีความชัดเจนท้ังในแงของเสนสันปนน้ําท่ีแสดงขอบเขตท่ีแนนอน
และแนวโดยรอบของพ้ืนท่ีลุมน้ํา รวมท้ังตําแหนงเชิงพื้นท่ีและสภาพกายภาพของลุมน้ํานั้น ๆ เพื่อ
ประโยชนและประสิทธิภาพในการจัดการพัฒนา  

2.4.2) การประยุกตใชระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการประเมินคุณภาพน้ํา
แกไข พัฒนา และจัดการแหลงน้ําท้ังในระดับทองถ่ินหรือภูมิภาค (ESRI, 2007)  ตัวอยางของ  
การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา เชน กรมทรัพยากรน้ํา (2549) ได
จัดทําแผนการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทรัพยากรน้ําโดยกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการและ
พัฒนาลุมน้ํายอยนํารอง 29 ลุมน้ําท่ัวประเทศ และกําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานโดย        
การประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อศึกษาความตองการน้ํา 
ความสามารถในการใหน้ํา และสมดุลของน้ํา รวมถึงศึกษาหาพื้นท่ีศักยภาพในการพัฒนาแหลงน้ํา 
การจัดการตนน้ํา และการฟนฟูแหลงน้ํา และพื้นท่ีเส่ียงภัย ตลอดจนกําหนดแผนรวมในการพัฒนา
พื้นท่ี นอกจากนี้ไดสรางฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลในเชิงพื้นท่ี เวลา ปริมาณ เพื่อเปนทางเลือกสําหรับการตัดสินใจวางแผนบริหารและพัฒนา
แหลงน้ํา 

ตัวอยางงานวิจัยท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาและพัฒนา
ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี เชน ครรชิต (2549) ไดศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชท่ีดิน ลักษณะพืช
พรรณ ความสูง ความลาดชัน ทิศดานลาด ธรณีวิทยา และดิน ของพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีศึกษาการจัดช้ัน
คุณภาพลุมน้ํา โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดอยูในรูปของแผนท่ีในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ซ่ึงเปนการรวบรวมฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการจัดการเชิงพื้นท่ี และ Sharma 

(1993) ไดศึกษาการจัดการทรัพยากรแหลงน้ําโดยใชเทคนิคการสํารวจขอมูลจากระยะไกลรวมกับ
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยรวบรวมขอมูลกายภาพ การใชประโยชนท่ีดิน และชนิดดินจาก
แผนท่ีแลวนํามาทับซอนโดยเลือกบริเวณชายฝงบริเวณท่ีทรายมีการทับถมซ่ึงเกิดจากการพัดพาของ
คล่ืน และบริเวณหินแข็งของ Kerala, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh และ Kamataka 

States ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดของขอมูลเพื่อเสนอแนะและอธิบายเกี่ยวกับบริเวณท่ีศึกษา 

Wan and Baban (2000) ไดทําการศึกษาเพื่อหาตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
สรางอางเก็บน้ําโดยใชขอมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในพื้นท่ีเกาะลังกาวี 
ประเทศมาเลเซีย โดยพัฒนาเง่ือนไขเพ่ือหาพ้ืนท่ีต้ังอางเก็บน้ํารวมกับปจจัยทางดานภูมิประเทศ 
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา ความสัมพันธระหวางจุดและตําแหนงท่ีต้ัง การใชท่ีดิน ชนิดพืชพรรณ และ
การตั้งถ่ินฐาน ขอมูลภาพจากดาวเทียมและลักษณะธรณีวิทยา และแผนท่ีระดับความสูงถูกนํามา
วิเคราะหและสรางเปนช้ันขอมูลเพื่อใชกําหนดเงื่อนไขพื้นท่ีต้ังอางเก็บน้ํา (ตารางท่ี2-1) โดยใช
โปรแกรม IDRISI วิ เคราะหขอมูลในรูปฐานขอมูลราสเตอร  เพื่อกําหนดเง่ือนไขโดยใช              
วิธี Boolean ใหความสําคัญและน้ําหนักเทากันในทุกช้ันขอมูล และวิธี WLC (Weighted Linear  

Combination)  รวมน้ําหนักเชิงเสนโดยจัดกลุมช้ันขอมูล  และเรียงตามลําดับความสําคัญ            
ผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดของตําแหนงท่ีเหมาะสมในการสรางอางเก็บน้ํา 6 แหง ไดแก 
Limbong, Ulu Melaka, Upper Ayer Tawar, Lower Ayer Tawar, Batu Asah และ 
Langkanah การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาหลักเกณฑหรือเง่ือนไขสําหรับพื้นท่ีเหมาะสม
ในการสรางอางเก็บน้ํา จากลักษณะกายภาพ ส่ิงแวดลอม และลักษณะทางเศรษฐกิจบนเกาะลังกาวี 
นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing)        
เปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนในการสราง จัดการ และจัดลําดับช้ันขอมูลใหมีความถูกตองเพื่อใหได
ตําแหนงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการสรางอางเก็บน้ํา ตลอดจนชวยในกระบวนการวางแผน 

ตารางท่ี 2-1 เกณฑการกําหนดตําแหนงอางเก็บน้ํา  

เกณฑเง่ือนไข การพิจารณา 
(1) ไมอยูในเขตหรือใกลเคียงพ้ืนที่ที่มีการต้ังถ่ินฐานที่อยูอาศัย ปลอดภัย 
(2) อยูบนหินแกรนิตหรือหินแปร ปลอดภัย 
(3) หลีกเล่ียงพ้ืนที่ปาสงวน ทรัพยากร/สิ่งแวดลอม 
(4) หลีกเล่ียงพ้ืนที่ที่มีระดับการเกษตรเขมขนและความเปนเมืองสูง ทรัพยากร/สิ่งแวดลอม 
(5) มีระดับความสูงระหวาง 25-90 เมตร กําลังนํ้า/เศรษฐกิจ 
(6) มีมุมความลาดชัน 0o-11o สิ่งแวดลอม/ปลอดภัย 
(7) มีพ้ืนที่เพียงพอรับนํ้าที่เพียงพอกับความตองการ การบริโภค/เศรษฐกิจ 

ที่มา : Wan and Baban (2000) 
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การพัฒนาแหลงน้ําเปนวิธีการหนึ่งท่ีใชแกปญหาการขาดแคลนน้ําโดยการพัฒนาแหลง
น้ําเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตองตรงกับประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน การพัฒนา
แหลงน้ํามีหลายประเภท ไดแก อางเก็บน้ํา สระเก็บน้ํา หนอง คลอง บึง ฝายทดนํ้า คลองสงน้ํา และ
งานสูบน้ํา (เล็ก , 2550) ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท้ังขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็กเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรน้ําท่ีมีแตกตางกันในแตละพื้นท่ี เชน การกอสราง
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก คือโครงการขุดสระและระบบประปาหมูบานสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนได เพราะเปนโครงการท่ีมีขนาดเล็ก และมีการใช
งบประมาณในการกอสรางท่ีไมมากนัก และประชาชนสามารถมีสวนรวมต้ังแตการเร่ิมโครงการ 
เชน การกําหนดท่ีต้ังโครงการ ประเภทโครงการและเม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ประชาชน
สามารถดูแลและบํารุงรักษาได โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการใหคําแนะนํา
ดานการบริหารจัดการ โดยมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชศึกษา และกําหนดปจจัยท่ีใช
วิเคราะหความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําประเภทตาง ๆ เชน อางเก็บน้ําขนาดเล็ก       
สระเก็บน้ํา ระบบประปาหมูบาน ดังนั้น ในการหาพื้นท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาแหลงน้ํา และ
กอสรางโครงการตาง ๆ ในพื้นท่ีควรมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาชวยในการกําหนด
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอไป 

2.4.3) การวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 

การวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสมในการสรางแหลงกักเก็บน้ําใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรซ่ึง
ประกอบดวยชุดเคร่ืองมือท่ีสามารถเก็บรวบรวม รักษา และสืบคนขอมูล เพื่อวิเคราะห และ        
การแสดงผลขอมูลเชิงพื้นท่ีใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของงาน ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธ
ของขอมูลเชิงพื้นท่ีท้ังหลายสามารถวิเคราะหใหส่ือความหมายในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ

กับชวงเวลาได (สดุดี, 2552) โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) สามารถนําเขาขอมูล

เชิงพื้นท่ีหลายช้ันขอมูล (layer) มาซอนทับกัน (overlay) เพื่อทําการวิเคราะหและกําหนดเง่ือนไข
ตาง ๆ อาจเปนการเรียกคนขอมูลอยางงาย หรือซับซอน เชน โมเดลทางสถิติ หรือโมเดลทาง
คณิตศาสตร ท้ังนี้เนื่องจากช้ันขอมูลตางๆ ถูกจัดเก็บโดยอางอิงคาพิกัดทางภูมิศาสตร มีการจัดเก็บ
อยางมีระบบและประมวลผลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ผลท่ีไดจากการวิเคราะห คือช้ันขอมูลหนึ่ง
ท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากช้ันขอมูลต้ังตน 

การวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีหลายรูปแบบ การซอนทับขอมูลเปนรูปแบบ
หนึ่งของการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีหลายช้ันขอมูลรวมกัน โดยขอมูลเหลานั้นมีคุณลักษณะ
แตกตางกันและตองอยูในบริเวณพื้นท่ีเดียวกัน ผลจากการวิเคราะหทําใหไดช้ันขอมูลใหมท่ีเปน
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สารสนเทศเพ่ิมเติมหรือเปนคําตอบสําหรับปญหาของพื้นท่ีนั้น ๆ  เชน การวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสม
ในการสรางอางกักเก็บน้ํา โดยช้ันขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหรวมกันประกอบดวยช้ันขอมูลปริมาณนํ้า 
ช้ันคุณภาพลุมน้ํา ช้ันหินอุมน้ํา คาความลาดชัน คาความสูง ชนิดดิน การซาบซึมน้ํา การระบายน้ํา 
การชะลางพังทลาย ประเภทการใชท่ีดิน ปริมาณตะกอน และชนิดหิน (ฐานราก) ภาพที่ 2-1 แสดง
ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีดวยการซอนทับขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

 

 
             

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีดวยการซอนทับขอมูล 

ในการซอนทับขอมูลเชิงพื้นท่ีมีกระบวนการคํานวณโดยใชหลักพีชคณิตบูลีน (Boolean 

algebra) ซ่ึงอาศัยหลักการพื้นฐานทางตรรกะท่ีสามารถใหผลออกมา 2 คา คือ จริง (true) และ เท็จ 
(false) และในการวิเคราะหความเหมาะสมเชิงพื้นท่ีจะสามารถใหผลออกมา 2 คา เชนกัน คือ 
เหมาะสม (suitable) และไมเหมาะสม (non-suitable) สวนจะมีคาเหมาะสมมากหรือนอยนั้น
ข้ึนอยูกับความกวางของขอมูลและการกําหนดที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค ซ่ึงมีตัวดําเนินการ คือ 
NOT, AND, OR และ XOR โดยกําหนดใหมีพื้นท่ี A และ B เม่ือใชตัวดําเนินการแบบตาง ๆ 
กระทํากับพื้นท่ี A และ B จะไดผลลัพธดังภาพท่ี 2-2  

 
             ภาพท่ี 2-2 ตัวอยางผลจากการใชตัวดําเนินการแบบพีชคณิตบูลีน 

การซอนทับขอมูลเชิงพื้นท่ี 

พ้ืนที่เหมาะสมในการสราง
อางกักเก็บนํ้า 
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2.5 การประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา 

2.5.1 การประเมินคุณภาพท่ีดิน 

การประเมินคุณภาพท่ีดินในหลักการของ FAO (1976) มี 2 รูปแบบ คือ 

1) การประเมินท่ีดินทางดานคุณภาพ (Qualitative Land Evaluation) หรือเรียกวา
การจําแนกความเหมาะสมของท่ีดินในเชิงคุณภาพ (Qualitative Land Suitability 

Classification) เปนการประเมินเชิงคุณภาพหรือกายภาพวาท่ีดินนั้น เหมาะสมเพียงใดตอการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ  

2) การประเมินทางดานปริมาณหรือดานเศรษฐกิจ (Quantitative Land Evaluation 
หรือ Economic Evaluation) ซ่ึงจะใหคาตอบแทนในรูปผลผลิตท่ีไดรับ ตัวเงินในการลงทุน และ
ตัวเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรับ 

เริงศักดิ์ (2542) ไดอธิบายข้ันตอนการดําเนินงานในการประเมินท่ีดินเพื่อใชประโยชน
อยางใดอยางหนึ่งตามลําดับ ดังนี้ 

1) การพิจารณาเบ้ืองตน (Initial Consultation) เพื่อศึกษาขอมูลเบ่ืองตนท่ีจําเปน
สําหรับการประเมินท่ีดิน 

2) การจัดทําหนวยแผนท่ีดิน (Land Unit) และรวบรวมขอมูลคุณภาพของท่ีดิน 
(Land Quality) สําหรับหนวยท่ีดินแตละหนวย 

3) การกําหนดประเภทการใชท่ีดิน (Land Utilization Type) เปนการประเมินหนวย
ท่ีดินนั้น ๆ วามีความเหมาะสมกับประเภทการใชท่ีดินรูปแบบใดบาง ท่ีควรพิจารณาสําหรับพื้นท่ี
ศึกษา พรอมท้ังความตองการใชท่ีดิน (Land Use Requirement) แตละประเภท  

4) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับประเภทการใชท่ีดิน โดยวิธี         
การเปรียบเทียบคุณภาพของที่ดินสําหรับหนวยท่ีดินแตละหนวย กับความตองการของการใชท่ีดิน 

5) การจัดทําแผนท่ี และรายงานผลการประเมินท่ีดินสําหรับประเภทของการใชท่ีดินท่ี
อยูในความสนใจ 
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2.5.2 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน  

จากหลักการของ FAO (1983) ไดจําแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเปน 2 อันดับ 
(order) คือ อันดับท่ีเหมาะสม (order S; Suitability) และอันดับท่ีไมเหมาะสม (order N; Non-

Suitability) และจาก 2 กลุมดังกลาว สามารถแบงยอยออกเปน 4 ช้ัน (class) ดังนี้ 

S 1     หมายถึง ช้ันท่ีมีความเหมาะสมมาก (highly suitable) 

S 2     หมายถึง ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitable) 

S 3     หมายถึง ช้ันท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (marginally suitable) 

N       หมายถึง ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (non-suitable) 

ช้ันความเหมาะสมท้ัง 4 ช้ัน สามารถกําหนดโดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลผลิตตาม
หลักเกณฑเดียวกับการกําหนดคาพิสัย โดยใชฐานดังนี ้

S 1     =   80 – 100 %  

S 2     =   40 – 80 %  

S 3     =   20 – 40 %  

N       =   นอยกวา 20%  

ประเมินจากการคํานวณทางคณิตศาสตรของคุณลักษณะท่ีดินโดยใชการแสดงเปนตัวเลข
แลวรวมกันโดยวิธีการคูณ จากหลักเกณฑของ FAO (1983) ไดกําหนดคาตัวเลขของระดับความ
เหมาะสมของคาพิสัยไว ดังนี้   

S1     =   1.0 

S2     =   0.8 

S3     =   0.5 

N      =   0.0  

กําหนดชวงคาตัวเลขของช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน (land suitability class) ดังนี้ 

S1     =   0.8 – 1.0 เหมาะสมมาก 

S2     =   0.4 – 0.8 เหมาะสมปานกลาง 

S3     =   0.2 – 0.4 เหมาะสมเล็กนอย 

N      =   0.0 – 0.2    ไมมีความเหมาะสม 
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2.5.3 การเลือกประเภทงานพฒันาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

การเลือกประเภทของงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตองศึกษาขอมูลความตองการใช
น้ําเพื่อการเกษตร สําหรับพืชแตละชนิดจะมีความตองการแตกตางกันสภาพของแหลงน้ําเปน
ตัวกําหนดประเภทของงานพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก อางเก็บน้ํา แหลงน้ํา จะเปนน้ําผิวดินท่ีมีน้ําไหล
ตลอดป หรือมีน้ําไหลเฉพาะในฤดูฝน หรือลําน้ําซ่ึงไมมีน้ําไหลในฤดูแลง สวนสระเก็บน้ํา แหลง
น้ําเปนน้ําบนผิวดินเชนกัน เก็บน้ําไดนอยตามจํานวนดินท่ีขุดข้ึนเปนสระ ควรเปนพื้นท่ีท่ีมีระดับน้ํา
ใตผิวดินอยูต้ืน ถาเปนการสรางฝายทดนํ้า สภาพแหลงน้ําควรเปนลําน้ําหรือลําหวยท่ีมีน้ําไหล
ตลอดปหรือเกือบตลอดป ดังนั้น สภาพภูมิประเทศบริเวณท่ีจะกอสรางประเภทของงานพัฒนา
แหลงน้ํามีความสําคัญท่ีจะตองพิจารณาควบคูไปกับสภาพแหลงน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 2-1 

ตารางท่ี 2-2 ความสัมพันธระหวางประเภทงานพัฒนาแหลงน้ําท่ีเหมาะสม ภูมิประเทศท่ีเหมาะสม
และประโยชนท่ีไดรับ  

ประเภทงาน แหลงน้ําท่ีเหมาะสม 
ภูมิประเทศ 
ท่ีเหมาะสม 

พัฒนาแหลงน้าํเพื่อ 
ประโยชนการเกษตร 

งานอางเก็บน้ํา ลําน้ํา ลําธาร ลําหวยท่ีมีน้ํา
ไหล ตลอดป และลําหวยท่ีมี
น้ําไหล เฉพาะในฤดูฝน 

มีลูกเนินสองฝง
ลําน้ําอยูใกลกนั 

เพาะปลูก อุปโภคบริโภค
สําหรับคน และสัตวเล้ียง
ใชเปนแหลงเล้ียงปลา 

งานสระเก็บน้าํ รองน้ําขนาดเล็กหรือ พื้นท่ี
ลาดเอียง ท่ีมีน้ําไหลสู ท่ีตํ่า
พื้นท่ีแบนราบพื้นท่ีลุม มีน้ํา
ทวมเปนคร้ังคราว หรือพื้นท่ีท่ี
มีระดับน้ํา ใตผิวดินอยูต้ืน 

โดยท่ัวไปไม
จํากัดข้ึนอยูกบั 
สภาพแหลงน้าํ
เปนหลัก 

เพาะปลูกไดพืน้ท่ีนอย
มาก อุปโภค บริโภค
สําหรับคนและสัตวเล้ียง
ใชเปน แหลงเล้ียง ปลา 

ท่ีมา: พินิติ และคณะ (2542) 
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2.5.4 หลักการพิจารณาการดาํเนินงานพฒันาแหลงน้าํเพือ่การเกษตร 

พินิติ และคณะ (2542) กลาววา หลักการดําเนินงานในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรท่ี
ควรพิจารณา เชน ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ สภาพการขาดแคลนน้ําในแตละป 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ความตองการของประชาชน ความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคม และ
ตองคํานึงถึงความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา นอกจากนี้พบวาคุณสมบัติดินมีความเกี่ยวของกับ  
การพัฒนาแหลงน้ําเชนกัน ตัวอยางเชน มนตรี (2525) ไดอธิบายถึงคุณสมบัติดินท่ีเกี่ยวของกับ   
การพัฒนาแหลงน้ํา โดยเฉพาะคุณสมบัติทางฟสิกสซ่ึงคอนขางคงท่ี และอาจหมายถึงคุณสมบัติ     
ท่ีอาจสังเกต หรือประเมินไดจากภายนอกโดยไมจําเปนตองพิจารณาถึงสวนประกอบภายใน      
ทางเคมี คุณสมบัติดินไมไดมีความสําคัญเฉพาะตอพืชเทานั้น แตยังมีความสําคัญในดาน            
การประเมิน หรือพิจารณาการสรางแหลงกักเก็บน้ําดวย ไดแก  

1) ลักษณะเนื้อดิน  

2) ลักษณะโครงสรางของดิน  

3) อัตราการซึมผานของน้ําผานผิวดิน  ซ่ึงคาอัตราการซึมของน้ํ านี้ ข้ึนอยูกับ
องคประกอบหลายดาน เชน ลักษณะโครงสรางของดิน เนื้อดิน อุณหภูมิของนํ้าและดิน ความลึก
ของน้ําบนผิวดิน สภาพของผิวดิน และความช้ืนของดินท่ีมีอยู เปนตน หนวยท่ีใชคือ ความลึก      
ตอเวลา (นิ้ว/ชม. หรือ มม./ชม.) รวมไปถึง คาความพรุนของหิน (porosity) หมายถึง คาอัตราสวน
รอยละระหวางปริมาตรของชองวางระหวางเม็ดดินตอปริมาตรของกอนดินท้ังหมด (กรมพัฒนา
ท่ีดิน, 2546) นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ไดใหความหมายของ คาความพรุนของหิน ไววา 
หมายถึง จํานวนชองวางระหวางหิน คิดเปนเปอรเซ็นตโดยปริมาตร คาความพรุนของหิน จะเปน  
ตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในช้ันหินกักเก็บ (reservoir rock) ถาช้ันหินมีคาความพรุน     
0 - 5% จะไมสามารถเก็บน้ําไดเลย, 5 - 10% กักเก็บน้ําไดไมดี, 10 - 15% กักเก็บน้ําพอใช, 15 - 20% 
เปนช้ันหินกักเก็บท่ีดี และ 20 - 25% กักเก็บน้ําไดดีมาก 
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ตารางท่ี 2-3 คาเฉล่ียของความพรุน (Porosity) ปริมาณนํ้าใตดินท่ีได (Specific Yield)            
และความซาบซึมน้ํา (Permeability) ของดินแตละชนิด  

Material Porosity 

(%) 

Specific 
Yield 

(%) 

Permeability 
K 

(M3/d/ M2) 

Intrinsic 
Permeability

(Darcys) 

Clay 45 3 0.0004 0.0005 
Sand 34 25 41 50 
Gravel 25 22 4100 5000 
Gravel and Sand 20 16 410 500 
Sandstone 15 8 4.1 5 
Limestone, Shale 5 2 0.041 0.5 
Quartzite, Granite 1 0.5 0.0004 0.0005 

ท่ีมา : กีรติ (2539) 
 
ตารางท่ี 2-4 อัตราการซึมผานของน้ําผานผิวดินชนิดตาง ๆ  

ชนิดของดิน 
อัตราการซึมของน้ําผานผิวดนิ 

นิ้ว/ชม. มม./ชม. 
ดินเหนียว 
ดินรวนปนดนิเหนียว 
ดินรวนปนตะกอน 
ดินรวนปนทราย 
ทราย 

0.04-0.20 
0.20-0.40 
0.40-0.80 
0.80-1.20 
1.20-4.00 

1-5 
5-10 
10-20 
20-30 
30-100 

  ท่ีมา: มนตรี (2525) 

4) ความสามารถในการอุมความช้ืนของดิน ตามปกติความชื้นในดินท่ีพืชนําไปใช
ประโยชนไดนิยมบอกเปนหนวย ความลึกของนํ้าตอความลึกของดิน (นิ้ว/ฟุต หรือ มม./ซม.) ท่ีได
จากการทดลองในแปลงเพาะปลูก ถาไมสามารถวัดคานี้ในพื้นท่ีได สามารถใชคาโดยประมาณใน
ตารางท่ี 2-2 
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   ตารางท่ี 2-5 ลักษณะของเนื้อดินตาง ๆ ท่ีสามารถอุมน้ําท่ีเปนประโยชนตอพืช 

ลักษณะเนื้อดิน 
ความสามารถอุมความชื้นของดินท่ีพชืนําไปใชประโยชนได 

นิ้ว/ฟุต มม./ซม. 
ดินรวนปนทราย 
ดินรวนปนตะกอน 
ดินรวนเหนยีว 
ดินเหนียว 

1.25-1.75 
1.50-2.30 
1.75-2.50 
1.60-2.50 

1.0-1.50 
1.20-1.90 
1.50-2.10 
1.30-2.10 

   ท่ีมา: มนตรี (2525) 

2.5.5 ปจจัยและเงื่อนไขการประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน 

การกําหนดปจจัยเพื่อคํานวณหาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีมีหลายวิธีซ่ึงไมมีกฎเกณฑท่ี
แนนอน (Eastman, 1997) องคการบริหารสวนตําบลวาใหญ (2551) กลาววา ความเหมาะสมของ
ดินสําหรับการพัฒนาอางเก็บน้ําขนาดเล็ก มีหลักเกณฑในการพิจารณา ไดแก เนื้อดิน ความสามารถ
ในการใหน้ําซึมผาน ความลึกของช้ันหิน ความลึกของช้ันดินดาน ความลาดเท สภาพของ           
การระบายนํ้า ปริมาณหินหรือกอนกรวด ปริมาณหินโผล ในสวนของสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม 
ถาเปนประเภทอางเก็บน้ํา ควรเปนบริเวณเขาแคบ หรือมีสันเนินอยูใกลกัน บริเวณท่ีเก็บกักน้ํามี
ลักษณะเปนแองกวาง ทําใหไมตองสรางทํานบดินยาวเกินไปหรือสูงเกินไป ความลาดเทพื้นท่ีเฉล่ีย
ไมลาดชันมากนักเพื่อปองกันการไหลที่รุนแรงของน้ํา 

สําหรับการศึกษานี้ไดกําหนดปจจัยทางดานกายภาพ สําหรับประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อ
ศึกษาระดับความเหมาะสมของท่ีดิน ในการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 
จํานวน 12 ปจจัย คือ ปริมาณน้ํา ช้ันคุณภาพลุมน้ํา ช้ันหินอุมน้ํา คาความลาดชัน คาระดับความสูง 
ชนิดดิน การซาบซึมน้ํา การระบายนํ้า การชะลางพังทลาย ประเภทการใชท่ีดิน ปริมาณตะกอน และ
ชนิดหิน (ฐานราก) โดยไดใชวิธีการประเมินดวยการวิเคราะหซอนทับกลุมขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบ
หลายเง่ือนไข (Multi-Criteria Decision Analysis - MCDA) เปนการวิเคราะหกลุมขอมูลเชิง
พื้นท่ีเพื่อหาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตางกัน ต้ังแตดีท่ีสุดจนถึงตํ่าท่ีสุด จากนั้นใหคาคะแนนตาม
ระดับความเหมาะสมของแตละปจจัย (score of category) ตามลําดับความสําคัญ และใหคาถวง
น้ําหนักของตัวแปรแตละตัว (weight of variable)  

การกําหนดเงื่อนไข ไดกําหนดคาถวงน้ําหนักใหกับแตละช้ันขอมูล โดยช้ันขอมูลใดถูก
กําหนดคาถวงน้ําหนักมากท่ีสุด จะเปนช้ันขอมูลท่ีถูกใหความสําคัญในการวิเคราะหมากท่ีสุด 
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นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนดคาความสําคัญใหกับขอมูลแตละชนิดของแตละช้ันขอมูลไดดวย ซ่ึง
ทําใหสามารถวิเคราะหไดละเอียดข้ึน มีความเหมาะสม และงายตอการดําเนินการ  

ตัวอยางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมท่ีดินสําหรับสรางแหลงเกบ็กกั
น้ํา เชน Gismalla and Bruen (1996) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีต้ังอางเก็บน้ํา 
พบวา ควรประกอบดวย ลักษณะภูมิประเทศ อุทกวิทยา ธรณีวิทยา ดิน การใชท่ีดิน/ส่ิงปกคลุมดิน 
ระบบโครงขายถนน เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงพิจารณาปจจัยท่ีเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี
บริเวณนั้น ๆ ดวย สวน Langkawi District Council (1992) ไดกําหนดเง่ือนไขหรือปจจัยใน
การพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับสรางเข่ือนและอางกักเก็บน้ําวาควรคํานึงถึงปจจัยทางกายภาพ
และสังคม ไดแก การตั้งถ่ินฐาน ลักษณะธรณี พื้นท่ีปาไม การใชท่ีดินทางเกษตร คาความสูงของ
พื้นท่ี คาความลาดชัน และระดับความตองการใชน้ํา เชนเดียวกับการศึกษาของ สุรียพร (2545) ซ่ึง
ศึกษาประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับขุดสระน้ําสาธารณะในเขตปฏิรูปท่ีดินปาโคกผักกูด
และปาโปงแดง จ.มหาสารคามดวยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยพิจารณาจาก
คุณภาพท่ีดิน 2 ดาน คือ สภาพพื้นท่ี และสมบัติดิน ซ่ึงมีปจจัยดานสภาพพื้นท่ี คือ ความลาดชัน 
พื้นท่ีรับน้ํา และระดับน้ําใตดิน ซ่ึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับดิน คือ เนื้อดิน การซาบซึมน้ําของดิน และ                
การแพรกระจายของดินเค็ม โดยเก็บขอมูลจากการสํารวจภาคสนามและวิเคราะหขอมูลดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร แบงระดับความเหมาะสมของท่ีดินเปน 3 ระดับ คือ เหมาะสมมาก ปานกลาง 
และไมเหมาะสม จากนั้นศึกษาการตรวจสอบการใชประโยชนได (adequacy) ของขอมูลปฐมภูมิ 
ท่ีใชในการประเมิน และตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน
ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีศึกษามีระดับความเหมาะสมสําหรับการขุดสระน้ํา
สาธารณะอยูในเกณฑปานกลางถึงไมเหมาะสม โดยมีปจจัยท่ีสําคัญประกอบดวย ขนาดพ้ืนท่ีรับน้ํา 
ระดับน้ําใตดิน เนื้อดิน การซาบซึมน้ําของดิน และการแพรกระจายดินเค็ม สําหรับขอมูลทุติยภูมิ 
ไดแก ความลาดชัน เนื้อดิน และการซาบซึมน้ําของดิน มีความถูกตองอยูในเกณฑท่ีใชประโยชนได 
และผลการประเมินท่ีดินในรูปของระดับความเหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริง 
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2.6 การมีสวนรวมของชุมชน 

การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน ของ   
การพัฒนาท้ังในการแกไขและปองกันปญหา โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม รวม
กําหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ         
ทุกระดับ รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชน
และเครือขายทุกรูปแบบในพื้นท่ี (สถาบันพระปกเกลา, 2552) การมีสวนรวมของชุมชน เปน
รูปแบบของแนวคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวนทองถ่ิน และใหความสําคัญกับ
ประชาชนในทองถ่ินในฐานะเปนผูท่ีรูปญหา และความตองการของทองถ่ินตนเองดีกวาผูอ่ืน   
(กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2545) สันติ (2552) ไดอธิบายถึงท่ีมาของการมีสวนรวมของ
ชุมชนวา เปนความตองการที่จะใหประชาชนเขารวมในการพัฒนาท่ีมีมาต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซ่ึงไดปรับเปล่ียนแนวคิดของการพัฒนาจากท่ีเคย
กําหนดเปนเร่ือง ๆ มาใหความสําคัญกับการบูรณาการในทุก ๆ เร่ืองอยางเปนองครวม ซ่ึงแนวคิด
และทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันเพื่อใหเกิดความสมดุลและมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา พรอมกับปรับเปล่ียนวิธีดําเนินการใหทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาใหมากที่สุด การเขารวมในกิจกรรม อาจทําในระยะส้ันหรือระยะ
ยาวตอเนื่อง อาจกระทําในกรอบนโยบายที่กําหนด หรือทําตามความจําเปนท่ีผูอยูรวมในชุมชน     
นิรันดร (2527) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การเกี่ยวของกันทางจิตใจ และ
อารมณ ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทําให
เกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย การมีสวนรวมนี้เกิดจากแนวความคิด 6 ประการ คือ 
ความสนใจ ความหวงกังวลรวมกัน ความเดือดรอน ความไมพึงพอใจรวมกัน การตกลงใจรวมกัน
ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีปรารถนา และความศรัทธาตอบุคคล หรือ
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ นอกจากนี้ เอนก (2536) ไดกลาวถึง การมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
อยางยั่งยืนวาภูมิปญญาชาวบานกับทางเลือกจัดการดิน น้ํา ปาไม วาองคความรูใหมจากภูมิปญญา
ชาวบานไดช้ีนําใหเห็นชัดเจนกรณีท่ีชุมชนตาง ๆ สามารถรักษาระบบนิเวศชุมชน เชน มีการจัดการ
ปาชุมชน เหมืองฝาย ดิน น้ํา ปาไม ในแตละลุมน้ํายอยรวมกันไดโดยองคความรูใหมจากภูมิปญญา
ของชาวบานเกิดจากส่ิงสําคัญรวมกันหลายประการ ดังนี้ 

1) ชุมชนตาง ๆ ใหคุณคาในการใชและรักษาดิน น้ํา ปาไม อยางเช่ือมโยงเปนองครวม
เดียวกันกับวิถีชีวิตชุมชน การผลิตทางเกษตร จารีตประเพณี และระบบความเช่ือท่ีจัดปรับ และ   
สืบสานตอเนื่องกันมาควบคูกับการไดรับประโยชนรวมกันจากการใชดิน น้ํา ปาไม เหลานั้น
รวมกัน เพื่อความอยูรอด 
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2) ความหลากหลายของระบบการจัดการดิน น้ํา ปาไม และความยั่งยืน สมดุลในตัว
ทรัพยากรธรรมชาติเองจึงข้ึนอยูกับระบบคุณคา ความเชื่อ ความเขมแข็งขององคกรผูนําแตละ
ชุมชน เทคนิควิธีและระบบการเกษตรที่จะเอ้ือตอการจัดการใชและอนุรักษดิน น้ํา ปาไม แตละแหง
ภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

3) “คน” และทรัพยากร โดย “คน” ถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการดาน ดิน น้ํา ปาไม 
การพัฒนาคนและใหคนในชุมชนไดรวมกันกําหนดระบบคุณคา กําหนดกติกา และการวางแผน 
การอนุรักษดิน น้ํา ปาไม ภายใตประโยชนรวมกันตามระบบสิทธิรวมกันของชุมชน และภูมิปญญา
รวมกันของแตละชุมชนท่ีสืบสานประยุกตตอเนื่องกันมาเปนทิศทางหลักของการจัดการดิน น้ํา    
ปาไม 

4) ชุมชนท่ีสามารถจัดการดิน น้ํา ปาไม ใหยั่งยืนไดควบคูกับการอนุรักษ และยังสามารถ
ปรับตัวเขากับกระแสการเปล่ียนแปลงของระบบทุนนิยม โดยยังคงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท่ีเหมาะสมอยูได ลวนมีศักยภาพของ 3 องคประกอบหนุนเนื่องและมีบทบาทสําคัญ คือ 

- ภูมิปญญาความรูท่ีสืบสานและประยุกตไดและสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอก 

- องคกรชุมชนและกลุมผูนําท่ีมีคุณคาและภูมิปญญา 

- เวทีการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลงและบุกรุกจากภายนอก 

แนวคิดท่ีตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําในตอนตนนั้น เร่ิมจาก
ความพยายามตั้งสมาคมผูใชน้ํา แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการบริการของโครงการ
ชลประทานเปนไปดวยดีและครบถวนในการสนับสนุนน้ําใชอยางเพียงพอ ปจจุบันแนวความคิด
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการหรือพัฒนากิจกรรมตาง ๆ รวมกับภาครัฐและเอกชน
มีมิติท่ีหลากหลายข้ึน อาจเปนผลมาจากแรงกดดันของกระบวนการตอสูเพื่อสิทธิของชุมชนท่ี
พยายามเรียกรองใหประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวม การรับรูถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ขนาดใหญ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินชีวิตของตน ตัวอยางของความพยายามมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ํา เห็นชัดเจนท่ีสุดในกรณีของ         
การสรางเข่ือน การสรางอางเก็บน้ํา 

ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินเร่ืองการพัฒนาแหลงน้ํา โดยเฉพาะการ
กอสรางอางเก็บน้ําและเข่ือนขนาดเล็กซ่ึงมีผลกระทบตอประชาชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม วิถี
ชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอม จึงควรประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมาก
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ท่ีสุดโดยผานเวทีประชาคม เพื่อประชาชนจะไดรับทราบขอมูลและนําเสนอปญหาหรือขอคิดเห็น
เกี่ยวกับทําเลที่ต้ังเข่ือน ระดับกักเก็บน้ํา ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการกอสรางเข่ือน
หรือภายหลังสรางเสร็จ อันจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน และนําไปสูการใชประโยชน 
เข่ือนและอางเก็บน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2542) 

งานศึกษาการพัฒนาเครือขายปาชุมชนของตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดย
สุภาวิณี (2545) ซ่ึงประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research) พบวา การพัฒนาเครือขายชุมชนสงผลใหเกิดการพัฒนาข้ึนในชุมชนหลายดาน 
คือ การพัฒนาผูนําเดิม การเกิดผูนําใหม การพัฒนากลุมปาชุมชนในแตละหมูบาน กรรมการ
สามารถประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน และเกิดนักวิจัยชาวบาน ท้ังนี้
ประสบการณการเรียนรูเร่ืองกระบวนการมีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนใหชาวบานเกิดแนวคิด
และทักษะในการแกไขปญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดมากข้ึน 

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงน้ําจําเปนตองมีกระบวนการสรางความเขาใจ 
ทําใหชุมชนรับทราบถึงสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา ปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนตระหนัก
ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน สรางการเรียนรูรวมกัน โดยเฉพาะหลักการ เทคนิค และวิธีการตาง ๆ ท่ี
หนวยงานจากภายนอกนําเขาไปเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาแหลงน้ําในชุมชน ชุมชนควรสามารถ
ตัดสินใจรวมกับหนวยงานดังกลาวเนื่องจากอาจมีผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนโดยตรง ถาหาก
คนในพื้นท่ีไดรับการพัฒนาดานความรูและความเขาใจไปพรอม ๆ กันแลวจะสามารถสงผลดีตอ
การมีสวนรวมในการใหความรวมมือการวางแผน และดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําใหประสบ
ผลสําเร็จ อีกท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรูพื้นฐานซ่ึงเกิดจากการเรียนรูรวมกันระหวาง       
การดําเนินงานพัฒนาพรอมกับหนวยงาน องคกร หรือบุคคล ท่ีเขาไปทําการพัฒนาแหลงน้ํานั้น ๆ 
เชน ความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา การอนุรักษทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาแหลงน้ําขนาด
เล็ก ซ่ึงสามารถนําไปใชจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีของตนเองตอไปไดในอนาคต 

 

 

 


