
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา และวิจารณ  
 
4.1 ผลการพฒันาฐานขอมูลเชิงพื้นทีลุ่มน้ํายอยแมขะนาด 

จากวิธีการพัฒนาฐานขอมูล ทําใหไดฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีขนาดรายละเอียดสูงในระดับพื้นท่ี
ลุมน้ําขนาดเล็กสําหรับใชในการอธิบายลักษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรท่ีดินที่เกี่ยวของ
และมีผลกระทบตอทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ี ประกอบดวย ฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํา ฐานขอมูล
พื้นฐาน: ขอบเขตการปกครอง ตําแหนงหมูบาน และเสนทางคมนาคม ฐานขอมูลดิน ฐานขอมูล
ธรณีวิทยา ฐานขอมูลสภาพภูมิประเทศ: คาความลาดชัน (slope) คาความสูง (elevation) สามารถ
พัฒนาเปนฐานขอมูลแสดงทิศทางลาด (aspect) ภูมิประเทศแบบแสงเงา (hillshade) พื้นท่ีลุมน้ํา
แบบ 3 มิติ (viewshade) ฐานขอมูลอุทกวิทยา: เสนทางนํ้า แหลงน้ํา (ตําแหนงฝาย) ปริมาณน้ํา
เฉล่ีย และปริมาณตะกอน ฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน และฐานขอมูลอากาศ ซ่ึงฐานขอมูลที่
พัฒนาข้ึนมีลักษณะขอมูลเปนแบบจุด (point) เสน (line) หรือเสนโครงขาย (polyline) และพื้นที่
รูปหลายเหล่ียม (polygon) ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ดังกลาวเปนประโยชนสําหรับอธิบายลักษณะทาง
กายภาพและสภาพทรัพยากรท่ีดินท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบตอทรัพยากรนํ้า และวิเคราะห
ประเมินความเหมาะสมของหนวยท่ีดินสําหรับพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าตอไป 

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีถูกพัฒนาข้ึนแตละชั้นขอมูลในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) มีลักษณะดังนี้ 

1) ฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

ฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําแมยอยแมขะนาดเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญของ
ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี ตองมีความชัดเจนทั้งในแงของเสนสันปนน้ําท่ีแสดงขอบเขตท่ีแนนอนตลอด
แนวโดยรอบของลุมนํ้ายอยแมขะนาด รวมทั้งพื้นท่ีที่ครอบคลุมลุมน้ํายอยแมขะนาดท้ังหมด        
ผลการพัฒนาฐานขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด จากขอมูลระดับความสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model: DEM) มาตราสวน 1: 25,000 ทําใหไดฐานขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุม
น้ํายอยแมขะนาดที่รายละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่ลุมนํ้ายอยแมขะนาดโดยใหชื่อไฟลของ
ฐานขอมูลวา Mae ka-nad Watershed และไดสรางฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํายอยลําดับที่ 1 
ภายในลุมน้ํายอยแมขะนาดดวยวิธี Pfefstetter (Verdin, 1997) โดยใชโปรแกรมจัดลําดับชั้น และ
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วิเคราะหเครือขายลุมน้ํา L-Wshed  (ปนเพชร และคณะ, 2548) ชั้นขอมูลขอบเขตพื้นท่ีลุมน้ํายอย
แมขะนาด  มีโครงสรางขอมูลเปนพื้นที่รูปหลายเหล่ียม (polygon) และมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 155 ตาราง
กิโลเมตร (96,875 ไร) ทําใหไดขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จํานวน 3 ลําดับ คือ ขอบเขตลุม
น้ําหลักลําดับที่ 1 (ลุมน้ํายอยแมขะนาด) จํานวน 1 ลุมน้ํา ลุมน้ํายอยลําดับท่ี 2 จํานวน 6 ลุมน้ํา (ภาพ
ท่ี 4-2) และลุมนํ้ายอยลําดับท่ี 3 จํานวน 21 ลุมนํ้า (ภาพท่ี 4-3) ตามลําดับ 

 
  ภาพท่ี 4-1 ชั้นขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที่ 4-2 ชั้นขอมูลขอบเขตลุมน้ํายอยแมขะนาด (ลําดับท่ี 2) 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

แมขะนาด 

หวยปง 

หวยแมสะอูน 

แมสะแงะ 

หวยแมมะฮกึ 

แมขะนาด 

หวยมะโฮง 
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ภาพที่ 4-3 ชั้นขอมูลขอบเขตลุมน้ํายอยแมขะนาด (ลําดับท่ี 3) 

แมขะนาด แมสะแงะ 

หวยกระทิง 
หวยชางตาย 

หวยแมมะฮกึ 

หวยแมสะอูน 

หวยปง 
หวยมะโฮง 

หวยปูศกึ 

หวยตนตอง หวยผาดาน 

หวยฟาง 

หวยปาง แมขะนาด 

หวยผามุง 

หวยผกัชี 

หวยเบี้ย 

หวยเย็น 
หวยผกัหนาม 

หวยยูง 

หวยบวกแคร 

หวยปากลวย 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 



 65

2) ฐานขอมูลพื้นฐาน: ขอบเขตการปกครองอําเภอ ตําบล หมูบานและเสนทางคมนาคม 

ฐานขอมูลขอบเขตการปกครองของอําเภอและตําบล มีโครงสรางขอมูลเปนพื้นท่ีรูป
หลายเหล่ียม (polygon) แสดงขอมูลพ้ืนที่อําเภอที่อยูในขอบเขตลุมน้ํายอยแมขะนาดครอบคลุม
พื้นท่ี 1 อําเภอ คือ อําเภอแมทา (96,875 ไร) และชั้นขอมูลขอบเขตตําบล มีโครงสรางขอมูลเปน
พื้นที่รูปหลายเหล่ียม (polygon) แสดงชั้นขอมูลพื้นที่ตําบลท่ีอยูในขอบเขตลุมน้ํายอยแมขะนาด 
ครอบคลุมพื้นท่ี 2 ตําบล คือ ตําบลทากาศ และตําบลทาขุมเงิน ดังแสดงในภาพท่ี 4-4 
 

ตารางท่ี 4-1 พื้นท่ีของลุมน้ําแมขะนาดท่ีแยกออกตามฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง 

จังหวดั เนื้อที่ (ไร) อําเภอ เนื้อที ่(ไร) ตําบล เน้ือที ่(ไร) 

ลําพูน 96,875 แมทา 96,875 
ทากาศ 92,733 
ทาขุมเงนิ 4,142 

 รวมพืน้ทีลุ่มน้าํยอยแมขะนาด 96,875 

 

ฐานขอมูลหมูบานโครงสรางขอมูลเปนจุด (point) แสดงขอมูลหมูบานที่อยูในเขต
ตําบลทาขุมเงินจํานวน 3 หมูบาน คือ บานสัน บานสวนหลวง และบานปง สวนหมูบานท่ีอยูใน
ตําบลทากาศจํานวน 9 หมูบาน  คือ บานดอยแช บานแมขะนาด บานปาเลา บานผาดาน บานนาหา 
บานดอยคํา  บานปงผาง บานแมสะแงะ และบานดอยยาว แสดงชั้นขอมูลตําแหนงท่ีตั้งหมูบานท่ีอยู
ภายในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดใน ภาพท่ี 4-5  

ฐานขอมูลเสนทางคมนาคมมีโครงสรางขอมูลเปนแบบเสนโครงขาย (polyline) 

(ภาพที่ 4-6) แสดงเสนทางคมนาคมในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด ลักษณะเสนทางคมนาคม         
เริ่มต้ังแตตอนกลางของพื้นที่ลุมน้ําข้ึนไปเปนถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตสลับกันเปนระยะ 
รถยนตว่ิงไดทางเดียวไมสามารถสวนกันได ทางแคบ พื้นถนนกวาง ประมาณ 2-3 เมตร สวนพื้นที่
ตอนบนเริ่มจากท่ีติดกับตอนกลางลุมน้ําเปนถนนลูกรัง ขรุขระ แคบ สําหรับรถมอเตอรไซคเทานั้น 
พื้นถนนกวาง ประมาณ 2-3 เมตร  
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ภาพที ่4-4 ชั้นขอมูลขอบเขตการปกครองของอําเภอ และตําบล ในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

ต. ทาสบเสา 

ต. ทากาศ 

ต. ทาขุมเงิน 

จ.ลําปาง 

ต. ทาแมลอบ 
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ภาพที่ 4-5 ชั้นขอมูลหมูบานในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที ่4-6 ชั้นขอมูลเสนทางคมนาคมในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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3) ฐานขอมูลดิน 

ฐานขอมูลดินในพื้นท่ีลุมน้ําแมยอยแมขะนาดเปนขอมูลกลุมชุดดินที่พัฒนามาจากขอมูล
ของศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2550) โดยใชขอบเขตพ้ืนท่ีลุม
น้ํายอยแมขะนาดทําการตัด (clip) ขอมูล มีโครงสรางขอมูลเปนพื้นท่ีรูปหลายเหล่ียม (polygon) 
แสดงตําแหนงและพื้นท่ีขอมูลกลุมชุดดินในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดมีทั้งหมด 10 กลุมชุดดิน 
(ภาพท่ี 4-7) คือ กลุมชุดดินที่ 16, 22, 33, 38, 46C, 46D,  47, 48, 55 และ 62 เนื่องดวยสภาพ         
ภูมิประเทศของลุมนํ้ายอยแมขะนาดรอยละ 53 หรือ 82.4 ตร.กม. เปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงมีคาความลาด
ชันมากกวารอยละ 35 ลักษณะของดินโดยท่ัวไป พบวาดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินลางเปนดิน
ปนกรวดหินหรือกรวดกอนกลมมน ทําใหดินถูกกัดเซาะงาย มีการซึมน้ําอยางรวดเร็วขณะฝนตก 
และไมสามารถอุมน้ําไวไดในฤดูแลง ฐานขอมูลชุดดินของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดทั้งหมด     
เปนผลของการพัฒนา ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลสมบัติดิน ตลอดจนการสํารวจดินเพ่ิมเติม
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา โดยมีลักษณะท่ัวไปของชุดดินตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเกณฑในการพิจารณา               
ความเหมาะสมสําหรับสรางอางเก็บน้ํา ดังนี้  

กลุมชุดดินท่ี 16 เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง ละเอียดปานกลาง มีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว กลุมดินนี้เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงคอนขางราบเรียบ ตามลานตะพักน้ําระดับต่ํา การซาบซึมน้ําชา มีน้ําแชขังลึกนอยกวา 30 ซม. 
นาน 4 – 5 เดือน เปนดินลึกมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางตํ่า  

กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน และอาจพบ     
ศิลาแลงออนในดินชั้นลาง มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว 
การซาบซึมน้ําชา ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา  

กลุมชุดดินท่ี 33 เนื้อดินเปนดินทรายแปงหรือดินรวนละเอียด มีการระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง กลุมดินนี้เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมนํ้าเกา เนินตะกอน
รูปพัด หรือที่ราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณท่ีดอนที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืน
ลอนลาด เปนดินลึกมาก การซาบซึมน้ําปานกลางถึงตํ่า มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลาง 

กลุมชุดดินท่ี 38 เนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนหยาบ มีการระบายน้ําดีถึงดี       
ปานกลาง กลุมชุดดินนี้มีวัตถุตนกําเนิดเปนพวกตะกอนลํานํ้า ที่มีลักษณะการทับถมเปนชั้น ๆ ของ
ตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เปนพื้นท่ีดอน ท่ีมี
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สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ เปนดินลึก การซาบซึมน้ําปานกลางถึงต่ํา ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง 

กลุมชุดดินท่ี 46C เนื้อดินเปนดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง พบบริเวณที่ดินมี
ลักษณะเปนลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5-20 % มีการกัดกรอน
ของดินท่ีความลาดชันสูง เปนดินต้ืนมาก การซาบซึมของน้ําปานกลางถึงคอนขางเลว มีการระบาย
น้ําดี การอุมน้ําปานกลางถึงตํ่า ระดับนํ้าใตดินอยูลึกกวา 5 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า  

กลุมชุดดินที่ 46D มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินเหนียวปนลูกรังหรือกอนกรวด
ปริมาณมากกวา 35 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน และไมพบชั้นหินพ้ืนแข็ง
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน อาจพบกอนกรวด กอนหินหรือลูกรังกระจัดกระจายอยูบน
ผิวหนาดินมาก การซาบซึมของน้ําปานกลางถึงคอนขางเลว การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณของ
ดินตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 

กลุมชุดดินท่ี 47 เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก และ
พบชั้นหิน พื้นลึก 50 - 80 ซม. เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูก
คล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % เปนดินต้ืน มี การระบายน้ําดี ระดับน้ําใต
ดินอยูลึกกวา 3 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึง ปานกลาง pH 5.0-7.5 

กลุมชุดดินท่ี 48 เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด กอนกรวดขนาดใหญเปนหินกลมมน ถาเปนดินปนเศษหินมักพบ
ชั้นหินพื้นตื้น กวา 50 ซม. ดินเปนสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง พบบริเวณพื้นที่เปน
ลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3 - 25 % เปนดินตื้นมาก การระบายนํ้าดี เก็บ
กักน้ําไมอยู มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร ตลอดป  

กลุมชุดดินที่ 55 เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ในดินชั้นลางระดับความลึกตํ่า 50 ซม.ลง
ไปจะพบหินผุ ซ่ึงสวนใหญเปนหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวย ลักษณะ
พื้นที่เปนท่ีราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดเท 1 - 2 % มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง การซึม
ผานไดของนํ้า ปานกลาง คาความเปนกรดประมาณ 6.0-7.5 มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลาง  

กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อดินของชุดดินนี้ประกอบดวยพื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีความลาดชัน
มากกวารอยละ 35 งายตอการชะลางพังทลายของดิน ดินท่ีพบในบริเวณดังกลาวน้ีมีท้ังดินลึก และ
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ดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหิน
ตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหิน หรือหินพื้นโผล กระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยัง
ปกคลุมดวยปาไมประเภทตาง ๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง หรือปาดิบชื้น หลายแหงมีการทําไร
เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลาย
ของดิน จนบางแหงเหลือแตหินพื้นโผล ไดแก ชุดดินที่ลาดชันเชิงซอน (Sc) กลุมชุดดินนี้ไมควร
นํามาใชประโยชนทางการเกษตร เนื่องจากมีปญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศควร
สงวนไวเปนปาตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
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ภาพที ่4-7 ชั้นขอมูลกลุมชุดดินในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

  

      

55 

16 

48 

22 

62 

46D 

38 
48 

62 

46C 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

47 

62 
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4) ฐานขอมูลธรณีวิทยา 

ฐานขอมูลธรณีวิทยามีโครงสรางขอมูลเปนพื้นท่ีรูปหลายเหลี่ยม (polygon) แสดง
ตําแหนงขอมูลธรณีวิทยา และธรณีสัณฐานท่ัวไป (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) โดยเฉพาะขอมูล
สําคัญสําหรับเปนฐานขอมูลและปจจัยประเมินพื้นที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนที่
ลุมน้ําแมขะนาด ซ่ึงมีขอมูลกลุมชุดหินทั้งหมด 6 กลุม (ภาพท่ี 4-9) คือ h1, ng, p-h, Qa, SD(1) 

และ TRgr รวมถึงพื้นท่ีสวนท่ีไมปรากฏขอมูล (99) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กลุมชุดหิน h1 มีอายุในยุคคารบอนิเฟอรัส ชวงลางประกอบดวยหินดินดานเนื้อทราย 
หินทราย หินกรวดภูเขาไฟ หินกรวดมน และหินเชิรตสีแดง สวนชวงบนเปนพวกหินเกรยแวก หิน
อารจิลไลต และหินปูน หินยุคคารบอนิเฟอรัสวางตัวแบบรอยช้ันไมตอเนื่องเชิงมุมบนหินยุคที่แก
กวา และถูกปดทับแบบตอเนื่องดวยหินปูนที่มีซากดึกดําบรรพหอยสองฝา และฟูซูลินิด 

กลุมชุดหิน ng อายุหินอยูในยุคเทอรเชียรี พบท้ังหินชั้น หินตะกอนประกอบดวยหิน
กรวดทราย กอนกรวด หินกรวดมน ทราย หินทราย และหินดินดาน 

กลุมชุดหิน p-h อายุหินอยูในยุคเพอรโม-คารบอนิเฟอรัส ประกอบดวยหินดินดาน หิน
ทราย และหินปูน  

กลุมชุดหิน Qa อายุหินอยูในยุคควอเทอรนารี เปนตะกอนสะสมตัวท่ียังไมแข็งเปนหิน 
สวนใหญประกอบดวยตะกอน กรวด ทราย ทรายแปง ดินเหนียว ชั้นศิลาแลง และเศษหิน ท่ีผุพัง
จากหินเดิม เนื่องจากขบวนการกัดกรอนทําลายและพัดพาทางธรณีวิทยาโดยอิทธิพลของ กระแสนํ้า
และกระแสลม แลวเกิดการสะสมตัวประกอบดวยหิน กอนกรวด และทราย 

กลุมชุดหิน SD(1) อายุหินอยูในยุคไซลูเรียน – ดีโวเนียน ประกอบดวยหินเชิรต สีนํ้า
ตาลถึงสีดํา สลับกับหินทราย และหินดินดานสีเทาสลับกับหินปูนวางตัวตอเน่ืองบนหินยุคที่แกกวา 
หินปูนท่ีแทรกสลับอยูนี้มีลักษณะคลายกับหินปูนยุคออรโดวิเชียนแตมีซากดึกดําบรรพโคโนดอนต 
บงบอกอายุยุคไซลูเรียนตอนปลายถึงดีโวเนียนตอนปลายและซากดึกดําบรรพแกรปโตไลตใน
หินดินดานสีดํา ซ่ึงใหอายุชวงดีโวเนียน ความหนาของชั้นหินเหลาน้ีประมาณ 500 เมตร สวน     
ชั้นหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียนดานตะวันออก ที่ถูกแปรสภาพไปเปนหินแปรเกรดตํ่า จําพวก หิน 
ควอรต-เฟลสปาติกชีสต หินฟลไลต หินควอรตไซต หินแคลกซิลิเกตฟลไลต หินอารจิลไลต และ
หินเชิรต ซ่ึงไมพบซากดึกดําบรรพ 

กลุมชุดหิน TRgr อายุหินอยูในยุคไทรแอสซิก พบท้ังพวกหินชั้นและหินอัคนีโผล
ประกอบดวยหินไบโอไทตแกรนิต เนื้อปานกลางถึงหยาบ เนื้อเปนดอก หินมัสโคไวตแกรนิต เนื้อ
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ละเอียดถึงปานกลาง หินไบโอไทต ฮอรนเบลนด อะดาเมลไลตแกรนิต เนื้อปานกลางถึงหยาบ เนื้อ
สม่ําเสมอถึงเนื้อเปนดอก และหินทัวมาลีนมัสโคไวต แกรนิต เนื้อละเอียด 

กลุมชุดหิน 99 เปนพ้ืนที่ท่ีไมปรากฏขอมูล ซ่ึงยังไมมีหลักฐานยืนยันแนนอนวาเปนกลุม
หินในยุคใด 

ลําดับชั้นหินโดยท่ัวไปบริเวณท่ีสูงภาคเหนือคอนขางซับซอนและมีความแตกตางกัน
เฉพาะบริเวณ กลาวโดยทั่วไปแลวบริเวณนี้ประกอบดวยหินยุคตาง ๆ เกือบทุกอายุทางธรณีกาล 
นอกจากน้ีพบวารอยเล่ือนสําคัญในประเทศไทยหลายแนวดวยกัน อาทิ รอยเล่ือนตามแนวระดับ 
(strike-slip fault) ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต เชน รอยเล่ือนแมปง รอย
เล่ือนเจดียสามองค และในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใตเชน รอยเล่ือนอุตรดิตถ-
นาน รอยเล่ือนระนอง รอยเล่ือนคลองมะรุย เปนตน ซ่ึงขอมูลแนวรอยเล่ือนท่ีมีพลังหรือเปน
อันตรายเส่ียงตอการเกิดแผนดินไหวไมไดพาดผาน หรืออยูในแนวการวางตัวของภูเขาในพื้นที่ลุม
น้ํายอยแมขะนาดแตอยางใด (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) (ภาพท่ี 4-8)  

 
                            ภาพท่ี 4-8 ขอบเขตแผนเปลือกโลกของประเทศไทย และภูมิภาคใกลเคียง 
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ภาพท่ี 4-9 ชั้นขอมูลธรณีวิทยาในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

p-h 

g. 

ng 

99 

TRgr SD(1) 
99 

99 

ng 

h1 

SD(1) 
99 
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5) ฐานขอมูลสภาพภูมิประเทศ 

ฐานขอมูลสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดพัฒนาดวยขอมูลต้ังตนจาก
ขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มีโครงสรางเปนแบบกริด 
(grid) หรือแบบราสเตอร (raster) DEM เปนขอมูลสภาพภูมิประเทศชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญใน         
การพัฒนาขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํา ตลอดจนขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิประเทศ ในการศึกษาน้ี
ไดพัฒนาฐานขอมูลสภาพภูมิประเทศท่ีมีโครงสรางขอมูลเปนแบบกริด (grid) ประกอบดวย ขอมูล
ระดับความสูง (elevation) ของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยพบวาพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดมี
ระดับความสูงต้ังแต 324 เมตร ถึง 1,276 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง (mean sea level: msl) 
(ภาพท่ี 4-10) และขอมูลความลาดชัน (slope) ซ่ึงไดแสดงคาความลาดชันออกเปน 5 ระดับ (ภาพที่ 
4-11) และรายละเอียดพื้นท่ีคาความลาดชันแตละระดับ (ตารางท่ี 4-2) นอกจากนี้ ขอมูลระดับ  
ความสูงเชิงเลขนี้สามารถนําไปพัฒนาตอเปนฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพ         
ภูมิประเทศได เชน ทิศทางลาด (aspect) ตลอดจนการพัฒนาขอมูลพื้นผิวภูมิประเทศแบบแสงเงา 
(hillshade) (ภาพท่ี 4-12) และพ้ืนท่ีลุมน้ําแบบ 3 มิติ (viewshed) เพื่อใชประโยชนในการ
วิเคราะหและวางแผนพัฒนาลุมนํ้ายอยแมขะนาดไดตอไป 

 

ตารางท่ี 4-2 พื้นท่ีความลาดชันของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดแตละระดับ 

ความลาดชัน เน้ือที ่(ตร.ม.) เนื้อที ่(ไร) รอยละ 
1. 0-2 % 
2. 2-5 % 
2. 5-12 % 
3. 12-20 % 
4. 20-35 % 
5. มากกวา 35 % 

 3,320,116.0 
  5,169,173.5 
 20,000,399.1 
38,922,926.7 
79,180,990.4 
  8,500,768.3 

  2,075.1 
  3,230.7 
12,500.2 
24,326.8 
49,488.1 
  5,313.0 

2.1 
3.3 

12.9 
25.1 
51.1 
5.5 

รวม 155,094,374.1 96,934.0 100.0 
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ภาพที่ 4-10 ชั้นขอมูลสภาพภูมิประเทศ (ระดับความสูง) ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที ่4-11 ชั้นขอมูลสภาพภูมิประเทศ (ความลาดชัน) ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายอยแมขะนาด 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที่ 4-12 ชั้นขอมูลสภาพภูมิประเทศ (ระดับความสูงเชิงเลขแบบปรับแสงและเงา) 

ในพ้ืนที่ลุมนํ้ายอยแมขะนาด 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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6) ฐานขอมูลอุทกวิทยา 

 ฐานขอมูลอุทกวิทยาในพื้นท่ีลุมน้ําท่ีไดพัฒนาข้ึนประกอบดวย เสนทางน้ํา ตําแหนงฝาย 
เข่ือน ปริมาณน้ําและปริมาณตะกอนในพื้นที่ลุมน้ํา ซ่ึงพัฒนาจากจากสํารวจภาคสนามรวมกับ
โปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

 ขอมูลเสนทางน้ํามีโครงสรางขอมูลเปนเสนโครงขาย (polyline) แสดงตําแหนงเสนทาง
น้ํา ประกอบดวยขอมูลน้ําแมขะนาดเปนทางน้ําหลัก และมีน้ําแมสะแงะ หวยมะฮึก หวยมะโอง 
หวยแมสะอูน หวยปง เปนทางน้ํารอง  และทางน้ํายอยอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด          
(ภาพท่ี 4-17) 

  ขอมูลตําแหนงฝายกั้นน้ํามีโครงสรางขอมูลเปนจุด (point) แสดงขอมูลตําแหนงของฝาย
และเข่ือนก้ันน้ํา ท้ังหมด 140  แหง ประกอบดวย ฝายแมว 33 แหง ฝายไม 82 แหง ฝายซีเมนต 4 
แหง ฝายถุงทราย 1 แหง  และฝายเรียงหิน 20 แหง (ภาพท่ี 4-18) ซ่ึงมีลักษณะเปนฝายขนาดเล็ก
ท้ังหมด และสวนใหญใชประโยชนไดชั่วคราวในระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น จึงไมมีประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดไดดีเทาท่ีควร  
 ขอมูลปริมาณน้ําและปริมาณตะกอนมีโครงสรางขอมูลเปนพื้นท่ีรูปหลายเหล่ียม 
(polygon) ซ่ึงพัฒนาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT model)โดยแบบจําลอง SWAT จะแบงหนวยพื้นท่ีทางอุทกวิทยา จากขอมูลการใช
ประโยชนของที่ดิน และ ชนิดของดิน แบบหลายหนวยในหนึ่งลุมน้ํายอย (Multiple Hydrologic 

Response Unit) ดวยมาตรฐานพื้นที่การใชประโยชนของท่ีดินเปนรอยละ 20 และ พื้นที่ชนิดของ
ดินเปนรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอย)  โดยผลขอมูลที่ไดจากแบบจําลอง ประกอบดวยขอมูลท่ีมี
ความสําคัญตอการจัดการดินและน้ําตามวัตถุประสงคการนําไปใชประโยชนของแบบจําลอง  เชน 
ปริมาณน้ํา ปริมาณตะกอน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ปริมาณสารเคมี และปริมาณธาตุอาหารในดิน 
โดยแสดงเปนขอมูลเฉล่ียรายวันในแตละพื้นท่ีลุมน้ํายอย ปริมาณนํ้าทาในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด
ท่ีไดจากแบบจําลองจะประกอบดวย 2 สวน คือปริมาณน้ําเฉล่ียบนผิวดิน และ ปริมาณน้ําเฉล่ียใต
ผิวดิน ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีแสดงคาปริมาณน้ําใตผิวดินเฉล่ียรายปของแตละพื้นท่ีลุมน้ํายอย เพื่อ
ใชในการประเมินระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอย
ระดับตาง ๆ ตอไป นอกจากนี้ ไดทําการเปรียบเทียบขอมูลปริมาณน้ําและปริมาณตะกอนจาก
แบบจําลอง SWAT กับขอมูลของสถานีวัดน้ํา P53 (ภาพที่ 4-13) ซ่ึงใชขอมูลอุทกวิทยาและขอมูล
จากสถานีวัดนํ้าในป 2527-2530 เปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบแบบจําลองและการปรับคา
แบบจําลอง เนื่องจากหลังจากป 2530 สถานีวัดน้ํา P53 ไมสามารถใชการไดและไมมีสถานีวัดนํ้าใน
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พื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการคํานวณท่ีไดมีคาความคลาดเคล่ือนจากขอมูล
ท่ีวัดไดจริง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Bouraoui et. al (2005) and Xiaobo (2008) ที่
ทําการศึกษาโดยจําลองสถานการณการใชประโยชนที่ดิน การจัดการที่ดิน รวมถึงการทํานายผล 
การประเมินน้ําทาและตะกอนดวยแบบจําลอง SWAT พบวา ขอจํากัดดานปริมาณน้ําฝนและขอมูล
แหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ํา ทําใหผลการคํานวณมีความคลาดเคล่ือนมากข้ึน เชนเดียวกับ Jurgen 

et. al (2008) กลาววา การเปรียบเทียบและปรับแกขอมูลสําหรับแบบจําลอง SWAT เปนส่ิงที่
จําเปนและหลีกเล่ียงไมได เพราะทําใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากข้ึน นอกจากนี้
พบวาปจจัยดานเวลาสงผลตอความคลาดเคล่ือนของขอมูลเชนกัน ซ่ึงผลของการคาดการณโดย
แบบจําลองจะสมบูรณและเชื่อถือไดนั้น ตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับแบบจําลองอยางนอย 
3 ป ท้ังนี้ขอมูลแหลงน้ํา ขอมูลการใชที่ดิน ตองทําการสํารวจขอมูลใหมเพ่ือใหไดผลที่มี          
ความถูกตองและเปนปจจุบันเชนกัน การศึกษาครั้งน้ีไดทําการปรับแบบจําลองในสวนของขอมูล
อากาศและปริมาณน้ําฝน เพื่อทําการปรับคาแบบจําลองใหมีความถูกตอง และอยูในเกณฑท่ียอมรับ
ได คือใกลเคียงกับขอมูลท่ีวัดไดจริงจากเครื่องวัดน้ํา (ภาพท่ี 4-14) แสดงขอมูลปริมาณน้ํา และ
ปริมาณตะกอนหลังการปรับแกแบบจําลอง จึงใชแบบจําลอง SWAT พัฒนาฐานขอมูลปริมาณน้ํา
และปริมาณตะกอนเฉล่ียในป 2547 -2550 (ภาพท่ี 4-15 และ 4-16) ของพื้นท่ีลุมน้ําแมขะนาดได 
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     ภาพท่ี 4-13 เปรยีบเทียบปริมาณน้ําท่ีไดจากแบบจําลอง SWAT และเครื่องวัดน้ําสถานี P53 

(กอนการปรับแกคาขอมูลอุตุนิยมวิทยา) 
 
 

       
    ภาพที่ 4-14 เปรยีบเทียบปริมาณน้ําที่ไดจากแบบจําลอง SWAT และเครื่องวัดน้ําสถานี P53   

 (หลังการปรับแกคาขอมูลอุตุนิยมวิทยา) 
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ภาพท่ี 4-15 ปริมาณน้ําท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง SWAT 

 

 
ภาพที ่4-16 ปริมาณตะกอนท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง SWAT 

 
ผลการพัฒนาฐานขอมูลปริมาณน้ําและปริมาณตะกอนในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดพบวา 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร Soil and Water Assessment Tool (SWAT model) สามารถใช
กับพื้นท่ีได สวนขอมูลจะถูกตองมากนอยเพียงใดตองข้ึนอยูกับปริมาณขอมูลท่ีตองเพ่ิมเขาไปใน
แบบจําลอง เนื่องจากแบบจําลอง SWAT นี้ ตองการขอมูลจํานวนมาก เชน ตําแหนงขอมูล
อุตุนิยมวิทยาจากสถานีวัดอากาศท่ีใกลเคียงและครอบคลุมพื้นที่ สําหรับพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด
ตองใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาอยางนอย 6 สถานี จึงไดผลคํานวณท่ีใกลเคียงกับคาที่วัดไดจริง 
นอกจากน้ีขอมูลลักษณะประเภทการใชท่ีดินตองมีความเปนปจจุบันมากท่ีสุด เพ่ือผลการคํานวณท่ี
ถูกตองแมนยํายิ่งข้ึน 
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ภาพที ่4-17 ชั้นขอมูลอุทกวิทยา(เสนทางน้ํา)ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที ่4-18 ชั้นขอมูลอุทกวิทยา (ตําแหนงฝาย) ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 
 
 
 
 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที ่4-19 ชั้นขอมูลอุทกวิทยา (ปริมาณน้ําเฉล่ีย) ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที่ 4-20 ชั้นขอมูลอุทกวิทยา (ปริมาณตะกอน) ในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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7) ฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 

 ฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดินของลุมน้ํายอยแมขะนาดพัฒนาดวยกรรมวิธีการวิเคราะห
ขอมูลภาพเชิงตัวเลข (Digital Image Processing) ซ่ึงเปนเทคนิคของการสํารวจขอมูลจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) โดยใชขอมูลตั้งตนในการจําแนกรายละเอียดขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินจากขอมูลภาพดาวเทียม Landsat-5 โดยวิธีการจําแนกแบบควบคุม (supervised 

classification) มีโครงสรางขอมูลเปนพื้นท่ีรูปหลายเหลี่ยม (polygon) ผลการจําแนกการใช
ประโยชนท่ีดินพบวาสามารถจําแนกขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดออก
ได 9 ประเภทการใชท่ีดิน คือขาวนาป พืชไร ไรราง/ปาเส่ือมโทรม ชุมชนท่ีอยูอาศัย ลําไย ปาดิบเขา 
ปาเบญจพรรณ ปาแดงหรือปาเต็งรัง และแหลงน้ํา ไดแสดงลักษณะและรายละเอียดของการใช
ประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมสะมาดท่ีไดจากการจําแนกขอมูลภาพดาวเทียม ป พ.ศ. 2550 -
2551 (ภาพท่ี 4-21) ตลอดจนพื้นท่ีลักษณะการใชประโยชนที่ดินในบริเวณพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะ
นาดในป พ.ศ. 2550 โดยสวนใหญเปนพ้ืนที่ทรัพยากรปาไม พบวา พ้ืนที่ปาแดงหรือปาเต็งรังมีพื้นท่ี
มากที่สุด คือ 60,617 ไร รองลงมา คือ พื้นท่ีปาเบญจพรรณ จํานวน 30,203ไร และมีพื้นที่พืชไร
และพืนที่แหลงน้ํานอยที่สุด คือ 38 และ 21 ไรตามลําดับ (ตารางท่ี 4-4) 

 

ตารางท่ี 4-3 ประเภทการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ํายอยแมขะนาด ป พ.ศ. 2550 - 2551 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน เนื้อที่ (ตร.ม.) เนื้อที่ (ไร) รอยละ 
1. ขาวนาป  
2. พืชไร 
3. ไรราง/ปาเส่ือมโทรม 
4. ชุมชนที่อยูอาศัย 
5. ลําไย 
6. ปาดิบเขา 
7. ปาเบญจพรรณ 
8. ปาแดงหรือปาเต็งรงั 
9. แหลงน้ํา  

2,364,550 
61,200 

352,725 
1,279,150 
2,261,425 
3,441,400 

48,324,150 
96,987,925 

34,250 

1,478 
38 

220 
799 

1,413 
2,151 

30,203 
60,617 

21 

1.52 
0.04 
0.23 
0.82 
1.46 
2.22 

31.16 
62.53 

0.02 

รวม 155,106,775 96,942 100 
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ภาพที่ 4-21 ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

Pd 

Dd 

Dd Md 

Hi 

Md 

Hi 

Dd 

Dd 

Dd 
Dd 

Md 

Ub 

Ub 

Lg 

Lg 

Md 

Md 

Lg ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ผลการคํานวณความถูกตองของการจําแนกขอมูลดวยวิธี error matrix  และ kappa 

statistics (Congalton, 1991; Bonham, 1994) (ตารางท่ี 4-5) ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด ป 
2550 – 2551 ไดใชจุดตรวจสอบภาคสนามท้ังหมด 320 จุด แยกเปน 9 ประเภทการใชประโยชน
ท่ีดิน ไดแก ขาวนาป พืชไร ไรราง/ปาเส่ือมโทรม ชุมชนที่อยูอาศัย ลําไย ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ 
ปาแดงหรือปาเต็งรัง และแหลงน้ํา เกณฑมาตรฐานการยอมรับการจําแนกสําหรับการใชประโยชน
ท่ีดินและทรัพยากรท่ีดินของคาความถูกตองรวมเทากับรอยละ 85 (Congalton and Kass, 1987) 
จากการประเมินคาความถูกตองของการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณลุมน้ํายอยแมขะนาดพบวามี
ความถูกตองของการจําแนกรวม (overall classification accuracy) เทากับรอยละ 85.50 แสดงวา
ฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดินนี้มีความถูกตองท่ีนาเชื่อถือ สําหรับคาความถูกตองรวมท่ีคํานวณ
จาก Kappa Statistics เทากับ 0.88 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑท่ียอมรับได สามารถนําไปใชเปน
ฐานขอมูลการใชท่ีดิน ในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดเพื่อการวิเคราะห และวางแผนพัฒนาในดาน   
อ่ืน ๆ ได ในรายละเอียดของประเภทการใชประโยชนที่ดิน พบวา แหลงน้ํามีคาความถูกตองของ      
การจําแนก (Producer’s Accuracy: PA) มากที่สุดเทากับ 1.00 สวนรายละเอียดของการใชท่ีดิน
ประเภทพืชไรมีคาความถูกตองของการจําแนกนอยที่สุด คือ 0.75 และพบวาความผิดพลาด 0.25 
จําแนกรวมกับพื้นท่ีนา ในขณะเดียวกันความถูกตองของการใชประโยชนที่ดินประเภทปาแดง/ปา
เต็งรังในแงของคาตรวจสอบภาคสนาม (User’s Accuracy: UA) เทากับ 0.80 โดยพบวา       
ความผิดพลาดที่ 0.20 เกิดจากการรวมพื้นท่ีประเภทการใชประโยชนท่ีดินอ่ืน ๆ เขามา คือ ไรราง/
ปาเส่ือมโทรม และปาเบญจพรรณ สวนการใชประโยชนที่ดินประเภทไรราง/ปาเส่ือมโทรม และ   
ท่ีอยูอาศัย มีคาความถูกตองในแงของคาตรวจสอบภาคสนามมากเทากับ 0.95 และพบวาความ
ผิดพลาดที่เกิด 0.05 ถูกจําแนกรวมกับพื้นท่ีพืชไรและไรราง/ปาเส่ือมโทรมตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-4 คาความถูกตองของการใชประโยชนที่ดิน บริเวณลุมน้ํายอยแมขะนาด  
ป พ.ศ. 2550 – 2551 

ชั้นการจําแนกขอมูล 
การใชประโยชนท่ีดิน 

ขอมูลอางอิง 
Pd Fc Fa Ub Lg Hi Md Dd W Total PA* UA** Kappa 

1. ขาวนาป (Pd) 28 1 1 0 0 0 0 0 0 30 0.93 0.93 0.92 

2. พืชไร (Fc) 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0.75 0.90 0.89 

3. ไรราง/ปาเสื่อมโทรม (Fa) 0 1 19 0 0 0 0 0 0 20 0.90 0.95 0.94 

4. ชุมชนที่อยูอาศัย (Ub) 0 0 1 19 0 0 0 0 0 20 0.95 0.95 0.94 

5. ลําไย (Lg) 0 0 0 0 19 0 0 1 0 20 0.95 0.90 0.89 

6. ปาดิบเขา (Hi) 0 0 0 0 0 28 2 0 0 30 0.97 0.93 0.92 

7. ปาเบญจพรรณ (Md) 0 0 0 0 0 0 28 2 0 30 0.81 0.87 0.84 

8. ปาแดง/ปาเต็งรัง (Dd) 0 0 1 0 1 0 4 24 0 30 0.83 0.80 0.77 

9. แหลงนํ้า (W) 1 1 0 0 0 0 0 0 8 10 1.00 0.80 0.79 

รวม (Total) 30 12 22 20 18 29 32 29 8 200    

ความถูกตองของการจําแนกรวม (Overall Classification Accuracy) เทากับ 85.50 %  
Overall Kappa Statistics เทากับ 0.88  
หมายเหตุ  *PA = Producer’s Accuracy (คาความถูกตองของผูผลติแผนที่) หรือปรมิาณความถูกตองในการจําแนก

ชั้นการใชที่ดินน้ัน ๆ 
** UA = User’s Accuracy (คาความถูกตองของผูใชแผนที่) หรอืปรมิาณความถูกตองเมือ่คิดรวมกับความ

ถูกตองของชั้นอืน่ ๆ ดวย   
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8) ฐานขอมูลภูมิอากาศ 

ฐานขอมูลภูมิอากาศที่ครอบคลุมพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดพัฒนาข้ึนจากขอมูลตําแหนง
และสถิติอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศโดยรอบ มีโครงสรางขอมูลเปนจุด (point) แสดงขอมูล
ตําแหนงสถานีอุตุนิยมวิทยา จํานวนท้ังหมด 12 สถานี (ภาพที่ 4-22) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลําพูน 
และจังหวัดเชียงใหม ไดแก MAK, MCC, CM96, CM15, LN154, LN145, LN143, CM14, TK, 

MAT, LN126, และLN135 โดยขอมูลตําแหนงสถานีอุตุนิยมวิทยาเชื่อมโยงกับขอมูลลักษณะ
สัมพันธอธิบายขอมูลสภาพภูมิอากาศ คือ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ําฝน ปริมาณ
แสงแดด น้ําระเหย และความเร็วลม 

9) ขอมูลอื่น ๆ  

นอกจากการพัฒนาฐานขอมูลทางกายภาพเชิงพื้นที่ของลุมน้ําแมขะนาดแลว ไดมี      
การพัฒนาฐานขอมูลอ่ืนที่จําเปนสําหรับเปนปจจัยการวิเคราะหความเหมาะสมที่ดิน คือ ขอมูล
ขอบเขตชั้นคุณภาพลุมน้ํามีโครงสรางแบพื้นท่ีรูปหลายเหล่ียม (polygon) แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชั้นคุณภาพลุมน้ําระดับตาง ๆ (ภาพท่ี 4-23) ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ีไดมีขอกําหนดตาง ๆ นอกจากนี้ ไดพัฒนาฐานขอมูล
เสนชั้นความสูง (contour lines) ที่ระยะชวงชั้น 10 เมตร (ภาพท่ี 4-24)  มีโครงสรางขอมูลเปน 
เสนโครงขาย (polyline) เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูท่ีตองการนําไปใชสําหรับอางอิงเปนขอมูล
ความสูงของพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดและนําไปประยุกตใชในดานอ่ืนตอไป 

 

ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 11 พ., แบบ
อักษรภาษาท่ีซับซอน: 11 พ.

ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษร: 11 พ., แบบ
อักษรภาษาท่ีซับซอน: 11 พ.
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ภาพที่ 4-22 ขอมูลตําแหนงสถานีอุตุนิยมวิทยาโดยรอบพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

ลุมนํ้ายอยแมขะนาด 
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ภาพที่ 4-23 ขอมูลชั้นคุณภาพลุมน้ําในพืน้ท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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ภาพที่ 4-24 ขอมูลเสนชั้นความสูงในพืน้ท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 

 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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4.2 ระบบจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที ่

ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีไดทําการพัฒนาประกอบดวยโครงสราง
ฐานขอมูล 2 ชนิด คือ ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีหรือฐานขอมูลกราฟฟก และฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ
หรือตารางฐานขอมูล 

4.2.1 ฐานขอมูลกราฟฟก 

โครงสรางฐานขอมูลกราฟฟกในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมี 2 ลักษณะ คือ 

1) โครงสรางขอมูลแบบเวกเตอร (Vector data structure) โครงสรางขอมูลแบบ
เวกเตอรมีรูปแบบโครงสรางของขอมูลเชิงพื้นที่อยู 3 ชนิด คือ จุด (point) เสนหรือเสนโครงขาย
(line / polyline) และพื้นท่ีรูปหลายเหล่ียม (polygon) โดยตําแหนงของขอมูลเชิงพื้นท่ีถูกบันทึก
ไวในฐานขอมูลในลักษณะของคาพิกัด X ,Y ในแนวราบของจุดเดียวหรือหลายจุดท่ีประกอบกัน
ข้ึนเปนเสนหรือรูปหลายเหล่ียม โดยท่ีขอมูลจุดประกอบดวยคาพิกัด X,Y ชุดเดียว ขอมูลเสน
ประกอบดวยจุด (คาพิกัด X,Y) หลาย ๆ จุด โดยมีเสนเชื่อมโยงระหวางจุด สวนพื้นท่ีรูป          
หลายเหล่ียม คือพื้นท่ีที่ถูกลอมรอบดวยเสนที่มีจุดเริ่มตนและจุดสุดทายเปนจุดเดียวกัน คาพิกัดของ
แตละจุดอางอิงกับระบบเสนโครงแผนท่ีบนพื้นหลักฐาน World Geodetic System 1984 

(WGS84) ใชระบบพิกัดฉาก Universal Transverse Mercator_(UTM) โดยอยูในโซนแผนที่ 
47N 

2) โครงสรางขอมูลแบบราสเตอร (Raster data structure) โดยโครงสราง พ้ืนที่       
ลุมนํ้ายอยแมขะนาดถูกแบงออกเปนชองกริด (grid cell) เปนลักษณะส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด
รายละเอียด 5 เมตร และ 10 เมตร แตละกริดมีคา X, Y บอกจํานวนแถวและจํานวนคอลัมนของ   
กริด ซ่ึงสัมพันธกับตําแหนงทางภูมิศาสตรของขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ท่ีจัดเก็บ และเปน
ฐานขอมูลที่มีลักษณะสัมพันธเชื่อมโยงอยูเชนเดียวกับขอมูลเวกเตอร สําหรับการศึกษาน้ีขอมูลที่
จัดเก็บในลักษณะของขอมูลแบบราสเตอร คือ ขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (DEM) ความลาดชัน 

(slope) และภูมิประเทศแบบแสงเงา (hillshade) โดยมีตารางฐานขอมูลลักษณะสัมพันธเชื่อมโยง
อยู เชน คาความสูง คาความลาดชัน ในแตละชองกริด 

4.2.2 ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ 

ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ (หรือตารางฐานขอมูล) คือขอมูลที่บอกคุณลักษณะที่สัมพันธ
กับขอมูลเชิงพ้ืนที่ ไดแก จุด เสนหรือเสนโครงขาย และพื้นท่ีรูปหลายเหล่ียม  ลักษณะเฉพาะของ
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ การเชื่อมโยงขอมูลลักษณะสัมพันธกับขอมูลกราฟฟกหรือ
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ขอมูลเชิงพื้นท่ีเขาดวยกัน ซ่ึงขอมูลแผนที่ในแผนกระดาษไมสามารถเก็บและแสดงขอมูลลักษณะ
สัมพันธท่ีละเอียดและซับซอนจํานวนมากได ในขณะท่ีฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร
โดยผานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลที่ซับซอนได 
ตลอดจนลดปญหาการจัดการเก็บขอมูลไดเปนอยางดี และสะดวกตอการเรียกใช นอกจากนี้
สามารถทําการแกไขปรับปรุงขอมูลที่มีใหมีความเปนปจจุบันไดโดยงาย ตลอดจนสามารถนํามา
ประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหและศึกษาในงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการพัฒนาฐานขอมูล ไดจัดเก็บไวในลักษณะของฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีเวกเตอร และ
ราสเตอรแบบ Personal Geodatabase ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2           

(ArcCatalog) (ภาพท่ี 4-25 และ 4-26) และแสดงฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบกราฟฟกเชื่อมโยงกับ
ขอมูลลักษณะสัมพันธ ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ArcInfo) (ภาพที่ 
4-27) 

 

 
ภาพที่ 4 -25 การจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ีเวกเตอรแบบ Personal Geodatabase ( ArcCatalog) 
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ภาพที่ 4 -26 การจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ราสเตอรแบบ Personal Geodatabase ( ArcCatalog) 

 

 
ภาพที่ 4 -27 ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบกราฟฟกเชื่อมโยงกับขอมูลลักษณะสัมพันธ 
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4.3 ลกัษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรที่ดินที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา 

ผลการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ขนาดรายละเอียดสูงในระดับพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยขนาดเล็ก 
สามารถใชขอมูลอธิบายลักษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรที่ดินท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุมนํ้าแมขะนาด ไดดังนี้  

1) ระดับความสูงและสภาพภูมิประเทศ 
พื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด มีคาระดับความสูงประมาณ 324-1,276 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง (msl.) ซ่ึงจากขอมูล พบวา พื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมาก และมี
ความลาดชันสูง ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการทรัพยากรท่ีดิน การจัดสรรท่ีดินทํากิน พื้นที่
เกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาพื้นท่ีแหลงน้ํา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) โดยน้ําจากท่ีสูงจะไหลลงสู 
ท่ี ตํ่าตามลักษณะภูมิประเทศผานไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงลักษณะดังกลาวทําใหพื้นที่ ลุมนํ้ายอย       
แมขะนาดไมมีนํ้าตามแมน้ํา และลําหวยธรรมชาติ โดยไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงได และ
ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันในฤดูฝนทุกปอีกดวย 

2) ความลาดชันของภูมิประเทศ 
ความลาดชันของพื้นท่ีลุมน้ําแมขะนาดพบวา สวนใหญมีคาความลาดชัน 20-35 % มี

พื้นที่ 49,488.1 ไร รองลงมาคือ 12-20 % มีพ้ืนท่ี 24,326.8ไร 5-12 % มีพื้นท่ี 24,326.8 ไรมากกวา 
35 % มีพื้นท่ี 5,313.0 ไร 2-5 % มีพื้นท่ี 12,500.2 ไร และ 0-2 % มีพ้ืนท่ี 3,230.7 ไร ตามลําดับ จาก
ขอมูลพบวา ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ํายอยแมขะนาดโดยเฉล่ียมีคาความลาดชันสูง ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีงายตอการกัดเซาะของน้ําเมื่อเวลาฝนตก ทําใหเกิดนํ้าหลากและไหลลงสูที่ลุมอยางรวดเร็ว 
สงผลตอปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และปญหาความแหงแลงในฤดูแลง เนื่องจากทองน้ําต้ืนเขินจาก
การพัดพาตะกอนลงมาทับถมท่ีทองน้ํา ไมมีน้ําซึมซับอยูในดิน พื้นท่ีลุมนํ้าขาดความชุมชื้น เปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิตของคนในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

3) เสนทางคมนาคมและสาธารณูปโภค (ไฟฟา) 
เสนทางคมนาคมในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดเปนถนนคอนกรีตสลับลูกรังเปนระยะ 

ๆ พ้ืนผิวถนนแคบ รถยนตว่ิงไดทางเดียวไมสามารถสวนกันได สวนตอนบนลุมนํ้าเปนถนนลูกรัง 
ขรุขระและแคบ สามารถเดินทางข้ึนดวยเพียงรถมอเตอรไซคและการเดินเทาเทานั้น ดวยการ
คมนาคมท่ีลําบากดังกลาว ทําใหการพัฒนาตาง ๆ เขาถึงชุมชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมขะนาดเปนไปอยาง
เชื่องชา ไฟฟามีใชเฉพาะในลุมน้ําตอนลาง สวนลุมนํ้าตอนกลางใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
สําหรับลุมน้ําตอนบน หมูบานแมสะแงะและหมูบานปงผาง ไมมีไฟฟาใช 
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4) ตําแหนงหมูบาน 
หมูบานในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดตั้งถ่ินฐานอยูใกลกับแมน้ําลําหวย เปนแนวยาว

ตามแนวลําน้ํา ประกอบกับพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบหุบเขาและที่
ลาดสูงเชิงเขา สูงจากระดับนํ้าทะเลมากกวา 470 เมตร ข้ึนไป มีหมูบานต้ังอยูบนเขาสูง จํานวน 3 
หมูบาน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไรเล่ือนลอย และหาของปา การเดินทางลําบาก
โดยสามารถใชรถมอเตอรไซคเปนพาหนะเทานั้น ในชวงฤดูฝนตองใชวิธีเดินเทา ซ่ึงทําใหการ
ติดตอและรับขอมูลขาวสารเปนไปอยางยากลําบากโดยเฉพาะเวลาการจัดประชุม จัดเวทีชาวบาน
เพ่ือหาแนวทางการหารือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกัน ชาวบานมีอุปสรรคในการเดิน
ทางเขารวมประชุม ซ่ึงชุมชนตนน้ําถือวามีสวนสําคัญอยางมากสําหรับการมีสวนรวมในการพัฒนา
แหลงน้ําในพื้นที่ลุมน้ําใหยั่งยืน เพราะวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนตนน้ํามีผลตอ
ชุมชนกลางน้ําและปลายน้ํา การที่หมูบานตั้งอยูหางกันจึงเปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้ารวมกัน เปนตน 

5) ดิน 
ลักษณะดินของพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด ประมาณรอยละ 53 ของพ้ืนที่หรือ 

51,375.01 ไร เปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงมีลาดชันมากกวา 35 % ลักษณะโดยท่ัวไปของดินบนเปนดินรวน
ปนทราย ดินลางเปนดินปนกรวดหินหรือกรวดกอนกลมมน ทําใหถูกกัดเซาะไดงายในฤดูฝนเม่ือ
เกิดน้ําหลากพัดพาเอาตะกอนมาทับถมบริเวณทองนํ้า และมีการซึมน้ําอยางรวดเร็วขณะฝนตก 
สงผลใหแมน้ํา ลําหวย และชั้นดินไมสามารถอุมน้ําไวไดอยางยาวนานสําหรับในฤดูแลง เปน
สาเหตุหลักของการเกิดปญหาทรัพยากรน้ําในลุมน้ํายอยแมขะนาด 

6) ธรณีวิทยา 
ลักษณะธรณีวิทยาในพื้นท่ีลุมนํ้ายอยแมขะนาดสวนใหญประกอบดวยหินอัคนี

ประเภทหินแกรนิตเปนสวนใหญ และหินชั้นเปนประเภทหินตะกอน ประกอบดวยกรวด ทราย 
สัณฐานหินแปรไดแก หินจําพวกฟลไลท ควอรตไซต ชีสท พบหินโผลขนาดใหญ และกอนกรวด
จํานวนมากริมสองฝงแมน้ําที่ระดับความสูงมากกวา 500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สงผล
ใหเกิดการผุกรอนไดงาย กลายเปนหินทราย และตะกอนทรายพัดพามาตามลํานํ้าจํานวนมากทุกป 
สงผลใหดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณต่ํา ยากตอการพัฒนา และจัดการทรัพยากรตลอดจน  
การพัฒนาแหลงนํ้า 
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7) แหลงน้ํา 
ลุมน้ํายอยแมขะนาดมีลําน้ําสายหลัก คือ น้ําแมขะนาด รองลงมาคือน้ําแมสะแงะ มี  

ลําหวยท้ังหมด 23 แหง ลําหวยหลัก ๆ ไดแก หวยแมสะอูน หวยแมมะฮึก หวยเย็น เปนตน โดยที่ 
น้ําแมขะนาดจะไหลผานตรงกลางของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด ลงสูน้ําแมทาในทิศตะวันตก   
เฉียงเหนือ มีลําหวยกระจายอยูท่ัวไปของพื้นที่ ฤดูฝนนํ้าจะไหลลงสูน้ําแมขะนาดทั้งหมด ทําให   
น้ําแมขะนาดมีปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ระบายน้ําไมทัน เกิดน้ําหลากและทวมพ้ืนท่ีตาง ๆ 
สรางความเสียหาย และในชวงฤดูแลงมีน้ําไหลบางลําหวยเทานั้น ประกอบกับลําหวยตื้นเขิน ไมมี
น้ํากักเก็บใตดิน และไมมีนํ้าไหลลงสูน้ําแมขะนาด เกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา แยงชิงน้ําด่ืมน้ําใช 
และเกิดความขัดแยงตามมา  

8) การใชประโยชนท่ีดิน 
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินของชุมชนในลุมน้ํายอยแมขะนาด สวนใหญรอยละ 90 

ของพื้นท่ีเปนปาไม ที่เหลือรองลงมาเปนสวนลําไย นาขาวผสมที่ท้ิงรางผสมไรเล่ือนลอย พืชไร 
และท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดินที่มีผลตอปญหาทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีมากท่ีสุด คือ    
การใชที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนในลุมน้ําท่ีอยูบริเวณพื้นท่ีตนน้ํา มีการถาง
พื้นท่ีเพื่อทําไรเล่ือนลอย ทําใหชวงฝนตกเกิดน้ําไหลบา และพัดพาตะกอนมาทับถมในลําน้ํา 
ปจจุบันหนวยงาน และเจาหนาที่ปาไมไดหามาตรการลดปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาไม โดยใชวิธี
จํากัด และจัดสรรพื้นที่ทํากินใหกับชุมชนที่อยูบนพื้นท่ีตนน้ํา รวมถึงชุมชนมีขอบัญญัติ อบต. วา
ดวยปาชุมชนเพื่อควบคุมและจัดการดูแลปา อยางไรก็ตาม ปจจุบันปญหายังมีอยูเนื่องจากจํานวน
ประชากรที่เพิ่มข้ึน การจัดสรรท่ีดินทํากินจึงเพิ่มข้ึนตามจํานวนประชากร การใชที่ดินท่ีไมมี
มาตรการควบคุมดูแลอยางใกลชิด และใชทรัพยากรโดยไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะตามมาทําใหสงผล
ตอปญหาทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีระยะยาวได 

ลักษณะปาไมและพืชพรรณของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด ไดแก (1) ปาเต็งรังมีพื้นที่
ท้ังหมด 60,617 ไร ลักษณะทั่วไปเปนปาโปรงผลัดใบ มีตนไมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ข้ึนอยูปะปนกันมีไมไผขนาดเล็กข้ึนอยูทั่วไป ลักษณะพื้นดินคอนขางแหงแลง พบดินรวนปนทราย
หรือกรวดลูกรัง พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณนอย  ชนิดพันธุไมที่สําคัญ ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง 
กราด พะยอม ต้ิว แตว มะคาแต ประดู แดง สมอไทย ตะแบกเลือด แสลงใจ และรกฟา  สวนไมพ้ืน
ลางที่พบมาก ไดแก มะพราวเตา ปุมเปง หญาเพ็ก โจด และหญาชนิดอ่ืน ๆ (2) ปาเบญจพรรณ หรือ
ปาผสมผลัดใบ มีพื้นท่ี 30,203 ไร ลักษณะเปนปาโปรง ประกอบดวยตนไมขนาดใหญ และ     
ขนาดกลาง หลายชนิด บางแหงมีไมไผชนิดตาง ๆ ข้ึนกระจายอยูท่ัวไป พื้นดินเปนดินรวนปนทราย 
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ในฤดูแลงตนไมสวนใหญผลัดใบและมักเกิดไฟปา เมื่อเขาฤดูฝนตนไมจึงผลิใบและกลับเขียวชอุม
เหมือนเดิม ชนิดพันธุไมที่สําคัญ ตะแบกเลือด คํามอกหลวง  ขะเจาะ เปลาหลวง โมกมัน กวาวเครือ 
ฯลฯ สวนไมพื้นลางท่ีพบมาก ไดแก พอคาตีเมีย (ผักปลาบดอย หรือเฟรนแผง) นมวัว ปรงเขา   
ชอนนางรํา เปนตน และ (3) ปาดิบเขา มีพื้นที่ 2,151 ไร มีไมผลัดใบข้ึนผสมอยูเล็กนอย สภาพดิน
เปนดินลึกกักเก็บน้ําไดดีพอสมควร เพ่ือเอ้ืออํานวยใหพรรณไมบางชนิดคงใบอยูไดตลอดฤดูแลง  
สวนใหญพบบริเวณทางทิศตะวันออกและทิศใตของพื้นท่ีลุมน้ํา ปกติพบอยูท่ีความสูงมากกวา 
1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พันธุไมประกอบดวย ยางแดง ยางขาว ตะเคียนทอง 
กระบาก ตะแบกเลือด กอดํา มะไฟ และยมหอม เปนตน  

 
4.4 ผลการกําหนดปจจัยและวิเคราะหคาถวงน้ําหนัก  

ในการพัฒนาแหลงนํ้าพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด ไดทําการกําหนดปจจัยเพื่อนําไปประเมิน
หาพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับสรางอางกักเก็บน้ําโดยการพิจารณารวมกันของนักวิชาการปาไม นายชาง
โยธา ผูนําองคกรปกครองทองถ่ิน เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และนักศึกษา จากลักษณะทางกายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ สามารถสรุปเกณฑปจจัยสําหรับประเมินคุณภาพที่ดินเพ่ือศึกษา
ระดับความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อสรางอางกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยใชปจจัยทาง
กายภาพท้ังหมด 12 ปจจัย คือ ปริมาณนํ้า ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา ความลาดชัน ระดับความ
สูง ชนิดดิน การซาบซึมน้ํา การระบายนํ้า การชะลางพังทลาย ประเภทการใชท่ีดิน ปริมาณตะกอน 
และชนิดหิน (ฐานราก) จากน้ันนําปจจยท่ีไดมาพิจารณาเพื่อวิเคราะหคาถวงน้ําหนักของแตละ
ปจจัยใหมีฐานความสําคัญท่ีเทากัน คํานวณคาถวงนํ้าหนักดวยวิธีการ ranking method และ
สมการคํานวณคาถวงน้ําหนักของ Malczewski (1999) เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหคาถวง
น้ําหนักดวยโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส) (เมธี และคณะ, 2550) (ตารางท่ี 4-5)  พบวา ผลการ
คํานวณคาถวงน้ําหนักของท้ังสองวิธีไมมีความแตกตางกันมาก และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
ผลการคํานวณคาถวงน้ําหนักเชื่อถือได สามารถใชเปนคาถวงน้ําหนักเพื่อการวิเคราะหความ
เหมาะสมที่ดินสําหรับการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยกระบวนการทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตอไป 
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ภาพที่ 4 -28 การเปรียบเทียบคาความสําคัญของปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอความเหมาะสมใน 

การพฒันาแหลงน้ําพืน้ท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยใชโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส) 
 

 
ภาพที่ 4 -29 ผลการคํานวณคาลําดับความสําคัญของปจจัยทางกายภาพท่ีมีผลตอความเหมาะสมใน  

การพฒันาแหลงน้ําพืน้ท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยใชโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส) 
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ตารางท่ี 4-5 ผลการวิเคราะหคาถวงน้ําหนัก 

ปจจัย/หลักเกณฑ 
การใหลําดับ การใหคาคะแนน คาถวงนํ้าหนัก** 

(รตส) ลําดับ คาถวงน้ําหนัก* คาคะแนน คาถวงน้ําหนัก* 

ปริมาณนํ้า 1 0.155 100 0.149 0.253 
ช้ันคุณภาพลุมนํ้า 2 0.146 80 0.119 0.150 
ช้ันหินอุมนํ้า 3 0.124 75 0.111 0.131 
คาความลาดชัน 4 0.113 70 0.104 0.125 
คาความสูง 5 0.112 65 0.097 0.076 
ชนิดดิน 6 0.084 60 0.089 0.063 
การซาบซึมน้ํา 7 0.074 50 0.074 0.063 
การระบายนํ้า 8 0.066 45 0.067 0.039 
การชะลางพังทลาย 9 0.051 40 0.059 0.039 
ประเภทการใชที่ดิน 10 0.038 35 0.052 0.020 
ปริมาณตะกอน 11 0.024 30 0.044 0.020 
ชนิดหิน (ฐานราก) 12 0.013 20 0.029 0.020 

รวม 1.000  1.000 1.000 

หมายเหตุ * คาถวงนํ้าหนักวิเคราะหโดยวิธีการ ranking method และสมการคํานวณคาถวงนํ้าหนักของ 
Malczewski (1999) 

** คาคาถวงน้ําหนักวิเคราะหโดยโปรแกรมโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส) 
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4.5 ผลการประเมินความเหมาะสมที่ดินเพ่ือการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา 

ผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แสดงผลในรูปแบบ
ของฐานขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงอรรถาธิบาย (ภาพท่ี 4-30) แสดงภาพรวมท่ีสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูล และสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนถึงผลท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคําตอบท่ีตอง
นําไปใชในการตัดสินใจ และสะดวกตอการเรียกใช ผลการประเมินความเหมาะสมท่ีดิน พบวา 
พื้นท่ีสําหรับการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด ประกอบดวยพื้นที่ท่ีมี      
ความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และไมมีความเหมาะสม คิดเปนพื้นที่    
รอยละ 0.60, 1.68, 0.46 และ97.26 ตามลําดับ จากพ้ืนที่ประมาณ 96,878.4 ไร (ตาราง 4-6) ผล     
การวิเคราะหลักษณะท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมในแตละระดับมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เหมาะสมมาก มีปริมาณน้ําเฉล่ียในพื้นที่ 794.42 – 1069.28 มิลลิเมตร อยูในชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําระดับ 2 ชั้นหินอุมน้ําเปนหินแกรนิต คาความลาดชันอยูระหวาง 12-20 % คาความสูง 478 - 
599 เมตร เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงเหนียวปนทราย การซาบซึมน้ําชา การระบายนํ้าคอนขางเลว  
การชะลางพังทลายนอย ประเภทการใชท่ีดินเปนพื้นท่ีปาเต็งรัง และท่ีท้ิงราง มีปริมาณการสะสม
ตะกอนนอย และชนิดหิน (ฐานราก) เปนหินตะกอน ไมอยูบนแนวรอยเล่ือนท่ีเปนอันตราย โดย
พื้นท่ีเหมาะสมมาก พบในพื้นท่ีลําน้ําแมสะอูนเปนสวนใหญ 

2. เหมาะสมปานกลาง มีปริมาณน้ําเฉล่ียในพื้นท่ี 481.41–794.41 มิลลิเมตร อยูในชั้น
คุณภาพลุมน้ําระดับ 3 ชั้นหินอุมน้ําเปนหินกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว คาความลาดชัน
อยูระหวาง 5-12 % คาความสูง 600–713 เมตร เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย ถึง ดินรวนเหนียวปน
ทราย การซาบซึมน้ําปานกลาง การระบายนํ้าเลว การชะลางพังทลายปานกลาง ประเภทการใชที่ดิน
เปนพื้นท่ีปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณเส่ือมโทรมและท่ีทิ้งราง มีปริมาณการสะสมของตะกอนปาน
กลาง และชนิดหิน (ฐานราก) เปนหินตะกอน ไมอยูบนแนวรอยเล่ือนท่ีเปนอันตราย โดยพื้นที่
เหมาะสมปานกลาง พบในพื้นท่ีลําน้ําแมสะอูนและหวยแมมะฮึก และนํ้าแมสะแงะ ตามลําดับ 

3. เหมาะสมนอย มีปริมาณน้ําเฉล่ียในพื้นท่ี 109.76-481.40 มิลลิเมตร อยูในชั้นคุณภาพ  
ลุมน้ําระดับ 2 และ 3 ชั้นหินอุมนํ้าเปนหินกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว คาความลาดชัน  
อยูระหวาง 20-35 % คาความสูง 714-863 เมตร เนื้อดินเปนดินรวนถึงดินทรายปนดินรวน การซาบ
ซึมน้ําปานกลางถึงเร็ว การระบายน้ําคอนขางดีถึงดี การชะลางพังทลายปานกลาง ประเภทการใช
ท่ีดินเปนพื้นท่ีปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณเส่ือมโทรม มีปริมาณการสะสมตะกอนปานกลางถึงมาก 
และชนิดหิน (ฐานราก) เปนหินตะกอน ไมอยูบนแนวรอยเล่ือนที่เปนอันตราย และพบพื้นที่
เหมาะสมนอยในพื้นท่ีลําหวยแมมะฮึก และน้ําแมสะแงะตามลําดับ 
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4. ไมมีความเหมาะสม มีผลการวิเคราะหเกณฑและคุณสมบัติของปจจัยสําหรับการสราง
อางกักเก็บน้ําไมอยูในเกณฑเหมาะสม หรือพบผลการวิเคราะหลักษณะท่ีดินที่มีความเหมาะสม
นอกเหนือจากขอ 1-3 

 ผลการประเมินความเหมาะสมพบวา มีความถูกตองอยูในเกณฑที่ใชประโยชนไดจาก   
การสํารวจขอมูลพ้ืนที่ภาคสนาม  และนําเสนอขอมูลผลการประเมินท่ีดินรวมกับชุมชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีระดับความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่จริงท่ีไดจากการสํารวจขอมูล
พื้นท่ีภาคสนามและนําเสนอขอมูลรวมกับชุมชน 

 

ตารางท่ี 4-6 ปริมาณความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพัฒนาอางกักเก็บน้ําลุมน้ํายอยแมขะนาด 

ช้ันความเหมาะสม พ้ืนที่ (ตร.ม.) พ้ืนที่ (ไร) รอยละ 
เหมาะสมมาก 932,525.7 582.8 0.6 
เหมาะสมปานกลาง 2,603,449.7 1,627.2 1.7 
เหมาะสมนอย 715,065.6 446.9 0.5 
ไมเหมาะสม 150,754,343.7 94,221.5 97.3 

รวม 155,005,384.7 96,878.4 100.0 
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ภาพที่ 4-30 ขอมูลพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการพฒันาแหลงกักเก็บน้าํในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

 
 

ลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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4.6 ความเปนไปไดและแนวทางในการสรางแหลงกกัเก็บน้ํา 

ชุมชนพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยแมขะนาดขาดฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และแนวทางจัดการทรัพยากรใน
พื้นท่ีซ่ึงเปนขอมูลสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนตอชุมชนพ้ืนที่ลุมน้ํายอย
แมขะนาดอยางแทจริง เนื่องจากการศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และ
ใชเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ีซ่ึงมีปญหาทรัพยากรน้ําเกิดข้ึนทุก ๆ ป 
การศึกษาดําเนินงานและพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ของลุมนํ้ายอยแมขะนาดนี้ ผูวิจัยไดติดตอ
ประสานงาน และหารือรวมกับชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 
การทํางาน โดยชุมชนไดมีสวนรวม และใหความรวมมือเปนอยางดีท้ังการอํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือใหความดูแลในการลงพ้ืนท่ี และการสํารวจเก็บขอมูลในพื้นที่รวมกัน 

ชุมชนไดเห็นความสําคัญของขอมูลเชิงพื้นท่ีและไดนําขอมูลบางสวน คือ ตําแหนงฝายที่
ไดทําการเก็บสํารวจดวยเครื่องมือรับสัญญาณตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) และขอมูลการสํารวจ
ทรัพยากรเบื้องตนใชเปนขอมูลสนับสนุนการของบประมาณสําหรับการสรางฝายใตทรายบริเวณ
ตอนกลางของลําน้ําแมสะแงะและแมขะนาดเพื่อใหชวยกักเก็บน้ําบางสวน มีนํ้าเหลือใชอุปโภค
บริโภคในฤดูแลง ตลอดจนใชฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีเปนขอมูลสนับสนุนเชิงวิชาดานการศึกษา    
ความเปนไปไดและแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด เสนอขอ
งบประมาณเพื่อสรางแหลงกักเก็บน้ําและใชเปนขอมูลสนับสนุนระดับนโยบายตอหนวยงานที่
รับผิดชอบและเกี่ยวของตอไป 

จากผลการประเมินความเหมาะสมที่ดินสําหรับพัฒนาแหลงน้ําลุมน้ํายอยแมขะนาด พบวา
มีพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมมากคิดเปนเนื้อท่ี 582.8 ไร อยูในพื้นที่ตอนกลางคอนมาตอนลาง         
(ทิศตะวันตกเฉียงใต) และพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง มีเน้ือที่ 1,627.2 ไร กระจายอยูทั่ว
บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนกลางเปนสวนใหญ เมื่อนําผลการวิเคราะหความเหมาะสมท่ีดินดวย
กระบวนการและเทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีไดวิเคราะหรวมกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ เพื่อนําไปชวยตัดสินใจในการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอย
แมขะนาด พบวา มีพ้ืนท่ีท่ีแสดงระดับความเหมาะสมมากอยูในบริเวณใกลเคียงกับจุดที่ชุมชนเห็น
วาเปนพื้นท่ีที่เหมาะสมเชนกัน 

 
 


