
 

 

บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและที่มาของโครงการ 

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง ห่างจากอ าเภอเมือง 
ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร และห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ต าบล คือ
ต าบลช่อแล 6 หมู่บ้าน และต าบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) 
จ านวนพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์  
ณ พฤษภาคม 2550 มีประชากรทั้งหมด 13,703 คน แบ่งเป็น ชาย 6,644 คน และหญิง 7,059 คน 
ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ ประมาณ 571 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 5,084 
ครัวเรือน (ท่ีมา : ฝ่ายทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนามีพ้ืนที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงมีแหล่งน้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ าปิง และล าน้ าที่ไหล
มาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ  ศรีลานนา ได้แก่ ล าน้ าแม่งัด  
ซึ่งประชาชนได้น ามาใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ า นอกจากนี้ยัง
มีคลองชลประทานไหลผ่านกลางพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และมีน้ าไหลผ่านตลอดปี
ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีพ้ืนที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
ซึ่งมีลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดง ลักษณะเป็นป่าโป่งมีต้นมีขึ้นกระจัด
กระจายอยู่ห่าง ๆ กัน ไม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รัง และในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาบางส่วนประมาณ 138 ไร่ ยังมีพ้ืนที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยกระจายอยู่ทั่วไปในเขต
เทศบาล  

สมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่นในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 
ปี แต่หลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากข้ึน มีการสังเคราะห์ และผลิต
ยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้
ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขา ดการพัฒนา  
ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ ได้จากการสกัดสมุนไพร  
ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับในประเทศไทยเป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด 
ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น 

การจัดการพ้ืนที่ดินในปัจจุบันได้มีการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง  ซึ่ง
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การใช้ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยในการจัดการ ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมมีบทบาทส าคัญในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินขนาดที่ดินในแต่ละจุด และรายงานข้อมูลการเตือนภัยอย่างรวดเร็ว



2 
 

  

เกี่ยวกับระดับน้ าฝน ปริมาณป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ ต่างๆ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจด าเนินการ หรือท าให้สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
จุดได้     

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดย
จัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพร ในชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จะท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของแผนที่  
ท าให้มองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์ในแต่ละพ้ืนที่ได้ชัดเจน นอกจากนี้ยัง
เน้นการผสมผสานแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านและผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมากข้ึน สร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดย
พยายามสร้างแนวทางให้ ชุ มชน เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม ในการอนุ รักษ์  พร้อมทั้ งร่วมกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการปลูกสมุนไพร ในชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2.2 เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการปลูกพืช
สมุนไพร ในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  
 
1.3  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัยได้น าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดย
จัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพร โดยเริ่มจาก
การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการใช้ที่ดินในการปลูกพืชสมุนไพรของชุมชน ในชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จะท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินในการ
ปลูกพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของแผนที่ ท าให้
มองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์ในแต่ละพ้ืนที่ได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเน้นการ
ผสมผสานแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านและผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ด้ วย ระบบสารสน เทศภู มิ ศ าสตร์  ซึ่ ง เป็ น สิ่ งที่ จ ะช่ วย เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมากข้ึน สร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดย
พยายามสร้างแนวทางให้ ชุ มชน เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม ในการอนุ รั กษ์  พร้อมทั้ งร่วมกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 1.1  กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประชากร ได้แก่  ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ พ้ืนที่ด าเนินงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
            เวลา อยู่ในช่วงระยะเวลาของการวิจัยประมาณ 3 ช่วงเวลา รวมระยะเวลา 1 ปี  

 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ได้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพร 
ในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  

1.5.2 ได้ต้นแบบการใช้ระบบสารเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสดงผลการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับพ้ืนที่และชุมชนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

 

ส ารวจและรวบรวมข้อมลูการใช้ทีด่ิน
ในการปลูกพืชสมุนไพรของชุมชน 

 

คนในชุมชน 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

ในการปลูกพืชสมุนไพร 

ผู้วิจัย 

ข้อมูลดาวเทียม
สารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

เผยแพร่ให้กลุ่มชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนท่ีอื่นๆ 
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1.6  นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
1.6.1  สุมนไพร หมายถึง พืชที่ก าเนิดมาจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรือ

อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือบ ารุงร่างกาย ส าหรับในงานวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่
ชุมชนเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ท าการปลูกเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเป็นพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา มะกรูด โหระพา ขมิ้น มะนาว พริก และสะระแหน่ เป็นต้น 

1.6.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง 
กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่ง
ในที่นี้คือข้อมูลของชุมชนและข้อมูลการปลูกพืชสมุนไพรเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งเชิงพ้ืนที่ต าแหน่งของเส้นรุ้ง เส้นแวง เป็นต้น 




