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1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

น ้ำ เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีควำมจ้ำเป็นต้อง
ใช้เป็นจ้ำนวนมหำศำลอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั นยังเป็นสิ่งส้ำคัญที่หล่อเลี ยงระบบเศรษฐกิจของทุก
ประเทศในโลก ทั งประเทศอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม ควำมส้ำคัญของน ้ำที่ใช้ในแต่ละประเทศ 
สำมำรถพิจำรณำถึงกำรน้ำมำใช้ประโยชน์ คือ กำรเกษตรกรรม ทั งด้ำนกำรเพำะปลูกและกำรเลี ยง
สัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรม กำรผลิตพลังงำน กำรคมนำคมขนส่ง และกำรบริโภคใช้สอยของมนุษย์
โดยตรง แต่จำกภำวกำรณ์ขยำยตัวของสังคม      ที่เกิดจำกกำรกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของประชำกร 
กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของภำคชนบท กำรขำดกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม สิ่ง
เหล่ำนี ส่งผลต่อทรัพยำกรน ้ำ ท้ำให้เกิดปัญหำ และกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำที่ไม่คุ้มค่ำ ดังนั นกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำจึงเป็นกระบวนกำรที่ทุกฝ่ำยต้องให้ควำมร่วมมือกัน เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
น ้ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในปัจจุบันได้มีกำรน้ำเอำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวตั ง                        
ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทส้ำคัญของกำรบริหำรทรัพยำกรได้แก่ กำรใช้ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
และระบบสำรสนเทศเชิงภูมิศำสตร์ (GIS) เข้ำมำช่วยในกำรจัดกำร ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมมี
บทบำทส้ำคัญในกำรป้องกันและบรรเทำปัญหำอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยธรรมชำติอ่ืน ๆ นอกจำกนี  ยัง
สำมำรถประเมินปริมำณน ้ำในแต่ละจุด และรำยงำนข้อมูลกำรเตือนภัยอย่ำงรวดเร็วเกี่ยวกับระดับ
น ้ำฝน ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ และคุณภำพน ้ำ เพ่ือช่วยในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจด้ำเนินกำร ท้ำ
ให้สำมำรถคำดกำรณ์กำรเกิดเหตุกำรณ์ในแต่ละจุดได้ 

อ้ำเภอแม่แตงตั งอยู่ทำงตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื นที่  1,362.784  ตร.กม. 
ประชำกรประมำณ 80,000 คน ควำมหนำแน่น 54.53 คน/ตร.กม. มีอำณำเขตติดต่อกับอ้ำเภอและ
จังหวัดใกล้เคียงดังนี  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้ำเภอเชียงดำว ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้ำเภอพร้ำว ทิศ
ใต้ ติดต่อกับอ้ำเภอดอยสะเก็ด อ้ำเภอสันทรำย อ้ำเภอแม่ริม และอ้ำเภอสะเมิง ทิศตะวันตก ติดต่อ
กั บ อ้ ำ เ ภอปำย  (จั ง ห วั ด แม่ ฮ่ อ ง สอน ) อ้ ำ เ ภ อแม่ แ ต งแบ่ ง เ ขตกำ รปกครอ งออก เป็ น 
13 ต้ำบล 104 หมู่บ้ำน ท้องที่อ้ำเภอแม่แตงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง หนึ่ง
ในนั นคือเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ  ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2550 ซึ่ง
เดิมเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำได้รับกำรจัดตั งโดยเปลี่ยนแปลงฐำนะมำจำกสุขำภิบำลต้ำบลเมือง
แกนพัฒนำตำมรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ .ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภำคม พ.ศ. 2542 ชุมชนเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกของแม่แตง ห่ำง
จำกอ้ำเภอเมือง ไปทำงทิศเหนือตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 107 ระยะทำงประมำณ 48 
กิโลเมตร และห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ้ำเภอแม่แตงเป็นระยะทำงประมำณ 8 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงแยก
จำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 107 ตำมถนนชลประทำนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีเขตกำรปกครอง
ครอบคลุม 2 ต้ำบล คือ ต้ำบลช่อแล 6 หมู่บ้ำนและต้ำบลอินทขิล 10 หมู่บ้ำน ตั งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 
11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) จ้ำนวนพื นที่รับผิดชอบทั งหมด 24 ตำรำงกิโลเมตร (15,000 ไร่)  
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ลุ่มน ้ำปิงเป็นลุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญตั งอยู่ทำงภำคเหนือของประเทศไทย มีพื นที่รับน ้ำ
ประมำณ 3,896 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ล้ำพูน ตำก ก้ำแพงเพชร และนครสวรรค์ สภำพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน ้ำเป็นเทือกเขำ
สลับซับซ้อน ต้นก้ำเนิดของแม่น ้ำปิงเกิดจำกทิวเขำผีปันน ้ำในเขตอ้ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วไหลผ่ำนหุบเขำลงมำสู่ที่รำบลุ่มกว้ำงใหญ่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ผ่ำนจังหวัดล้ำพูน จำกนั นไหล
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่ำนอ้ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลลงทำงทิศใต้ผ่ำนอ้ำเภอ
ฮอด ก่อนจะไหลลงสู่อ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนภูมิพล ส่วนแม่น ้ำปิงตอนล่ำงใต้เขื่อนภูมิพลจะไหลผ่ำนที่รำบ
มำถึงบริเวณที่แม่น ้ำวังไหลมำบรรจบ แล้วไหลผ่ำนที่รำบกว้ำงใหญ่ในเขตจังหวัดก้ำแพงเพชร ก่อน
จะไปรวมกับแม่น ้ำยมและแม่น ้ำน่ำน เป็นแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ที่อ้ำเภอปำกน ้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ 

ล้ำน ้ำสำขำที่ส้ำคัญของแม่น ้ำปิง ได้แก่ น ้ำแม่งัดมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำแดนลำวทำงตอน
เหนือของลุ่มน ้ำไหลมำบรรจบกับแม่น ้ำปิงทำงฝั่งซ้ำยน ้ำแม่แตงไหลจำกเทือกเขำแดนลำวลงมำ
บรรจบแม่น ้ำปิงทำงฝั่งขวำ แม่น ้ำกวงไหลมำบรรจบแม่น ้ำปิงทำงฝั่งซ้ำยที่จังหวัดล้ำพูนแม่น ้ำลี ไหล
จำกอ้ำเภอลี ขึ นไปทำงทิศเหนือบรรจบแม่น ้ำปิงทำงฝั่งซ้ำยที่อ้ำเภอจอมทองน ้ำแม่แจ่มไหลจำก
เทือกเขำถนนธงชัยทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มน ้ำลงมำบรรจบแม่น ้ำปิงทำงฝั่งขวำที่อ้ำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจุบันได้เกิดสภำพควำมเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มน ้ำแม่น ้ำปิงตอนบน เนื่องจำก
มีกำรตั งถิ่นฐำนที่หลำกหลำยของชุมชน และมีควำมแตกต่ำงกันทั งภูมิปัญญำ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน ้ำ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และส่งผลต่อเนื่องต่อชุมชนที่ต้องอำศัยฐำนควำมหลำกหลำย และมี
อำชีพหลักท่ียังคงยึดติดกับธรรมชำติ โดยในปัจจุบันพบว่ำยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีในกำรดูแล
แหล่งน ้ำ เช่น กำรตั งระบบแก่งเหมือง แก่ฝำย กำรบูชำผีต้นน ้ำ ประเพณีกำรงดเว้นกำรเข้ำรบกวน
แหล่งต้นน ้ำ เป็นต้นกำรบูชำ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ำกำรลดลงของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน ้ำได้กลำยเป็น
ประเด็นหลัก ที่มีกำรพูดถึงในพื นที่กันอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะกำรขำดกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำที่ด้ำเนินกำรโดยชุมชน กำรลดลงของควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต 
กำรหำยไปขององค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ รวมถึงปัญหำทำงด้ำน
คุณภำพและปริมำณน ้ำ นอกจำกนี ปัญหำในกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำที่ส้ำคัญอีกประกำรได้แก่ น ้ำเสีย
และกำรบ้ำบัดที่ไม่เหมำะสมในพื นท่ี ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมโดยทั่วไป 
ชุมชน และที่ส้ำคัญที่สุดคือกำรกระทบต่อฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ 

จำกปัญหำที่เกิดขึ นเหล่ำนี  ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ ดังนั นกำรแก้ปัญหำจึง
ควรเริ่มจำกกำรสร้ำงควำมตระหนักของคนในชุมชน โดยพยำยำมสร้ำงแนวทำงให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมกำรแก้ไข พร้อมทั งร่วมกันดูแลทรัพยำกรน ้ำต่อไปในอนำคต เป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
แบบยั่งยืน ซึ่งกำรศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจำกจะศึกษำถึงสถำนกำรณ์ควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน ้ำ กำรปรับปรุงน ้ำเพ่ือกำรบริโภค 
และแนวทำงกำรจัดกำรน ้ำเสียแล้ว กำรน้ำเอำสำรสนเทศภูมิศำสตร์มำประยุกต์ใช้ จะท้ำให้สำมำรถ
วิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั งยังสำมำรถน้ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในรูปของแผนที่ ท้ำ
ให้มองเห็นภำพรวมและควำมสัมพันธ์ของผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละพื นที่ได้ชัดเจน นอกจำกนี ยังเน้น
กำรผสมผสำนแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันระหว่ำงภูมิปัญญำชำวบ้ำนและผลที่ได้จำกกำร
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วิเครำะห์ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกร
น ้ำในพื นท่ีมำกขึ น  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
  สร้ำงระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์แสดงควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน ้ำ ทรัพยำกร
ปัญหำและกำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตเนื อหำ 
  1) จัดท้ำรูปแบบกำรแสดงผลด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์คุณภำพน ้ำลุ่มน ้ำปิง 
อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) จัดท้ำแผนที่กำรใช้ประโยชน์พื นที่บริเวณลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 1.3.2 ขอบเขตพื นที่ 
  พื นที่น ้ำลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.3.3 ขอบเขตเวลำ 
  ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมที่ใช้เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในปี 2560 ดังนั นแผนที่ และ
ฐำนข้อมูลกำรใช้พื นที่ ที่จะจัดท้ำจะเป็นข้อมูลของปี 2560 

1.3.4 ขอบเขตประชำกร 
  ชุมชนบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ หมำยถึง ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพ่ือแสดงผลกำร
วิเครำะห์ ท้ำให้มองเห็นภำพรวมของพื นที่ในเรื่องของคุณภำพน ้ำและปริมำณน ้ำ และสำมำรถท้ำนำย
แนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในอนำคตได้ ในพื นที่ลุ่มน ้ำแม่งัด อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.2 ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ หมำยถึง ระบบสำรสนเทศที่จัดท้ำขึ นใน
รูปแบบสื่อ website ที่จะน้ำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ในพื นที่ลุ่มน ้ำแม่งัด 
อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.5 ประโยชน์ 

1.5.1 ได้แผนที่กำรใช้ประโยชน์พื นที่ ควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน ้ำ ทรัพยำกร ปัญหำ
และกำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรศึกษำใน
พื นที่และข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมและระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ปี 2560 

1.5.2 แผนที่และฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์พื นที่ปี 2560 สำมำรถน้ำไปเปรียบเทียบกับกำร
วิเครำะห์ในปีถัดไป เพ่ือส้ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ได้  

1.5.3 ฐำนข้อมูลที่ได้ สำมำรถน้ำไปวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลอ่ืน ๆ ของพื นที่ลุ่มน ้ำปิง อ้ำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และสำมำรถเปรียบเทียบกับพื นที่อ่ืนได้ 

1.5.4 กำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพ่ือแสดงผลกำรวิเครำะห์ ท้ำให้มองเห็นภำพรวม
ของพื นที่ในเรื่องของคุณภำพน ้ำและปริมำณน ้ำ และสำมำรถท้ำนำยแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 
ในอนำคตได้ 




