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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำของกำรวิจัย 

น ้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์ ทั งยังเป็นสิ่งส้ำคัญใน
กำรหล่อเลี ยงระบบเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ  อ้ำเภอแม่แตงตั งอยู่ทำงตอนเหนือของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื นที่ 1,362.784  ตร.กม. ประชำกรประมำณ 80,000 คน ควำมหนำแน่น 54.53 
คน/ตร.กม. มีอำณำเขตติดต่อกับอ้ำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้ำเภอเชียงดำว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้ำเภอพร้ำว ทิศใต้ ติดต่อกับอ้ำเภอดอยสะเก็ด อ้ำเภอสันทรำย อ้ำเภอแม่ริม 
และอ้ำเภอสะเมิง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้ำเภอปำย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) อ้ำเภอแม่แตงแบ่งเขตกำร
ปกครองออกเป็น 13 ต้ำบล 104 หมู่บ้ำน ท้องที่อ้ำเภอแม่แตงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 13 แห่ง หนึ่งในนั นคือเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ  ชุมชนเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 
ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกของแม่แตง ห่ำงจำกอ้ำเภอเมือง ไปทำงทิศเหนือตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 107 ระยะทำงประมำณ 48 กิโลเมตร และห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ้ำเภอแม่แตงเป็นระยะทำง
ประมำณ 8 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงแยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 107 ตำมถนนชลประทำน
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีเขตกำรปกครองครอบคลุม 2 ต้ำบล คือ ต้ำบลช่อแล 6 หมู่บ้ำนและต้ำบล
อินทขิล 10 หมู่บ้ำน ตั งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) จ้ำนวนพื นที่รับผิดชอบทั งหมด 24 
ตำรำงกิโลเมตร (15,000 ไร่) โดยในพื นที่เทศบำลเมืองแกนมีแหล่งทรัพยำกรที่ส้ำคัญ คือเขื่อมแม่งัด
สมบูรณ์ชล เขื่อนนี เดิมชื่อ เขื่อนแม่งัด พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนนำมเขื่อนว่ำ "เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล" เมื่อวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2529 และเสด็จ           
พระรำชด้ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมำพันธ์ พ.ศ. 2529 เริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี 2520 
โดยกรมชลประทำน ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นเขื่อนดินขนำดใหญ่มีเนื อที่ประมำณ 
20 ตำรำงกิโลเมตร ที่หล่อเลี ยงชีวิตเกษตรกรชำวเมืองแกน  และพื นที่ใกล้เคียง   ได้รับกำรยอมรับว่ำ
เป็นอ่ำงเก็บน ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้ำงปิดกั นล้ำน ้ำแม่งัด ณ บริเวณเหนือจุดที่
ล้ำน ้ำแม่งัดบรรจบแม่น ้ำปิงประมำณ 3 กิโลเมตร เพ่ือทดน ้ำแล้วส่งน ้ำให้พื นที่นำประมำณ 3,600 ไร่ 
ครอบคลุมท้องที่ต้ำบลช่อแล ต้ำบลบ้ำนเป้ำ ต้ำบลแม่หอพระ อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีกำร
สร้ำงฝำยแม่งัดพร้อมทั งขุดคลองส่งน ้ำ เพ่ือส่งน ้ำให้พื นที่เพำะปลูกทั งสองฝั่งล้ำน ้ำแม่งัด 

 ซึ่งประชำกรในชุมชนในพื นที่ดังกล่ำวมีกำรน้ำน ้ำจำกแหล่งน ้ำดังกล่ำวไปใช้ในกำรอุปโภค 
บริโภค ดังนั นหำกคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำนั นไม่มีคุณภำพที่ดีพอต่อกำรน้ำไปใช้งำน ก็จะเกิดผลกระทบ
ได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่ำ ชุมชนควรจะมีกำรดูแลคุณภำพน ้ำให้อยู่ในภำวะที่ใช้งำนได้ โดยใช้วิธีที่ชุมชน
สำมำรถท้ำได้ ซึ่งในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำ จ้ำเป็นที่ต้องมีกำรก้ำหนดตัวชี วัด (พำรำมิเตอร์) 
ในกำรติดตำมตรวจสอบโดยควรเลือกตัวชี วัดที่มีควำมส้ำคัญหรือบ่งชี ถึงคุณภำพน ้ำได้ รวมทั งยังต้อง
ค้ำนึงถึงศักยภำพ งบประมำณ บุคลำกร และสภำพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยจะน้ำเสนอวิธี
ตรวจวัดคุณภำพน ้ำที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน สำมำรถตรวจวัดทันที เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื องต้นในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อมและคุณภำพน ้ำ 
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จำกข้อควำมข้ำงต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ กำรดูแลคุณภำพน ้ำนั นควรเป็นหน้ำที่ของคนในชุมชนที่
จะช่วยกันรักษำให้คุณภำพน ้ำอยู่ในสถำนะที่สำมำรถใช้งำนได้ จึงควรเริ่มจำกกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ของคนในชุมชน โดยสร้ำงเครือข่ำยในชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ ด้วยตัวชี วัดที่
คนในชุมชนสำมำรถท้ำได้เอง และน้ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมคุณภำพ
น ้ำ โดยจะมีกำรพัฒนำระบบเพ่ือช่วยในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ โดยใช้ดัชนีชี วัดทำงกำยภำพ โดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดท้ำและให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ  ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต   
และสำมำรถวิเครำะห์  วำงแผนพัฒนำกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำแม่งัด ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และยั่งยืนต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำโดยใช้ดัชนีชี วัดทำง
กำยภำพ ในพื นที่ลุ่มน ้ำแม่งัด อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1  ขอบเขตเนื อหำ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ  ซึ่งใช้ดัชนีชี วัด                

ทำงกำยภำพ  
 1.3.2  ขอบเขตพื นที่ 

พื นที่ลุ่มน ้ำแม่งัด  อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.3.3  ขอบเขตเวลำ 

ระยะเวลำ 12  เดือน 
 1.3.4  ขอบเขตประชำกร 

ประชำกรในพื นที่ลุ่มน ้ำแม่งัด อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ คือ กำรน้ำเทคโนโลยีมำพัฒนำ
เพ่ือใช้ในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ ณ พื นทีลุ่่มน ้ำแม่งัด อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.2 ดัชนีชี วัดคุณภำพน ้ำทำงกำยภำพ คือ ดัชนีที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำ ผ่ำน
ซอฟต์แวร์ในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ ณ พื นทีลุ่่มน ้ำแม่งัด อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.5  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1.5.1  ได้ระบบเพ่ือใช้ในกำรติดตำมคุณภำพน ้ำ โดยใช้ดัชนีชี วัดทำงกำยภำพ ในพื นที่ลุ่มน ้ำ           
แม่งัด อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.5.2  ได้เครือข่ำยแนวร่วมในชุมชนที่ให้ควำมสนใจในคุณภำพน ้ำของชุมชน สำมำรถน้ำ
ควำมรู้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยำวชนและประชำชนทั่วไปในพื นที่อ่ืนๆ ท้ำให้มีจิตส้ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำรรักษำทรัพยำกรน ้ำของชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชำติต่อไป 
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