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การใชระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหลงน้ํา 
ที่ชุมชนมสีวนรวมในลุมน้ํายอยแมขะนาด ลุมน้ําแมทา จังหวดัลําพูน∗ 

 
ศศิประภา แถวถาทํา 1 และ ถาวร ออนประไพ 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “การใชระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหลงน้ําที่ชุมชนมี
สวนรวมในลุมน้ํายอยแมขะนาด ลุมน้ําแมทา จังหวัดลําพูน”  ทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่
ของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด  เพื่อใชในการอธิบายลักษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรที่ดินที่เกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอทรัพยากรน้ําในพื้นที่ เชน สภาพภูมิประเทศ ดิน แหลงน้ํา และศึกษาระดับความเหมาะสมของที่ดิน
สําหรับการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยใชวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินดวยปจจัยทางดาน
กายภาพโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหลงน้ําที่ชุมชนในพื้นที่
มีสวนรวม 

การศึกษานี้ใชวิธีการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology) ทําการพัฒนาชุดของ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS Database ) เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินในการหาพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการสรางแหลงกักเก็บน้ํา โดยสารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหสามารถใชแสดงแนวทางและสนับสนุน
การตัดสินใจการพัฒนาแหลงน้ํา ตามความเหมาะสมทางดานกายภาพของพื้นที่ในลุมน้ํายอยแมขะนาด วิธีการ
ดําเนินงานเริ่มจากการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก ขอมูลขอบเขตลุมน้ํา คาความลาดชัน สภาพภูมิประเทศ 
ดวยชุดขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ขอมูลปริมาณน้ําเฉลี่ย ปริมาณตะกอน ดวย
การใชแบบจําลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) และขอมูลสภาพการใชที่ดินปจจุบันดวยขอมูลจาก
ระยะไกล ซึ่งไดนําขอมูลดังกลาวมาแปลงเขาสู ระบบคอมพิวเตอรเปนขอมูลแผนที่เชิงเลข (digital map) ใหมี
รูปแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุม
น้ํายอยแมขะนาด  จากนั้น นําชั้นขอมูลในฐานขอมูลชุดดังกลาวมากําหนดคาถวงน้ําหนักและวิเคราะหขอมูลโดยใช
เทคนิคการซอนทับเชิงพื้นที่ (spatial overlaying) ดวยโปรแกรม  ArcGIS 9.2 เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา
เปนแหลงกักเก็บน้ําตอไป ความเหมาะสมของพื้นที่สามารถถูกแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ เหมาะสมที่สุด เหมาะสม
ปานกลาง เหมาะสมเล็กนอย และ ไมเหมาะสม สามารถนําขอมูลที่ไดสนับสนุนระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูล
ระดับความเหมาะสมของที่ดิน และขอมูลความเปนไปได  ตลอดจนแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา ใหกับชุมชน
และองคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เพื่อนําไปชวยตัดสินใจในการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ การพัฒนาแหลงน้ํา ความเหมาะสมของที่ดิน                
การประเมินคุณภาพที่ดิน 

                                                           
∗ เอกสารนําเสนอที่ประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อ 2 - 4 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จ.อุบลราชธานี 
1 นศ.ป.โท สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2 ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

338

บทนํา 

ลุมน้ํายอยแมขะนาดตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ เปนลุมน้ํายอยลําดับที่ 4 ภายในลุมน้ําแมทา 
แมกวง และแมปง ตามลําดับ ลุมน้ํายอยแมขะนาดอยูในขอบเขตการปกครองของตําบลทากาศ และบางสวนของ
ตําบลทาขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง มีที่ราบลุมตามหุบเขาที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพียงเล็กนอย เปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของชุมชนหลายหมูบาน ในขณะเดียวกันลุม
น้ํายอยแมขะนาดมีปญหาในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เนื่องจากลําหวยมีความลาดชันมากตามสภาพภูมิ
ประเทศที่เปนภูเขาสูง ทําใหน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําตอนบนไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝนของทุกป (ประมาณเดือน มิ.ย.– ส.ค.) เกิดการกัดเซาะตลิ่งและสิ่งปลูกสรางริมน้ําพังทลาย ตลอดจนฝายกั้นน้ํา
พังชํารุดไดรับความเสียหาย ในบางพื้นที่มีตะกอนทรายมาสะสมบริเวณทองน้ําจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน  น้ําได
ไหลหลากไปสูพื้นที่ลุมน้ําใหญในที่ตํ่ากวาอยางรวดเร็ว  พื้นที่ไมสามารถกักเก็บน้ําไวไดตามธรรมชาติ ทําใหพื้นที่
ขาดแคลนน้ําอยางรวดเร็วแมกระทั่งในฤดูฝน ในขณะที่ชวงฤดูแลง (ประมาณเดือน ก.พ.–พ.ค.) ปญหาการขาด
แคลนน้ําของลุมน้ํายอยแมขะนาดยิ่งรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากพื้นที่ไมมีอางกักเก็บน้ําเพื่อเก็บน้ําไวใชอุปโภคบริโภค
และการเกษตรกรรมของเกษตรกรและชุมชน สภาพดังกลาวทําใหเกิดความกดดันตอการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร ทําใหเกิดปญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรตามมา เนื่องจากไมสามารถสรางรายไดจากการ
เกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําได 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาแหลงน้ําเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการแกปญหาการขาดแคลนน้ํา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดนั้นตองตรงกับประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน การกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็กคือโครงการขุดสระและระบบประปาหมูบานซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดชัดเจน
เพราะเปนโครงการที่มีขนาดเล็กและมีการใชงบประมาณในการกอสรางที่ไมมากนัก และประชาชนสามารถมีสวน
รวมตั้งแตการเริ่มโครงการ เชน การกําหนดประเภทโครงการ ที่ตั้งโครงการ และเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ประชาชนสามารถดูแลและบํารุงรักษาไดดวยตนเอง โดยอาจมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการที่
เกี่ยวของใหคําแนะนําในการบริหารจัดการ  

ในการพัฒนาแหลงน้ํานั้น “ฐานขอมูลเชิงพื้นที่” จะสามารถใชเปนประโยชนในการวางแผนและพัฒนา
แหลงน้ํา เนื่องจากผูวางแผนสามารถวิเคราะหจัดหาที่ตั้งของแหลงน้ํา จัดสรรปริมาณทรัพยากรน้ําใหเหมาะสมและ
เพียงพอกับความตองการใช นอกจากนี้ ยังตองมีการเพิ่มคุณภาพของขอมูลเชิงพื้นที่ใหสามารถรองรับการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีมากขึ้น โดยการพัฒนาฐานขอมูลใหมีความถูกตอง แมนยํา เปนปจจุบัน มีประโยชนและประสิทธิภาพ 
ตามวัตถุประสงคของการนําไปใช อาคม (2539) กลาวถึงระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ดานการพัฒนาแหลงน้ําวาเปน
การใชประโยชนอีกรูปแบบหนึ่งของขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อใชประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา โดยมีฐานขอมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหรือเชื่อมโยงกับตําแหนงทางภูมิศาสตรบนพื้นโลก ซึ่ง
สามารถใหรายละเอียดในเรื่องทรัพยากรน้ําที่มีคุณสมบัติตาง ๆ บนพื้นโลก  เชน มีอยูที่ไหน สภาพเปนอยางไร มี
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องคประกอบของสิ่งขางเคียงอะไรบาง ซึ่งสามารถทําใหเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจน นํามาใชประโยชนในการ
วางแผน การจัดการ และการพัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนติดตามประเมินผลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

FAO (1996) กลาววา ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ มีความจําเปนสําหรับงานระดับนโยบายในการวางแผนทั้งดาน
อนุรักษ พัฒนา และฟนฟู โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําเปนองคประกอบหลักที่สําคัญของ
ฐานขอมูลทรัพยากรในเชิงพื้นที่ที่ตองพัฒนาขึ้นเพื่อใหมีความชัดเจนทั้งในแงของเสนสันปนน้ําที่แสดงขอบเขตที่
แนนอนและแนวโดยรอบของพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้งตําแหนงเชิงพื้นที่และสภาพกายภาพของลุมน้ํานั้น ๆ เพื่อประโยชน
และประสิทธิภาพในการจัดการพัฒนา ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่พื้นที่ลุมน้ําตองมีฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อ
วัตถุประสงคการใชงาน และวิธีการกําหนดชั้นขอมูลตองมีความถูกตอง ชัดเจน เปนที่นาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ มี
วิธีการการจัดเก็บและสามารถตรวจสอบความถูกตองไดเชนกัน เพื่อใหการดําเนินงานในพื้นที่ลุมน้ําเหลานั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค 

นอกจากนี้ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ยังสามารถใชในการวิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินในการ
สรางแหลงกักเก็บน้ํา การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเปนการวางแผนการใชที่ดินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให
สอดคลองกับระดับความเหมาะสมของที่ดินกับการนําไปใชประโยชน เนื่องจากคุณสมบัติแตละชนิดของที่ดิน
สามารถเปนไดทั้งขอจํากัดและเปนปจจัยเสริม ซึ่งจะมีผลกระทบตอการใชที่ตามมาภายหลัง (บัณฑิต และ คํารณ, 
2542) Dent  and Young (1981) กลาววา กระบวนการประเมินที่ดินในพื้นที่ตางกันยอมมีสภาวะทางความคิด
รวมถึงปจจัยสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่แตกตางกันดวย ดังนั้น การประเมินความเหมาะสมของที่ดินที่ มี
ประสิทธิภาพตองพจิารณาปจจัยที่มีอยูในพื้นที่นั้น ๆ เปนหลัก 

บทความนี้จะไดแสดงถึงวิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology) 
ซึ่งประกอบดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) การสํารวจขอมูลจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) และระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดโดยบูรณาการเขากับองคความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนองคความรูของทองถิ่นดวยการมีสวนรวมของชุมชน โดยการ
ประสานงานและสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. ทากาศ) รวมถึงเครือขายวิจัยในทองถิ่น เชน 
ศูนยวิจัยหริภุญชัย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน สํานักงานทรัพยากรน้ําจังหวัดลําพูน ทั้งนี้ เพื่อทํา
การวิเคราะหและสนับสนุนขอมูลทางดานกายภาพ ขอมูลทรัพยากรที่ดินและการใชประโยชนที่ดินในเชิงพื้นที่ใหกับ
ชุมชนในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด และเพื่อศึกษาถึงระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 
และสุดทายเพื่อศึกษาหาความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงน้ํารวมถึงการหาพื้นที่ที่เหมาะสมตลอดจนแนวทาง
สําหรับการสรางแหลงน้ําหรืออางกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด เพื่อใหชุมชนและเกษตรกรไดมีแหลงน้ําไว
เพื่อใชอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมอยางเพียงพอ 
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วิธีการศึกษา 

1) เก็บสํารวจขอมูลในภาคสนามดวยระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) 
ไดแก ขอมูลพิกัดตําแหนงฝาย อางเก็บน้ํา หมูบาน และชนิดการใชประโยชนที่ดิน 

2) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
 2.1) พัฒนาฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดที่มาตราสวน  1: 25,000  โดยใชชุดขอมูลระดับ

ความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) รวมกับขอมูลเสนทางน้ํา (StreamCenterLine) โดยอางอิงกับ 
ขอมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และจําแนกตามวิธีการของ Pfafstetter 
(Verdin, 1997) ในการพัฒนาขอบเขตและจําแนกอันดับช้ันเพื่อกําหนดรหัสลุมน้ํา เพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงพื้นที่ 
ของขอบเขตลุมน้ําทั้งในระดับเดียวกันและตางระดับ  

 2.2) นําขอมูลจากการเก็บพิกัดในภาคสนาม มาทําใหอยูในรูปขอมูลเชิงพื้นที่ ในพื้นหลักฐาน WGS84 
(World Geodetic Survey 1984) ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) 

 2.3) ทําการตัด (clip) ขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาดเขากับชั้นขอมูลเชิงพื้นที่อื่นที่ตองการ คือ 
ขอบเขตการปกครอง เสนทางคมนาคม เสนทางน้ํา แหลงน้ํา (ตําแหนงฝาย อางเก็บน้ํา บอบาดาล) ที่ตั้งหมูบาน 
ขอมูลชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน  

2.4) ปรับแกในรายละเอียดขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีขนาดรายละเอียดสูงที่มาตราสวน 1: 25,000  
2.5) พัฒนาขอมูลอุทกวิทยา วิเคราะหโดยประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร Soil and Water 

Assessment Tool (SWAT MODEL) MapWindow GIS (v.4.5) (SWAT, 2005) และ ArcSWAT (v.2.0) (SWAT, 
2008) เปนเครื่องมือชวยในการประเมินปริมาณน้ําทา และปริมาณตะกอน ในพื้นที่ลุมน้ําระดับยอย ซึ่งเปนปจจัย 
สําคัญในการประเมินความเหมาะสมที่ดินเพื่อพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําของลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 
 ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่ไดจากแบบจําลอง SWAT และจากสถานีวัดน้ํา P53 
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3) ประเมินความเหมาะสม 
วิธีการกําหนดปจจัยเลือกพื้นที่เหมาะสม ไมมีกฎเกณฑใดที่แนนอน (Eastman, 1997) สําหรับการศึกษานี้ได

กําหนดปจจัยทางดานกายภาพสําหรับประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการสราง
แหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด 12 ปจจัย คือ ปริมาณน้ํา ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา คาความลาด
ชัน คาความสูง ชนิดดิน การซาบซึมน้ํา การระบายน้ํา การชะลางพังทลาย ประเภทการใชที่ดิน ปริมาณตะกอน  และ
ชนิดหิน (ฐานราก) หลังจากนั้นทําการประเมินความเหมาะสมของที่ดินโดยนําปจจัยและเกณฑที่ไดกําหนดขึ้นมา
สรางเปนแบบจําลอง (modeling) โดยวิธีจัดลําดับความสําคัญ (ranking) ของแตละปจจัย และวิเคราะหคาถวง
น้ําหนัก (weighting score method) ดวยโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส.) (เมธี และคณะ, 2550) 

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบคาความสําคัญของปจจัยทางทางกายภาพที่มีผลตอความเหมาะสมในการพัฒนาแหลง
น้ํา พื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยใชโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส) 

   

ภาพที่ 3 ผลการคํานวณคาลําดับความสําคัญของปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอความเหมาะสมในการพัฒนาแหลง
น้ํา พื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยใชโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส) 
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จากนั้นเกณฑทั้งหมดของพื้นที่จะถูกใชจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินซึ่งแบงออกเปน  4 ระดับ ตาม
หลักวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO (1983) ชั้นความเหมาะสมไดพิจารณาเปรียบเทียบคาคะแนนตาม
หลักเกณฑเดียวกันกับการกําหนดคาพิสัย โดยใชฐาน ดังนี้ 

S 1 = 80 – 100 % (0.8 – 1.0) optimum yield คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมมาก 
S 2 = 40 – 80 % (0.4 – 0.8) optimum yield คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
S 3 = 20 – 40 % (0.2 – 0.4) optimum yield คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย 
N = นอยกวา 20% (0.0 – 0.2) optimum yield คือ ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม 

 

ผลการดําเนินงาน 

จากวิธีการดําเนินงานที่กลาวมาทําใหไดฐานขอมูลเชิงพื้นที่ขนาดรายละเอียดสูงในระดับพื้นที่ลุมน้ําขนาด
เล็กสําหรับใชในการอธิบายลักษณะทางกายภาพและสภาพทรัพยากรที่ดินที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอทรัพยากร
น้ําในพื้นที่ ประกอบดวย ขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํา สภาพภูมิประเทศ เสนชั้นความสูง (contour line) ความลาดชัน 
(slope) ทิศทางลาด (aspect) ภูมิประเทศแบบแสงเงา (hillshade) พื้นที่ลุมน้ําแบบ 3 มิติ (viewshade) ขอบเขต
การปกครอง ตําแหนงหมูบาน เสนทางคมนาคม เสนทางน้ํา แหลงน้ํา (ตําแหนงฝาย อางเก็บน้ํา) ขอมูลชุดดิน และ
การใชประโยชนที่ดิน ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนสําหรับวิเคราะหประเมินความเหมาะสม
ของหนวยที่ดิน ความเปนไปไดและแนวทางในการพัฒนาแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด รวมถึงสนับสนุนให
องคการปกครองทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการใชขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อตัดสินใจ
พัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ไดและเกิดประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาสูงสุด 

ตัวอยาง ฐานขอมูลเชิงพื้นที่บางสวนที่ถูกพัฒนาขึ้น ในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด ดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

 
ภาพที่ 4 ขอบเขตลุมน้ํายอยแมขะนาด ภาพที่ 5 ขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (DEM)      



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

343

  
 ภาพที่ 6 ลักษณะภูมิประเทศและความสูง        ภาพที่ 7 ภูมิประเทศแบบแสงและเงา 

  
 ภาพที่ 8 ประเภทการใชประโยชนที่ดิน  ภาพที่ 9 เสนทางน้ํา แหลงน้ํา (ฝาย อางเก็บน้ํา) 

 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาสามารถวิเคราะหหาพื้นที่สําหรับการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอย
แมขะนาด ประกอบดวยพื้นที่มีชั้นความเหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมนอย และไมมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา คิดเปนพื้นที่รอยละ 0.4, 58.9, 33.0 และ 7.7 ตามลําดับ จากพื้นที่ประมาณ 
155 ตร.กม. และพบวามีความถูกตองอยูในเกณฑที่ใชประโยชนไดจากการสํารวจขอมูลพื้นที่ภาคสนาม และผลการ
ประเมินที่ดินในรูปของระดับความเหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริง สามารถนําไปใชอธิบายความความเปนไป



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

344

ไดและแนวทางในการพัฒนาแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด รวมถึงสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการใชขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อตัดสินใจพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ได 
และเกิดประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาสูงสุดตอไป 

 
ภาพที่ 10 พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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