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การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย 
กรณศีึกษา; ลุมน้ําแมทา จ.เชียงใหม - จ.ลําพูน * 

 
ถาวร ออนประไพ1 เมธี เอกะสิงห2 เบญจพรรณ เอกะสิงห 3 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์1 

วรวีรุกรณ วีระจิตต 2และ เทวินทร แกวเมืองมูล1 
 

บทคัดยอ 
ลุมน้ําแมทา เปนลุมน้ํายอยสาขาหนึ่งของลุมน้ําแมกวงและแมปงตามลําดับ พื้นที่ของลุมน้ําแมทาแบง

ออกเปน  3 เขตตามสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ คือลุมน้ําแมทาตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง ซึ่ง
ลักษณะสภาพภูมิประเทศทําใหลุมน้ําแมทามีขอจํากัดในเรื่องที่ดนิและทรัพยากรสําหรับทําการเกษตร บางพื้นที่มีขอ
ขัดแยงในเรื่องการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ ซึ่งดวยขอจํากัดดังกลาวภายในลุมน้ํา ทําใหชาวบาน
และเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไมมากนัก นอกจากนี้ พื้นที่ลุมน้ําแมทายังเกิดปญหาภัยพิบัติที่
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําทั้งภัยแลงรุนแรงในชวงฤดูแลง และน้ําทวมรุนแรงในชวงฤดูฝน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
ทรัพยากรและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยภายในลุมน้ําแมทา  ใชวิธีจัดลําดับความสําคัญและประเมินหลักเกณฑที่
มีผลตอทรัพยากรในระดับลุมน้ํายอย  ทั้งนี้  เพื่อใชเปนขอมูลในการเตือนความเสื่อมโทรมของลุมน้ํา  และใชเปน
แนวทางในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลุมน้ํา  โดยหลักเกณฑทางดานนิเวศ 
การผลิตทางเกษตร  และเศรษฐกิจ-สังคม  ไดถูกนํามาวิเคราะหและพัฒนาเปนชั้นขอมูลเชิงพื้นที่  จํานวน  12 
หลักเกณฑยอย ไดแก  1) ปริมาณมวลชีวภาพของพืชพรรณ 2) ความหลากหลายของพืชพรรณ 3 ) อัตราการชะลาง
และสะสมของดินในลุมน้ํายอย 4) สัดสวนการใชประโยชนที่ดินทางเกษตรในพื้นที่อนุรักษ 5) ปริมาณน้ําที่นําไปใช
ประโยชนไดจากพื้นที่ลุมน้ํายอย 6) สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํา 7) สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่
เกษตรกรรม  8) ความเสี่ยงตอการการเกิดภัยแลงในพื้นที่เกษตรกรรม  9) ความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมในพื้นที่
เกษตรกรรม 10) ความหนาแนนของประชากร 11) รายไดภาคเกษตร และ 12) ระดับการพัฒนาของชุมชน โดยชั้น
ขอมูลของหลักเกณฑเหลานี้ไดผานกระบวนการกําหนดคาความสําคัญที่มีผลกระทบตอลุมน้ําที่แตกตางกันดวย
โปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส.) และทําการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยดวยโปรแกรมระบบตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑเชิงพื้นที่ (Multi-criteria Decision Analysis - GIS; MCDA-GIS)  

ผลการประเมินสถานภาพของลุมน้ํายอยในลุมน้ําแมทา สามารถแสดงดวยแผนที่กําหนดชวงชั้นคาดัชนี
ความสําคัญ 5 ระดับ (คา 0 – 1) ซึ่งเปนมุมมองของชุมชนและเกษตรกรผูใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ํา โดย
สามารถนําผลไปใชเปนสารสนเทศใหเกิดประโยชนเพื่อการบริหารจัดการลุมน้ํายอย ตลอดจนการวางแผนและการ
กําหนดนโยบายการจัดการลุมน้ําแมทาไดตอไป  

 
คําสําคัญ: การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย ระบบตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑเชิงพื้นที่ 
 
 
∗ เอกสารนําเสนอที่ประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อ 2 - 4 ก.ค. 2552 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด จ.อุบลราชธานี  
1  ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ และ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร และ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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บทนํา 
ลุมน้ําแมทาเปนลุมน้ําสาขายอยลําดับที่ 3 ภายในลุมน้ําแมกวงและลุมน้ําแมปง มีเนื้อที่ทั้งส้ิน 948.21 ตร.

กม. (592,632.41 ไร) โดยมีลําน้ําหลักคือ “น้ําแมทา” ซึ่งเปนเสนทางน้ําที่หลอเล้ียงพื้นที่เกษตรกรรมหลายตําบลใน
กิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม อ.แมทา อ.ปาซาง และ อ.เมือง จ.ลําพูน น้ําแมทามีความยาวประมาณ 90 กม. มีตนน้ําอยู
ที่ดอยขุนทาในเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตก เขตกิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม ไหลผานที่ราบซึ่งขนาบไปดวยภูเขาสูงไปสู อ.
แมทาทางทิศใตและไหลวกขึ้นไปทางเหนือผานที่ราบแองเชียงใหม-ลําพูน และลงแมน้ํากวงที่บานสบทา เขตตอ
ระหวาง อ.เมืองกับ อ.ปาซาง  จ.ลําพูน พื้นที่ของลุมน้ําแมทาแบงออกเปน 3 เขตตามสภาพภูมิประเทศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ คือลุมน้ําแมทาตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง กลาวคือ ตอนบนเปนที่ราบสูงเชิงเขาลอมรอบ
ไปดวยพื้นที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติขุนตาลในแนวเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตกซึ่งเปนตนกําเนิดของลําน้ําแมทา 
สภาพที่ดินทํากินมีนอยแตมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญเปนปาเต็งรังและปาเบญจ
พรรณ ตอนกลางเปนที่ลาดเชิงเขาลาดยาวไปตามลําน้ําแมทา  บางแหงเปนที่ราบลุมระหวางภูเขามีลําหวยไหลผาน 
สภาพที่ดินทํากินทั่วไปมีความอุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่มีความลาดชันสูงยากแกการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเกิดการชะ
ลางพังทลายของดินไดงาย  สวนตอนลางมีทั้งพื้นที่ราบลุม และที่ราบเชิงเขาที่มีพื้นที่ภูเขาและปาไม สภาพที่ดินทํา
กินทั่วไปมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม 

จากลักษณะสภาพภูมิประเทศทําใหลุมน้ําแมทามีขอจํากัดในเรื่องที่ดินและทรัพยากรสําหรับทําการเกษตร 
ซึ่งในบางพื้นที่ถึงขั้นเปนสาเหตุใหเกิดขอขัดแยงระหวางการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ นอกจากนี้ 
ดวยขอจํากัดของทรัพยากรและที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมภายในลุมน้ํา ทําใหชาวบานและเกษตรกรมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพไมมากนัก ยิ่งกวานั้น ในบางป พื้นที่ลุมน้ําแมทายังเกิดปญหาภัยพิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
กลาวคือ ในชวงฤดูแลงประมาณเดือน ก.พ.– เม.ย. จะเกิดภัยแลงรุนแรงโดยเฉพาะตอนลางของลุมน้ําไมมีน้ําใช  แต
ในชวงฤดูฝน น้ําจะไหลมาแรงมากและไมมีที่กักเก็บน้ํา โดยเฉพาะชวงเดือน ก.ค. – ส.ค. จะเกิดน้ําทวมอยางรุนแรง 
น้ําปาไหลหลาก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย เปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขอมูลและใชสารสนเทศเพื่ออธิบายลําดับ
ความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ํายอยจากความรูและประสบการณของชาวบานและเกษตรกรที่อาศัยอยูในลุมน้ํา ใน
แงมุมของการเกษตรกรรม ทรัพยากรปาไม  ชีวิตความเปนอยู ลักษณะทางเศรษฐกิจ – สังคมของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความเขาใจในสถานภาพภายในของพื้นที่ลุมน้ําแมทาโดยมุมมองและทัศนคติของชาวบานและเกษตรกรเอง 
บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย  โดยใชวิธีจัดลําดับความสําคัญของลุมน้ําดวยหลักเกณฑ
หลักทางดานนิเวศ  ผลิตภาพทางเกษตร  และเศรษฐกิจ-สังคม  ซึ่งประกอบดวย 12 หลักเกณฑยอย  ทั้งนี้  เพื่อใชเปน
ขอมูลในการเตือนความเสื่อมโทรมของลุมน้ําเพื่อใหเกิดการพัฒนาลุมน้ําแมทาอยางยั่งยืน  อีกทั้งเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลุมน้ําแมทาตอไป 
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วิธีการศึกษา 

- การกําหนดหลักเกณฑและพัฒนาชั้นขอมูลของหลักเกณฑ 

การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย ใชวิธีการประเมินจากหลักเกณฑหลักทางดานนิเวศ  ผลิตภาพทาง
เกษตร  และเศรษฐกิจ-สังคม  เฉพาะที่สําคัญตอชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพ และที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
สภาพลุมน้ํา ประกอบดวย  12 หลักเกณฑยอย ไดแก หลักเกณฑทางนิเวศ; 1) ปริมาณมวลชีวภาพของพืชพรรณ 2) 
ความหลากหลายของพืชพรรณ 3 ) อัตราการชะลางและสะสมของดินในลุมน้ํายอย 4) สัดสวนการใชประโยชนที่ดิน
ทางเกษตรในพื้นที่อนุรักษ 5) ปริมาณน้ําที่นําไปใชประโยชนไดจากพื้นที่ลุมน้ํายอย หลักเกณฑผลิตภาพทางเกษตร; 
6) สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํา 7) สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่เกษตรกรรม  8) ความเสี่ยงตอการเกิด
ภัยแลงในพื้นที่เกษตรกรรม  9) ความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมในพื้นที่เกษตรกรรม และหลักเกณฑทางเศรษฐกิจ-
สังคม; 10) ความหนาแนนของประชากร 11) รายไดภาคเกษตร และ 12) ระดับการพัฒนาของชุมชน โดยหลักเกณฑ
ยอยทั้ง 12 หลักเกณฑ ไดถูกสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชแบบสอบถาม การสํารวจ
ตําแหนงพิกัดดวยระบบกําหนดตําแหนงจากดาวเทียม (GPS) การวิเคราะหหรือจําแนกดวยขอมูลจากระยะไกล 
(Remote Sensing) การวิเคราะหและคํานวณปจจัยหรือองคประกอบทางกายภาพและชีวภาพดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เปนตน อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ตองทําใหสอดคลองและเปนรูปแบบเดียวกันคือ การพัฒนาหลักเกณฑ
ยอยทั้งหมด ใหอยูในรูปแบบชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีขนาดรายละเอียด มาตราสวน และขอบเขตพื้นที่ (ลุมน้ําแมทา) ให
อยูในมาตรฐานขอมูลเชิงพื้นที่ระบบเดียวกัน (เชน ระบบพิกัด พื้นหลักฐานทางแผนที่) โดยทั้งหมดดําเนินการดวย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสืบคนและวิเคราะหในรูปแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่
ตอไป 

- การกําหนดคาความสําคัญและคาถวงน้ําหนักของหลักเกณฑ 

เนื่องจากแตละหลักเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยมีผลกระทบตอทรัพยากร ชุมชน 
และลุมน้ําแตกตางกันไป ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดคาความสําคัญสําหรับแตละหลักเกณฑโดยการมีสวนรวมของ
นักวิชาการที่เกี่ยวของ ชาวบาน เกษตรกร เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ลุมน้ํา รวม 3 ครั้ง โดยครั้งแรกไดกําหนดคาความสําคัญของหลักเกณฑดานนิเวศจากนักวิชาการที่มีความรูและ
ประสบการณทางดานระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรปาไม ครั้งที่ 2 ไดกําหนดคาความสําคัญของหลักเกณฑ
ดานผลิตภาพทางเกษตรและดานเศรษฐกิจ-สังคม จากกลุมนักวิชาการเกษตร นักวิชาการดิน นักวิชาการดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนเกษตรกรที่มีความรูและประสบการณ
ทางดานการเกษตร และครั้งที่ 3 ทําการกําหนดคาความสําคัญของหลักเกณฑทั้งดานนิเวศ ผลิตภาพทางเกษตร 
และเศรษฐกิจ-สังคม รวมกันโดยนักวิชาการและผูเกี่ยวของดานตาง ๆ ที่กลาวมาแลว และทําการวิเคราะหสรุปผล 
โดยวิธีการและขั้นตอนการกําหนดคาความสําคัญสําหรับแตละหลักเกณฑไดใชโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส.) (เมธี
และคณะ, 2549) เปนเครื่องมือชวย ซึ่งใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจแบบมีสวนรวมและการประเมินแบบ AHP: 
Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1980) ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางของหลักเกณฑหลักและหลักเกณฑยอยที่ใช
ในการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยดวยโปรแกรมรวมตัดสินใจ และผลของคาความสําคัญของหลักเกณฑหลักและ
หลักเกณฑยอยไดถูกนํามาคํานวณคาถวงน้ําหนักสําหรับแตละหลักเกณฑยอย ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1 โครงสรางของหลักเกณฑหลักและหลักเกณฑยอยที่ใชในการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย 
 
ตารางที่ 1 ผลการกําหนดคาความสําคัญและคาถวงน้ําหนักของหลักเกณฑหลักและหลักเกณฑยอย 
หลักเกณฑ

หลัก 
คา

ความสําคัญ หลักเกณฑยอย คา 
ความสําคัญ 

คา 
ถวงน้ําหนัก 

ปริมาณมวลชีวภาพของพืชพรรณ 0.086 0.028 
ความหลากหลายของพืชพรรณ 0.038 0.012 
อัตราการชะลางและสะสมของดิน 0.321 0.105 
สัดสวนการใชประโยชนที่ดินทางเกษตรในพื้นที่
อนุรักษ 0.481 0.157 

นิเวศ 0.327 

ปริมาณน้ําที่นําไปใชประโยชนไดจากพื้นที่ลุม 
น้ํายอย 0.075 0.025 

สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ํา 0.088 0.023 
สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่เกษตรกรรม 0.511 0.133 
ความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงในพื้นที่
เกษตรกรรม 0.195 0.051 

ผลิตภาพ 
ทางเกษตร 

0.260 

ความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมในพื้นที่
เกษตรกรรม 0.206 0.054 

ความหนาแนนของประชากร 0.117 0.048 
รายไดภาคเกษตร 0.268 0.111 

เศรษฐกิจ -
สังคม 

0.413 
ระดับการพัฒนาของชุมชน 0.614 0.254 
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- การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย 

การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย ไดใชชั้นขอมูลของ 12 หลักเกณฑยอย (ที่ไดทําการกําหนดคา
ความสําคัญและคาถวงน้ําหนักไวแลว ดังขั้นตอนที่กลาวในขางตน) โดยใชโปรแกรมระบบตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑเชิงพื้นที่  (Multi-Criteria Decision Analysis - GIS; MCDA-GIS) (เมธีและคณะ, 2551) ดวยวิธีบูรณา
การการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑเขากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขั้นตอนประกอบดวย 
การนําเขาขอมูลใหสอดคลองกับหลักเกณฑการตัดสินใจ การปรับคามาตรฐานของชั้นขอมูลเพื่อใหชวงคาขอมูลของ
ทุกหลักเกณฑอยูในมาตรฐานเดียวกันเพื่อสามารถวิเคราะหรวมกันได และการวิเคราะหการตัดสินใจเชิงพื้นที่โดย
อาศัยขีดความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  โดยในการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยนี้ไดดําเนินการ
ภายใตขอบเขตลุมน้ํายอยของลุมน้ําแมทาในระดับที่ 4 โดยถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดของการวิเคราะหนี้ ซึ่งการ
ประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยสามารถแสดงผลเปนแบบหลายทางเลือกเพื่อใหเห็นภาพความแตกตางของมุมมอง
และการใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรและพื้นที่ภายในลุมน้ํายอยตาง ๆ ตามการกําหนดคาความสําคัญของแต
ละหลักเกณฑที่แตกตางกันออกไป ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยดวยชั้นขอมูลของ 12  
หลักเกณฑยอย โดยใชโปรแกรมระบบตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑเชิงพื้นที่  (MCDA-GIS) และภาพที่  3 – 5 แสดง
หนาตางของโปรแกรม  MCDA-GIS  เมื่อเริ่มเปดใชโปรแกรม การกําหนดคาถวงน้ําหนักของแตละหลักเกณฑ และ
การปรับคามาตรฐานของชั้นขอมูลหลักเกณฑในโปรแกรม MCDA-GIS ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยโดยใชโปรแกรม MCDA-GIS 
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ภาพที่ 3 หนาตางของโปรแกรม MCDA-GIS เมื่อเริ่มเปด 

 

 
ภาพที่ 4 การกําหนดคาถวงน้ําหนักของแตละหลักเกณฑยอย ในโปรแกรม MCDA-GIS 
 

 
ภาพที่ 5 การปรับคามาตรฐานของชั้นขอมูลหลักเกณฑ ในโปรแกรม MCDA-GIS 
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ผลการศึกษา 
ผลการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยในลุมน้ําแมทา ดวยชั้นขอมูล 12 หลักเกณฑยอยภายใตหลักเกณฑ

หลักทางดานนิเวศ ผลิตภาพทางเกษตร  และเศรษฐกิจ-สังคม โดยใชโปรแกรม MCDA-GIS ซึ่งทําการกําหนดชวงชั้น
คาดัชนีความสําคัญ (คา 0 – 1) ออกเปน 5 ระดับ พบวา ลุมน้ํายอยที่มีระดับคาดัชนีความสําคัญต่ํา (0 – 0.2) มี
เพียง 2-3 ลุมน้ํา ซ ึ่งเปนลุมน้ําที่มีขนาดเล็กอยูบริเวณตอนกลางของลุมน้ําแมทา ไดแก ลุมน้ําแมทา0883 ลุมน้ําแม
ทา079 และลุมน้ําหวยตนหนุน ในทางตรงขาม สําหรับลุมน้ํายอยที่มีระดับคาดัชนีความสําคัญสูง (0.8 – 1.0) คือ
เปนลุมน้ําที่มีคุณคาและสําคัญสําหรับชีวิตความเปนอยู และการประกอบอาชีพของชาวบานและชุมชน พบวา 
กระจายอยูทั่วบริเวณพื้นที่ราบของลุมน้ําแมทา โดยมีแมน้ําสายใหญไหลผาน เชน น้ําแมทา น้ําแมเมย และน้ําแมขะ
นาด สภาพพื้นที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรม ทั้งนี้สัมพันธกับพื้นที่สวนใหญที่มีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินทาง
การเกษตรและที่อยูอาศัย (ที่ตั้งหมูบาน) ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑความเหมาะสมของพื้นที่และรายไดจากภาค
เกษตรของพื้นที่ลุมน้ํายอยเหลานี้ที่มีคาคอนขางสูง ไดแก ลุมน้ําแมเมย ลุมน้ําหวยแมตะไคร และลุมน้ําแมปาขา 
เปนตน ภาพที่ 6 แสดงผลการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยในลุมน้ําแมทา ซึ่งกําหนดชวงชั้นคาดัชนีความสําคัญ 
(คา 0 – 1) ออกเปน 5 ระดับ 

  
ภาพที่ 6 ผลการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย ซึ่งกําหนด

ชวงชั้นคาดัชนีความสําคัญ (คา 0 – 1) ออกเปน 
5 ระดับ 

ภาพที่ 7 ผลการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอย โดยการ
จําลองสถานการณที่เนนคาความสําคัญใหกับ
หลักเกณฑทางดานนิเวศเพิ่มมากขึ้น 

                                                           
3 เปนรหัสช่ัวคราวที่ใชเรียกช่ือลุมน้ํายอยที่ไมมีช่ือเปนทางการ ซ่ึงถูกกําหนดโดยการแบงขอบเขตและพื้นที่ลุมน้ํายอยดวยวิธีการ 

Pfefstetter 
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สําหรับลุมน้ํายอยที่มีระดับคาดัชนีความสําคัญคอนขางต่ํา (0.2 – 0.4) พบวา ลุมน้ํายอยเหลานั้นไมมี
ศักยภาพในดานการผลิตทางเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ทรัพยากรปาไมที่มีคาหลักเกณฑยอยทางดานนิเวศสูง แต
ในทางตรงขาม ลุมน้ํายอยเหลานี้มีคาหลักเกณฑยอยทางดานเศรษฐกิจ-สังคม และผลิตภาพทางเกษตรคอนขางต่ํา 
โดยเปนพื้นที่ลุมน้ําที่มีสภาพที่ไมสามารถกอใหเกิดรายไดและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแกชุมชน ซึ่งผูมีสวนได
สวนเสียมองวามีความสําคัญนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมหลักเกณฑดานอื่น ๆ และจากความเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียในลุมน้ําซึ่งใหคาความสําคัญหลักเกณฑทางดานเศรษฐกิจ-สังคมมาก แสดงถึงวาชุมชนไดให
ความสําคัญกับระดับการพัฒนาของชุมชนและรายได อาจกลาวไดวา ลุมน้ํายอยที่มีศักยภาพทางการผลิต สามารถ
ใหผลผลิตทางเกษตรที่นํามาซึ่งรายไดและการพัฒนาของชุมชนนั้น เปนลุมน้ํายอยที่มีความสําคัญสูงในมุมมองของ
ชาวบานและเกษตรกร 

นอกจากนี้ ยังไดทําการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยจากหลักเกณฑทั้งหมดโดยการจําลองสถานการณใน
รูปแบบตาง ๆ เชน หากมีการกําหนดนโยบายที่เนนในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของลุมน้ําแมทา ดังนั้น ใน
การจําลองสถานการณทําโดยการกําหนดคาความสําคัญใหกับหลักเกณฑทางดานนิเวศเพิ่มมากขึ้น และลดคา
ความสําคัญในหลักเกณฑดานอื่น ๆ ลง โดยในที่นี้ไดกําหนดใหคาความสําคัญของหลักเกณฑดานนิเวศเทากับ 0.5 
หลักเกณฑทางดานผลิตภาพทางเกษตร และทางเศรษฐกิจ-สังคม อยางละ 0.25 พบวา ลุมน้ํายอยที่มีคาหลักเกณฑ
ยอยทางดานนิเวศสูง จะมีผลทําใหลุมน้ํายอยนั้นมีคาดัชนีความสําคัญของสถานภาพลุมน้ําสูงขึ้น เชน ลุมน้ําหวยแม
ฉีก ลุมน้ําแมสะปวด ลุมน้ําหวยแมเลาะ และลุมน้ําหวยทรายขาว เปนตน ซึ่งบงบอกถึงความสําคัญของความเปน
ลุมน้ําในลําดับตน ๆ  ที่ควรมีนโยบายการอนุรักษและการจัดการเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศที่
ดี เนื่องจากเปนลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณทางนิเวศสูง ในขณะเดียวกัน      หากลุมน้ําใดมีคาหลักเกณฑยอย
ทางดานนิเวศต่ํา จะมีผลทําใหระดับคาดัชนีความสําคัญโดยรวมของลุมน้ํายอยนั้นลดลง แมจะมีคาหลักเกณฑยอย
ทางดานสังคมสูงก็ตาม ซึ่งบงบอกถึงความเปนลุมน้ําที่ควรมีนโยบายดานการพัฒนาพื้นที่ การฟนฟูทรัพยากร ควบคู
กับนโยบายดานการอนุรักษไปพรอมๆ กัน ตัวอยางของลุมน้ําดังกลาว ไดแก ลุมน้ําแมวอง ลุมน้ําแมทา063 ลุมน้ํา
แมทา080 และลุมน้ําแมทา083 เปนตน ภาพที่ 7 แสดงผลการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยจากหลักเกณฑทั้งหมด
โดยการจําลองสถานการณที่เนนคาความสําคัญใหกับหลักเกณฑทางดานนิเวศเพิ่มมากขึ้น 

 
สรุป 

การประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยในลุมน้ําแมทา ใชวิธีจัดลําดับความสําคัญของลุมน้ําดวยกลุมหลักเกณฑ
ที่มีผลกระทบตอทรัพยากร ชุมชน และลุมน้ําที่แตกตางกันไป ประกอบดวย 3 กลุมหลักไดแก หลักเกณฑดานนิเวศ 
ผลิตภาพทางเกษตร และเศรษฐกิจ-สังคม โดยภายใตกลุมหลักเกณฑหลักประกอบดวย 12 หลักเกณฑยอย ซึ่งได
พัฒนาใหเปนชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ทางดานกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ที่สามารถวิเคราะหไดดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร โดยหลักเกณฑยอยทั้ง 12 ชั้นขอมูลไดถูกกําหนดคาความสําคัญดวยการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวน
เสียในลุมน้ําแมทาพรอมแนวคิดและมุมมองที่มีตอสภาพลุมน้ําโดยผานทางหลักเกณฑยอยทั้ง 12 ชั้นขอมูล  

ผลการประเมินสถานภาพลุมน้ํายอยในลุมน้ําแมทาสามารถสรางเปนแผนที่แสดงดัชนีระดับความสําคัญ
ภายใตขอบเขตลุมน้ํายอย ซึ่งคาดัชนีความสําคัญดังกลาวนอกจากจะเปนตัวบงชี้ถึงมุมมองของชุมชนที่มีตอพื้นที่ลุม
น้ําและแนวคิดของการใชทรัพยากรแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลพื้นที่ทรัพยากรปาไมยังสามารถใชประโยชนจาก



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
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สารสนเทศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑยอยหรือปจจัยที่เปนสาเหตุของระดับคาดัชนีความสําคัญในแตละลุมน้ําเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในลุมน้ํายอย ตลอดจนการวางแผนและการกําหนดนโยบายการจัดการลุมน้ําแมทาได
เปนอยางดี 
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