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บทคัดยอ  
การดําเนินงานโครงการวิจัยการจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นท่ีของจังหวัดนานเพื่อใชเปน

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยางย่ังยืน ซึ่ง

เปนงานวิจัยตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2548 ที่จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลจากผลการศึกษาท่ี

ไดจัดทําในปงบประมาณ 2548 โดยการออกสํารวจและเก็บตัวอยางในภาคสนาม เพื่อศึกษาถึง

สภาพปญหาและแนวทางการแกไขของกลุมตัวอยางหมูบานในกระบวนการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของตนเองวาเปนอยางไรในพื้นท่ีลุมนํ้าวา พบวาการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 

ที่ทําการแปลจากขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง บริเวณลุมนํ้าวาเฉพาะตําบลไหลนาน ซึ่งมีพื้นท่ี

การใชประโยชนที่ดินท่ีแบงออกเปนพื้นท่ีปาไม 80.29 ตารางกิโลเมตร  ไมผลผสม 12.82 ตาราง

กิโลเมตร ชุมชน 26.42 ตารางกิโลเมตร แหลงนํ้า 3.23 ตารางกิโลเมตร ไรหมุนเวียน 31.83 ตาราง

กิโลเมตร และไรราง , ไรหมุนเวียน , ปาเสื่อมโทรม 20.58 ตารางกิโลเมตร โดยคณะผูวิจัยจะ

ทําการศึกษาและแปลขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากดาวเทียมรายละเอียดสูงในพื้นท่ีลุมน้ําวา

สวนท่ีเหลือเพื่อนําไปใชในโครงการ ฯ ตอเน่ืองปงบประมาณ 2550 สวนขอมูลการใชประโยชน

ที่ดินป พ.ศ. 2545 ไดอางอิงผลการศึกษาจากโครงการในปงบประมาณ 2548 ซึ่งคณะผูวิจัยไดใช

นําไปวิเคราะหหาพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะพื้นท่ีเกษตรกรรม และหมูบานท่ีมีระดับการ

พัฒนาเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่มีการใชประโยชนไมสอดคลองตามการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ีกําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ียังพบวาพื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดนาน

แตเดิมยังคงมีสภาพเปนพื้นท่ีปาตนนํ้าลําธาร ที่มีการกําหนดใหเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A 1B 

และ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีถึง 8,075.08 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 66.35 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีทั้ง

จังหวัดนาน หลังจากท่ีไดกันพื้นท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติออก โดยผลการจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้าตาม

วัตถุประสงคที่มีมาแตเดิมนั้น เมื่อทําการศึกษา ก็จะทําใหทราบวาพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดินป 

พ.ศ. 2545 สวนใหญมีการเปลี่ยนสภาพจากปาตนนํ้าลําธาร เปนพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ีมีมาแตเดิม โดยเฉพาะในพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้า 1A 1B และ 2 ที่ไมกําหนดใหเปนพื้นท่ีทําการเกษตรกรรม แตพบวามีพื้นท่ี
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เกษตรกรรมถึง 1,817.20 ตารางกิโลเมตร  และมีหมูบานท่ีมีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

จํานวน 17 หมูบานท่ีอยูในชั้นคุณภาพลุมนํ้าดังกลาว โดยไดทําการตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม

และกลุมตัวอยางหมูบานท่ีสามารถเขาไปเก็บขอมูลไดโดยการใชเคร่ืองมือ GPS ทางคณะผูวิจัยได

ทําการออกแบบสํารวจและใหทางกลุมตัวแทนของหมูบานตอบแบบสํารวจและสงกลับมาตามท่ี

อยูที่ใหไว ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งกลาวโดยสรุปแลวความเห็นของกลุมตัวอยาง

หมูบาน มีทิศทางไปในทางเดียวกันคือการดํารงชีวิตสวนใหญของประชาชนในพื้นท่ี จะประกอบ

อาชีพทางการเกษตรในพื้นท่ีสูง ซึ่งคอนขางจะเปนอุปสรรคในเร่ืองของเสนทางคมนาคม และ

นอกจากน้ีในเร่ืองของระบบประปาภูเขา ยังคงเปนสิ่งจําเปนสําหรับประชาชนในพื้นท่ีสูงเชนน้ี 

ปญหาอีกประการหน่ึงท่ีสําคัญคือความขัดแยงระหวางผูนําชาวบานและคนในหมูบาน รวมถึงการ

ขาดความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตท่ีทํากินกับเขตปาอนุรักษ ทําใหประชาชนในหมูบานที่มี

ศักยภาพในการพัฒนา ไมสามารถพัฒนาไดเต็มท่ี แตอยางไรก็ตามชาวบานมีแนวความคิดใน

เร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และไมทําลายสิ่งแวดลอม เพราะวิถีชีวิตของชาวบาน

เหลาน้ีอยูกับธรรมชาติมานานนับถึงรุนปูรุนยา ซึ่งเปนเวลาท่ีสั่งสมประสบการณการอยูรวมกับ

ธรรมชาติไดเปนอยางดี ดังน้ันความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงองค

ความรูที่ไดจากการวิจัยจากนักวิจัยหรือนักวิชาการตาง ๆ เปนเพียงแคสวนท่ีสามารถเขาไป

ชวยเหลือไดบาง แตก็ไมทั้งหมดซึ่งจะตองเคารพองคความรูที่เกิดข้ึนจริงจากภูมิปญญาของ

ชาวบานในพื้นท่ีที่มีประสบการณชีวิตท่ีสั่งสมมายาวนาน  อันจะบูรณาการการมีสวนรวมทุกภาค

สวน ทั้งชาวบานในพื้นท่ี นักวิชาการ นักบริหาร ในการท่ีจะเห็นปญหารวมกัน และสามารถหา

หนทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ที่เปนท้ังวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร ที่ทําใหคนท่ีนอมรับนําไปปฏิบัติสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในครอบครัว และเมื่อทุกครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดังน้ีแลว สังคม

และประเทศชาติก็จะมีความรมเย็น และเกิดความผาสุกข้ึนได 

 

 

คําสําคัญ ภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) ,การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development

ขอมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) , การบริหารจัดการ (Management) 

 
บทนํา 

การดําเนินงานโครงการตอเน่ืองจากในปงบประมาณ 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รวบรวมองคความรู สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นท่ีที่เก่ียวของดานการบริหารจัดการพื้นท่ี

ลุมนํ้านาน ในจังหวัดนานเชิงบูรณาการ และวิเคราะหหาพื้นท่ีที่มีการใชประโยชนที่ดินป 2545 
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หมูบานท่ีมีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของลุมนํ้านาน ในจังหวัดนาน ที่ไมสอดคลองกับ

การใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมน้ําท่ีกําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงวิเคราะหสภาพ

การใชประโยชนที่ดินป 2549 ที่ลงรายละเอียดถึงระดับท่ี 3 จากขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง

เฉพาะบริเวณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา นอกจากน้ียังวิเคราะหในเบ้ืองตนสําหรับหาพื้นท่ี

เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ ไดแก ดินถลม และนํ้าทวมฉับพลัน เพื่อเสนอแนวทางเบ้ืองตน  ในการ

กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน รวมกับขอจํากัดของพื้นที่เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ โดยการบูร

ณาการการมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ําอยางย่ังยืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 กรอบการดําเนินงานไดทําการออกสํารวจภาคสนามในจังหวัดนานตามแผนงานท่ีกําหนด

ไว พบปญหาและอุปสรรคในการเดินทางเขาถึงกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นท่ีลุมน้ําวา เน่ืองจาก

เกิดฝนตกหนัก ทางคอนขางลาดชันและคดเค้ียว จึงไดทําการปรับแผนการสํารวจโดยทําการ

สํารวจหมูบานท่ีสามารถเดินทางเขาไปยังพื้นท่ีได ซึ่งอาจจะไมไดอยูในพื้นท่ีลุมนํ้าวาท้ังหมด  แตก็

ยังสามารถใชเปนกลุมตัวอยางในพื้นท่ีจังหวัดนานได ปญหาและอุปสรรคดังกลาวทําใหการ

จัดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นท่ีศึกษา (พื้นท่ีลุมนํ้าวา) ที่ไดกําหนดไวในขอเสนอ

โครงการ ฯ ปงบประมาณ 2549 วาเปนพื้นท่ีที่มีความหลากหลายในดานการเปลี่ยนแปลงของการ

พัฒนาระหวางป 2538 และ 2546 ของหมูบานมากที่สุด และอยูในพื้นท่ีที่ซึ่งมีความหลากหลาย

ของพื้นท่ีคือเปนท่ีราบ และท่ีภูเขาสูง นอกจากน้ียังอยูใกลกับตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา ซึ่งเปน

สถานท่ีจัดต้ังศูนยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดทั้งหมด ดวยเหตุผลที่

กลาวไวขางตน ทางคณะผูวิจัยจึงสํารวจขอมูลกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นท่ีลุมนํ้าอ่ืน ของจังหวัด

นาน ซึ่งยังคงกลาวไดวาเปนพื้นท่ีลุมนํ้ายอยลุมน้ําหน่ึงของลุมน้ํานาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบใน

การศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางแกไขของประชากรในพื้นท่ีลุมนํ้ายอย ๆ ของลุมนํ้านาน ใน

จังหวัดนาน ดังน้ันพื้นท่ีศึกษาท่ีไดกําหนดไววาเปนพื้นท่ีลุมนํ้าวา จึงไดมีการปรับเปลี่ยนเปนพื้นท่ี

ลุมนํ้ายอยทั้งหมด ของลุมนํ้านาน ในจังหวัดนาน ในการวางแผนและบริหารจัดการ  โดยการ

ดําเนินการนอกจากจะทําการสํารวจและจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นท่ีที่เก่ียวของกับการบริหาร

จัดการลุมน้ําเชิงบูรณาการแลว ยังทําการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ใน

ระดับท่ี  3 และศึกษาถึงขอจํากัดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติที่มีผลตอการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีลุมนํ้านาน  ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะนํามาวิเคราะหและ

ประมวลผลเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนพื้นท่ีเบ้ืองตนใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมน้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะบูรณาการการมีสวน

รวมของประชาชนจากการถายทอดองคความรูที่เกิดข้ึนจากการศึกษา ซึ่งจะยึดหลักกลยุทธเพื่อ

การบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจัดการพื้นท่ีลุมนํ้าเชิงบูรณาการ ดังรูป อันจะสงผลใหการ
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พัฒนาในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเปนไปอยางย่ังยืนโดยลําดับ โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนในพื้นท่ี

ไดสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนดําเนินการ 
1.ดานการสํารวจเอกสาร (Literature review) 
 ทําการรวบรวมองคความรูดานการบริหารจัดการลุมน้ําท่ีไดมีการกลาวไวในอดีตจนถึง

ปจจุบันท้ังจากผลงานทางวิชาการและเอกสารเผยแพรที่เปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศพอสังเขป เพื่อปรับองคความรูที่ศึกษาใหสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการพื้นท่ี

ลุมน้ํานาน ในจังหวัดนานได 

 
2. ดานการรวบรวม สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสําหรับการบริหารจัดการลุม
นํ้าเชิงบูรณาการ 
 2.1 ขอมูลเชิงพื้นท่ีทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม (ขอมูลที่

รวบรวมไวของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548) ประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน 11 ชั้นขอมูล โดย

จัดเก็บไวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  

  โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

  การใชประโยชนที่ดิน (Landuse)  

  ธรณีวิทยา (Geology) 

  ปาไม (Forest) 

  ทรัพยากรนํ้า (Water) 

กลยุทธเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจดัการพื้นท่ีลุมนํ้าเชงิบูรณาการ 
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  สภาพอากาศ (Weather) 

  ดิน (Soil) 

  ขอบเขตการปกครอง (Boundary of Administration) 

  ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 

  ตําแหนงสถานที่สําคัญ 

             ขอมูลทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม จากกรมการพัฒนา  

   ชุมชน ป พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2546 โดยคัดเลือกตามเกณฑ

   ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ย่ังยืนท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป พ.ศ. 2547 

  2.2    ทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานพื้นท่ีเสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติในพื้นท่ีศึกษา

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเกิดดินถลม และนํ้าทวมฉับพลัน 

  2.3   จัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะหและประมวลผลรวมกับมติคณะรัฐมนตรีที่

มีการกําหนดใหการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การจัดชั้นคุณภาพลุมนํ้าเพื่อใชเปนแนวทางเบ้ืองตนในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในชั้น

คุณภาพลุมน้ําใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  

 2.4    จัดสัมมนานําเสนอภาพรวมของโครงการ ฯ แกประชาชนในพื้นท่ีเพื่อสรางการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการพื้นท่ีลุมนํ้าของตนเองได  

   

3. ดานการวิเคราะหขอมูล 
 3.1    วิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ถึงระดับท่ี 3 จากขอมูลดาวเทียม

รายละเอียดสูงเฉพาะบริเวณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา  

 3.2  ทําการวิเคราะหหาพื้นท่ีที่มีการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2545 (ผลที่ไดจาก

การศึกษาของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548)    ในพื้นท่ีลุมนํ้านาน จังหวัดนาน ที่ไมสอดคลอง

กับการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ีกําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี  ต้ังแตชั้นคุณภาพ

ลุมน้ํา 1A ถึง ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 โดยเฉพาะอยางย่ิงการทําเกษตรกรรมในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

1A , 1B และ 2 ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นท่ีที่ไมอนุญาตใหทําการเกษตรกรรม 

 3.3    ทําการวิเคราะหหาหมูบานท่ีมีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตาง ๆ (ผลที่ไดจาก

การศึกษาของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548)  ที่อยูในเขตพื้นท่ีที่มีการใชประโยชนที่ดินท่ีไม

สอดคลองกับการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมน้ําท่ีกําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อออก

สํารวจกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นท่ีดังกลาว  
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3.4  จัดทําพื้นท่ีเสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ ไดแก ดินถลม และนํ้าทวมฉับพลัน จาก

ขอมูลทุติยภูมิและจากการออกสํารวจในเบ้ืองตนเปนหลัก เพื่อใชเปนขอจํากัดสําหรับการศึกษา

แนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ ดินของชั้นคุณภาพลุมนํ้าแตละชั้นใหมีความ

เหมาะสมย่ิงขึ้นในอนาคต  

3.5  ทําการตรวจสอบขอมูลทางภาคสนาม เพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลการใช

ประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549  ผลการจัดทําพื้นท่ีเสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ     และสํารวจกลุม

ตัวอยางหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ประเภทละ 2 หมูบาน  (ผลที่ไดจาก

การศึกษาของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการแกไข

ของกลุมตัวอยางหมูบานในกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองวาเปนอยางไร

ในพื้นท่ีที่มีการใชประโยชนที่ดินท่ีไมสอดคลองกับการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี

กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
4. ดานการใชประโยชนจากผลการศึกษา 

4.1  เสนอคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอรและติดต้ังระบบฐานขอมูลไดแก 

 ระบบฐานขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ

สังคม 

 ระบบฐานขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

4.2   เสนอแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในชั้นคุณภาพลุมน้ํา ที่อางอิง

ตามการกําหนดการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุมน้ํา และ พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ

รวมกับขอจํากัดของพื้นท่ีเสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ โดยการบูรณาการการมีสวนรวมของ

ประชาชนที่ไดจากกลุมตัวอยางหมูบาน และจากการสัมมนาในการกําหนดแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมนํ้าอยางย่ังยืน และ

ไมทําลายสิ่งแวดลอม ตามเปาประสงคของการบริหารจัดการพื้นท่ีลุมนํ้าเชิงบูรณาการ  

4.3  เสนอแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม ตามกรอบแนวทางและคูมือการวางแผนการใช

ประโยชนที่ดิน การจัดการพื้นท่ีลุมนํ้า และการลดผลกระทบจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ  

  4.4  ทําการถายทอดองคความรูที่เกิดข้ึนจากการศึกษา โดยการจัดสัมมนานําเสนอผล

การศึกษาใหกับประชาชนในพื้นท่ีใหสามารถบริหารจัดการพื้นท่ีลุมนํ้ารวมกันอยางบูรณาการและ

นําไปสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมในที่สุด  

 4.5   จัดทํารายงานผลการศึกษาท้ังในรูปของรายงานและ Digital file 
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แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 จังหวัดนาน 

ผลการศึกษา 

แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินป 2549 บริเวณ ต.ไหลนาน อ.เวียงสา จ.นาน 
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แผนที่แสดงหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A , 1B และ  2 ของจงัหวัดนาน แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรม และตําแหนงหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A , 

1B และ  2 บริเวณอาํเภอเวียงสา 
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แผนท่ีแสดงตําแหนงหมูบานท่ีไดคัดเลือกไวประเภทละ 2 หมูบาน 
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 สําหรับแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําน้ัน ทาง

คณะผูวิจัยมีแนวคิดท่ีเสนอเพิ่มเติมจากผลการศึกษาท่ีไดกันพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดพิบัติภัย

ธรรมชาติออกจากพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ซึ่งในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้นต้ังแตชั้นคุณภาพ

ลุมน้ํา 1A  , 1B , 2 , 3 , 4 และ 5 มีมาตรการการใชที่ดินในพื้นท่ีลุมน้ําชั้นตาง ๆ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี  ซึ่งทางคณะผูวิจัยเสนอแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมน้ํา เพิ่มเติมในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ําใหมีพื้นท่ีอนุรักษ (Conservative area) พื้นท่ี

สงวน (Preservative area) และ พื้นท่ีพัฒนา (Development area) เน่ืองจากโดยสภาพความเปน

จริงแลวในชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้นถามีการสํารวจเพิ่มเติม และลงรายละเอียดเชิงพื้นท่ีมากขึ้น 

ก็จะพบวาในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้น จะมีศักยภาพตอการกําหนดใหเปนพื้นท่ีตาง ๆ 

ดังกลาวได เพื่อชวยใหการบริหารจัดการในพื้นท่ีมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น แตอาจจะมีความแตกตาง

กันในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ํา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชั้นคุณภาพลุมน้ําในแตละชั้นเปนกรณี ๆ ไป เชนใน

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา 3 , 4 และ 5 อาจจะไมถูกกําหนดใหมีพื้นท่ีอนุรักษในชั้นคุณภาพลุมน้ํา

ดังกลาว เน่ืองจากไมไดเปนพื้นท่ีปาตนนํ้าลําธาร ดังนั้นแนวทางขางตนจึงจําเปนท่ีจะตองมี

การศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยผลการศึกษาน้ี สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาเพื่อ

กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซึ่งทางคณะผูวิจัยจะดําเนินการในพื้นท่ีตนแบบ คือพื้นท่ีลุมนํ้าวา จังหวัดนาน 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการและการ

ใชประโยชนที่ดิน ซึ่งจะเปนงานวิจัยตอเนื่องในปงบประมาณ 2550 ที่มีการลงรายละเอียดในเชิง

ลึกมากย่ิงขึ้น โดยผลท่ีคาดวาจะไดรับคือพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําดังกลาวมีการใชประโยชนของ

พื้นท่ีตามศักยภาพและมีความเหมาะสม เพื่อรักษาระดับชั้นคุณภาพลุมน้ําไมใหแยลงไปกวาเดิม 

ตามเจตนารมณของการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา อันจะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ

นิเวศในลักษณะท่ีเสียสมดุลไป 

 
วิจารณผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาท่ีเกิดข้ึนทางคณะผูวิจัยดําเนินการภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดดังน้ี 

1. ขอมูลเชิงอรรถาธิบายน้ันจะพิจารณาจากขอมูลทุติยภูมิเปนสําคัญท่ีสามารถนําเสนอในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรได 

2. ขอมูลที่ใชเปนแผนท่ีฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีระดับความถูกตองท่ีมาตรา

สวน 1:50,000    
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3. การสํารวจทางภาคสนามเปนไปในลักษณะท่ีสามารถเขาถึงกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นท่ีได แต

ควรจะมีการสํารวจตามฤดูกาล เชนในฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูรอน เพื่อทําการศึกษาในชวง

ระยะเวลา 1 ป วาการพัฒนาของหมูบานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไรในแตละฤดูกาล  
 
สรุปผลการศึกษา 

การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ที่ทําการแปลจากขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง 

บริเวณลุมนํ้าวาเฉพาะตําบลไหลนาน ซึ่งมีพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดินท่ีแบงออกเปนพื้นท่ีปาไม 

80.29 ตารางกิโลเมตร  ไมผลผสม 12.82 ตารางกิโลเมตร ชุมชน 26.42 ตารางกิโลเมตร แหลงนํ้า 

3.23 ตารางกิโลเมตร ไรหมุนเวียน 31.83 ตารางกิโลเมตร และไรราง , ไรหมุนเวียน , ปาเสื่อมโทรม 

20.58 ตารางกิโลเมตร โดยคณะผูวิจัยจะทําการศึกษาและแปลขอมูลการใชประโยชนที่ดินจาก

ดาวเทียมรายละเอียดสูงในพื้นท่ีลุมนํ้าวาสวนท่ีเหลือเพื่อนําไปใชในโครงการ ฯ ตอเน่ือง

ปงบประมาณ 2550 สวนขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 ไดอางอิงผลการศึกษาจาก

โครงการในปงบประมาณ 2548 ซึ่งคณะผูวิจัยไดใชนําไปวิเคราะหหาพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดิน 

โดยเฉพาะพื้นท่ีเกษตรกรรม และหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีการใช

ประโยชนไมสอดคลองตามการใชประโยชนพื้นท่ีในชั้นคุณภาพลุม นํ้าท่ีกําหนดโดยมติ

คณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังพบวาพื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดนานแตเดิมยังคงมีสภาพเปนพื้นท่ีปา

ตนนํ้าลําธาร ที่มีการกําหนดใหเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A 1B และ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีถึง 

8,075.08 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 66.35 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีทั้งจังหวัดนาน หลังจากท่ีไดกัน

พื้นท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติออก โดยผลการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําตามวัตถุประสงคที่มีมาแตเดิมน้ัน เมื่อ

ทําการศึกษา ก็จะทําใหทราบวาพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 สวนใหญมีการเปลี่ยน

สภาพจากปาตนนํ้าลําธาร เปนพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ีมีมาแตเดิม โดยเฉพาะในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1A 1B และ 2 ที่ไมกําหนดให

เปนพื้นท่ีทําการเกษตรกรรม แตพบวามีพื้นท่ีเกษตรกรรมถึง 1,817.20 ตารางกิโลเมตร  และมี

หมูบานท่ีมีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จํานวน 17 หมูบานที่อยูในชั้นคุณภาพลุมนํ้า

ดังกลาว โดยไดทําการตรวจสอบขอมูลในภาคสนามและกลุมตัวอยางหมูบานท่ีสามารถเขาไปเก็บ

ขอมูลไดโดยการใชเคร่ืองมือ GPS ทางคณะผูวิจัยไดทําการออกแบบสํารวจและใหทางกลุม

ตัวแทนของหมูบานตอบแบบสํารวจและสงกลับมาตามท่ีอยูที่ใหไว ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปน

อยางดี ซึ่งกลาวโดยสรุปแลวความเห็นของกลุมตัวอยางหมูบาน มีทิศทางไปในทางเดียวกันคือการ

ดํารงชีวิตสวนใหญของประชาชนในพื้นท่ี จะประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นท่ีสูง ซึ่งคอนขาง

จะเปนอุปสรรคในเร่ืองของเสนทางคมนาคม และนอกจากน้ีในเร่ืองของระบบประปาภูเขา ยังคง

เปนสิ่งจําเปนสําหรับประชาชนในพื้นท่ีสูงเชนน้ี ปญหาอีกประการหน่ึงท่ีสําคัญคือความขัดแยง
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ระหวางผูนําชาวบานและคนในหมูบาน รวมถึงการขาดความชัดเจนในเร่ืองของขอบเขตที่ทํากินกับ

เขตปาอนุรักษ ทําใหประชาชนในหมูบานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา ไมสามารถพัฒนาไดเต็มท่ี แต

อยางไรก็ตามชาวบานมีแนวความคิดในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และไมทําลาย

สิ่งแวดลอม เพราะวิถีชีวิตของชาวบานเหลาน้ีอยูกับธรรมชาติมานานนับถึงรุนปูรุนยา ซึ่งเปนเวลา

ที่สั่งสมประสบการณการอยูรวมกับธรรมชาติไดเปนอยางดี ดังน้ันความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงองคความรูที่ไดจากการวิจัยจากนักวิจัยหรือนักวิชาการตาง ๆ เปน

เพียงแคสวนท่ีสามารถเขาไปชวยเหลือไดบาง แตก็ไมทั้งหมดซึ่งจะตองเคารพองคความรูที่เกิดข้ึน

จริงจากภูมิปญญาของชาวบานในพื้นท่ีที่มีประสบการณชีวิตท่ีสั่งสมมายาวนาน  อันจะบูรณาการ

การมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งชาวบานในพื้นท่ี นักวิชาการ นักบริหาร ในการท่ีจะเห็นปญหา

รวมกัน และสามารถหาหนทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เปนท้ังวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร ที่ทําใหคนท่ีนอมรับ

นําไปปฏิบัติสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในครอบครัว และเมื่อทุกครอบครัวสามารถ

ปฏิบัติไดดังน้ีแลว สังคมและประเทศชาติก็จะมีความรมเย็น และเกิดความผาสุกข้ึนได 
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