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โครงการวิจัยการจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดนานเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม อยางยั่งยืน
ปงบประมาณ 2549
* ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบัติ อยูเมือง Asst. Prof. Sombat Yumuang, Ph.D.
บทคัดยอ
การดําเนินงานโครงการวิจัยการจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดนานเพื่อใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยางยั่งยืน ซึ่ง
เปนงานวิจัยตอเนื่องจากปงบประมาณ 2548 ที่จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลจากผลการศึกษาที่
ไดจัดทําในปงบประมาณ 2548 โดยการออกสํารวจและเก็บตัวอยางในภาคสนาม เพื่อศึกษาถึง
สภาพปญ หาและแนวทางการแกไขของกลุมตั วอยางหมูบานในกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเองวาเปนอยางไรในพื้นที่ลุมน้ําวา พบวาการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549
ที่ทําการแปลจากขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง บริเวณลุมน้ําวาเฉพาะตําบลไหลนาน ซึ่งมีพื้นที่
การใชประโยชนที่ดินที่แบงออกเปนพื้นที่ปาไม 80.29 ตารางกิโลเมตร ไมผลผสม 12.82 ตาราง
กิโลเมตร ชุมชน 26.42 ตารางกิโลเมตร แหลงน้ํา 3.23 ตารางกิโลเมตร ไรหมุนเวียน 31.83 ตาราง
กิโลเมตร และไรราง , ไรหมุนเวียน , ปาเสื่อมโทรม 20.58 ตารางกิโลเมตร โดยคณะผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาและแปลขอมูลการใชประโยชนที่ดินจากดาวเทียมรายละเอียดสูงในพื้นที่ลุมน้ําวา
สวนที่เหลือเพื่อนําไปใชในโครงการ ฯ ตอเนื่องปงบประมาณ 2550 สวนขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินป พ.ศ. 2545 ไดอางอิงผลการศึกษาจากโครงการในปงบประมาณ 2548 ซึ่งคณะผูวิจัยไดใช
นําไปวิเคราะหหาพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม และหมูบานที่มีระดับการ
พัฒ นาเปลี่ย นแปลงต าง ๆ ที่ มีก ารใชประโยชน ไ มส อดคลองตามการใช ประโยชนพื้ นที่ใ นชั้ น
คุณภาพลุมน้ําที่กําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังพบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดนาน
แตเดิมยังคงมีสภาพเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ที่มีการกําหนดใหเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A 1B
และ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 8,075.08 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 66.35 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้ง
จังหวัดนาน หลัง จากที่ไดกันพื้นที่เ สี่ยงภั ยธรรมชาติออก โดยผลการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํ าตาม
วัตถุประสงคที่มีมาแตเดิมนั้น เมื่อทําการศึกษา ก็จะทําใหทราบวาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินป
พ.ศ. 2545 ส ว นใหญ มี ก ารเปลี่ ย นสภาพจากป า ต น น้ํ า ลํ า ธาร เป น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ซึ่ ง ไม
สอดคลอ งกั บวั ตถุ ประสงค ข องการจัด ชั้น คุณ ภาพลุ ม น้ํ าที่ มีม าแตเ ดิม โดยเฉพาะในพื้ นที่ ชั้ น
คุณภาพลุมน้ํา 1A 1B และ 2 ที่ไมกําหนดใหเปนพื้นที่ทําการเกษตรกรรม แตพบวามีพื้นที่
* ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เกษตรกรรมถึง 1,817.20 ตารางกิโลเมตร และมีหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
จํานวน 17 หมูบานที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําดังกลาว โดยไดทําการตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม
และกลุมตัวอยางหมูบานที่สามารถเขาไปเก็บขอมูลไดโดยการใชเครื่องมือ GPS ทางคณะผูวิจัยได
ทําการออกแบบสํารวจและใหทางกลุมตัวแทนของหมูบานตอบแบบสํารวจและสงกลับมาตามที่
อยูที่ใหไว ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งกลาวโดยสรุ ปแลวความเห็นของกลุมตัวอยาง
หมูบาน มีทิศทางไปในทางเดียวกันคือการดํารงชีวิตสวนใหญของประชาชนในพื้นที่ จะประกอบ
อาชีพทางการเกษตรในพื้นที่สู ง ซึ่ง คอนขางจะเปนอุปสรรคในเรื่องของเสนทางคมนาคม และ
นอกจากนี้ในเรื่องของระบบประปาภูเขา ยังคงเปนสิ่งจําเปนสําหรับประชาชนในพื้นที่สูงเชนนี้
ปญหาอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือความขัดแยงระหวางผูนําชาวบานและคนในหมูบาน รวมถึงการ
ขาดความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตที่ทํากินกับเขตปาอนุรักษ ทําใหประชาชนในหมูบานที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา ไมสามารถพัฒนาไดเต็มที่ แตอยางไรก็ตามชาวบานมีแนวความคิดใน
เรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และไมทําลายสิ่งแวดลอม เพราะวิถีชีวิตของชาวบาน
เหลานี้อยูกับธรรมชาติมานานนับถึงรุนปูรุนยา ซึ่งเปนเวลาที่สั่งสมประสบการณการอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดเปนอยางดี ดังนั้นความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงองค
ความรู ที่ ไ ด จ ากการวิ จัย จากนัก วิ จั ยหรื อนั กวิ ช าการต าง ๆ เป น เพี ย งแค ส วนที่ สามารถเข าไป
ช วยเหลือได บ าง แต ก็ไ ม ทั้ง หมดซึ่ง จะตองเคารพองค ค วามรูที่ เ กิดขึ้น จริง จากภูมิปญ ญาของ
ชาวบานในพื้นที่ที่มีประสบการณชีวิตที่สั่งสมมายาวนาน อันจะบูรณาการการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ทั้งชาวบานในพื้นที่ นักวิชาการ นักบริหาร ในการที่จะเห็นปญหารวมกัน และสามารถหา
หนทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว ที่ เ ป น ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร และศิ ล ปศาสตร ที่ ทํ า ให ค นที่ น อ มรั บ นํ า ไปปฏิ บั ติ ส ามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในครอบครัว และเมื่อทุกครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดังนี้แลว สังคม
และประเทศชาติก็จะมีความรมเย็น และเกิดความผาสุกขึ้นได

คําสําคัญ ภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) ,การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) , การบริหารจัดการ (Management)
บทนํา
การดําเนินงานโครงการตอเนื่องจากในปงบประมาณ 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมองคความรู สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวของดานการบริหารจัดการพื้นที่
ลุมน้ํานาน ในจังหวัดนานเชิงบูรณาการ และวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินป 2545
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หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของลุมน้ํานาน ในจังหวัดนาน ที่ไมสอดคลองกับ
การใชประโยชนพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงวิเคราะหสภาพ
การใชประโยชนที่ดินป 2549 ที่ลงรายละเอียดถึงระดับที่ 3 จากขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง
เฉพาะบริเวณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา นอกจากนี้ยังวิเคราะหในเบื้องตนสําหรับหาพื้นที่
เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ ไดแก ดินถลม และน้ําทวมฉับพลัน เพื่อเสนอแนวทางเบื้องตน ในการ
กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน รวมกับขอจํากัดของพื้นที่เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ โดยการบูร
ณาการการมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําอยางยั่งยืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม
กรอบการดําเนินงานไดทําการออกสํารวจภาคสนามในจังหวัดนานตามแผนงานที่กําหนด
ไว พบปญหาและอุปสรรคในการเดินทางเขาถึงกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นที่ลุมน้ําวา เนื่องจาก
เกิดฝนตกหนัก ทางคอนขางลาดชั น และคดเคี้ยว จึ งไดทําการปรับแผนการสํารวจโดยทําการ
สํารวจหมูบานที่สามารถเดินทางเขาไปยังพื้นที่ได ซึ่งอาจจะไมไดอยูในพื้นที่ลุมน้ําวาทั้งหมด แตก็
ยั ง สามารถใช เ ป น กลุ ม ตั วอย า งในพื้ น ที่จั ง หวั ดน า นได ป ญ หาและอุ ป สรรคดัง กลาวทําใหการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล กลุ ม ตั ว อย า งหมู บ า นในพื้ น ที่ ศึ ก ษา (พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ว า ) ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นข อ เสนอ
โครงการ ฯ ปงบประมาณ 2549 วาเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายในดานการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาระหวางป 2538 และ 2546 ของหมูบานมากที่สุด และอยูในพื้นที่ที่ซึ่งมีความหลากหลาย
ของพื้นที่คือเปนที่ราบ และที่ภูเขาสูง นอกจากนี้ยังอยูใกลกับตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา ซึ่งเปน
สถานที่จัดตั้งศูนยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดทั้งหมด ดวยเหตุผลที่
กลาวไวขางตน ทางคณะผูวิจัยจึงสํารวจขอมูลกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นที่ลุมน้ําอื่น ของจังหวัด
นาน ซึ่งยังคงกลาวไดวาเปนพื้นที่ลุมน้ํายอยลุมน้ําหนึ่งของลุมน้ํานาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบใน
การศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางแกไขของประชากรในพื้นที่ลุมน้ํายอย ๆ ของลุมน้ํานาน ใน
จังหวัดนาน ดังนั้นพื้นที่ศึกษาที่ไดกําหนดไววาเปนพื้นที่ลุมน้ําวา จึงไดมีการปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่
ลุมน้ําย อยทั้ง หมด ของลุม น้ํานาน ในจัง หวั ดนาน ในการวางแผนและบริหารจัดการ โดยการ
ดํา เนินการนอกจากจะทําการสํ ารวจและจัดทํ าระบบข อมู ลเชิง พื้นที่ที่ เกี่ ยวของกับการบริหาร
จัดการลุมน้ําเชิงบูรณาการแลว ยังทําการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ใน
ระดั บ ที่ 3
และศึ ก ษาถึ ง ข อ จํ า กั ด จากภั ย คุ ก คามทางธรรมชาติ ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํานาน ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผลเพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนดเขตการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ เ บื้ อ งต น ให มี ค วาม
เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะบูรณาการการมีสวน
รวมของประชาชนจากการถายทอดองคความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ซึ่งจะยึดหลักกลยุทธเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําเชิงบูรณาการ ดังรูป อันจะสงผลใหการ
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พัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําเปนไปอยางยั่งยืนโดยลําดับ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่
ไดสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม

กลยุทธเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้าํ เชิงบูรณาการ

ขั้นตอนดําเนินการ
1.ดานการสํารวจเอกสาร (Literature review)
ทําการรวบรวมองคความรูดานการบริหารจัดการลุมน้ําที่ไดมีการกลาวไวในอดีตจนถึง
ปจจุบันทั้งจากผลงานทางวิชาการและเอกสารเผยแพรที่เปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศพอสังเขป เพื่อปรับองคความรูที่ศึกษาใหสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการพื้นที่
ลุมน้ํานาน ในจังหวัดนานได
2. ดานการรวบรวม สํารวจ และจัดทําระบบขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับการบริหารจัดการลุม
น้ําเชิงบูรณาการ
2.1 ขอมูลเชิงพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม (ขอมูลที่
รวบรวมไวของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548) ประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน 11 ชั้นขอมูล โดย
จัดเก็บไวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)

การใชประโยชนที่ดิน (Landuse)

ธรณีวิทยา (Geology)

ปาไม (Forest)

ทรัพยากรน้ํา (Water)
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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
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป พ.ศ. 2547
2.2
ทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานพื้นที่เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดดินถลม และน้ําทวมฉับพลัน
2.3 จัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะหและประมวลผลรวมกับมติคณะรัฐมนตรีที่
มีการกําหนดใหการใชประโยชนพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําเพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตนในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในชั้น
คุณภาพลุมน้ําใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.4 จัดสัมมนานําเสนอภาพรวมของโครงการ ฯ แกประชาชนในพื้นที่เพื่อสรางการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําของตนเองได
3. ดานการวิเคราะหขอมูล
3.1 วิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ถึงระดับที่ 3 จากขอมูลดาวเทียม
รายละเอียดสูงเฉพาะบริเวณ ตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา
3.2
ทําการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2545 (ผลที่ไดจาก
การศึกษาของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548) ในพื้นที่ลุมน้ํานาน จังหวัดนาน ที่ไมสอดคลอง
กับการใชประโยชนพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแตชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา 1A ถึง ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 5 โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
1A , 1B และ 2 ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหทําการเกษตรกรรม
3.3
ทําการวิเคราะหหาหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตาง ๆ (ผลที่ไดจาก
การศึกษาของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548) ที่อยูในเขตพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินที่ไม
สอดคลองกับการใชประโยชนพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อออก
สํารวจกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นที่ดังกลาว
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3.4 จัดทํ าพื้ นที่ เสี่ ยงพิ บัติภัยทางธรรมชาติ ไดแก ดินถลม และน้ําทวมฉับพลัน จาก
ขอมูลทุติยภูมิและจากการออกสํารวจในเบื้องตนเปนหลัก เพื่อใชเปนขอจํากัดสําหรับการศึกษา
แนวทางในการกํ า หนดเขตการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า แต ล ะชั้ น ให มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
3.5 ทําการตรวจสอบขอมูลทางภาคสนาม เพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลการใช
ประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ผลการจัดทําพื้นที่เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ และสํารวจกลุม
ตัวอยางหมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ประเภทละ 2 หมูบาน (ผลที่ไดจาก
การศึกษาของโครงการ ฯ ในปงบประมาณ 2548) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการแกไข
ของกลุมตัวอยางหมูบานในกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองวาเปนอยางไร
ในพื้นที่ที่มีการใชประโยชน ที่ดินที่ไมสอดคลองกับการใชประโยชนพื้นที่ใ นชั้นคุณภาพลุมน้ําที่
กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี
4. ดานการใชประโยชนจากผลการศึกษา
4.1 เสนอคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบฐานขอมูลไดแก
 ระบบฐานขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ
สังคม
 ระบบฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ
4.2 เสนอแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในชั้นคุณภาพลุมน้ํา ที่อางอิง
ตามการกําหนดการใชประโยชนพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ํา และ พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
รวมกับขอจํากัดของพื้นที่เสี่ยงพิบัติภัยทางธรรมชาติ
โดยการบูรณาการการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่ไดจากกลุมตัวอยางหมูบาน และจากการสัมมนาในการกําหนดแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําอยางยั่งยืน และ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม ตามเปาประสงคของการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําเชิงบูรณาการ
4.3 เสนอแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม ตามกรอบแนวทางและคูมือการวางแผนการใช
ประโยชนที่ดิน การจัดการพื้นที่ลุมน้ํา และการลดผลกระทบจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ
4.4 ทําการถายทอดองคความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษา โดยการจัดสัมมนานําเสนอผล
การศึกษาใหกับประชาชนในพื้นที่ใหสามารถบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ํารวมกันอยางบูรณาการและ
นําไปสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมในที่สุด
4.5 จัดทํารายงานผลการศึกษาทั้งในรูปของรายงานและ Digital file

ผลการศึกษา
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แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินป 2549 บริเวณ ต.ไหลนาน อ.เวียงสา จ.นาน

แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 จังหวัดนาน

8

แผนที่แสดงหมูบานที่อยูในเขตพืน้ ที่ช้นั คุณภาพลุมน้ํา 1A , 1B และ 2 ของจังหวัดนาน

แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรม และตําแหนงหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ช้นั คุณภาพลุมน้ํา 1A ,
1B และ 2 บริเวณอําเภอเวียงสา

9

แผนที่แสดงตําแหนงหมูบา นที่ไดคัดเลือกไวประเภทละ 2 หมูบาน
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สําหรับแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํานั้น ทาง
คณะผูวิจัยมีแนวคิดที่เสนอเพิ่มเติมจากผลการศึกษาที่ไดกันพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดพิบัติภัย
ธรรมชาติออกจากพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ซึ่งในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้นตั้งแตชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา 1A , 1B , 2 , 3 , 4 และ 5 มีมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นตาง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งทางคณะผูวิจัยเสนอแนวทางในการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุมน้ํา เพิ่มเติมในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ําใหมีพื้นที่อนุรักษ (Conservative area) พื้นที่
สงวน (Preservative area) และ พื้นที่พัฒนา (Development area) เนื่องจากโดยสภาพความเปน
จริงแลวในชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้นถามีการสํารวจเพิ่มเติม และลงรายละเอียดเชิงพื้นที่มากขึ้น
ก็จะพบวาในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําแตละชั้น จะมีศักยภาพตอการกําหนดใหเปนพื้นที่ตาง ๆ
ดังกลาวได เพื่อชวยใหการบริหารจัดการในพื้นที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แตอาจจะมีความแตกตาง
กันในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ํา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชั้นคุณภาพลุมน้ําในแตละชั้นเปนกรณี ๆ ไป เชนใน
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 3 , 4 และ 5 อาจจะไมถูกกําหนดใหมีพื้นที่อนุรักษในชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ดังกลาว เนื่องจากไมไดเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ดังนั้นแนวทางขางตนจึงจําเปนที่จะตองมี
การศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยผลการศึกษานี้ สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาเพื่อ
กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะผูวิจัยจะดําเนินการในพื้นที่ตนแบบ คือพื้นที่ลุมน้ําวา จังหวัดนาน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการและการ
ใชประโยชนที่ดิน ซึ่งจะเปนงานวิจัยตอเนื่องในปงบประมาณ 2550 ที่มีการลงรายละเอียดในเชิง
ลึกมากยิ่งขึ้น โดยผลที่คาดวาจะไดรับคือพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําดังกลาวมีการใชประโยชนของ
พื้นที่ตามศักยภาพและมีความเหมาะสม เพื่อรักษาระดับชั้นคุณภาพลุมน้ําไมใหแยลงไปกวาเดิม
ตามเจตนารมณของการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา อันจะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศในลักษณะที่เสียสมดุลไป
วิจารณผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นทางคณะผูวิจัยดําเนินการภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดดังนี้
1. ขอมูลเชิงอรรถาธิบายนั้นจะพิจารณาจากขอมูลทุติยภูมิเปนสําคัญที่สามารถนําเสนอในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรได
2. ขอมูลที่ใชเปนแผนที่ฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีระดับความถูกตองที่มาตรา
สวน 1:50,000
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3. การสํารวจทางภาคสนามเปนไปในลักษณะที่สามารถเขาถึงกลุมตัวอยางหมูบานในพื้นที่ได แต
ควรจะมีการสํารวจตามฤดูกาล เชนในฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูรอน เพื่อทําการศึกษาในชวง
ระยะเวลา 1 ป วาการพัฒนาของหมูบานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไรในแตละฤดูกาล
สรุปผลการศึกษา
การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2549 ที่ทําการแปลจากขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง
บริเวณลุมน้ําวาเฉพาะตําบลไหลนาน ซึ่งมีพื้นที่การใชประโยชนที่ดินที่แบงออกเปนพื้นที่ปาไม
80.29 ตารางกิโลเมตร ไมผลผสม 12.82 ตารางกิโลเมตร ชุมชน 26.42 ตารางกิโลเมตร แหลงน้ํา
3.23 ตารางกิโลเมตร ไรหมุนเวียน 31.83 ตารางกิโลเมตร และไรราง , ไรหมุนเวียน , ปาเสื่อมโทรม
20.58 ตารางกิโลเมตร โดยคณะผูวิจัยจะทําการศึกษาและแปลขอมูลการใชประโยชนที่ดินจาก
ดาวเที ย มรายละเอี ย ดสู ง ในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ว า ส ว นที่ เ หลื อ เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นโครงการ ฯ ต อ เนื่ อ ง
ปงบประมาณ 2550 สวนขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 ไดอางอิงผลการศึกษาจาก
โครงการในปงบประมาณ 2548 ซึ่งคณะผูวิจัยไดใชนําไปวิเคราะหหาพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
โดยเฉพาะพื้ นที่ เ กษตรกรรม และหมู บ านที่มี ระดั บ การพัฒ นาเปลี่ ยนแปลงตา ง ๆ ที่ มีก ารใช
ประโยชน ไ ม ส อดคล อ งตามการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ ใ นชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ที่ กํ า หนดโดยมติ
คณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังพบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดนานแตเดิมยังคงมีสภาพเปนพื้นที่ปา
ตนน้ําลําธาร ที่มีการกําหนดใหเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A 1B และ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง
8,075.08 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 66.35 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งจังหวัดนาน หลังจากที่ไดกัน
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติออก โดยผลการจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําตามวัตถุประสงคที่มีมาแตเดิมนั้น เมื่อ
ทําการศึกษา ก็จะทําใหทราบวาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 สวนใหญมีการเปลี่ยน
สภาพจากปาตนน้ําลําธาร เปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดชั้น
คุณภาพลุมน้ําที่มีมาแตเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A 1B และ 2 ที่ไมกําหนดให
เปนพื้นที่ทําการเกษตรกรรม แตพบวามีพื้นที่เกษตรกรรมถึง 1,817.20 ตารางกิโลเมตร และมี
หมูบานที่มีระดับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จํานวน 17 หมูบานที่อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ดังกลาว โดยไดทําการตรวจสอบขอมูลในภาคสนามและกลุมตัวอยางหมูบานที่สามารถเขาไปเก็บ
ขอมูลไดโดยการใชเครื่องมือ GPS ทางคณะผูวิจัยไดทําการออกแบบสํารวจและใหทางกลุม
ตัวแทนของหมูบานตอบแบบสํารวจและสงกลับมาตามที่อยูที่ใหไว ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปน
อยางดี ซึ่งกลาวโดยสรุปแลวความเห็นของกลุมตัวอยางหมูบาน มีทิศทางไปในทางเดียวกันคือการ
ดํารงชีวิตสวนใหญของประชาชนในพื้นที่ จะประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่สูง ซึ่งคอนขาง
จะเปนอุปสรรคในเรื่องของเสนทางคมนาคม และนอกจากนี้ในเรื่องของระบบประปาภูเขา ยังคง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับประชาชนในพื้นที่สูงเชนนี้ ปญหาอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือความขัดแยง
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ระหวางผูนําชาวบานและคนในหมูบาน รวมถึงการขาดความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตที่ทํากินกับ
เขตปาอนุรักษ ทําใหประชาชนในหมูบานที่มีศักยภาพในการพัฒนา ไมสามารถพัฒนาไดเต็มที่ แต
อยางไรก็ตามชาวบานมีแนวความคิดในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม เพราะวิถีชีวิตของชาวบานเหลานี้อยูกับธรรมชาติมานานนับถึงรุนปูรุนยา ซึ่งเปนเวลา
ที่สั่งสมประสบการณการอยูรวมกับธรรมชาติไดเปนอยางดี ดังนั้นความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงองคความรูที่ไดจากการวิจัยจากนักวิจัยหรือนักวิชาการตาง ๆ เปน
เพียงแคสวนที่สามารถเขาไปชวยเหลือไดบาง แตก็ไมทั้งหมดซึ่งจะตองเคารพองคความรูที่เกิดขึ้น
จริงจากภูมิปญญาของชาวบานในพื้นที่ที่มีประสบการณชีวิตที่สั่งสมมายาวนาน อันจะบูรณาการ
การมี สวนร ว มทุ กภาคส วน ทั้ง ชาวบ านในพื้นที่ นักวิช าการ นั กบริหาร ในการที่ จ ะเห็นปญ หา
รวมกัน และสามารถหาหนทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ที่เปนทั้งวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร ที่ทําใหคนที่นอมรับ
นําไปปฏิบัติสามารถดํ า รงชี วิตได อย างมีความสุขในครอบครัว และเมื่อทุ กครอบครั วสามารถ
ปฏิบัติไดดงั นี้แลว สังคมและประเทศชาติก็จะมีความรมเย็น และเกิดความผาสุกขึ้นได
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