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การพััฒนาฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศเพื่่�อการจััดการทรััพยากรน้ำำ�� ตำำ�บลสารภีี อำำ�เภอสารภีี
จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลพื้้�นฐานโครงสร้้างด้้านทรััพยากรน้ำำ��และ
แผนการบริิหารจััดการน้ำำ�� ศึึกษารููปแบบการจััดการน้ำำ��และแนวทางการบริิหารจััดการใน
อนาคต ตลอดจนประยุุกต์์ภููมิิสารสนเทศสำำ�หรัับการบริิหารจััดการน้ำำ�� โดยการมีีส่ว่ นร่่วมของ
ชุุมชนและองค์์กรเครืือข่่าย การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเป็็นการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�ร่่วมกัับสถิิติิ
เชิิงพรรณาและการพยากรณ์์ด้้วยวิิธีกำี ำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุุด ผลการวิิจััย พบว่่า ภููมิิประเทศทาง
ทิิศเหนืือสููงกว่่าทางทิิศใต้้ มีีลำำ�น้ำำ��ไหลผ่่านพื้้�นที่่�จากทิิศเหนืือลงสู่่�ทิิศใต้้ มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานของ
ชุุมชนหนาแน่่นตามสองฝั่่�งทางหลวงหมายเลข 108 แหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนประกอบด้้วยน้ำำ��ฝนไม่่
ต่ำำ��กว่่า 1,000 มิิลลิิเมตรต่่อปีี และน้ำำ�ท่
� ่าเฉลี่่�ย 1,804.48 ล้้านลููกบาศก์์เมตร แหล่่งน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�
ประกอบด้้วยบ่่อน้ำำ��ตื้้�น น้ำำ��บาดาล สระเก็็บน้ำำ�� และลำำ�เหมืือง ปริิมาณน้ำำ��รวม 1,782,797.77
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ความต้้องการน้ำำ�� เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค 375,278.40 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
และเพื่่�อการเกษตรรวม 2,791,370.27 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ข้้อมููลที่่�ได้้นำำ�ไปสู่่�การบริิหาร
จััดการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค การเกษตร การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ป้้องกัันน้ำำ��แล้้ง ป้้องกััน
น้ำำ��ท่่วม และการสร้้างจิิตสำำ�นึึก
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Abstract

The objectives of the development of geoinformatic database for water resources
management in Tambon Sarapee, Sarapee District, Chiang Mai Province were to
collect information on water resources infrastructure and water resources management program, to study both the current and future approach on water resources
management and to apply geoinformatics to water resources management through
the participation of the local community and network organizations. Spatial analysis
Keywords:
with descriptive statistics and trend analysis using least square method were
Geoinformatics /
implemented. The findings revealed that the terrain of the north is higher than
Geographic Information Systems / that in the south. There is a river flowing through the area from the north to the
Water Resources Management
south. High density settlements are noted along both sides of Highway 108. The
water supplies include rainfall of over 1,000 millimeters per year and runoff of
1,804.48 million cubic meters. The water sources consist of shallow wells, artesian
wells, shallow ponds and canals, with the total water volume of 1,782,797.77
cubic meters per year. The water demand for consumption is 375,278.40 cubic
meters per year, while the water demand for agriculture is 2,791,370.27 cubic
meters per year. This information can be used as guidelines for water management
and allocation in terms of consumption, environmental preservation, drought
protection, flood protection and consciousness promotion.
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1. บทนำำ�
1.1	ที่่�มาและความสำำ�คัญ
ั ของงานวิิจััย
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ทรััพยากรน้ำำ��ในปััจจุุบััน และแนวทางการบริิหารจััดการใน
อนาคต
			 การพััฒนาฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 			 3) ประยุุกต์์ภููมิิสารสนเทศสำำ�หรัับการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� ตำำ�บลสารภีีอำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็น น้ำำ��โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและองค์์กรเครืือข่่าย
โครงการวิิจัยั ภายใต้้โครงการหลััก เรื่่อ� ง “การเสริิมสร้้างคุุณภาพ
1.3 ขอบเขตของงานวิิจััย
ชีีวิิตด้้วยนวััตกรรมเพื่่�อชุุมชนสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่� 			 การพััฒนาฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ
กึ่่ง� เมืืองกึ่่ง� ชนบท : กรณีีศึกึ ษา ตำำ�บลสารภีี อำำ�เภอสารภีี จัังหวััด ทรััพยากรน้ำำ��ตำำ�บลสารภีี ครอบคลุุมพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีี
เชีียงใหม่่” โดยได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั จากสำำ�นักั งานกองทุุน อำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีเนื้้�อที่่� 8.43 ตารางกิิโลเมตร
สนัับสนุุนการวิิจััย และมหาวิิทยาลััยฟาร์์อีีสเทอร์์น พื้้�นที่่�ตำำ�บล เนื้้อ� หาของการวิิจัยั ได้้รวบรวมและจััดทำำ�ฐานข้้อมูลู ภููมิสิ ารสนเทศ
สารภีี มีีเนื้้�อที่่� 8.43 ตารางกิิโลเมตร สภาพภููมิิประเทศเป็็น ร่่วมกัับการรวบรวมสถิิติิปริิมาณน้ำำ��ฝน น้ำำ��ท่่า เพื่่�อวิิเคราะห์์
พื้้�นที่่�ราบลุ่่�มต่่อเนื่่อ� งมาจากตััวเมืืองเชีียงใหม่่ ไม่่มีป่ี า่ ไม้้และภููเขา ลัักษณะทางกายภาพ และทำำ�ความเข้้าใจแหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนจาก
ปััจจุุบัันมีีการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�อัันเนื่่�องมาจากการขยายตััวของ สถิิติิปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ท่่า กัับแหล่่งน้ำำ��ในพื้้�นที่่� พร้้อมกัับ
ชุุมชน การพััฒนาระบบสาธารณููปการและสาธารณููปโภค และ ศึึกษาความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคจากจำำ�นวน
การเกษตรกรรม ทำำ�ให้้สภาพทางภููมิิศาสตร์์ของพื้้�นที่่�เปลี่่�ยนไป ประชากรและอััตราการใช้้น้ำำ�� โดยพยากรณ์์จำำ�นวนประชากร
เทศบาลตำำ�บลสารภีี มีีแนวทางในการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��มาอย่่าง และความต้้องการน้ำำ��ในอนาคตด้้วยการประมาณแนวโน้้มโดย
ต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดไว้้ในแผนพััฒนา 3 ปีี (พ.ศ.2555 - 2557) วิิธีีกำำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุุด และความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
[1] ตามยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การพััฒนาด้้านสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน ศึึกษาปััญหาทางด้้านทรััพยากรน้ำำ�� การจััดการน้ำำ��ในปััจจุุบััน
และยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 การพััฒนาด้้านการจััดการทรััพยากร และแนวทางการจััดการน้ำำ�� ในอนาคต
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างไรก็็ตาม การจััดการทรััพยากร
น้ำำ��จึึงต้้องอาศััยการจััดการแบบองค์์รวม (Holistic) คืือไม่่เพีียง 2. งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หาสาเหตุุของปััญหาและแก้้ไขในพื้้�นที่่�เท่่านั้้�น แต่่ต้้องเข้้าใจ
การบริิหารจััดการน้ำำ��ในระดัับชุุมชนหรืือท้้องถิ่่�น โดยใช้้
สาเหตุุของปััญหาเดีียวกัันที่่�อยู่่�นอกพื้้�นที่่�ด้ว้ ย ดัังนั้้น� การบริิหาร ผลลััพธ์์จากการประเมิินสถานการณ์์น้ำำ��บนพื้้�นฐานความ
จััดการน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลสารภีี จึึงต้้องทำำ�ความเข้้าใจถึึงปริิมาณ ต้้องการและการขาดแคลนน้ำำ��โดยภาพรวมเป็็นราบลุ่่�มน้ำำ��
น้ำำ��ต้้นทุุนของลุ่่�มน้ำำ��ตอนเหนืือที่่�จะให้้น้ำำ��มายัังพื้้�นที่่�ตำำ�บลสารภีี สาขา ไม่่สามารถสะท้้อนความเป็็นจริิงในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนได้้ ครบถ้้วน
ศัักยภาพของแหล่่งน้ำำ��ภายในพื้้�นที่่�ตำำ�บลสารภีี และความ เนื่่อ� งจากชุุมชนที่่�อยู่่�ในลุ่่�มน้ำำ��ย่อ่ ยของลุ่่�มน้ำำ��สาขาหลััก อาจไม่่ได้้
ต้้องการใช้้น้ำำ��ของชุุมชน เพื่่�อให้้ได้้แนวทางสำำ�หรัับการบริิหาร รัับประโยชน์์กัับปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนที่่�มีีในภาพรวม นอกจากนี้้�ยััง
จััดการทรััพยากรน้ำำ�อย่
� ่างยั่่�งยืืนตามบริิบทของพื้้�นที่่�
พบอีีกว่่า พื้้�นที่่�อำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่ ไม่่มีีพื้้�นที่่�ป่่าไม้้
การประยุุกต์์ระบบภููมิิสารสนเทศ (Geoinformatics) เหลืืออยู่่� ทำำ�ให้้ขาดศัักยภาพในการให้้น้ำำ�� ต้้องพึ่่�งพาน้ำำ��จาก
สามารถถ่่ายทอดข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่� (Spatial Data) เกี่่�ยวกัับ แม่่น้ำำ��ปิิงส่่วนที่่� 2 และแม่่น้ำำ��กวงเป็็นหลัักในการทำำ�การเกษตร
ภููมิิประเทศ ความสููง แหล่่งน้ำำ�� และการระบายน้ำำ�� (Drainage และน้ำำ��สำำ�หรัับอุุปโภคบริิโภค อีีกทั้้�งแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�ก็็
System) ในพื้้�นที่่�ให้้เข้้าใจได้้ง่่ายอัันจะนำำ�ไปสู่่�การจััดการ ไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการของประชาชน โดยสภาพปััญหา
ทรััพยากรน้ำำ�� ตลอดจนการบำำ�รุุงรัักษา ดููแล แก้้ไขปััญหา ด้้านทรััพยากรน้ำำ��ของอำำ�เภอสารภีี ประกอบด้้วย ปััญหาด้้าน
ทรััพยากรน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามศัักยภาพของ น้ำำ��ประปา ร้้อยละ 51.90 แหล่่งน้ำำ��ตื้้�นเขิินหรืือชำำ�รุุด ร้้อยละ
พื้้�นที่่�
46.20 ขาดแคลนน้ำำ��ในฤดููแล้้ง ร้้อยละ 27.40 ปััญหาการ
1.2	วััตถุุประสงค์์
จััดการน้ำำ�� ร้้อยละ 1.90 ปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มหลาก ร้้อยละ 0.90 และ
			 1)	รวบรวมข้้อมููลโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านทรััพยากรน้ำำ�� แหล่่งน้ำำ��ต่ำำ��กว่่าพื้้�นที่่� ร้้อยละ 0.90 [2]
			 2)	ศึึกษาปััญหาทางด้้านทรััพยากรน้ำำ�� การจััดการ
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��และการเกษตร (องค์์การ
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มหาชน) [3] ได้้ทำำ�การรวบรวมและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศด้้านทรััพยากรน้ำำ��และข้้อมููลพื้้�นฐานระดัับจัังหวััดจาก
หน่่วยงานต่่างๆ ร่่วมกัับภาพถ่่ายจากดาวเทีียม ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
จำำ�นวน 9 จัังหวััด ในปีี พ.ศ. 2552 โดยแสดงผลเชิิงพื้้�นที่่�ใน
รููปแบบแผนที่่�น้ำำ��ระดัับจัังหวััด ให้้สามารถเข้้าใจได้้ง่่าย และได้้
พััฒนาระบบฐานข้้อมููล ระบบแสดงรายงานพื้้�นฐาน และแสดง
ผลข้้อมููลบนระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ระดัับจัังหวััด เพื่่�อให้้
หน่่วยงานท้้องถิ่่�นได้้เข้้าไปใช้้งานฐานข้้อมููลแหล่่งน้ำำ��ของพื้้�นที่่�
ตนเอง ผ่่านเว็็บไซต์์ http://provinces.haii.or.th/igis โดย
ฐานข้้อมููลทรััพยากรน้ำำ��ระดัับตำำ�บล ประยุุกต์์ร่่วมกัับโครงการ
พััฒนาภููมิสิ ารสนเทศน้ำำ��ระดัับตำำ�บล โดยมีีข้อมู
้ ลพื้้
ู น� ฐานประกอบ
ด้้วย แผนที่่�ภููมิิประเทศ ปริิมาณฝนรายเดืือนเฉลี่่�ย ปริิมาณน้ำำ��
ท่่ารายเดืือนเฉลี่่�ย สััดส่่วนการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน ความต้้องการ
น้ำำ�� โครงการชลประทาน จำำ�นวนประชากรและครััวเรืือน ข้้อมููล
รายได้้เฉลี่่�ยของประชากร แผนที่่�ขอบเขตการปกครอง แผนที่่�
โครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��และแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ ขอบเขตพื้้�นที่่�
น้ำำ��ท่่วม แผนที่่�ภาพถ่่ายทางอากาศ ข้้อมููลดาวเทีียม แผนที่่�
ภููมิิประเทศและการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินนอกจากนี้้�ข้้อมููลภููมิิสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็นต่่อการศึึกษาเพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากร
น้ำำ��ที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง คืือ ข้้อมูลที่่
ู �แสดงลัักษณะความสููงต่ำำ��ของ
พื้้�นที่่�ได้้ หรืือเรีียกข้้อมููลนั้้�นว่่า แบบจำำ�ลองระดัับความสููงเชิิง
ตััวเลข (Digital Elevation Model : DEM) จากการสำำ�รวจ
ระยะไกลด้้วยดาวเทีียม เรีียกว่่า The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ความละเอีียดจุุดภาพ 90 เมตร
ระบบพิิกััดอ้้างอิิง WGS 1984 UTM Zone 47N ซึ่่�งสามารถ
นำำ�ไปวิิเคราะห์์ทิศิ ทางการไหลและขอบเขตลุ่่�มน้ำำ��ได้้ การใช้้ข้อมู
้ ลู
DEM ที่่�มีีความละเอีียดของจุุดภาพสููงรวมทั้้�งการออกสำำ�รวจ
ภาคสนามเพื่่�อเก็็บข้้อมููลระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์เพิ่่�มเติิม
มาประกอบการวิิเคราะห์์ก็จ็ ะช่่วยให้้ผลลััพธ์มี์ คว
ี ามถููกต้้องและ
แม่่นยำำ�ขึ้้�น [4]
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ในกิิจกรรมต่่างๆ นั้้�นมีีความแตกต่่างกัันไป
โดยที่่� กรมชลประทาน [5] ได้้ประเมิินความต้้องการใช้้น้ำำ��เพื่่�อ
การอุุปโภค-บริิโภคในเขตเทศบาลตำำ�บล มีีอัตร
ั าการใช้้น้ำำ��เท่่ากัับ
120 ลิิตรต่อค
่ นต่่อวันั ส่่วนความต้้องการน้ำำ��ของข้้าวจะอยู่่�ระหว่่าง
991-1,101 ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่ ความต้้องการน้ำำ�ขอ
� งลำำ�ไยนั้้�น
ภาควิิชาพืืชสวน คณะผลิิตกรรมการเกษตร มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
[6] ได้้คำำ�นวณความต้้องการน้ำำ��ของต้้นลำำ�ไย ซึ่่�งแปรเปลี่่�ยนตาม

ขนาดของทรงพุ่่�ม และช่่วงเวลาของปีี โดยเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 126.56
ลิิตรต่่อต้้นต่่อวััน ทำำ�เลที่่�ตั้้�งของเทศบาลตำำ�บลสารภีี ตั้้�งอยู่่�
บริิเวณที่่�ราบลุ่่�มที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากเมืืองเชีียงใหม่่ถึึงเมืืองลำำ�พููน
มีีภููมิิประเทศ ภููมิิอากาศ และวััฒนธรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเศรษฐกิิจ
การท่่องเที่่�ยว ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกายภาพและ
จำำ�นวนประชากร รวมถึึงการพััฒนาเมืืองแบบแยกส่่วน ทำำ�ให้้
เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างเมืืองกัับชนบท เมืืองขยายตััวออก
ไปยัังพื้้�นที่่�เกษตรกรรม อำำ�เภอสารภีีและอำำ�เภอสัันกำำ�แพง มีีการ
พััฒนาที่่�ดิินบริิเวณพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งที่่�สามารถขยายพื้้�นที่่�เมืืองได้้
ส่่วนใหญ่่ลัักษณะของการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินจะเป็็นประเภทของ
ที่่�อยู่่�อาศััยในรููปแบบของบ้้านจััดสรร รวมถึึงการขยายตััวของ
ย่่านพาณิิชยกรรมและอุุตสาหกรรมเพิ่่�มมากขึ้้�น [7]
ประเทศไทยจะมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับน้ำำ�� และองค์์กรจััดการน้ำำ��
ของรััฐหลายองค์์กร แต่่การจััดการน้ำำ�ขอ
� งไทยมีีปััญหาความขััด
ทุุกระดัับทั้้�งในระหว่่างหน่่วยราชการด้้วยกััน ระหว่่างหน่่วยงาน
ของรััฐกัับผู้้�ใช้้น้ำำ�� และระหว่่างผู้้�ใช้้น้ำำ��ร่่วมกััน ปััญหาของการ
ขาดการจััดการในระบบลุ่่�มน้ำำ�� เห็็นได้้ชัดั ยิ่่ง� ขึ้้น� เมื่่�อมีกี ารขััดแย้้ง
เกิิดขึ้้�นภายในลุ่่�มน้ำำ�� โดยที่่�กลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� ในลุ่่�มน้ำำ��เดีียวกัันแต่่
บางกลุ่่�มอยู่่�ในโครงการชลประทาน บางกลุ่่�มอยู่่�นอกโครงการ
บางครั้้�งก็็อยู่่�ต่า่ งอำำ�เภอและจัังหวััด โครงสร้้างการจััดการที่่�มีีอยู่่�
จึึงเกิิดช่่องโหว่่ ว่่าไม่่มีีหน่่วยราชการที่่�รัับผิิดชอบ รวมทั้้�งไม่่มีี
หน่่วยงานที่่�มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่� นอกเขตชลประทาน กลุ่่�มผู้้�
ใช้้น้ำำ��ต้้องแก้้ไขปััญหากัันเอง โดยแบกจอบ แบกเสีียม เข้้าไป
เจรจากััน ในบางกรณีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดหรืือนายอำำ�เภอต้้อง
เข้้ามา การแก้้ไขปััญหาก็็มัักเป็็นการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า ให้้
ผ่่านฤดููแล้้งไปให้้ได้้ แล้้วค่่อยว่่ากัันใหม่่ในปีีถััดไป รููปแบบที่่�
เหมาะสมในวัันข้้างหน้้า จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความรู้้� และความ
ร่่วมมืือของผู้้�ใช้้น้ำำ�� ในการวางกติิกาเกิิดระบบข้้อตกลง ซึ่่�ง
เป็็นที่่�ยอมรัับกัันในสัังคมลุ่่�มน้ำำ��นั้้�น และมีีการติิดตามตรวจสอบ
การรัักษากติิกาในลุ่่�มน้ำำ��โดยผู้้�ใช้้น้ำำ��ด้ว้ ยกัันเอง [8]

3.	วิิธีีการวิิจััย
3.1	ข้้อมููลและแหล่่งข้้อมููล

			 ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการศึึกษา ประกอบด้้วย
			 1) ข้้อมููลปฐมภููมิิ เป็็นข้้อมููลที่่�ได้้จากการสำำ�รวจภาค
สนาม ประกอบด้้วย
				 -	จััดการน้ำำ�ที่่
� �มีีอยู่่�เดิิม ปััญหาของการจััดการ และ
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แนวทางการจััดการทรััพยากรน้ำำ��ในอนาคต ได้้จากการประชุุม
ระดมความคิิดเห็็นจากผู้้�นำำ�ชุมุ ชนและตััวแทนชุุมชนเพื่่�อหาทาง
ออกในการบริิหารจััดการน้ำำ�ร่
� ว่ มกัันภายในเทศบาลตำำ�บลสารภีี
				 - การสำำ�รวจสภาพลำำ�เหมืืองและแนวเส้้นทางน้ำำ��
โดยใช้้เครื่่�องกำำ�หนดตำำ�แหน่่งบนพื้้�นโลกด้้วยดาวเทีียม (Global
Positioning Systems)
			 2) ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ เป็็นข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้จากเอกสาร
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย
				 - แผนที่่�เส้้นชั้้�นความสููง ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 8 จัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน จากศููนย์์ภููมิิภาคเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (ภาคเหนืือ)
				 - สถิิติิปริิมาณฝน และปริิมาณน้ำำ��ท่่า จากโครงการ
ชลประทานเชีียงใหม่่และศููนย์์อุุตุนิุ ิยมวิิทยาภาคเหนืือ
				 - ข้้อมูลู ดาวเทีียมไทยโชต พ.ศ. 2552 จากสำำ�นักั งาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน)
				 -	อััตราการใช้้น้ำำ��เพื่่�ออุุปโภค-บริิโภค และเพื่่�อการ
เกษตร จากกรมชลประทาน
				 -	รายงานข้้อมููลสารสนเทศโครงการชลประทาน
โครงการชลประทานเชีียงใหม่่ กรมชลประทาน
				 - แผนที่่�ขอบเขตหมู่่�บ้้าน และสถิิติจำิ ำ�นวนประชากร
และครััวเรืือนในเขตเทศบาลตำำ�บลสารภีี จากเทศบาลตำำ�บลสารภีี
				 - ตำำ�แหน่่งบ่่อน้ำำ��บาดาล จากกรมทรััพยากรน้ำำ��
บาดาล

3.2	วิิธีีการดำำ�เนิินงาน

			 1) การศึึกษาปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ท่่าในลุ่่�มน้ำำ��ทาง
ตอนเหนืือของเทศบาลตำำ�บลสารภีี ศึึกษาโดยวิิธีีรวบรวมสถิิติิ
ปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ท่่าจากศููนย์์อุุตุุนิิยมวิิทยาภาคเหนืือ และ
โครงการชลประทานเชีียงใหม่่ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจถึึงปริิมาณน้ำำ��
ที่่�ไหลผ่่านพื้้�นที่่�เทศบาลสารภีีและแนวโน้้มในอนาคต
			 2) การศึึกษาแหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนในเทศบาลตำำ�บลสารภีี
ศึึกษาโดยวิิธีีรวบรวมสถิิติิจำำ�นวนและปริิมาณการให้้น้ำำ��ของบ่่อ
น้ำำ��บาดาล สระเก็็บน้ำำ�� และชั้้น� หิินอุ้้�มน้ำำ�� เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงปริิมาณ
และการกระจายของแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�โดยแสดงผลใน
ลัักษณะของแผนที่่�
			 3) การศึึกษาความต้้องการน้ำำ�� ในเขตเทศบาลตำำ�บล
สารภีี แบ่่งเป็็นความต้้องการด้้านการอุุปโภคบริิโภคและการ
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เกษตรกรรม ศึึกษาโดยวิิธีีการหาค่่าสััดส่่วนพื้้�นที่่�ของการใช้้
ประโยชน์์ที่่�ดิินจากการตีีความข้้อมููลดาวเทีียม และวิิเคราะห์์
ร่่วมกัับสถิิติิการเกษตรและอััตราการใช้้น้ำำ��
			 4) การศึึกษาแนวทางการบริิหารจััดการน้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�เดิิม
รวมถึึงสภาพปััญหาของการจััดการ และแนวทางการจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ��ในอนาคต ศึึกษาโดยวิิธีีการประชุุมระดมความ
คิิดเห็็นจากผู้้�นำำ�ชุมุ ชนและตััวแทนชุุมชนเพื่่�อหาทางออกในการ
บริิหารจััดการน้ำำ��ร่่วมกัันภายในเทศบาลตำำ�บลสารภีี

3.3 เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษา

			 1) ซอฟต์์แวร์์สำำ�เร็็จรููปในสำำ�นัักงานสำำ�หรัับรวบรวม
จััดเก็็บ วิิเคราะห์์ และแสดงผลข้้อมููลเชิิงสถิิติิ ตััวเลข และ
ข้้อความที่่�รวบรวมได้้ ประกอบด้้วย สถิิติิปริิมาณน้ำำ��ฝน สถิิติิ
น้ำำ��ท่่า ปััญหาทรััพยากรน้ำำ�� และแนวทางการบริิหารจััดการน้ำำ��
			 2) ซอฟต์์แวร์์ Quantum GIS 2.18 ซอฟต์์แวร์์ระบบ
สารสนเทศภููมิิศาสตร์์สำำ�หรัับการจััดเก็็บ จััดการ วิิเคราะห์์ และ
แสดงผลข้้อมูลู เชิิงพื้้�นที่่�และแสดงผลข้้อมูลู ดาวเทีียมในลัักษณะ
ของแผนที่่�และใช้้ระบุุตำำ�แหน่่งที่่�เกิิดปััญหาของทรััพยากรน้ำำ��
ปััญหาด้้านการจััดการ และแนวทางการบริิหารจััดการน้ำำ��ใน
อนาคต
			 3) เครื่่�องกำำ�หนดตำำ�แหน่่งบนพื้้�นโลกด้้วยดาวเทีียม
(Global Positioning Systems) และกล้้องถ่่ายภาพใช้้สำำ�หรัับ
การสำำ�รวจภาคสนาม

3.4 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

			 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเป็็นการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�
(Spatial Analysis) ด้้วยระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ ประกอบ
ด้้วย การซ้้อนทัับ (Overlay) การสร้้างแบบจำำ�ลองภููมิิประเทศ
เชิิงตััวเลข (Digital Elevation Model) โดยแสดงผลในรููปของ
แผนที่่� ตาราง แผนภููมิิ และวิิเคราะห์์ร่่วมกัับสถิิติิเชิิงพรรณนา
และการพยากรณ์์ความต้้องการน้ำำ��ในอนาคตด้้วยการประมาณ
แนวโน้้มด้้วยวิิธีกำี ำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุดุ (Least Squares Method)

4. ผลการศึึกษา
4.1 การพััฒนาฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศ

			 ฐานข้้อมูลู ภููมิสิ ารสนเทศมีีการเก็็บข้้อมูลู เป็็นชั้้น� ข้้อมูลู
(Layer) โดยแต่่ละชั้้น� ข้้อมูลู แสดงเป็็นตััวแทนข้้อมูลู บนพื้้�นผิิวโลก
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และสามารถอ้้างอิิงตำำ�แหน่่งได้้ ตามระบบพิิกััด Universal
Transverse Mercator Zone 47 North พื้้�นหลัักฐาน World
Geodetic System 1984 ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่� (Spatial
Data) โดยเชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลเชิิงบรรยาย (Attribute Data)
ในรููปของตารางข้้อมููลที่่�มีีโครงสร้้างประกอบด้้วย ชื่่�อชั้้�นข้้อมููล
คำำ�อธิิบาย ชนิิดข้้อมููล ชื่่�อฟิิลด์์ คุุณสมบััติิ และคำำ�อธิิบายฟิิลด์์
ฐานข้้อมูลู ภููมิสิ ารสนเทศเพื่่�อการจััดการทรััพยากรน้ำำ�� ประกอบ
ด้้วย 9 ชั้้�นข้้อมููล โดยแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�มข้้อมููลได้้ดัังนี้้� 1) กลุ่่�ม
ข้้อมูลด้
ู า้ นการปกครองในพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีีประกอบด้้วย
2 ชั้้น� ข้้อมูลู คืือ ขอบเขตพื้้�นที่่�เทศบาล และขอบเขตพื้้�นที่่�หมู่่�บ้้าน
เป็็นชั้้�นข้้อมููลที่่�แสดงแนวเขตการปกครองระดัับเทศบาลและ
หมู่่�บ้้าน 2) กลุ่่�มข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งน้ำำ��ประกอบด้้วย 5
ชั้้�นข้้อมููล ประกอบด้้วย ขอบเขตพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� โดยเป็็นชั้้�นข้้อมููล
ที่่�แสดงขอบเขตลุ่่�มน้ำำ��ทางตอนเหนืือของเทศบาลตำำ�บลสารภีี
เพื่่�อให้้เห็็นความสััมพัันธ์์ของพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีีกับั ลุ่่�มน้ำำ��
ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�รองรัับน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ท่า่ ที่่�ไหนผ่่านพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บล
สารภีี ซึ่่�งเป็็นแหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนนอกพื้้�นที่่� และแหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนใน
พื้้�นที่่� ประกอบด้้วยเส้้นลำำ�เหมืือง ตำำ�แหน่่งฝาย ขอบเขตพื้้�นที่่�
แหล่่งน้ำำ�� และตำำ�แหน่่งบ่่อบาดาล ซึ่่�งเป็็นแหล่่งน้ำำ��ที่่�นำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ด้้านการอุุปโภคบริิโภคและเพื่่�อการเกษตร 3) กลุ่่�ม
ข้้อมูลู สาธารณููปโภคเป็็นชั้้น� ข้้อมูลที่่
ู แ� สดงข้้อมูลพื้้
ู น� ฐานในพื้้�นที่่�
ประกอบด้้วย 3 ชั้้�นข้้อมููล คืือ ชั้้�นข้้อมููลเส้้นทางคมนาคม ชั้้�น
ข้้อมููลขอบเขตการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน และภาพข้้อมููลดาวเทีียม
ไทยโชต พ.ศ. 2552 ซึ่่ง� ชั้้น� ข้้อมููลเหล่่านี้้�ช่่วยให้้สามารถทำำ�ความ
เข้้าใจสภาพพื้้�นที่่�ได้้ดีีขึ้้�น
จากข้้อมููลภููมิิสารสนเทศทำำ�ให้้พบว่่าลัักษณะทางกายภาพ
เป็็นพื้้�นที่่�ค่่อนข้้างราบเรีียบ มีีความสููงต่ำำ��ของภููมิิประเทศ
แตกต่่างกัันไม่่มากนััก โดยบริิเวณที่่�สููงที่่�สุุดมีีความสููง 299.50
เมตร จากระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลาง ซึ่่�งอยู่่�บริิเวณทิิศเหนืือของ
พื้้�นที่่� บริิเวณบ้้านป่่าแดด หมู่่� 1 บ้้านสารภีี หมู่่� 2 บ้้านช่่างเคิ่่�ง
หมู่่� 4 บ้้านสัันกัับตองเหนืือ หมู่่� 8 บริิเวณถนนสายเชีียงใหม่่ลำำ�พููน หรืือทางหลวงแผ่่นดิินหมายเลข 106 และทางรถไฟ

จากนั้้�นภููมิิประเทศลาดเอีียงลงไปทางทิิศใต้้ บริิเวณที่่�ต่ำำ��สุุดมีี
ความสููง 292.20 เมตรจากระดัับน้ำำ��ทะเลปานกลาง พบอยู่่�
บริิเวณทิิศใต้้ของบ้้านปากกอง หมู่่� 5 บ้้านสัันกัับตองใต้้ หมู่่� 7
และบ้้านปากกองหมู่่� 9 ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นพื้้�นที่่�เกษตรกรรมไปทาง
ทิิศใต้้ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าลัักษณะทางกายภาพถููกแบ่่งโดยเส้้น
ทางคมนาคม รวมไปถึึงการปรัับสภาพพื้้�นที่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
สร้้างถนนสองฝั่่�งทางรถไฟ และบริิเวณอุุตสาหกรรมสองฝั่่�ง
ทางหลวงหมายเลข 11 ต่่างก็็มีีผลต่่อการไหลและการระบาย
ของน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ทั้้�งสิ้้�น เนื่่�องจากสภาพทางธรรมชาติิถููกเปลี่่�ยนแปลงไป
การตั้้�งถิ่่น� ฐานของชุุมชนหนาแน่่นอยู่่�บริิเวณสองฝั่่ง� ทางหลวง
หมายเลข 106 หรืือถนนสายต้้นยาง ประกอบด้้วย บ้้านป่่าแดด
หมู่่� 1 บ้้านสารภีี หมู่่� 2 บ้้านปากกอง หมู่่� 3 บ้้านช่่างเคิ่่�ง หมู่่� 4
บ้้านปากกองหมู่่� 5 บ้้านปากกอง หมู่่� 6 และบ้้านปากกอง
หมู่่� 10 ซึ่่ง� เป็็นทั้้�งย่่านที่่�อยู่่�อาศััยและย่่านพาณิิชยกรรมปะปนกััน
และการตั้้�งถิ่่น� ฐานเริ่่ม� ขยายไปบริิเวณริิมทางรถไฟด้้วย เนื่่อ� งจาก
มีีการพััฒนาถนนสายเลีียบทางรถไฟที่่�มีีความสะดวกมากขึ้้�น
ในการเดิินทางผ่่านเข้้าไปยัังตััวเมืืองเชีียงใหม่่และตััวเมืืองลำำ�พูนู
สำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�เป็็นอุุตสาหกรรมและร้้านค้้าที่่�ใช้้พื้้�นที่่�ขนาด
ใหญ่่จะไปตั้้�งอยู่่�บริิเวณริิมสองฝั่่�งทางหลวงหมายเลข 11 เช่่น
สถานีีบริิการน้ำำ��มััน โรงงานปููนซีีเมนต์์ ส่่วนบ้้านสัันกัับตองใต้้
หมู่่� 7 บ้้านสัันกัับตองเหนืือ หมู่่� 8 และบ้้านร่่องกอก หมู่่� 9
มีีการตั้้�งถิ่่น� ฐานอยู่่�บริิเวณถนนสัันกัับตองทางทิิศตะวัันออกของ
พื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีี ดัังนั้้�นจึึงสามารถสรุุปได้้ว่่าลัักษณะ
การขยายตััวของชุุมชนมีีการขยายตััวตามแนวถนนสายเชีียงใหม่่ลำำ�พููน หรืือถนนต้้นยาง ซึ่่�งเป็็นถนนที่่�เชื่่�อมระหว่่างจัังหวััด
เชีียงใหม่่กัับจัังหวััดลำำ�พููน โดยเป็็นพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยและมีีร้้านค้้า
ตั้้�งอยู่่�อย่่างหนาแน่่น อีีกบริิเวณหนึ่่�งที่่�มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานอย่่าง
หนาแน่่น คืือ บริิเวณลำำ�เหมืืองสัันกัับตอง ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของบ้้าน
สัันกัับตองเหนืือ และบ้้านสัันกัับตองใต้้ อีีกบริิเวณหนึ่่�ง คืือ
ลำำ�เหมืืองแยกสัันกัับตอง-ร่่องกอก ซึ่่ง� เป็็นที่่�ตั้้ง� ของบ้้านร่่องกอก
(รููปที่่� 1)
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รููปที่่� 1 ลัักษณะทางกายภาพและการตั้้�งถิ่่�นฐานของชุุมชน

4.2 แหล่่งน้ำำ��ต้นทุ
้ นุ

			 แหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนในเทศบาลตำำ�บลสารภีี ประกอบด้้วย
2 แหล่่ง ได้้แก่่ 1) ปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ�ท่
� ่า และ 2) แหล่่งน้ำำ�� ใน
พื้้�นที่่�
			 1) ปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ท่่า การศึึกษาปริิมาณน้ำำ��ฝน
และน้ำำ��ท่่าในลุ่่�มน้ำำ��ทางตอนเหนืือของเทศบาลตำำ�บลสารภีี เพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจถึึงปริิมาณน้ำำ��ที่่�ไหลผ่่านพื้้�นที่่�เทศบาลสารภีี
เนื่่�องจากปริิมาณน้ำำ��ทางตอนเหนืือเป็็นน้ำำ��ส่่วนหนึ่่�งที่่�ได้้เข้้ามา
เติิมในพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีี ซึ่่ง� เป็็นน้ำำ��ต้น้ ทุุนที่่�อยู่่�นอกพื้้�นที่่�
พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� (Watershed Area) ที่่�อยู่่�ทางตอนเหนืือของเทศบาล
ตำำ�บลสารภีี ประกอบด้้วยลุ่่�มน้ำำ��ปิิง ลุ่่�มน้ำำ��แม่่แตง ลุ่่�มน้ำำ��แม่่งััด
และลุ่่�มน้ำำ��แม่่ริิม รวมพื้้�นที่่�รัับน้ำำ�ฝ
� น 7,226.08 ตารางกิิโลเมตร
โดยน้ำำ��ทั้้�งหมดในลุ่่�มน้ำำ��เหล่่านี้้�ไหลมารวมกัับแม่่น้ำำ��ปิิงแล้้วไหล
ผ่่านตััวเมืืองเชีียงใหม่่ ไหลผ่่านฝายพญาคำำ�และฝายหนองผึ้้�ง
ซึ่่�งเป็็นฝายบัังคัับน้ำำ��เข้้าสู่่�พื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีี จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ระหว่่างปีี พ.ศ. 2548 – 2559 พบว่่าปริิมาณน้ำำ�ฝ
� น
รวมรายปีีส่่วนใหญ่่แล้้วไม่่ต่ำำ��กว่่า 1,000 มิิลลิิเมตร [9] ทำำ�ให้้มีี
ปริิมาณน้ำำ��ท่า่ ที่่ไ� หลผ่่านสถานีีตรวจวััดระดัับน้ำำ�� P.1 สะพานนวรััฐ
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 – 2555 มีี
ปริิมาณน้ำำ��รวมทั้้�งปีีสูงู สุุด 4,254.31 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ปริิมาณ

น้ำำ��รวมทั้้�งปีีต่ำำ��สุุด 487.84 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ปริิมาณน้ำำ�� เฉลี่่�ย
1,804.48 ล้้านลููกบาศก์์เมตร [10] อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณน้ำำ�ฝ
� น
และน้ำำ��ท่่ามีีการกระจายที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอตลอดทั้้�งปีี ทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาภััยแล้้งในช่่วงฤดููแล้้งและอุุทกภััยในช่่วงฤดููฝน
			 2) แหล่่งน้ำำ��ในพื้้�นที่่� แบ่่งเป็็น 4 แหล่่ง คืือ บ่่อน้ำำ��ตื้้�น
น้ำำ��บาดาล สระเก็็บน้ำำ�� และลำำ�เหมืือง
				 -	บ่่อน้ำำ��ตื้้�นทั้้�งสิ้้�น 1,274 แห่่ง [1] ปริิมาณน้ำำ��
สามารถใช้้อุปุ โภคบริิโภคในครััวเรืือนได้้อย่า่ งเพีียงพอตลอดทั้้�งปีี
ตั้้�งแต่่การใช้้สำำ�หรัับการดื่่�ม การซัักล้้าง และรดน้ำำ�ต้
� ้นไม้้ภายใน
บริิเวณบ้้าน ระดัับน้ำำ��ในบ่่อจะลดลงบ้้างในช่่วงฤดููแล้้ง แต่่ไม่่เคย
แห้้งและระดัับน้ำำ�� จะเพิ่่�มสููงขึ้้�นในฤดููฝน
				 -	น้ำำ��บาดาล ในพื้้�นที่่�มีี 7 บ่่อ กระจายอยู่่�ใน 6
หมู่่�บ้้าน ปริิมาณน้ำำ��รวม 36.84 ลููกบาศก์์เมตรต่่อชั่่�วโมง ซึ่่�ง
ระดัับความลึึกและปริิมาณน้ำำ��มีีความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
พื้้�นที่่� กล่่าวคืือ บริิเวณพื้้�นที่่�บ้้านปากกอง หมู่่� 5 และ 6 บ้้าน
สัันกัับตองใต้้ หมู่่� 7 ซึ่่�งอยู่่�ทางทิิศใต้้ของพื้้�นที่่�เทศบาลมีีปริิมาณ
น้ำำ��ค่่อนข้้างน้้อย และระดัับน้ำำ��ค่่อนข้้างตื้้�น ส่่วนทางทิิศเหนืือ
ของพื้้�นที่่�บริิเวณบ้้านสารภีี หมู่่� 2 ต้้องเจาะลงไปลึึกมากประมาณ
34 – 68 เมตร ถึึงจะมีีน้ำำ�� แต่่ปริิมาณน้ำำ��กลัับสููงมากกว่่า
ถึึงแม้้ว่า่ สภาพภููมิปิ ระเทศของเทศบาลตำำ�บลสารภีีเป็็นที่่�ราบลุ่่�ม
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ชั้้�นหิินอุ้้�มน้ำำ��เป็็นตะกอนน้ำำ��พััดพา ประกอบด้้วยกรวด ทราย
ทรายแป้้ง และดิินเหนีียว แต่่ความลึึกและปริิมาณน้ำำ�ก็
� ็มีีความ
แตกต่่างกััน แหล่่งน้ำำ�� บาดาลนี้้�เป็็นแหล่่งน้ำำ��ดิิบสำำ�หรัับการผลิิต
น้ำำ��ประปาหมู่่�บ้้านเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคภายในครััวเรืือน และ
ยัังเป็็นแหล่่งน้ำำ��สำำ�หรัับการเกษตรได้้ในช่่วงที่่�ขาดแคลนน้ำำ��ใน
ฤดููแล้้ง [11]
				 - สระเก็็บน้ำำ�� โดยเกษตรกรขุุดเพื่่�อเก็็บกัักน้ำำ��ไว้้
ใช้้สอยภายในพื้้�นที่่�เกษตรกรรมของตนเอง จากการแปลภาพ
ข้้อมูลู ดาวเทีียมไทยโชต พ.ศ. 2552 พบว่่า มีีสระเก็็บน้ำำ��กระจาย
อยู่่�ทั่่�วไปในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม จำำ�นวน 125 แห่่ง โดยที่่�ขนาดของ
สระเก็็บน้ำำ�น้
� อ้ ยกว่่า 100 ตารางวา มีีจำำ�นวน 37 แห่่ง ขนาดของ
สระเก็็บน้ำำ�� 100-200 ตารางวา มีีจำำ�นวน 42 แห่่ง ขนาดของ
สระเก็็บน้ำำ�� 200-300 ตารางวา มีีจำำ�นวน 20 แห่่ง ขนาดของ
สระเก็็บน้ำำ�� 300 ตารางวา – 1 ไร่่ มีีจำำ�นวน 8 แห่่ง ขนาดของ
สระเก็็บน้ำำ�� 1 – 5 ไร่่ มีีจำำ�นวน 13 แห่่ง และมากกว่่า 5 ไร่่

มีีจำำ�นวน 5 แห่่ง โดยความลึึกของสระเก็็บน้ำำ��ขนาดเล็็กได้้วััด
ความลึึกด้้วยการใช้้สายหยั่่�งวััดความลึึกทำำ�ให้้ได้้ความลึึก
โดยเฉลี่่�ย 2 เมตร ส่่วนสระขนาดใหญ่่จำำ�นวน 2 แห่่ง ขนาด
พื้้�นที่่� 15.81 ไร่่ และ 12.42 ไร่่ ซึ่่�งเป็็นบ่่อดิินที่่�มีีการตัักดิินเพื่่�อ
จำำ�หน่่าย มีีความลึึกประมาณ 30 เมตร ทำำ�ให้้คำำ�นวณปริิมาณน้ำำ��
ที่่�สามารถเก็็บได้้ทั้้�งหมด 1,682,797.77 ลููกบาศก์์เมตร
				 -	ลำำ�เหมืือง ประกอบด้้วย ลำำ�เหมืืองสารภีี ลำำ�เหมืือง
ร้้องซาววา ลำำ�เหมืืองสัันกัับตอง ลำำ�เหมืืองแยกสัันกัับตอง-ร่่องกอก
ลำำ�เหมืืองสัันไม้้ดู่่� ลำำ�เหมืืองปิิงห่่าง ลำำ�เหมืืองพญาคำำ� โดย
ปริิมาณน้ำำ��ในลำำ�น้ำำ�� ได้้ใช้้สถิิติิปริิมาณน้ำำ��ที่่�ไหลผ่่านประตููน้ำำ��ฝาย
พญาคำำ�จากศููนย์์อุุทกวิิทยาชลประทานภาคเหนืือตอนบน กรม
ชลประทาน [12] ทำำ�ให้้ได้้ปริิมาณน้ำำ��ในลำำ�เหมืืองรวมทั้้�งสิ้้�น
15.23 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี (รููปที่่� 2) อย่่างไรก็็ตาม น้ำำ��ใน
ลำำ�เหมืืองมีีปริิมาณที่่�ไม่่คงที่่�ตลอดปีีและไม่่คงที่่�ตลอดความยาว
ของลำำ�เหมืือง

รููปที่่� 2 แหล่่งน้ำำ��และการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
จากตำำ�แหน่่งของเส้้นทางลำำ�เหมืืองและระดัับความสููงของ
ภููมิิประเทศ พบว่่า ลำำ�เหมืืองปิิงห่่างและลำำ�เหมืืองพญาคำำ� เป็็น
ลำำ�เหมืืองหลัักที่่�ให้้น้ำำ��กับั พื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�อยู่่�ทางทิิศตะวัันตก
ของทางหมายเลข 106 ลำำ�เหมืืองสารภีี เป็็นลำำ�เหมืืองหลัักที่่�ให้้
น้ำำ��กัับพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�อยู่่�ทางทิิศตะวัันออกของลำำ�เหมืือง

ไปจนถึึงทางหลวงหมายเลข 11 ส่่วนลำำ�เหมืืองร้้องซาววา
ลำำ�เหมืืองสัันกัับตอง ลำำ�เหมืืองสัันไม้้ดู่่� และลำำ�เหมืืองแยกสััน
กัับตอง-ร่่องกอก เป็็นลำำ�เหมืืองหลัักที่่�ให้้น้ำำ��กับั พื้้�นที่่�เกษตรกรรม
ที่่�อยู่่�ทางทิิศตะวัันออกของทางหลวงหมายเลข 11 (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 3 ภาพตััดขวางภููมิิประเทศ

4.3 ความต้้องการน้ำำ��

			ความต้้องการน้ำำ��ในเทศบาลตำำ�บลสารภีี แบ่่งเป็็น 2
ด้้าน คืือ ความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค และความ
ต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร การประเมิินความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อ
การอุุปโภคบริิโภคคำำ�นวณได้้จากอััตราการใช้้น้ำำ��ของประชากร
ในเขตเทศบาลตำำ�บล 120 ลิิตรต่่อคนต่่อวััน คููณกัับจำำ�นวน
ประชากร [5] ดัังนั้้�น ประชากรในเขตเทศบาลตำำ�บลสารภีี ในปีี
พ.ศ. 2559 มีีจำำ�นวน 6,224 คน จึึงได้้ความต้้องการน้ำำ�� เท่่ากัับ
เท่่ากัับ 746,880 ลิิตรต่อวั
่ ัน หรืือ 22,406,400 ลิิตรต่อ่ เดืือน
หรืือ 268,876,800 ลิิตรต่่อปีี หรืือ 268,876.8 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อปีี ความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภคนี้้�ถือว่
ื า่ มีีความ
ตารางที่่� 1 การคำำ�นวณแนวโน้้มด้้วยวิิธีีกำำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุุด

สมดุุลพอดีีกัับปริิมาณน้ำำ��ที่่�ได้้จากระบบประปาหมู่่�บ้้านที่่�ได้้
น้ำำ��ดิิบจากน้ำำ��บาดาล บ่่อน้ำำ��ตื้้�นในครััวเรืือน และการประปา
ส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดลำำ�พููน
จากสถิิติิจำำ�นวนประชากรปีี พ.ศ. 2551 – 2559 จากนำำ�มา
พยากรณ์์จำำ�นวนประชากรในอนาคตด้้วยการใช้้การประมาณ
แนวโน้้มด้้วยวิิธีกำี ำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุดุ (Least Squares Method)
วิิธีีการเริ่่�มจากการสมมติิค่่า x เพื่่�อใช้้แทนช่่วงเวลา โดยปีีที่่�อยู่่�
ตรงกลางให้้มีีค่า่ เป็็น 0 ปีีที่่ใ� หม่่กว่่ามีีค่า่ เพิ่่�มขึ้้น� ปีีละ 1 ไปเรื่่�อยๆ
จนหมด ส่่วนปีีที่่เ� ก่่ากว่่าลดลงปีีละ 1 ไปเรื่่�อยๆ จนหมด จากนั้้น�
นำำ�ค่่า x ที่่�สมมติิได้้ไปคููณกัับจำำ�นวนประชากรแต่่ละปีี และนำำ�
ค่่า x ที่่�สมมติิได้้มายกกำำ�ลัังสอง (ตารางที่่� 1)
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	กำำ�หนดสมการแนวโน้้ม
	คำำ�นวณ ค่่า จากสููตร
เมื่่�อ คืือ จำำ�นวนข้้อมููล

	คำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ตััวแปรอิิสระ

(1) 	ดัังนั้้�นสมการแนวโน้้มของจำำ�นวนประชากรในเทศบาล
(2) ตำำ�บลสารภีี คืือ
(4)
จากสมการนี้้�สามารถนำำ�ไปคำำ�นวณเพื่่�อคาดการณ์์จำำ�นวน
ประชากรรายปีีตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 ถึึงปีี พ.ศ. 2570 เมื่่�อนำำ�เอา
จำำ�นวนประชากรไปคููณกัับความต้้องการน้ำำ��ต่อวั
่ นั ของประชากร
(3) ในเขตเทศบาล ทำำ�ให้้ได้้ความต้้องการน้ำำ��ด้า้ นการอุุปโภคบริิโภค
ได้้ดัังนี้้� (ตารางที่่� 2)

ตารางที่่� 2 ผลการพยากรณ์์จำำ�นวนประชากรและความต้้องการน้ำำ�� พ.ศ. 2560-2570

ผลที่่�ได้้จากการคำำ�นวณเพื่่�อพยากรณ์์จำำ�นวนประชากร
พบว่่า จำำ�นวนประชากรในปีี พ.ศ. 2560 จะมีีจำำ�นวนประชากร
7,337 คน มีีความหนาแน่่น 870.34 คนต่่อตารางกิิโลเมตร มีี
ความต้้องการใช้้น้ำ�อุ
ำ� ุปโภคบริิโภค 316,958.40 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อปีี โดยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกปีีจนถึึงปีี พ.ศ. 2570 จะมีีจำำ�นวน
ประชากร 8,687 คน มีีความหนาแน่่น 1,030.49 คนต่่อตาราง
กิิโลเมตร มีีความต้้องการใช้้น้ำำ��อุุปโภคบริิโภค 375,278.40
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

	สำำ�หรัับความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร คำำ�นวณจากความ
ต้้องการน้ำำ��ของข้้าวและลำำ�ไย เนื่่อ� งจากเป็็นพืืชหลัักในพื้้�นที่่� โดย
อ้้างอิิงความต้้องการน้ำำ��ของพืืชจากการศึึกษาของภาควิิชาพืืชสวน
คณะผลิิตกรรมการเกษตร มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ [6] และกรม
ชลประทาน [12] ที่่�ได้้ศึึกษาปริิมาณการใช้้น้ำำ��ของพืืชจากการ
ทดลองและวิิจัยั โดยใช้้ถังั วััดอััตราการใช้้น้ำำ��ของพืืช (Lysimeter)
และโดยการตรวจวััดจากแปลงทดลองโดยตรง ทำำ�ให้้ได้้ความ
ต้้องการน้ำำ��ของข้้าวได้้ 991-1,101 ลููกบาศก์์เมตรต่่อไร่่และ
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ความต้้องการน้ำำ��ของลำำ�ไย 126.56 ลิิตรต่่อต้้นต่่อวััน ทำำ�ให้้ 1,682,797.77 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ปริิมาณน้ำำ��ในลำำ�เหมืือง
คำำ�นวณความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตรได้้ความต้้องการน้ำำ�� 15,230,000.00 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี และน้ำำ��จากบ่่อน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อการเกษตรจำำ�นวน 2,791,370.27 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี (ตารางที่่� 3)
โดยสมดุุลน้ำำ��มาจากสระเก็็บน้ำำ��ขนาดเล็็กในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
ตารางที่่� 3 สรุุปความต้้องการน้ำำ�� และน้ำำ��ต้้นทุุนด้้านการเกษตร

4.4	ปััญหาและการจััดการน้ำำ��

			 จากการจััดกิิจกรรมเพื่่�อระดมความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
ทรััพยากรน้ำำ�� เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน พ.ศ. 2560 ณ สำำ�นัักงาน
เทศบาลตำำ�บลสารภีี ทำำ�ให้้พบปััญหาดัังนี้้� คืือ การขาดแคลนน้ำำ��
สำำ�หรัับอุุปโภคบริิโภค ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
ปััญหาน้ำำ��ขััง ปััญหาลำำ�เหมืืองตื้้�นเขิินและการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
ปััญหาน้ำำ��เสีีย ปััญหาการเข้้ามาซื้้�อพื้้�นที่่�ของนายทุุน ปััญหาการ
มีีคนต่่างถิ่่�นเข้้ามาอาศััย และมีีคนในชุุมชนออกไปทำำ�งานนอก
พื้้�นที่่� อย่่างไรก็็ตาม ปััญหาเหล่่านี้้�อาจไม่่ใช่่ปััญหาหลัักที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดปััญหา แต่่ก็เ็ ป็็นสาเหตุุที่่ส่� ง่ เสริิมให้้ป้ญ้ หาเดิิมมีีความรุุนแรง
หรืือซัับซ้้อนมากขึ้้�น นอกจากนี้้�การเปลี่่�ยนแปลงระบบเหมืือง

ฝายมาเป็็นโครงการชลประทานของรััฐ ทำำ�ให้้ระบบเหมืืองฝาย
เดิิมลดความสำำ�คัญั ลง เนื่่�องจากเกษตรกรเป็็นผู้้�ใช้้น้ำำ��อย่า่ งเดีียว
ไม่่สามารถเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ได้้
อย่่างเต็็มที่่� รวมถึึงการเปลี่่�ยนการใช้้ประโยชน์์จากการเกษตรกรรมไปเป็็นอย่่างอื่่น� มีีการปรัับเปลี่่ย� นสภาพภููมิปิ ระเทศ ทำำ�ให้้
สมาชิิกผู้้�ใช้้น้ำำ��ลดจำำ�นวนลง และไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจาก
เจ้้าของที่่�ดินิ เกษตรกรรมแปลงใหญ่่ การขยายตััวของชุุมชนเมืือง
ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เกษตรกรรมถููกล้้อมรอบด้้วยชุุมชน พาณิิชยกรรม
เส้้นทางรถไฟ ทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคต่่อการพััฒนาพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
ระบบชลประทาน เพราะถููกขััดขวางโดยอุุปสรรคเหล่่านั้้�น
(รููปที่่� 4 และ รููปที่่� 5)
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รููปที่่� 4 กิิจกรรมระดมความคิิดเห็็นด้้านทรััพยากรน้ำำ��

รููปที่่� 5 การกระจายทางพื้้�นที่่�ของปััญหาทางด้้านทรััพยากรน้ำำ��
การจััดการทรััพยากรน้ำำ��ในปััจจุุบันั เป็็นการกำำ�หนดโครงการ
ปรัับปรุุงท่่อระบายน้ำำ��และพััฒนาแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อใช้้ในการอุุปโภค
บริิโภค โดยเทศบาลตำำ�บลสารภีี ส่่วนการแก้้ปััญหาด้้านการ
ขาดแคลนน้ำำ�� มีีกรมชลประทานเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเปิิด-ปิิด ประตูู
ระบายน้ำำ��ที่่ฝ� ายพญาคำำ� รวมทั้้ง� กลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��ฝายหนองผึ้้ง� และฝาย
พญาคำำ�ได้้มีกี ารลงนามบัันทึึกข้้อตกลงในการสร้้างประตููระบาย

น้ำำ��ในลำำ�น้ำำ��ปิิงเพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมและภััยแล้้ง โดยเฉพาะ
ผู้้�ใช้้น้ำำ��ฝายพญาคำำ�ได้้รวมตััวเป็็นกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ในการส่่งน้ำำ��และการใช้้ประโยชน์์จากน้ำำ��ชลประทาน การดููแล
รัักษาระบบชลประทานภายใต้้กฏ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของกลุ่่�ม
ทำำ�ให้้เกษตรกรจะได้้ใช้้น้ำำ��อย่่างถููกวิิธีี เป็็นธรรม ได้้รัับการ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมจากเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
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จากปััญหาดัังกล่่าวทำำ�ให้้นำำ�ไปสู่่�แนวทางในการจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� ในอนาคตต้้องครอบคลุุมใน 6 ประเด็็น คืือ การ
จััดการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค การจััดการน้ำำ�� เพื่่�อการเกษตร
การจััดการน้ำำ��เพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม การจััดการน้ำำ��เพื่่�อ
ป้้องกัันน้ำำ��แล้้ง การจััดการน้ำำ��เพื่่�อป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม และการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึก อย่่างไรก็็ตาม แนวทางดัังกล่่าวนี้้�ต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือตั้้ง� แต่่ในระดัับกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� ชุุมชน ลุ่่�มน้ำำ��และรััฐ เนื่่อ� งจาก
ในพื้้�นที่่�ใดพื้้�นที่่�หนึ่่�งไม่่สามารถบริิหารจััดการน้ำำ��ได้้อัันเป็็นผล
มาจากแหล่่งที่่�มาของน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ส่่วนหนึ่่�งมาจากลุ่่�มน้ำำ�� ในระดัับ
ใหญ่่ขึ้้�น จำำ�เป็็นต้้องอาศััยข้้อมููล เทคโนโลยีี ความรู้้� ภููมิิปััญญา
ของทุุกฝ่่ายในการดำำ�เนิินการ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการ
น้ำำ��แบบองค์์รวมซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของทรััพยากรน้ำำ�� ได้้
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ต่่อเนื่่�องกัันมาในระดัับลุ่่�มน้ำำ��
2) โครงการด้้านการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��ควรมีกี ารจััดทำำ�ต่อ่ เนื่่อ� ง
กัันในระดัับท้้องถิ่่น� เช่่น การพััฒนาคลองส่่งน้ำำ�� ควรมีีการพััฒนา
คลองส่่งน้ำำ��เส้้นเดีียวกัันต่่อเนื่่�องกัันไป
3)	ควรมีีการศึึกษาด้้านการสร้้างเครืือข่่ายผู้้�ใช้้น้ำำ��ในระดัับ
พื้้�นที่่� ระดัับอำำ�เภอ ระดัับจัังหวััด และระดัับลุ่่�มน้ำำ��เพื่่�อสร้้างความ
เข้้มแข็็งให้้เกษตรกรผู้้�ใช้้น้ำำ��จนเกิิดเป็็นความร่่วมมืือในระดัับที่่�
กว้้างขึ้้�น
4)	ควรมีีการศึึกษาความต้้องการน้ำำ��ของกิิจกรรมอื่่น� เพิ่่�มเติิม
เช่่น ความต้้องการน้ำำ�� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรม โดยที่่�
อุุตสาหกรรมที่่�ต่่างกัันมีีความต้้องการน้ำำ��ในปริิมาณที่่�แตกต่่าง
กัันด้้วย ซึ่่ง� ต้้องอาศััยข้้อมูลู แหล่่งท่่องเที่่ย� วและแหล่่งอุุตสาหกรรม
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�จะทำำ�ให้้ความต้้องการน้ำำ��ครอบคลุุมกิิจกรรม
เหล่่านี้้�ด้้วย
5) การคำำ�นวณความต้้องการน้ำำ��ด้้านการเกษตรยัังไม่่มีี
ตััวแปรทางด้้านประสิิทธิิภาพการชลประทาน การสููญเสีียน้ำำ��
จากการระเหยหรืือการรั่่�วซึึม ดัังนั้้�นจึึงควรมีีการศึึกษาปััจจััย
ดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้ผลการคำำ�นวณมีีความถููกต้้องมากขึ้้�น
การคำำ�นวณความต้้องการน้ำำ��เพื่่�ออุุปโภคบริิโภคควรนำำ�ข้้อมููล
ปริิมาณน้ำำ�จำ
� ำ�หน่่ายของการประปาส่่วนภููมิิภาค และอััตราการ
จ่่ายน้ำำ��ของระบบประปาหมู่่�บ้้านมาเป็็นปััจจััยด้้วยเพื่่�อให้้ได้้
ข้้อมููลที่่�แม่่นยำำ�ขึ้้�นและมีีข้้อมููลที่่�เปลี่่�ยนแปลงตามช่่วงเวลา
ทำำ�ให้้วิิเคราะห์์ความต้้องการตามช่่วงเวลาได้้
6)	ความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค ความต้้องการ
น้ำำ��เพื่่�อการเกษตร และปริิมาณน้ำำ��ในลำำ�เหมืือง เป็็นการใช้้ค่่า
คงที่่�ในการคำำ�นวณ ซึ่่�งเป็็นข้้อจำำ�กััดในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ดัังนั้้�น
ในการศึึกษาครั้้�งต่่อไปควรมีีการศึึกษาความต้้องการน้ำำ��โดย
ศึึกษาจากการใช้้น้ำำ��ของครััวเรืือนและการเกษตรโดยตรง เพื่่�อ
ให้้ได้้ข้อมู
้ ลที่่
ู ม� าจากพื้้�นที่่�นี้้โ� ดยเฉพาะและการเปลี่่ย� นแปลงตาม
ช่่วงเวลา รวมถึึงควรมีีการวััดปริิมาณน้ำำ��ในลำำ�เหมืืองที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงไปตามช่่วงเวลาด้้วย

การพััฒนาฐานข้้อมูลู ภููมิสิ ารสนเทศเพื่่�อการจััดการทรััพยากร
น้ำำ�� ได้้ศึึกษาสถิิติิปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ท่่าเฉลี่่�ยรายเดืือนและ
รายปีีในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ตอนเหนืือของพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้ทราบปริิมาณน้ำำ��
ที่่�ไหลผ่่านพื้้�นที่่� การใช้้ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์แสดงความ
สููงต่ำำ��ของภููมิิประเทศทำำ�ให้้เข้้าใจสภาพภููมิิประเทศได้้ดีีขึ้้�น
เนื่่�องจากสามารถแสดงลัักษณะภููมิิประเทศได้้ทั่่�วทั้้�งพื้้�นที่่� และ
ยัังสามารถแสดงเส้้นลำำ�เหมืืองที่่�ไหลผ่่านพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ทราบถึึง
ระบบโครงข่่ายการไหลของน้ำำ��ภายในพื้้�นที่่�และพื้้�นที่่�โดยรอบ
การใช้้ข้้อมููลดาวเทีียมสำำ�หรัับการจำำ�แนกการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
ทำำ�ให้้คำำ�นวณพื้้�นที่่�เพาะปลููกได้้และสามารถจำำ�แนกสระเก็็บน้ำำ��
ในพื้้�นที่่�การเกษตรได้้ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์ความต้้องการน้ำำ��
และปริิมาณน้ำำ��ในสระเก็็บน้ำำ�� ได้้ นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ความเข้้าใจถึึง
การตั้้�งถิ่่�นฐานและสามารถระบุุปััญหาด้้านทรััพยากรน้ำำ��ลงบน
แผนที่่�ได้้จากการระดมความคิิดเห็็นของชุุมชนเพื่่�อทำำ�ความ
เข้้าใจปััญหาทางด้้านทรััพยากรน้ำำ��ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�แนวทางการจััดการ
น้ำำ��ในอนาคตได้้ นอกจากนี้้� การใช้้การวิิเคราะห์์แนวโน้้มด้้วย
วิิธีีกำำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุุดเพื่่�อคาดการณ์์จำำ�นวนประชากร ความ
ต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค และความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อ
การเกษตรทำำ�ให้้ทราบแนวโน้้มความต้้องการน้ำำ�� ในอนาคตได้้ 7.	กิิตติิกรรมประกาศ
	ขอขอบคุุณมหาวิิทยาลััยฟาร์์อีสี เทอร์์น และสำำ�นักั งานกองทุุน
6.	ข้้อเสนอแนะ
สนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.) ที่่�สนัับสนุุนทุุนวิิจััยปีีงบประมาณ
1) การดำำ�เนิินการวิิจัยั ด้้านทรััพยากรน้ำำ�ควรมี
�
ขอ
ี บเขตพื้้�นที่่� 2559 ขอบคุุณชุุมชนในเขตเทศบาลตำำ�บลสารภีีที่่�ให้้ความ
ในระดัับลุ่่�มน้ำำ�� เนื่่�องจากปััญหาและแนวทางการแก้้ไขมีีความ ร่่วมมืือและอนุุเคราะห์์ข้้อมููลในการสำำ�รวจข้้อมููลภาคสนาม
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รวมถึึงผู้้�นำำ�ชุุมชนทุุกท่่าน โดยเฉพาะ คุุณวรเดช เต็็มดีี กำำ�นััน
ตำำ� บลสารภีี และคุุ ณ อำำ� ไพ หุ่่�นโพธิ์์� ผู้้�ใหญ่่ บ้้ า นหมู่่�ที่่� 5
บ้้านปากกอง ขอบคุุณ นายอภิิชาติิ เทพชา ปลััดเทศบาล
ตำำ�บลสารภีี และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลตำำ�บลสารภีีทุุกท่่านที่่�
อนุุเคราะห์์ข้้อมููลเป็็นอย่่างดีี
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