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บทคัดย่อ 

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่
ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี 
พ.ศ. 2553- 2561 โดยศึกษาจากแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี 2553 ของกรมพฒันาท่ีดิน จ าแนกพ้ืนท่ีออกเป็น 7 ประเภท 
ไดแ้ก่ ป่าไม ้นาขา้ว พืชสวน/ ไร่หมุนเวียน ไมย้ืนตน้/ไมผ้ล ชุมชน แหล่งน ้ า และท่ีรกร้างวา่งเปล่า พบวา่ ปี 2553 พ้ืนท่ีป่า
ไม ้140,120 ไร่ พืชสวน/ไร่หมุนเวียน 15,708 ไร่ นาขา้ว 7,945 ไร่ ชุมชน 2,119 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ล 756 ไร่ ท่ีรกร้างวา่ง
เปล่า 480 ไร่ แหล่งน ้ า 56 ไร่ ปี 2557 และ 2561 ศึกษาจากการจ าแนกดว้ยสายตาภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 1 พบวา่ปี 2557 
พ้ืนท่ีป่าไม ้130,832 ไร่ พืชสวน/ไร่หมุนเวียน 19,662 ไร่ นาขา้ว 9,568 ไร่ ชุมชน 2,417 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ล 1,417ไร่ ท่ีรก
ร้างวา่งเปล่า 3,413 ไร่ และแหล่งน ้ า 72 ไร่ ปี 2561 พ้ืนท่ีป่าไม ้122,817 ไร่ พืชสวน/ไร่หมุนเวียน 26,322 ไร่ นาขา้ว 11,390 
ไร่ ชุมชน 2,568 ไร่ ท่ีรกร้างว่างเปล่า 2,483 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ล 1,303 ไร่ และแหล่งน ้ า 293 ไร่ การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2553-2557 พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลง 140,120 ไร่ จากปี 2553 เหลือเพียง 130,832 ไร่ ในปี 2557 มีการ
เพ่ิมข้ึนของ พืชสวน/ไร่หมุนเวยีนมากท่ีสุด 3,954 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่า 2,933 ไร่ ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 1,661 ไร่ 
นาขา้ว 1,623 ไร่ ชุมชน 298 ไร่ และแหล่งน ้ า 16 ไร่ ตามล าดบั และปี 2557 – 2561 พบวา่พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลง 8,015 ไร่ และท่ี
รกร้างวา่งเปล่าลดลง 930 ไร่ มีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนพืชสวน/ไร่หมุนเวียน 6,660 ไร่ นาขา้ว 1,822 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ล 1,114 
ไร่ แหล่งน ้ า 221 ไร่ และชุมชน 151 ไร่ ตามล าดบั  
ค าส าคญั: การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, ลุ่มน ้ าแม่ต๋อม, อ าเภออมก๋อย 
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ABSTRACT 
 The purposes of a Study of Application of Geoinformatics Information System for land use change Study in 

Mae Tom watershed, Omkoi District, Chiang Mai Province were to: Study the utilization of land use and its changes in 

the years from 2010 to 2018, by studying from the 2010 land use map of the Land Development Department classified 

the areas into 7 categories: forest, rice fields, horticulture / rotational plants, perennials / fruit trees, communities, water 

sources and neglected and uncultivated areas. The results of study found that in 2010, there were: forest area = 140,120 

rai(s), horticulture / rotational plants = 15,708 rai(s), rice fields = 7,945 rai(s), community = 2,119 rai(s), perennials / fruit 

trees = 756 rai(s), neglected and uncultivated areas = 480 rai(s), water resources = 56 rai(s) in 2014. Also the study in 

2018 from the classification by eye vision and Thai Chot Satellite Images, it found that in 2014, there were forest area = 

130,832 rai(s), horticulture / rotational plants = 19,662 rai(s), rice fields = 9,568 rai(s), community = 2,417 rai(s), 

perennials / fruit trees = 1,417 rai(s), neglected and uncultivated areas = 3,413 rai(s), and water resources = 293 rai(s). In 

addition, it found that a change of utilization of land use from 2010- น 2014, the forest areas only decreased by 140,120 

rai(s) from 2010 to 130,832 rai(s). By the year of 2014, it found that there was a highest increase of horticulture / 

rotational plants = 3,954 rai(s), followed by neglected and uncultivated areas = 2,933 rai(s), perennials / fruit trees = 

1,661 rai(s), rice field = 1,623 rai(s), community = 298 rai(s), and water resources = 16 rai(s), respectively. It found that  

the forest areas and the neglected and uncultivated areas decreased by 8,015 rai(s) and by 930 rai(s), from 2014 to 2018, 

respectively. Lastly, it also found that there were increases of horticulture / rotational plants = 6,660 rai(s), rice fields = 

1,822 rai(s), perennials / fruit trees = 1,114 rai(s), water resources = 221 rai(s) and community = 151 rai(s), respectively. 

Keywords: Utilization of Land use, Meatom watershed, Omkoi District  
 
บทน า 

พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นส่วนหน่ึงของสันปันน ้ าส่วนใตข้องเทือกเขาถนนธงชยั
ตะวนัออก อยู่ท่ีระดบัความสูงระหว่าง 795-1,439 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศตอนบนด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นเทือกเขาสูงชนัซ่ึงเป็นแนวแบ่งระหวา่งลุ่มน ้ าสาละวินใชส้ันดอยพุยเป็นแนวแบ่ง จุดสูงสุดของลุ่ม
น ้ าดอยพยุ 1,439 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม 267.58 ตร.กม คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของลุ่มน ้ าสาขาแม่ต่ืน และ
เน้ือท่ีร้อยละ 0.77 ของลุ่มน ้ าแม่ปิง แม่น ้ าแม่ต๋อมไหลลงมาบรรจบกบัน ้ าแม่ต่ืนท่ีอ าเภออมก๋อย ก่อนไหลลงแม่น ้ าปิงท่ีบา้น
นาไฮ เหนือเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก พ้ืนท่ีราบมีประมาณร้อยละ 10-15 ของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า บริเวณหุบเขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีมี
ล าน ้ าไหลผา่นจะพบแปลงนาขา้วขนาดเลก็   เป็นแนวยาวไปตามทางน ้ า พ้ืนท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่อยูท่างตอนใต ้บริเวณใกล้
ปากน ้ าแม่ต๋อมเป็นท่ีตั้งของชุมชนเมืองยา่นเศรษฐกิจและส่วนราชการของอ าเภออมก๋อย พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อมร้อยละ 74 อยู่
ในเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ ์แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2 ป่าไดแ้ก่ ป่าขนุแม่สาย ป่าอมก๋อย ไม่เหมาะส าหรับท าการเกษตร (ชิน
พกัตร์ เจริญพจน์ , 2546) 
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ชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อมนั้นเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหร่ียง ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีสูง มีหมู่บา้นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
จ านวน 14 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นขุน บา้นทุ่งกวา้ง บา้นมะกอกสามตน้ บา้นตุงติง บา้นตุงลอย บา้นทุ่งจ าเริง บา้นแม่ต๋อมใต ้
บ้านแม่ต๋อมเหนือ บ้านยองกือ บ้านยางแก้ว บ้านใหม่ดินแดง บ้านใหม่โป่งดิน บ้านยางครก และบ้านยางเปียงเหนือ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการถือครองพ้ืนท่ีท าการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน และมีการขยายพ้ืนท่ี
เกษตรในท่ีสูงเพ่ิมข้ึนเร่ือย   ในการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ ามาเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรส่งผลให้เกิด ปัญหาการชะลา้ง
พงัทลายของดิน จากการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นพ้ืนท่ีการเกษตรส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการไหลของน ้ า 
โดยเฉพาะในฤดูน ้ าหลากท่ีท าใหป้ริมาณน ้ าท่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.8 และมีตะกอนแขวนลอยท่ีมากนัน ้ าเพ่ิมข้ึนข้ึน (ชุติมา ศรี
ยาภรณ์ และ สุชาติ เชิงทอง, 2556) ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ดินถล่ม อีกทั้ งปัญหาการปนเป้ือนสารเคมีจากการท า
การเกษตรลงแหล่งน ้ าธรรมชาติ  

งานวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2553, 2557 และ 
2561 ของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม โดยใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีจากอดีตจนถึง ปี พ.ศ. 2561 เพ่ือ
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอนาคต  

 

วธีิการวจัิย 
 1. พื้นทีก่ารศึกษา ลุ่มน ้ าแม่ต๋อมพ้ืนท่ี 267.58 ตร.กม หรือ 167,237 ไร่ อยูใ่นพ้ืนท่ี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

 
ภาพท่ี 1 ท่ีตั้งลุ่มน ้ าแม่ต๋อม 

 2. ข้อมูลที่ใช้  ได้แก่ ข้อมูลแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี 2553 กรมพัฒนาท่ีดิน แผนท่ีภูมิประเทศ 
(Topographic map) มาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนท่ีทหาร ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโซต 1 ปี 2557 และ 2561 
 3. ขั้นตอนการวจิยั  

    3.1 การปรับแกเ้ชิงต าแหน่งและเรขาคณิต (Geometric Correction) เป็นการน าภาพถ่ายดาวเทียมทั้งสองช่วงเวลา
ไดแ้ก่ปี 2557 และ 2561 เพ่ือแกไ้ขความผิดพลาดหรือความคลาดเคล่ือนทางเรขาคณิตท่ีเกิดข้ึนของขอ้มูล ก าหนดพิกดัทั้ง
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สองภาพใหมี้ความถูกตอ้งตรงกนัโดยใชร้ะบบพิกดัอา้งอิง ระบบ UTM WGS 84 zone 47N ใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศ 1: 50,000 
เป็นแผนท่ีฐาน และเลือกตดัเฉพาะขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาลุ่มน ้ าแม่ต๋อม  

    3.2 การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดว้ยวิธีการจ าแนกด้วยสายตา จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโซต 1 ช่วงปี พ.ศ. 
2557 และ 2561 โดยจ าแนกขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าไม ้พืชสวน/ไร่หมุนเวียน ไมย้ืน
ตน้/ไมผ้ล นาขา้ว แหล่งน ้ า ชุมชน และท่ีรกร้างวา่งเปล่า ดว้ยโปรแกรม Arc map 10.4 และน าขอ้มูลแต่ละปีมาซอ้นทบักบั
แผนท่ีฐาน เลือกจุดควบคุมภาพ (Ground Control Point) ท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนไม่เปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา เช่น 
ถนนสายหลกั สถานท่ีราชการ เป็นตน้ 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มน ้ าแม่ต๋อม ในปี พ.ศ. 2553 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดินของกรมพฒันา

ท่ีดินปี 2553 และการจ าแนกดว้ยสายตาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2557 และ 2561 แบ่งการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ ป่าไม ้ นาขา้ว พืชสวน/ไร่หมุนเวยีน ไมย้นืตน้/ไมผ้ล ชุมชน แหล่งน ้ า ท่ีรกร้างวา่ง
เปล่า ดงัตารางท่ี 1-4  

 
ตาราง 1 การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
ปี พ.ศ.2553 

พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ 
ป่าไม ้ 140,120 83.79 
นาขา้ว 7,945 4.75 
พืชสวน/ไร่หมุนเวยีน 15,708 9.4 
ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 756 0.45 
ชุมชน 2,119 1.27 
แหล่งน ้ า 56 0.09 
ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 480 0.29 

รวม 167,237 100 
 

จากตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อมในปี พ.ศ. 2553 จากแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินกรมพฒันาท่ีดิน (ภาพท่ี 2)
พบวา่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไมร้้อยละ 83.79 หรือ 140,120 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ี พืชสวน/ไร่หมุนเวียนร้อยละ 9.4 
หรือ 15,708 ไร่ นาขา้วร้อยละ 4.75 หรือ 7,945 ไร่ ชุมชนร้อยละ 1.27 หรือ 2,119 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ลร้อยละ 0.45 หรือ 756 
ไร่ ท่ีรกร้างวา่งเปล่าร้อยละ 0.29 หรือ 480 ไร่ และแหล่งน ้ าร้อยละ 0.09 หรือ 56 ไร่ ตามล าดบั  
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ตาราง 2 การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
ปี พ.ศ.2557 

พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ 

ป่าไม ้ 130,832 78.23 
นาขา้ว 9,568 5.72 
พืชสวน/ไร่หมุนเวยีน 19,662 11.76 
ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 1,417 0.85 
ชุมชน 2,417 1.45 
แหล่งน ้ า 72 0.04 
ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 3,413 2.04 

รวม 167,237 100 
 

 จากตารางที ่2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2557 (ภาพท่ี 3) พบวา่พ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไมร้้อยละ 78.23 130,832 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ี พืชสวน/ไร่หมุนเวียนร้อยละ 11.76 19,662 ไร่ นา
ขา้วร้อยละ 5.72 9,568 ไร่ ชุมชนร้อยละ 1.45 2,417 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ลร้อยละ 0.85 1,417ไร่ ท่ีรกร้างวา่งเปล่าร้อยละ 2.04 
3,413 ไร่ และแหล่งน ้ าร้อยละ 0.04 72 ไร่ ตามล าดบั 

 
ตาราง 3 การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2561 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
ปี พ.ศ.2561 

พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ 
ป่าไม ้ 122,817 73.44 
นาขา้ว 11,390 6.81 
พืชสวน/ไร่หมุนเวยีน 26,322 15.74 
ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 1,303 0.78 
ชุมชน 2,568 1.54 
แหล่งน ้ า 293 0.18 
ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 2,483 1.48 

รวม 167,237 100 
 
 จากตารางที ่3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2561 (ภาพท่ี 4) พบวา่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีป่าไมร้้อยละ 73.44 122,817 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ี พืชสวน/ไร่หมุนเวียนร้อยละ 15.74 26,322 ไร่ นาขา้วร้อยละ 
6.81 11,390 ไร่ ชุมชนร้อยละ 1.54 2,568 ไร่ ท่ีรกร้างวา่งเปล่าร้อยละ 1.48 2,483 ไร่ ไมย้ืนตน้/ไมผ้ลร้อยละ 0.78 1,303 ไร่ 
และแหล่งน ้ าร้อยละ 0.18  293 ไร่ ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี 2553                                                   ภาพท่ี 3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี 2557 

 

 
ภาพท่ี 4 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี 2561 

 
ตาราง 4 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553-2561 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

พื้นที ่(ไร่) 

ปี 2553 ปี 2557 
การเปลีย่นแปลง 

ปี 2553-2557 (ร้อยละ) 
ปี 2561 

การเปลีย่นแปลง 
ปี 2557-2561 (ร้อยละ) 

ป่าไม ้ 140,120 130,832 9,288 (-5.55) 122,817 8,015 (-4.7) 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

149 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

พื้นที ่(ไร่) 

ปี 2553 ปี 2557 
การเปลีย่นแปลง 

ปี 2553-2557 (ร้อยละ) 
ปี 2561 

การเปลีย่นแปลง 
ปี 2557-2561 (ร้อยละ) 

นาขา้ว 7,945 9,568 1,623 (+0.97) 11,390 1,822 (+1.09) 
พืชสวน/ไร่หมุนเวยีน 15,708 19,662 3,954 (+2.36) 26,322 6,660 (+3.98) 
ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 756 2,417 1,661(+0.99) 1,303 1,114 (+0.66) 
ชุมชน 2,119 2,417 298 (+0.18) 2,568 151 (+0.01) 
แหล่งน ้ า 56 72 16 (+0.01) 293 221 (+0.13) 
ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 480 3,413 2,933 (+1.7) 2,483 930 (-0.55) 
 
 จากตารางที ่4 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553-
2557 พบวา่พ้ืนท่ีป่าไม ้เป็นประเภทเดียวท่ีมีการลดลง จากปี 2553 ท่ีมีพ้ืนท่ีป่าไม ้140,120 ไร่ เหลือเพียง 130,832 ไร่ ในปี 
2557 ลดลงร้อยละ 5.55 พืชสวน/ไร่หมุนเวียน เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 3,954 ไร่ ร้อยละ 2.36 รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า
เพ่ิมข้ึน 2,933 ไร่ ร้อยละ 1.7 ไมย้ืนตน้/ไมผ้ล 1,661 ไร่ ร้อยละ 0.99 นาขา้ว 1,623 ไร่ ร้อยละ 0.97 ชุมชน 298 ไร่ ร้อยละ 
0.18 และแหล่งน ้ า 16 ไร่ ร้อยละ 0.01  
 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินปี 2557 – 2561 พบว่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท ป่าไม ้และท่ีรกร้าง
วา่งเปล่าลดลง พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลง 8,015 ไร่ ร้อยละ 4.7 ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 930 ไร่ร้อยละ 0.55 พ้ืนพืชสวน/ไร่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 
6,660 ไร่ร้อยละ 3.98 นาขา้ว เพ่ิมข้ึน 1,822 ไร่ ร้อยละ 1.09 ไมย้นืตน้/ไมผ้ล 1,114 ไร่ ร้อยละ 0.66 แหล่งน ้ า 221 ไร่ ร้อยละ 
0.13 และชุมชน 151 ไร่ ร้อยละ 0.01 ตามล าดบั  
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ต๋อม ช่วงปี 2553 – 2561 พ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี 2553 มีพ้ืนท่ีป่าไม้
จ านวนมากท่ีสุด 140,120 ไร่ พ้ืนท่ี พืชสวน/ไร่หมุนเวยีน 15,708 ไร่ นาขา้ว 7,945 ไร่ พ้ืนท่ีไมย้นืตน้/ไมผ้ล ชุมชน แหล่งน ้ า 
ท่ีรกร้างว่างเปล่า รวม 3,411 ไร่ ปี 2557 พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลงมากท่ีสุด 9,288 ไร่ และมีการเพ่ิมข้ึนของ พ้ืนท่ีพืชสวน/ไร่
หมุนเวยีน 3,954 ไร่ ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 2,933 ไร่ นาขา้ว 1,623 ไร่ พ้ืนท่ีไมย้นืตน้/ไมผ้ล ชุมชนและแหล่งน ้ ารวม 1,975 ไร่ ปี 
2561 พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลง 8,015 ไร่  ท่ีรกร้างวา่งเปล่าลดลง 930 ไร่ พ้ืนท่ีพืชสวน/ไร่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 6,660 ไร่ พ้ืนท่ี
นาขา้ว เพ่ิมข้ึน 1,822 ไร่ จากการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไมใ้นลุ่มน ้ าถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีนา
ขา้ว และพ้ืนท่ีพืชสวน มีขยายพ้ืนท่ีดา้นขา้งของนาขั้นบนัได และการปรับพ้ืนท่ีพืชสวนท่ีมีความลาดชนัสูง ให้กลายเป็นนา
ขั้นบนัได มีการจดัการ ช่วยในเร่ืองการอนุรักษดิ์นและน ้ า (กรมอุทยานสตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2558) ไมย้นืตน้/ไมผ้ล เพ่ิมข้ึน 
1,114 ไร่ แหล่งน ้ าเพ่ิมข้ึน 221 ไร่ และ ชุมชน 151 ไร่ ในทุกช่วงของการศึกษามีการลดลงของป่าไม ้มีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรในพ้ืนท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง ควรมีมาตรการในการควบคุมและให้ความรู้ในเร่ืองการท าเกษตรอยา่งจริงจงั เพ่ือ
ป้องกนัผลกระทบท่ีจะตามมาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในภายหลงั 
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