
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

The existing watershed class map of Thailand was 

conducted using manual integration of spatial data with 

incompatible scale used. With the advent of technology, 

the integration of spatial data can be effectively 

performed using GIS. The test procedure is then 

undertaken with objectives of enhancing the integration 

method and of comparing with the existing map. The 

study area, upper Chi watershed, covers and area of 

about 9,500 square kilometers and is characterized by 

heterogeneity of landscape. The variables used in the 

establishment of the existing watershed class map 

include slope, elevation, landform, geology, soil and 

forest cover. To classify the watershed, the linear 

equation with defined coefficients for those variables 

was created. Similar equation was used for this study, 

but the integration of the variables was undertaken 

using GIS functionality. Each of the variables or theme 

layers with its associate attributes was digitally encoded 

in GIS database to create thematic layers. Overlay 

operation is then performed with the defined equation to 

produce a resultant polygonal layers. Application of the 

equation model to the resultant layers yield a watershed 

class map with 6 classes (1A, 1B, 2, 3, 4 and 5). The 

resultant classes were checked by the ground truth 

survey and were compared with the existing watershed 

class map. Significant differences in terms of 

mismatching and classes are found when using GIS 

methodology. Updated watershed class map was 

suggested by using the existing equation model with GIS 

methodology. 

คําสําคัญ : Watershed class, GIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 
          แผนที่ ชั้ นคุณภาพลุ มน้ํ าของประเทศไทย  ได

ดําเนินการจากการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่หลายประเภท

ดวยวิธี Manual ซ่ึงแตละประเภทขอมูลมีมาตราสวน

หลากหลาย จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน

การบูรณาการขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะให

ประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการทดสอบวิธีการดวย GIS จึง

ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงวิธีการบูรณาการ

และเปรียบเทียบผลกับวิธีการเดิม พื้นที่ศึกษา “ลุมน้ําชี
ตอนบน ลุมน้ําชีสวนที่สอง และลุมน้ําชีสวนที่สาม” 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9,500 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีความ
หลากหลายของสภาพภูมิประเทศ ตัวแปรที่ใชในการทําแผน

ที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําของประเทศไทย ไดแก ความลาดชัน 

ความสูงของพื้นที่ ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยา ดิน และปาไม ซ่ึงมี
สมการมาตรฐานและกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์ในแตละตัว

แปรในการศึกษาครั้งนี้ไดใชสมการเชนเดียวกัน แตการบูร

ณาการของตัวแปรใชฟงกชั่น GIS แตละตัวแปร และขอมูล

ลักษณะสัมพันธจะนําเขาสูระบบฐานขอมูลใน GIS เพื่อสราง
ชั้นขอมูล หลังจากนั้นไดวิเคราะหแบบซอนทับโดยประยุกต

แบบจําลองตามสมการที่กําหนดดังกลาว และไดผลมีชั้น

คุณภาพลุมน้ํา 6 ชั้น (1A 1B 2 3 4 และ 5) ผลที่ไดรับแต

ละชั้นไดตรวจสอบโดยการสํารวจภาคสนามและเปรียบเทียบ

กับแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําเดิม พบวามีความแตกตางทั้ง

ขอบเขต ตําแหนงและชั้นการจําแนก เมื่อนําเอา GIS มาใช

วิธีการที่ใชนาจะใหความถูกตองมากกวา และเสนอแนะใหมี

การทําใหเปนปจจุบันแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําดวย GIS 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 

พ.ศ.2525 ใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(ปจจุบันคือสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม) ดําเนิน

โครงการศึกษาเพื่อกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของ

ประเทศไทยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับผิดชอบใน

การศึกษาวิจัยโครงการดังกลาว (สํานักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2534) และคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติจะนําแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่ อพิจารณาและกํ าหนดให เปนกฎเกณฑที่ จะนํ าไป

ประยุกต ใช ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ตนน้ําลําธารของแมน้ําสําคัญของ

ประเทศไทยตอไป นอกจากนั้นแลวยังใชสําหรับวางแผนการ

อนุรักษทรัพยากรน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ 

เหมาะสมตอการอุปโภค-บริโภค การเกษตรกรรม การ

อุตสาหกรรม การบรรเทาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ําใน

ฤดูแลง ตลอดจนวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติใน

บริเวณตนน้ําลําธารอีกดวย (เกษม จันทรแกว, นิพนธ ตั้ง

ธรรม, 2529) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพ

ลุมน้ําประกอบดวย 1) ความลาดชัน 2) ความสูงของพื้นที่ 

3) ภูมิสัณฐาน 4) ลักษณะทางธรณีวิทยา 5) ชนิดดิน 6) 

ปาไม (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529) มีการกําหนดน้ําหนัก

ของตัวแปร และวิธีการจัดทําโดยอาศัยขอมูลแผนที่ที่มีอยู

และแผนที่มีมาตราสวนหลากหลาย คือการกําหนดคะแนน

ความลาดชัน ดวยการนับจํานวนเสนชั้นความสูงภายในกริด 

1x1 กิโลเมตร ของแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 สวนตัว

แปรอื่นใชแผนที่มาตราสวนเล็กกวา ซ่ึงจะเห็นไดวาน้ําหนัก

ของการวิเคราะหจะเนนอยูที่ความลาดชันของพื้นที่ เนื่องจาก

ใชมาตราสวนขนาด 1:50,000 สวนตัวแปรอื่นแมจะกําหนด

น้ําหนักอยางไรเขาไปก็จะมีผลไมมากนักเพราะมาตราสวนที่

เล็กทําใหมีรายละเอียดไมเพียงพอ แมกระนั้นก็นับวาเปน

แผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สามารถใชเปนมาตรการเพื่อการ

คุมครองลุมน้ํ าไดดี  อยางไรก็ตามปจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตรไดพัฒนาและออกแบบใหสามารถ

บูรณาการซอนทับขอมูลเชิงพื้นที่ และกําหนดน้ําหนักของตัว

แปร  จัดชั้นขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  สามารถวิ เคราะห

ประมวลผลใหไดผลลัพธที่มีความถูกตองมากกกวา ตลอดจน

หากไดใชขอมูลที่เปนปจจุบัน เชน ขอมูลพื้นที่ปาไม จาก

ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงมีมาตราสวนที่ละเอียดขึ้น 

สวนสมการนั้นยั ง ยึดสมการที่กํ าหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมอยู ก็นาจะเปนแนวทางการ

วิเคราะหที่มีรายละเอียดดีขึ้น แมวาจะไมสามารถไปปรับแก

แผนที่เดิมท่ีคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติใหใช 

 

2. วัตถุประสงค 
พัฒนาเทคนิคในการบูรณาการตัวแปร เพื่อทําแผนที่

ชั้นคุณภาพลุมน้ําดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

3. พื้นที่ศึกษา  

ครอบคลุมลุมน้ําชีตอนบน ลุมน้ําชีสวนที่ 2 และลุมน้ํา

ชีสวนที่ 3 (ภาพที่ 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
4.1 การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  

            (Watershed classification)  

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา คือการกําหนดเขตการ

ใชประโยชนที่ดินโดยประสานหลักของการวางแผนการใช

ที่ ดิ น เ ข า กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง กั น  ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรวมกับศักยภาพของพื้นที่ในดาน

อุทกวิทยาที่สัมพันธตอการเปนตนน้ําลําธาร และรวมไปถึง

ลักษณะแนวโนมของการกอเกิดปญหาและมลภาวะของ

สิ่งแวดลอมที่อาจจะมีขึ้น หากมีการนําทรัพยากรนั้นๆ ไปใช 

หรือมีการพัฒนาพื้นที่  
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเปนหลักการจําแนก

ความสําคัญของพื้นที่ในเขตลุมน้ํา อันจะนําไปสูการกําหนด

เขต แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติในแตละเขตพื้นที่ให

เปนไปตามหลักการอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพ และสะดวกในทางปฏิบัติ ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว

ลุ ม น้ํ า ห นึ่ ง ๆ  จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตกตางกันไปตามสภาพ

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษา 
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ความสูง ความลาดชัน ลักษณะภูมิสัณฐาน ลักษณะทาง

ธรณีวิทยา และสภาวะอากาศ ดังนั้นการกําหนดชั้นคุณภาพ

ลุ มน้ํ า จึ ง เปนการกํ าหนดลักษณะและศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหปรากฏขอบเขตไดแน

ชัดตามลักษณะดังกลาว หรืออาจกลาวไดวาเปนการแบงเขต

หรือกลุมของทรัพยากรตามลักษณะของกายภาพของพื้นที่

และศักยภาพของทรัพยากรเอง เพื่อชวยในการกําหนดการ

ใชทรัพยากร ควบคุมมลภาวะ และเปนแนวทางในการวาง

แผนการใชที่ดินอีกดวย ฉะนั้นการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา

จึงเปนวิถีทางหนึ่งในการปองกันและแกไขปญหาความเสื่อม

โ ท ร ม ข อ งท รั พ ย า ก ร อั น จ ะ เ ป น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหถูกตองปลอดภัยจาก

กระบวนการใชนั้นอยางไดผลดี (สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักงานยูเสดประจําประเทศไทย, 
2533) 

4.2   ข้ันตอนในการดําเนินโครงการศึกษา เพื่อ

กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย 
4.2.1 การกําหนดหลักการการกําหนดชั้น

คุณภาพลุมน้ํา ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาภูมิหลังของการ

กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําพรอมทั้งศึกษาหลักเกณฑและ

วิธีการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํารวมทั้งกําหนดขอบเขตลุม

น้ําเพื่อวิเคราะหหาคาคงที่ a b c d e และ f ตัวแปรซึ่งเลือก
มานั้นไดจากการอานคาในพื้นที่กริด 1x1 กิโลเมตร 

4.2.2  การพัฒนาสมการมาตรฐาน  เกษม 

จันทรแกว (2539) กลาวถึงการพัฒนาสมการมาตรฐานไววา
เริ่มแรกไดพัฒนาสมการจากความรูพื้นฐานทางสถิติในรูป

สมการเสนตรง แสดงดังสมการที่ 1 
 

Y = a + bX
1
 สมการที่  1 

 

เมื่อ  X
1
  คือ  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

        Y  คือ  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

A b  คือ  คาคงที่ท่ีเปน Intercepted Value 
และคา Slope ของเสนสมการตามลําดับ 

สมการเสนตรงนี้ตองตั้งอยูในสมมุติฐานที่วา Y ตองมี
ความสัมพันธกบั X ไมวา X จะแปรเปลี่ยนเปนเชนใด Y จะ
ไดรับผลตอบสนองนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ Y จะสัมพันธ
ตาม X เสมอ           แตการใชตัวแปรประเมินคา Y ดวย X 
เพียงตัวเดียวนั้น อาจเปนสมการที่ไมถูกตองนักสําหรับการ

กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ดังนั้นจึงพิจารณาวานาจะใช

หลักการที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพราะภายในพื้นที่ลุมน้ํานั้นมี

ทรัพยากรมากมายหลายชนิด จึงไดปรับปรุงสมการใหมได

รูปแบบดังแสดงในสมการที่ 2 
 

Y = a + bX
1
 + cX

2
 + dX

3
 + eX

4
 + …. + X

n
 สมการที่ 1 

 

เมื่อ  X
1
  X

2
  X

3..........
 X 

n
 คือตัวแปรอิสระ 

 Y   คือตัวแปรตาม 

 a b c d e …n    คือคาคงที่ 

 
จากที่ไดศึกษาพบตัวแปรที่เกี่ยวของกับการกําหนดชั้น

คุณภาพลุมน้ําดังนี้คือ ความลาดชัน ความสูงของพื้นที่ 

ลักษณะภูมิสัณฐาน ชนิดดิน ลักษณะทางธรณีวิทยา และปา

ไม จึงไดสรางสมการสําหรับกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา จาก

ตัวแปรดังกลาวไดสมการที่ 3   
 

WSC = a + bBSLOPE + cELEV + dLANDF + eGEOL   

+ fSOIL  

  สมการที่ 3 

 

เมื่อ    WSC คือ คาตัวแปรตาม หรือช้ันคุณภาพ 

ลุมน้ํา                                      

SLOPE คือ ความลาดชัน 

ELEV คือ ความสูงของพื้นที่ 

LANDF คือ ลักษณะของแผนดิน 

GEOL คือ ลักษณะทางธรณีวิทยา 

SOIL คือ ชนิดดิน 

a b c d e และ f คือ คาคงที่ 

 

4.2.3 สมการมาตรฐานและกําหนดชวงคะแนน

การแบงชั้นคุณภาพลุมน้ํา การสรางสมการมาตรฐานทําโดย
แทนคาตัวแปร ซ่ึงเลือกมาจากพื้นที่ตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน

ของลุมน้ํา ลงในสมการสําหรับกําหนดชั้นคุณภาพ จากการ

แทนคาที่ไดจากพื้นที่ศึกษาหลายๆ พื้นที่ลงในสมการแลว

นํามาสรุปเพื่อปรับปรุงสมการทําใหไดสมการมาตรฐาน

สํ า ห รั บ ลุ ม น้ํ า ต า ง ๆ  สํ า ห รั บ ลุ ม น้ํ า ใ น ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา แสดงดัง

สมการที่ 4 
 

Y(WSC) = 1.071-0.019(SLOPE)+0.001(ELEV) 

+0.190(LANDF)-0.049(GEOL) 

-0.013(SOIL)+(FOR)0.775 
   

  สมการที่ 4 
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ชวงคะแนนการแบงชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

ลุมน้ําชั้นที่ 1 มีคา Y (WSC) นอยกวา 1.55 

ลุมน้ําชั้นที่ 2 มีคา Y (WSC) ระหวาง 1.55 – 2.55 

ลุมน้ําชั้นที่ 3 มีคา Y (WSC) ระหวาง 2.55 – 3.55 

ลุมน้ําชั้นที่ 4 มีคา Y (WSC)  ระหวาง 3.55 – 4.75 

ลุมน้ําชั้นที่ 5 มีคา Y (WSC) มากกวา 4 

 

การจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ํ าด วยการวิ เคราะห 

Canonical correspondence และClustering techniques 
จําเปนตองใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะการใชที่มีขนาด

มาตราสวนหลากหลาย (Caratti et al, 2004) Kohler T., 

et al (2001) ไดใชวิธีการจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

(Watershed class: WSC) เชนเดียวกับที่ใชในประเทศไทย 

เพื่อทําโครงการนํารองจัดทําแผนที่คุณภาพลุมน้ําในประเทศ

สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม 

ซ่ึงไดมีการปรับปรุงจากสมการ WSC โดยใชขอมูลตัวแปร 3 

ตัว นํามาปรับเปลี่ยนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแสดงดัง

สมการที่ 5 
WSC = 1.79-(0.035Slope)+(0.63Landform) 

+(0.002Elevation)  สมการที่ 5 

 
ทั้งนี้คาของตัวแปรทั้งสามที่ถูกนําเขาสูระบบ ไดจากผล

ของการสรางแบบจําลอง Digital Terrain Model (DTM) 
ซ่ึงสรางจากขอมูลเสนชั้นความสูงของกรมแผนที่ทหารที่มี

มาตราสวน 1:50,000 
Detenbeck N E., et al (2000) ไดทดสอบระบบการ

จําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําสําหรับการประเมินความเสี่ยงใน

เชิงนิเวศวิทยาโดยใช Conceptual Model of Landscape เพื่อ
ประเมินความตานทานและความสามารถในการฟนตัวของ

ระบบนิเวศ 
Knie C., (1999) ไดดําเนินโครงการจัดการลุมน้ําใน

พื้นที่สูงเขตรอนของลุมน้ําโขงตอนลาง โดยเนนการวิเคราะห

ความขัดแยงของการใชประโยชนที่ดินภายในพื้นที่ลุมน้ํา ซ่ึง

มีแนวทางในการจัดการลุมน้ําดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี

สมัยใหมที่หลากหลาย ทั้งนี้ไดมีการรวบรวมระบบการ

จําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ํา ทั้งสวนที่จัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติของประเทศไทย และการ

จัดทําแผนที่ Geo-Ecological mapping โดย Maathuis 

B.H.P (1990) และ Weyerhaeuser (1994) ซ่ึงมีพื้นที่

ศึกษาในประเทศไทยเชนกัน วิธีการดังกลาวอาศัยการใช

ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ และลักษณะการประโยชนใชที่ดิน

เปนหลัก แตมีแนวทางในการศึกษาที่ตางกัน เพื่อจัดทําการ

ใชประโยชนที่ดิน  และอนุรักษดิน ดวยขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

5. ข้ันตอนการศึกษา  

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแสดงไวดังภาพที่ 2 ซ่ึง

ประกอบดวย 

5.1ตรวจสอบเอกสาร เพื่อใหทราบถึงหลักการกําหนด

ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ถูกตองตามทฤษฎี และทราบแนว

ทางการดําเนินการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรตามผลงานที่มีผูศึกษาไวแลว 

5.2 การกําหนดตัวแปร ตัวแปรที่กําหนดไดกําหนด

สมการมาตรฐานตามที่ กล า วมาแล ว ในขั้ นต น  ซ่ึ ง

ประกอบดวยความลาดชัน ความสูงของพื้นที่ ภูมิสัณฐาน 

ธรณีวิทยา ชนิดดิน และปาไม 

5.3 การสรางฐานขอมูล   การสรางฐานขอมูล

ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล การนําเขาขอมูล  และการ

สรางฐานขอมูล 

5.3.1 การรวบรวมขอมูล ขอมูลในรูปแบบ

ของแผนที่ ขอมูลเชิงตัวเลข และขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดทํา

การจัดเก็บ และตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน เพื่อใหมี

ความสอดคลองกันดานพิกัดตําแหนง นอกจากนี้ยังไดเตรียม

ขอมูลบางประเภทจากภาพถายดาวเทียม 

5.3.2  การนําเขาขอมูล ขอมูลที่ ใช ไดแก 

ขอมูลแผนที่ ขอมูลภาพถายดาวเทียม และขอมูลเชิงเลข ซ่ึงมี

รายละเอียด ตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1  ชั้นขอมูล  แหลงขอมูล  และมาตราสวนนําเขา 

ชั้นขอมูล ขอมูลท่ีใช 
มาตราสวน

นําเขา 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ความลาดชัน ใชเสนระดับความสูงสรางโมเดล

ความสูงเชิงพ้ืนท่ีดวยวิธี TIN(DEM 

– Topographic map) 

1:50,000 

ความสูงของ

พ้ืนท่ี 

ใชเสนระดับความสูงสรางโมเดล

ความสูงเชิงพ้ืนท่ีดวยวิธี TIN(DEM 

– Topographic map) 

1:50,000 

กรมแผนที่ทหาร 

ปาไม แผนที่ปาไม(วิเคราะหภาพถาย

ดาวเทียม Landsat TM  บันทุกเมื่อ

ป  2543) 

1:50,000 

ภูมิสัณฐาน แผนที่ภูมิสัณฐาน(วิเคราะห

ภาพถายดาวเทียม Landsat TM  

บันทึกเมื่อป  2543) 

1:50,000 

 

ศูนยคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

 

ธรณีวิทยา หนวยหิน (แผนท่ีธรณีวิทยา) 1:250,000 กรมทรัพยากรธรณี

ชนิดดิน แผนที่ดินเชิงตัวเลข 

แผนที่ดิน 

1:50,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
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5.3.3  สรางฐานขอมูล ขอมูลที่นําเขาใชพิกัด 

UTM ในการสรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และมีระบบการ

จําแนกที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน พรอมกับเชื่อมโยง

ขอมูลลักษณะสัมพันธ ตามรายการจําแนก  
5.4 กําหนดน้ําหนักใหกับตัวแปร  น้ําหนักที่

กําหนดใหกับตัวแปรอางอิงตาม เกษม จันทรแกว (2539) 

ตามที่กลาวแลวในเบื้องตน ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะไดชั้นขอมูล

ที่มีน้ําหนักตามกําหนด 
 5.5 วิเคราะหขอมูลแบบซอนทับ จากชั้นขอมูลที่

กําหนดน้ําหนักใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Arcview เพื่อ
วิเคราะหแบบซอนทับ และกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 ถึง 

5  จากสมการผลบวกเชิงเสน ตามผลลัพธของพื้นที่ที่

ซอนทับกันสามารถกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําตามชวงคะแนน

ตามที่กลาวมาแลวในตอนตน   

          5.6ตรวจสอบความถูกตอง  ในการตรวจสอบ

ความถูกตองไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองตาม

ตําแหนง โดยแสดงผลเปรียบเทียบกับแผนที่ตนฉบับ และ

แผนที่ภูมิประเทศ ขอมูลผลลัพธไดทําการสํารวจภาคสนาม 

เพื่อตรวจสอบชั้นคุณภาพลุมน้ําตามตัวแปรที่กําหนด 

ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของฐานขอมูลอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5.7 จัดเตรียมตนฉบับรายงานการวิจัย  รายงาน

ผลการดําเนินการ โดยแสดงผลขอมูลและเตรียมตนฉบับ

ตามผลการวิเคราะห 
 

6. ผลการศึกษาและอภิปราย 
6.1 การปรับปรุงตัวแปรที่เปนองคประกอบ  

ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดชั้นคุณภาพ

ลุมน้ํา ไดแก ความลาดชัน ความสูง ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยา 

ชนิดของดินและปาไม ไดแสดงในภาพที่ 3 พบวาตัวแปรที่

ไดรับ มีรายละเอียดที่ชัดเจน เปนปจจุบัน มีความตอเนื่อง 

และมีพิกัดตําแหนงอางอิงตามระบบ UTM ตามกรมแผนที่

ทหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 2   
 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของการปรับปรุงตัวแปร 

ตัวแปร ผลลัพธจากการวิเคราะห 

ความลาดชัน มาตราสวนนําเขา 1:50,000 

เทคนิควิเคราะห วิเคราะหการกระจายตัวของความลาดชัน

ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนมิติที่ 3 ของขอมูลเชิงพ้ืนที่ ความลาดชัน

ที่ไดจากการวิเคราะหจะมีอยูเพียงบางจุดบนพื้นที่ศึกษา จึงได

ทําการกระจายคาความลาดชันใหทั่วพ้ืนที่ ดวยการประมาณ

คาเชิงพ้ืนที่ การประมาณคาเชิงพ้ืนที่ดังกลาวทําใหคาความ

ลาดชันมีการเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่องคอยเปนคอยไป และมี

ความสัมพันธกันเชิงพ้ืนที่ คาความลาดชันของจุดที่ไมทราบ

คาจะถูกประมาณคาจากจุดใกลเคียง  

ความสูงของพ้ืนท่ี มาตราสวนนําเขา 1:50,000 

เทคนิควิเคราะห วิเคราะหการกระจายตัวของความสูงของ

พ้ืนที่ ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนมิติที่ 3 ของขอมูลเชิงพ้ืนที่ ความ

สูงที่ไดจากการวิเคราะหจะมีอยูเพียงบางจุดบนพื้นที่ศึกษา จึง

ไดทําการกระจายคาความสูงใหทั่วพ้ืนที่ ดวยการประมาณคา

เชิงพ้ืนที่ การประมาณคาเชิงพ้ืนที่ดังกลาวทําใหคาความสูงมี

การเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่อง คอยเปนคอยไป  และมี

ความสัมพันธกันเชิงพ้ืนที่ คาความลาดชันของจุดที่ไมทราบ

คาจะถูกประมาณคาจากจุดใกลเคียง 

ภูมิสัณฐาน มาตราสวนนําเขา 1:50,000 

เทคนิควิเคราะห  ขอมูลภูมิสัณฐาน ไดจากการแปลภาพถาย

ดาวเทียม Landsat TM รวมกับขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ 

1:50,000 ตามระบบจําแนก (Scholten JJ et al, 1973)  

ธรณีวิทยา มาตราสวนนําเขา 1:250,000  

เทคนิควิเคราะห ขอมูลที่นํามาใชวิเคราะห อานจากแผนที่

ธรณีวิทยามาตราสวน 1:250,000 ซ่ึงเปนมาตราสวนที่

ละเอียดที่สุดเทาที่จะหาไดในปจจุ บัน  จัดทําโดยกรม

ทรัพยากรธรณี  มีขอบเขตของหนวยแผนที่ตามขอบเขตจริง

ในภูมิประเทศ   

ชนิดดิน มาตราสวนนําเขา   1:50,000 

เทคนิควิเคราะห ขอมูลที่นํามาใชวิเคราะห อานจากแผนที่

กลุมชุดดินในระดับมาตราสวน 1:50,000 จัดทําโดยกรม

พัฒนาที่ดิน 

ปาไม มาตราสวนนําเขา   1:50,000 

เทคนิควิเคราะห ขอมูลที่นํามาใชแปลจากภาพถายดาว

ดาวเทียม Landsat TM (543) รวมกับขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ 

1:50,000 มีระบบการจําแนกที่มีมาตรฐาน 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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ผลลัพธของชั้นขอมูลที่สรางใหมเปนผลลัพธจาก       

การวิเคราะหประกอบดวยชั้นขอมูล เชื่อมโยงกับขอมูล

ลักษณะสัมพันธที่มีระบบการจําแนกที่ เปนมาตรฐานที่

หนวยงานหลักใช 
6.2  การเปรียบเทียบแผนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
จากภาพที่  4  แสดงแผนที่ ชั้ นคุณภาพลุ มน้ํ าที่

ประกาศใชกับแผนที่ที่ วิ เคราะหดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรพบวา แผนท่ีที่วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรมีรายละเอียดที่เปนปจจุบันมากกวา ไมวาจะเปน

ขอบเขตแหลงน้ํา หมูบาน และรายละเอียดอื่นๆ และเมื่อ

เปรียบเทียบพื้นที่ระหวางแผนที่เดิมกับแผนที่ที่วิเคราะหดวย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพบวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A มีเนื้อที่ประมาณรอยละ 11 

ใกลเคียงกัน สวนชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 2 สวนที่วิเคราะห

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะมีเนื้อที่แตกตางจากแผนที่

เดิมเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 5 

จะมีเนื้อที่เกินกวารอยละ 50 หรือมากกวาชั้นคุณภาพลุมน้ํา

ที่วิเคราะหดวย GIS ซ่ึงมีเนื้อที่เพียงรอยละ 7.2 เทานั้น 

(แสดงคาดังตารางที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3ก แผนที่แสดงความลาดชันวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาพที่ 3ข แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ภาพที่ 3ค แผนที่แสดงภูมิสัณฐานวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาพที่ 3ง แผนที่แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ

ภาพที่ 3จ แผนที่แสดงชนิดดินวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาพที่ 3ฉ แผนที่แสดงพื้นที่ปาวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ภาพที่ 3 แสดงตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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ตารางที่  3  แสดงพื้นที่ของชั้นคุณภาพลุมน้ําเปรียบเทียบ

กับการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
สํานักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอม 
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 

ชั้นคุณภาพ 

ลุมน้ํา พื้นท่ี  

(ตร.กม.) 
รอยละ 

พื้นท่ี  

(ตร.กม.) 
รอยละ 

1A 1,075.01 11.27 1,087.88 11.41 

1B 129.81 1.36 538.05 5.64 

2 247.81 2.60 2712.81 28.45 

3 303.34 3.18 0.00084 0.0000084 

4 2,873.67 30.13 4,242.22 44.49 

5 4,877.60 51.15 688.22 7.22 

แหลงน้ํา 28.90 0.31 101.38 1.06 

หมูบาน - - 165.58 1.73 

รวม 9,536.14 100 9,536.14 100 

 
 

7. สรุปผลการศึกษา  
 การปรับปรุงตัวแปรที่ใหรายละเอียดเพิ่มขึ้นและ

เปนปจจุบัน ทั้งมีระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ

ปรับปรุงในอนาคต และสามารถจําลองพื้นที่ไดตามเงื่อนไข

อ่ืนที่อาจมีความจําเปนในอนาคต ซ่ึงจะสงผลตอการบริหาร

จัดการพื้นที่เพื่อใหสอดคลองกับแผนการอนุรักษทรัพยากรที่

มีความออนไหวตอสิ่งแวดลอม การใชพื้นที่เพื่อการพัฒนา

ตามศักยภาพ และสภาพเศรษฐกิจสังคม นโยบาย และเอื้อ

อํานวยการพัฒนาสูความยั่งยืน 
 หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีการสังคายนาใหมี

ระบบขอมูลขอบเขตชั้นขอมูลลุมน้ําที่ไดจากการบูรณาการ

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และนําเสนอเพื่อปรับปรุง

เพื่อใหเปนกฏหมายบังคับใชตอไป 
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