
 
บทที่ 3 

วิธกีารศึกษา 
 

3.1 พ้ืนที่ศึกษา 

3.1.1 สภาพทัว่ไป 

1) ที่ต้ัง  

ลุมนํ้าแมขะนาดตั้งอยูในตอนกลางของพ้ืนที่ลุมน้ําแมทา ตั้งอยูละติจูดท่ี 18° 15' 10" N 
ถึง 18° 25' 55" N และระหวางเสนลองจิจูดท่ี 98° 07' 58" E ถึง 98° 58' 15" E ลุมน้ําแมขะนาดเปน
ลุมน้ํายอยลําดับที่ 4 ภายในลุมน้ําแมทา แมกวง และแมปง ตามลําดับ 

2) ขนาด 

ลุมนํ้าแมขะนาดมีเนื้อท่ีประมาณ 155 ตร.กม. (96,875 ไร) ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของ
ตําบลทากาศ 9 หมูบาน และบางสวนของตําบลทาขุมเงิน 3 หมูบาน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน รวม 
12 หมูบาน ไดแก 

1. บานดอยแช  หมูท่ี 3  ตําบลทากาศ 
2. บานนาหา  หมูท่ี 7  ตําบลทากาศ 
3. บานแมขะนาด  หมูท่ี 8  ตําบลทากาศ 
4. บานปาเลา  หมูท่ี 9  ตําบลทากาศ 
5. บานผาดาน  หมูท่ี 10  ตําบลทากาศ 
6. บานดอยคํา  หมูท่ี 13  ตําบลทากาศ 
7. บานปงผาง  หมูท่ี 14  ตําบลทากาศ 
8. บานแมสะแงะ  หมูท่ี 15  ตําบลทากาศ 
9. บานดอยยาว  หมูท่ี 16  ตําบลทากาศ 
10. บานสัน   หมูท่ี 3  ตําบลทาขุมเงนิ 
11. บานสวนหลวง  หมูท่ี 4  ตําบลทาขุมเงนิ 
12. บานปง   หมูท่ี 12  ตําบลทาขุมเงนิ
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ภาพที่ 3-1 พื้นท่ีศึกษา 
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3) อาณาเขต 

 ลุมน้ําแมขะนาดมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้  
ทิศเหนือ ติดตอ   ตําบลทาขุมเงิน และตําบลทากาศ  

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
ทิศใต               ติดตอ   ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันออก   ติดตอ   ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
ทิศตะวันตก      ติดตอ   ตําบลทาขุมเงิน อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

 
 ภาพท่ี 3-2 อาณาเขตติดตอของพืน้ท่ีศึกษา 
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3.1.2 สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นท่ีสวนใหญของลุมน้ําแมขะนาดเปนทรัพยากรปาไม มีภูเขาสลับซับซอนและสูงชัน 
เปนแหลงตนน้ําลําธารของ “น้ําแมขะนาด” และลําน้ําสาขาของนํ้าแมขะนาด น้ําแมขะนาดเปน     
ลําน้ําหลักท่ีหลอเล้ียงการดํารงชีพ และพื้นท่ีเกษตรกรรมในลุมน้ํา สภาพภูมิประเทศของลุมนํ้ายอย
แมขะนาดโดยท่ัวไปมีความสูงประมาณ 324 - 1,276 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนท่ีสวน
ใหญมีความลาดชันรอยละ 20 - 35 โดยลักษณะภูมิประเทศตอนบนเปนที่ราบสูงเชิงเขาลอมรอบ
ดวยพื้นที่ภูเขาและปาไมในเขตอนุรักษพันธุสัตวปาดอยผาเมือง เปนตนกําเนิดของลํานํ้าแมขะนาด 
ตอนกลางเปนท่ีลาดเชิงเขาลาดยาวไปตามลําน้ําแมขะนาด บางแหงเปนที่ราบลุมระหวางภูเขามี    
ลําหวยไหลผาน และตอนลางมีลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ราบลุม ท่ีราบเชิงเขา และท่ีดอน  

 
ภาพที ่3-3 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 
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3.1.3 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยท่ัวไป ประกอบดวย 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยแตละ
ฤดูมีลักษณะดังนี้ 

ฤดูรอนเริ่มตั้งแตชวงระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศรอน     
อบอาว อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 36.6 องศาเซลเซียส  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียรายป 
ประมาณ 945 มิลลิเมตร ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหอากาศชุมชื้นฝนตก
ชุกมาก มีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 35 องศาเซลเซียส   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตชวงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 
16.5 องศาเซลเซียส สภาพอากาศในฤดูหนาวของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมขะนาดไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดพัดพามวลอากาศเย็น และแหงเขามาปกคลุม สงผลใหทองฟาโปรง 
อากาศหนาวเย็นและแหงแลง 

อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียท่ี 14.1 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี 37.9 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปมีคา 
24.4 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายปประมาณ 974.5 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกสูงสุดในเดือน
กันยายน มีคา 198.7 มิลลิเมตร และต่ําสุดในเดือนมกราคม มีคา 2.4 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ําระเหยจากถาดเฉล่ียรวมตลอดปมีคา 1,423.3 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําระเหยเฉลี่ย
สูงสุดมีคา 168.3 มิลลิเมตร ชวงเดือนเมษายน และปริมาณน้ําระเหยเฉล่ียสูงสุดมีคา 78.7 มิลลิเมตร 
ชวงเดือนธันวาคม 
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ตารางท่ี 3-1 ปริมาณฝนตกเฉล่ีย จํานวนวันฝนตก ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิเฉล่ีย คาศักย           
ของการระเหยน้ําจากดินและพืช (PET) 30 ป (พ.ศ. 2514-2544) 

เดือน ฝนตกเฉลี่ย  
(มม.) 

จํานวนวัน 
ฝนตก 
(วัน) 

ความช้ืน
สัมพัทธเฉลี่ย 

(%) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

คาศักยของการระเหยน้ํา 
จากดนิและพืช  

(PET) 

มกราคม 2.4 1 69 21.6 109.5 
กุมภาพนัธ 5.9 1 58 24.2 142.2 
มีนาคม 13.1 1 51 27.9 205 
เมษายน 42.8 6 56 29.9 216.8 
พฤษภาคม 146.4 14 70 28.9 197 
มิถุนายน 123.2 15 75 28.2 162.1 
กรกฎาคม 118.3 17 76 27.8 149.3 
สิงหาคม 153.2 18 79 27.3 136.7 
กันยายน 191.3 17 83 26.9 118.1 
ตุลาคม 110.5 12 83 26.0 107.5 
พฤศจิกายน 48.1 5 81 23.9 94.4 
ธันวาคม 7.2 1 85 21.1 95.8 

รวม 962.4 107 856 313.7 1734.4 

เฉลี่ย  71 26.1 144.5 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2548) 
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ตารางท่ี 3-2 ปริมาณฝนตกเฉล่ีย จํานวนวันฝนตก ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิเฉล่ีย คาศักย          
ของการระเหยนํ้าจากดินและพืช (PET) พ.ศ. 2545-2551 

เดือน ฝนตกเฉลี่ย  
(มม.) 

จํานวนวัน 
ฝนตก 
(วัน) 

ความช้ืน
สัมพัทธเฉลี่ย 

(%) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

คาศักยของการระเหยนํ้า
จากดนิและพืช  

(PET) 

มกราคม 0.93 5 76 22.6 103.4 
กุมภาพนัธ 0.60 2 63 25.1 129.12 
มีนาคม 20.2 2 56 28.3 179.5 
เมษายน 33.3 7 61 30.6 178.6 
พฤษภาคม 157.8 19 76 28.5 154.8 
มิถุนายน 97 13 74 29 137.7 
กรกฎาคม 80.7 12 74 28.8 148.1 
สิงหาคม 251.2 23 78 28 130.9 
กันยายน 227 19 79 28 121 
ตุลาคม 236.1 17 80 27.2 116.4 
พฤศจิกายน 122.3 10 74 23.9 94.4 
ธันวาคม 89.6 8 42 22.4 103.17 

รวม 1316.7 137 833 322.4 1597.1 

เฉลี่ย  69.4 26.7 133.1 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลําพูน (2551) 

 
3.1.4 โครงสรางทางธรณีวิทยา 

 โครงสรางทางธรณีวิทยาของพื้นที่ลุมน้ําแมขะนาด ประกอบดวยหินอัคนีประเภทแกรนิต
เปนสวนใหญในกลุมหินขุนตาลยุค Mesozoic หินอัคนีเปนหินชนิดหินที่จะพบไดบริเวณยอดเขา
หรือบริเวณแนวสันเขาเหนือใตตอนกลางของเขตรักษาพันธุสัตวปา หินชั้นเปนประเภทตะกอน
บริเวณแคบ ๆ ริมฝงลําหวย ซ่ึงเปนกลุมหินแมแตงในยุค Pleistocene สัณฐานหินแปรไดแกหิน
จําพวก ฟลไลท ควอทไซท ชีสท ในกลุมหินดอนชัย ยุค Silurian-Devonian 
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3.1.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

1) ขอมูลประชากร 

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร คิดเฉพาะในพ้ืนที่ลุมน้ําแมขะนาด ชาย 2,607 คน
หญิง 2,508 คน รวม 5,115 คน แยกเปนจํานวนครัวเรือน 1,791 ครัวเรือน ความหนาแนนของ
ประชากรตอพื้นท่ี 41 คนตอตารางกิโลเมตร ความหนาแนนของบานตอพื้นท่ี 13 หลังคาเรือนตอ
ตารางกิโลเมตร 

 

     ตารางที่ 3-3 ขอมูลประชากร 

ช่ือหมูบาน หมูที ่
จํานวน จํานวนประชากร 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

ดอยแช 3 164 234 254 488 
นาหา 7 87 119 130 249 
แมขะนาด 8 258 367 361 728 
ปาเลา 9 172 262 234 496 
ผาดาน 10 165 284 237 521 
ดอยคํา 13 104 151 147 298 
ปงผาง 14 82 156 147 303 
แมสะแงะ 15 69 132 125 257 
ดอยยาว 16 115 185 171 356 
บานสัน 3 249 419 419 838 
บานสวนหลวง 4 190 315 310 625 
บานปง 12 270 469 487 1,226 

รวม 1,925 3,093 3,022 6,385 
    ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลทากาศ (2551) และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมทา (2551) 
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2) ขอมูลเศรษฐกิจ 

รายไดของประชากรในพ้ืนท่ีไดจากการขายสินคาเกษตรกรรม หาของปา หัตถกรรม 
และพาณิชย ประชากรในพื้นที่จึงมีรายไดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลักมาก
ท่ีสุด รองลงมาเปนหัตถกรรม เชน ผาฝายทอมือ แกะสลัก และอุตสาหกรรมพาณิชยตามลําดับ 
นอกจากนี้ ชุมชนยังมีรายไดจากการทองเที่ยว สถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญ ไดแก  

1) อางเก็บน้ําแมกึมและศาลเจาพอผาดาน ตั้งอยูที่บานทองฝาย หมูที่ 1 
2) หมูบานชาวเขาเผากะเหรี่ยงบานแมขะนาด และศูนยหัตถกรรม บานแมขะนาด    

หมูท่ี 8 
3) หมูบานชาวเขาเผากะเหรี่ยง (วิถีชีวิต และบานพัก Home Stay) บานปงผาง       

หมูท่ี 14  
4) หมูบานแกะสลักไมจามจุรี หมูท่ี 3 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 
ในการศึกษาระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหลงน้ําที่

ชุมชนมีสวนรวมในลุมน้ํายอยแมขะนาด ลุมน้ําแมทา จังหวัดลําพูน มีการศึกษาสํารวจเก็บขอมูล
ภาคสนาม จากนั้นทําการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อศึกษาถึงลักษณะการใชประโยชนท่ีดินของ
พื้นท่ีศึกษาท่ีเปนปจจุบันวามีการใชประโยชนท่ีดินกี่ประเภท อะไรบาง และมีจํานวนพื้นท่ีเทาใด 
เพื่อทําการวิเคราะหโครงสรางทางภูมิทัศนในเชิงปริมาณไดอยางถูกตอง โดยอาศัยเทคโนโลยี     
ภูมิสารสนเทศเปนเครื่องมือในการวิเคราะห รวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลกายภาพของพื้นที่ศึกษา 
และขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของและสัมพันธกับการประเมินระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับ    
การสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด จากนั้นแปลงฐานขอมูลดังกลาวใหอยูใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม สําหรับการวิเคราะหดวยโปรแกรมทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใน
กระบวนการวิเคราะหไดทําการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบลักษณะโครงสรางแบบราสเตอร (raster 

structure) โดยการใชวิธีคานํ้าหนักคะแนน (ranging method) (Malczewski, 1999) วิเคราะห
หาความสําคัญของแตละปจจัย  และนํามาประเมินคะแนนความสําคัญหรือคาถวงน้ําหนัก 
(weighting) ตามเกณฑความเหมาะสมของแตละปจจัย จากนั้นนําไปประมวลผลเพ่ือหาระดับ
ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ของหนวยแผนท่ีดินสําหรับพัฒนาอางกักเก็บน้ําโดยการใหคาน้ําหนักทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS weighting) ดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของที่ดินนําไปใช
เปนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับทางเลือกในการพัฒนาแหลงน้ําท่ีชุมชนมีสวน
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รวมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป ในการศึกษานี้มีกรอบแนวคิด (ภาพที่ 3-4) และ
รายละเอียดข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3-4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

พัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ ไดแก 
1) ขอมูลขอบเขตพื้นทีลุ่ม  
2) ขอมูลพืน้ฐาน  
3) ขอมูลดิน  
4) ขอมูลธรณีวิทยา 
5) ขอมูลสภาพภมูปิระเทศ 
6) ขอมูลอุทกวิทยา 
7) ขอมูลการใชทีด่ิน และ  
8) ขอมูลอุตุนยิมวทิยา ฯลฯ 

รวบรวมขอมลูจากเอกสาร สํารวจ
ภาคสนาม และพัฒนาฐานขอมูล 

ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี ประเมนิระดับความเหมาะสม 

ความเปนไปไดและแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 

 ออกแบบ/นําเขาขอมลู 

กําหนดเกณฑความเหมาะสมทางกายภาพ 
 ทําการวิเคราะหโดยระบบภูมิสารสนเทศ 

ศึกษาสภาพพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

บูรณาการองคความรูทองถ่ิน 
วิเคราะหรวมกับระบบภมูิสารสนเทศ 

ที่จัดรูปแบบ: สีแบบอักษร: ดํา
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3.2.1 การสํารวจเก็บขอมูลในภาคสนาม 

การสํารวจขอมูลภาคสนาม เปนการจัดเก็บขอมูลที่ตองการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีต้ังไว โดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต การวัด และจดบันทึกขอมูลลงในแบบสํารวจท่ีกําหนดและ
เครื่องมือกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS)  ดังน้ี 

    1) สํารวจและเก็บขอมูลพิกัดตําแหนงฝาย และแหลงน้ําในพ้ืนที ่
    2) สํารวจและเก็บขอมูลพิกัดตําแหนงหมูบาน 
    3) สํารวจขอมูลการใชท่ีดินปจจุบัน 
    4) ศึกษาขอมูลและระดับการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ และประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมขะนาด 

3.2.2 การกําหนดรายละเอียดของขอมูล 

ทําการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงทําการกําหนดชั้นของแผนท่ี (map 

layer) ประเภทของขอมูลทั้งในสวนของขอมูลเชิงพื้นท่ี (spatial data) และขอมูลเชิงคุณลักษณะ
สัมพันธ (attribute data) รวมถึงมาตราสวนและแหลงท่ีมาของขอมูลของท่ีตองการนําเขา 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

ตารางท่ี 3-4 การกําหนดรายละเอียดของขอมูล 

ช้ันขอมูลแผนท่ี 
ประเภทขอมูล 

มาตรา
สวน 

แหลงท่ีมา ขอมูลเชิง
พ้ืนที่ 

ขอมูล
อรรถาธิบาย 

1. ขอมูลขอบเขตพ้ืนที่
ลุมน้ํา 

polygon ขอบเขตลุมนํ้า 1: 25,000 ระบบวิเคราะหทางเลือก ฯ 
ลุมนํ้าแมทา (2552) 

2. ขอมูลสภาพ 
ภูมิประเทศ 
ความสูงเชิงเลข 
ความลาดชัน 

polygon 

 

polygon 

polygon 

 
 
ระดับความสูง 
คาความลาดชัน 

1: 25,000 ระบบวิเคราะหทางเลือก ฯ 
ลุมนํ้าแมทา (2552) 

3. ขอมูลพ้ืนฐาน
ขอบเขตการปกครอง 

polygon ตําบล, อําเภอ 1: 50,000 ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยี
อวกาศ ฯ ภาคเหนือ (2550) 

   ท่ีต้ังหมูบาน 
   เสนทางคมนาคม 

point 

line 

ชือ่หมูบาน 
ชื่อถน,  
ประเภท 

1: 50,000  

4. ขอมูลสิ่งปกคลุมดิน 
ประเภทการใชท่ีดิน 

polygon ประเภทการใช
ท่ีดิน 

1: 25,000 ขอมูลภาพดาวเทียมขอมูล
สํารวจภาคสนาม 

5. ขอมูลนํ้า 
ปริมาณน้ํา 

แมนํ้า ลําหวย 
ตําแหนงฝาย 

polygon 
  

line 

point 

ปริมาณนํ้า 
เฉลี่ยในพ้ืนท่ี
ลุมนํ้าประเภท 
และลักษณะ 

1: 25,000 ระบบวิเคราะหทางเลือก ฯ 
ลุมนํ้าแมทา (2552)      
กรมแผนท่ีทหาร (2542) 
ขอมูลสํารวจภาคสนาม 
การวิเคราะหดวยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรและ
แบบจําลอง SWAT 

6. ขอมูลดิน 
ลักษณะดิน 

polygon สมบัติดิน และ
ความเหมาะสม 

1: 50,000 ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยี
อวกาศ ฯ ภาคเหนือ (2550) 

7. ขอมูลภูมิอากาศ point ปริมาณนํ้าฝน 
อุณหภูม ิ
ความช้ืน ฯ 

1: 25,000 กรมอุตุนิยมวิทยา (2548) 
สถานีอุตุนิยมวิทยาลําพูน 
(2551) 

8. ขอมูลธรณีวิทยา polygon ลักษณะหิน 1: 50,000 ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยี
อวกาศ ฯ ภาคเหนือ (2550) 
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3.2.3 การพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

ในการศึกษานี้ไดพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยรวบรวมขอมูลเอกสารจากหนวยงานราชการ 
เครือขายวิจัยในพื้นที่ศึกษา จากการสํารวจภาคสนามและวิเคราะหเพิ่มเติม โดยพัฒนาใหอยูใน
รูปแบบขอมูลเชิงพื้นท่ี ไดแก ขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ํา ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสภาพภูมิประเทศ 
ขอมูลอุทกวิทยา ขอมูลส่ิงปกคลุมดิน ขอมูลดิน และ ขอมูลภูมิอากาศ จากนั้นกําหนดรายละเอียด
ของขอมูลเพื่อนําเขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยกําหนดทั้งประเภทขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial 

data) และขอมูลเชิงคุณสมบัติ (attribute data) โดยมีรายละเอียดวิธีการในการพัฒนาปรับปรุง
ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 3-5 ข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลเชงิพ้ืนท่ี 

ระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอปญหาทรัพยากรน้ํา 
และศักยภาพในการกักเก็บน้ํา 

  GIS 

ขอมูลภาพดาวเทียม 

   ขั้นตอนการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอบเขตการปกครอง 
ที่ตั้งหมูบาน 
เสนทางคมนาคม 

ส่ิงปกคลุม 
ชนิดพชืพรรณ 
การใชประโยชนที่ดิน 

สภาพภูมิประเทศ 
ระดับความสูง 
ความลาดชัน 

- Landsat-5 
- SPOT-5 
- ภาพถายทางอากาศสี 

ลุมน้ํา 
ขอบเขตลุมน้าํ  

ภูมิอากาศ 
ปรมิาณนํ้าฝน 

อุณหภมู ิ

กายภาพของดิน 
ชนิดดนิ 

ความหนาแนนรวม 
ความชื้นในดนิ 

อุทกวิทยา 
ปรมิาณน้าํทา 

ปริมาณตะกอน 
แหลงน้ํา 

ธรณีวิทยา 
ประเภทหิน 
ชั้นหิน 
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1) ฐานขอมูลขอบเขตพื้นที่ลุมน้ํา 

ทําการพัฒนาฐานขอมูลขอบเขตพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด ท่ีมาตราสวน  1: 25,000 
โดยใชชุดขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุม
น้ํายอยแมขะนาดรวมจํานวนทั้งส้ิน 64 ระวาง (ขนาดพ้ืนท่ีระวางละ 2 x 2 ตร.กม.) ซ่ึงแสดงคา
ระดับความสูงของสภาพภูมิประเทศท่ีมีขนาดรายละเอียดของกริด  5  เมตร  โดยไดรับ                
ความอนุเคราะหขอมูลจากโครงการวิจัย “ระบบวิเคราะหทางเลือกสําหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรในลุมน้ํา” รวมกับขอมูลเสนทางน้ํา (stream center line) อางอิง
กับขอมูลแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร การพัฒนาฐานขอมูล
ขอบเขตพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดสามารถสรุปข้ันตอนได ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและจัดการชุดขอมูลทั้งหมดบนระบบพิกัดและพ้ืนหลักฐานเดียวกัน
ตรวจสอบขอมูลทุกสวนของขอมูลระดับความสูงเชิงเลข ตลอดจนเชื่อมไฟลขอมูลท้ัง 64  ระวาง
เขาดวยกัน ดวยโปรแกรม ERDAS Imagine 9.0 (Leica, 2006) (Mosaic module)  

(2) สรางชั้นขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมขะนาดดวยโปรแกรม ArcGIS 9.2 

(ESRI, 2007) (Terrain preprocessing module) โดยใชขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (DEM) 

โดยปรับรายละเอียดกริดจาก 5 เมตร เปน 10 เมตร เพื่อใหมีความเหมาะสมท่ีมาตราสวน 1: 25,000 
รวมกับขอมูลเสนทางน้ํา (stream center line) จากนั้นดําเนินการสราง flow accumulation, 

stream definition, stream segmentation, และ catchment grid segmentation  

(3) สรางชั้นขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดดวยวิธี Pfefstetter (Verdin, 

1997) โดยใชโปรแกรมจัดลําดับชั้นและวิเคราะหเครือขายลุมน้ํา L-Wshed  (ปนเพชร และคณะ, 
2548) ซ่ึงสามารถแบงขอบเขตลุมน้ํายอยในลําดับชั้นตาง ๆ ได ขอมูลท่ีใชพัฒนาชั้นขอมูลขอบเขต
พื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาดประกอบดวย ขอมูลขอบเขตลุมน้ําหลักแมขะนาด (Mae Ka-nad 

watershed) เสนทางน้ํา (drainage line) จุดรวมน้ํา (drainage point) ทิศทางการไหลของน้ํา 
(flow direction) จากน้ันกําหนดชื่อลุมน้ํายอยท้ังหมดในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 (4) ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดขอบเขตพ้ืนที่ลุมนํ้ายอยแมขะนาดดวย
ขอมูลภาพถายทางอากาศออรโธสี มาตราสวน 1: 4,000 รวมกับขอมูลสภาพภูมิประเทศ (view 

shade) ท่ีสรางจากขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (DEM) 
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2) ขอมูลพ้ืนฐาน: ขอบเขตการปกครองอําเภอ ตําบล หมูบานและเสนทางคมนาคม 

ทําการพัฒนาฐานขอมูลขอบเขตการปกครองของอําเภอ ตําบล และตําแหนงท่ีตั้ง
หมูบานของพ้ืนที่ศึกษาลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยไดรับการอนุเคราะหจาก ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2550) ในรูปแบบไฟล .adf (coverage file) โดยตัดสวนมา
จากฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีของจังหวัดลําพูน ซ่ึงเปนขอมูลมาตราสวน 1: 50,000 อยูในระบบพิกัด 
UTM (Universal Transverse Mercator) โซน 47N บนพื้นหลักฐาน Indian1975  มีข้ันตอน
โดยสังเขป ดังนี้  

(1) แปลงรูปแบบจาก coverage file เปน shape file ดวยโปรแกรม ArcGIS 9.2 
(ESRI, 2007)  

(2) ปรับแกพื้นหลักฐานใหเปน WGS84 (World Geodetic System 1984)  ดวย
โปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

(3) ใชขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุมนํ้าแมขะนาดทําการตัด (clip) เขากับชั้นขอมูลขอบเขต
การปกครองท่ีตองการ คือ ขอบเขตอําเภอ ตําบล และตําแหนงที่ต้ังหมูบาน 

Mae ka-nad 
DEM 
1: 25,000 

 

 Pfestetter 

 
DEM 1:4,000 
(64 ระวาง) 

     Degrade 
 

  5 m      10 m 
Stream 
1: 50,000 

Merge 

Edit 

DEM  
1:25,000 

 

Mae ka-nad watershed 
1:25,000 

 

Mae ka-nad 
Sub-watershed

ภาพที่ 3-6 ข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด  

 Terrain Preprocessing 
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(4) ตรวจสอบขอมูลตําแหนงหมูบาน เสนทางการคมนาคม และขอบเขตตําบล
เพิ่มเติม จากขอมูลแผนที่หมูบาน แผนท่ีตําบล และการสํารวจภาคสนาม 

(5) ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีตําแหนงและขอมูลท่ีถูกตอง ตรงกับขอมูลท่ีมีอยูจริงใน
พื้นท่ีมากท่ีสุด 

3) ขอมูลดิน 

พัฒนาฐานขอมูลดิน  โดยชั้นขอมูลดินไดรับการอนุเคราะหจาก ศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2550) ในรูปแบบไฟล .adf (coverage file) 
มาตราสวน 1  : 50, 000   อยูในระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) โซน 47N 
บนพื้นหลักฐาน Indian1975 มีข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลดิน ดังนี้  

(1) แปลงรูปแบบขอมูลดินจาก coverage file เปน shape file ดวยโปรแกรม 
ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

(2) ปรับแกพื้นหลักฐานใหเปน WGS84 (World Geodetic System 1984) ดวย
โปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

(3) ใชขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุมนํ้าแมขะนาดทําการตัด (clip) เขากับชั้นขอมูลดินที่อยู
ในพื้นที่ศึกษา 

(4) ตรวจสอบขอมูลชนิดดินและคุณสมบัติดินใหสมบูรณครบถวนและถูกตอง 
สําหรับนําไปใชในแบบจําลองทางคณิตศาสตร Soil and Water Assessment Tool (SWAT 

model) เพื่อประเมินปริมาณน้ําและตะกอน 

4) ขอมูลธรณีวิทยา 

พัฒนาฐานขอมูลธรณีวิทยาโดยชั้นขอมูลธรณีวิทยาไดรับการอนุเคราะหจาก 
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2550) ในรูปแบบไฟล .adf (coverage 

file) มาตราสวน 1  : 50, 000   อยูในระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) โซน 
47N บนพื้นหลักฐาน Indian1975  ซ่ึงข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลธรณีวิทยาเหมือนกับการ
พัฒนาฐานขอมูลดิน ดังนี้  

(1) แปลงรูปแบบขอมูลธรณีวิทยาจาก coverage file เปน shape file ดวย
โปรแกรม ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  
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(2) ปรับแกพื้นหลักฐานใหเปน WGS84 (World Geodetic System 1984)  ดวย
โปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

(3) ใชขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมขะนาดทําการตัด (clip) เขากับชั้นขอมูล
ธรณีวิทยาท่ีอยูในพื้นท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ขอมูลสภาพภูมิประเทศ: ความสูงและความลาดชัน 

พัฒนาขอมูลสภาพภูมิประเทศ (ความสูงและความลาดชัน) ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมขะนาด
ดวยขอมูลตั้งตนจากขอมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) เชนเดียวกับ
การพัฒนาขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด สรุปข้ันตอนไดดังนี้ 

(1) ปรับลดขนาดรายละเอียดของขอมูลใหเทากับ 10 เมตร เพื่อใหเหมาะสมกับ    
การพัฒนาฐานขอมูลชนิดตาง ๆ ท่ีมาตราสวน 1: 25,000 โดยใชโปรแกรมการจัดการ และกรรมวิธี
ขอมูลภาพของ ERDAS Imagine 9.0 (Leica, 2006) 

พื้นหลักฐาน WGS84  
(World Geodetic System 1984) 

ภาพที่ 3-7 ข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลดิน และขอมูลธรณีวิทยา 

ขอมลูพื้นฐาน : ขอบเขตการปกครองอําเภอ 
ตําบล หมูบานเสนทางคมนาคม 
ขอมลูดิน และขอมลูธรณีวทิยา 

ปรับแกพื้นหลกัฐาน 

Clip 
Mae ka-nad Watershed 

1:25,000 

ปรับปรุงฐานขอมูล 
ขอมูลจาก อบต. 

ขอมูลพื้นฐาน : ขอบเขตการปกครองอําเภอ ตําบล หมูบาน และเสนทางคมนาคม  
ขอมูลดิน และขอมูลธรณีวิทยา ในพื้นท่ีลุมนํ้ายอยแมขะนาด 

ระบบพกิัด UTM (Universal 

Transverse Mercator) โซน 47N  
บนพื้นหลกัฐาน Indian1975 

สาํรวจขอมูลภาคสนาม  

ที่จัดรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาที่ซับซอน: ไม ตัวหนา
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(2) สรางขอมูลสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา โดยทําการเชื่อมตอขอมูลทั้ง 64 
ระวาง ดวยโปรแกรม ERDAS Imagine 9.0 (Leica, 2006) (Mosaic module) จากนั้นใช
ขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยที่สรางจากตัวขอมูลระดับความสูงเชิงเลขและทางนํ้าของพ้ืนท่ีลุมน้ํา
แมขะนาดท้ังหมดทําการตัดพ้ืนที่ (clip) ขอมูลสภาพภูมิประเทศใหมีขอบเขตและพื้นท่ีเทากับพื้นท่ี
ลุมน้ํายอยแมขะนาดดวยโปรแกรม ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) (3D Analysis module) 

(3) สรางชั้นขอมูลความลาดชันดวยโปรแกรม ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) (3D 

Analysis module) สามารถกําหนดไดวาตองการสรางขอมูลความลาดชันโดยใชขอมูลระดับ
ความสูงเชิงเลข (DEM) จากนั้นทําการจําแนกคาความลาดชันใหมีชวงชั้นท่ีเหมาะสมท่ีตองการ
ดวย Spatial analysis module, และทําการจัดกลุมขอมูลใหม (reclassify) โดยมีหนวยเปน
เปอรเซ็นตความลาดชัน เพื่อนําใชเปนปจจัยในการประเมินความเหมาะสมท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ตรวจสอบความถูกตองและความละเอียดของขอมูล ดวยภาพออรโธสีเชิงเลข
มาตราสวน 1: 4,000 และเสนชั้นความสูง (contour line) 

ภาพที่ 3-8 ข้ันตอนการจัดการขอมูลระดับความสูงเชงิเลข (DEM) พัฒนาเปนฐานขอมูล 
ภูมิประเทศของพืน้ท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 

Slope 

Elevation 

ViewShed

3D Analysis Module 

Mae ka-nad 
DEM 
1: 25,000 

DEM 1:4,000 
(64 ระวาง) 

Merge 

Clip 

DEM  
1:25,000 

Mae ka-nad watershed 
1:25,000 

     Degrade 
 

 5 m       10 m 



 47 

6) ขอมูลอุทกวิทยา 

: เสนทางน้ํา 

 ทําการพัฒนาฐานขอมูลอุทกวิทยาของพื้นท่ีศึกษาลุมน้ํายอยแมขะนาด ไดแก 
เสนทางน้ํา โดยไดรับการอนุเคราะหขอมูลตั้งตน  จากศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และ              
ภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2550) ขอมูลอยูในรูปแบบไฟล .adf (coverage file) มาตราสวน          
1: 50,000 อยูในระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) โซน 47N บนพื้น
หลักฐาน Indian1975 มีข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลเสนทางน้ํา ดังนี้  

 (1) แปลงรูปแบบขอมูลทางน้ําจาก coverage file เปน shape file ดวยโปรแกรม 
ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

(2) ปรับแกพื้นหลักฐานใหเปน WGS84 (World Geodetic System 1984) ดวย
โปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

(3) ใชขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ลุมนํ้าแมขะนาดทําการตัด (clip) เขากับชั้นขอมูลขอบเขต
ทางน้ําท่ีอยูในพ้ืนที่ศึกษา 

(4) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเสนทางน้ํา จากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตรา
สวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร รวมกับการสํารวจภาคสนาม 

: ตําแหนงฝาย และเข่ือน 

พัฒนาฐานขอมูลตําแหนงฝายจากการสํารวจภาคสนาม พัฒนาฐานขอมูลปริมาณ
น้ําทาและปริมาณน้ําเฉล่ียจากกรมชลประทาน รวมกับการวิเคราะหดวยโปรแกรมจัดการขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007), ArcSWAT (v.2.0) (SWAT, 2008) 
และ MapWindow GIS (v.4.5) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) สํารวจตําแหนงฝายและเขื่อน ดวยเครื่องมือกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม 
(Global Positioning System: GPS) และการสัมภาษณเพ่ือเก็บรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม  

(2) นําเขาขอมูลตําแหนงฝายและเขื่อนจากเครื่องมือกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม 
(GPS) พัฒนาใหอยูในรูปฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี โดยใชโปรแกรมระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
DNRGarmin (Garmin, 2005) ซ่ึงเปนโปรแกรมเพื่อใชในการแปลงและนําเขาขอมูลที่ไดจาก
การรังวัดภาคสนามเขาสูระบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี 
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(3) พัฒนาและจัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดวยโปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) ลักษณะขอมูลตําแหนงฝายและเข่ือนเปนแบบ
จุด (point) จากนั้นนําเขาขอมูลคุณสมบัติและรายละเอียดของขอมูลฝายและเข่ือน เชน ชื่อ ท่ีตั้ง 
ประเภทฝายและเขื่อน เปนตน 

: ปริมาณน้ํา 

พัฒนาฐานขอมูลปริมาณน้ําทา และปริมาณนํ้าเฉล่ียจากกรมชลประทาน รวมกับ  
การวิเคราะหดวยโปรแกรมจัดการขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร MapWindow GIS (v.4.5) 

(SWAT, 2005) และ ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

(1) พัฒนาขอมูลอุทกวิทยา วิเคราะหโดยประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
(Soil and Water Assessment Tool: SWAT model) โปรแกรม MapWindow GIS (v.4.5) 

(SWAT, 2005) (MWSWAT module) รวมกับ ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) และArcSWAT 

module (v.2.0) (SWAT, 2008) เปนเครื่องมือชวยในการประเมินปริมาณน้ําทาและปริมาณ
ตะกอนในพื้นที่ลุมนํ้ายอยแมขะนาด เพ่ือใชเปนปจจัยสําคัญในการประเมินความเหมาะสมท่ีดินเพื่อ
พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าของลุมน้ํายอยแมขะนาด โดยปริมาณน้ําภายในลุมน้ํายอยแมขะนาดท่ีไดจาก
แบบจําลอง SWAT นั้นประเมินไดจากสมการสมดุลน้ํา ดังสมการ (2) 

 

SWt = SW + ∑t
i=1(Ri + Qi + ETi + Pi + QRi )  ………… (2) 

 

 โดย  SW  =   ปริมาณน้ําในดินท่ีเปนประโยชน (มิลลิเมตร) 
   t       =   เวลา (วัน) 
  R      =   ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) 
  Q      =   ปริมาณน้ําไหลบาบนผิวดิน (มิลลิเมตร) 
  ET   =   ปริมาณการคายระเหยนํ้า (มิลลิเมตร) 
  P      =   ปริมาณน้ําซึมลงดิน (มิลลิเมตร) 
  QR  =   ปริมาณน้ําไหลลงแมน้ํา (มิลลิเมตร) 
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(2) ปรับคาในแบบจําลอง SWAT เพื่อใหขอมูลการประเมินปริมาณนํ้า และปริมาณ
ตะกอนมีความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด  เมื่อนํามาตรวจสอบกับขอมูลที่ วัดไดจริง  รวมถึง             
ความสอดคลองของขอมูลดวยการวิเคราะหทางสถิติ ใชวิธีการปรับคาขอมูลน้ําฝน และขอมูลแหลง
กักเก็บน้ําในพ้ืนที่ลุมนํ้า เชนเดียวกับการศึกษาของ Bouraoui et. al (2005) and Xiaobo (2008) 
ไดจําลองสถานการณการใชประโยชนที่ดินและการจัดการท่ีดินโดยทํานายผลการประเมินน้ําทา
และตะกอน พบวา ขอจํากัดดานปริมาณน้ําฝนและขอมูลแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา ทําใหผล
การคํานวณมีความคลาดเคล่ือนมากข้ึน 

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWAT 

ภาพที่ 3-9 ข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลอุทกวิทยา 

ขอมูลระดับความสูง
เชิงเลข (DEM) ขอมูลทางน้ํา ขอมูลภาพดาวเทียม 

GIS 

ขอมูลความลาดชัน 

ขอมูลการใชที่ดิน 

 

ปริมาณนํ้า และปริมาณตะกอน 

ปรับคา 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

ขอมูลคุณสมบัติดิน 

DEM 
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7) ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 

พัฒนาฐานขอมูลการใชท่ีดินดวยกรรมวิธีวิเคราะหขอมูลภาพเชิงตัวเลข (Digital 

Image Processing) ซ่ึงเปนเทคนิคของการสํารวจขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) การ
จําแนกพื้นที่การใชประโยชนท่ีดินใชคาคุณสมบัติเชิงชวงคล่ืนเปนหลักในการจําแนก โดย
ขอมูลภาพจากดาวเทียมท่ีนํามาจําแนก คือ ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat-5 ระบบ TM (Thematic 

Mapper) จํานวน 7 ชวงคล่ืน (bands) ขนาดรายละเอียดของขอมูลเทากับ 25 เมตร บันทึกขอมูล
เมื่อ 1 มีนาคม 2550 ซ่ึงมีข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

(1) ปรับแกขอมูลเชิงตําแหนง (Geometric correction) เพื่อใหขอมูลภาพดาวเทียม
มีคาพิกัดตรงกับพ้ืนท่ีจริง เพื่อประโยชนในการคํานวณตําแหนง ระยะทาง และพื้นท่ี ตลอดจน
เพื่อใหการวิเคราะหในเชิงพื้นท่ีกับชั้นขอมูลอ่ืน ๆ เปนไปอยางถูกตอง วิธีการปรับแกเชิงตําแหนง
ใชการอางอิงกับขอมูลภาพถายทางอากาศออรโธสี มาตราสวน 1: 25,000 ซ่ึงมีระบบพิกัด UTM 

(Universal Transverse Mercator) ในโซน 47N บนพื้นหลักฐาน WGS84 (World Geodetic 

System 1984) เปนขอมูลที่ใชอางอิงคาพิกัดของตําแหนง โดยการกําหนดจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 
(Ground Control Points: GCPs) ใหครอบคลุมและกระจายอยางสมํ่าเสมอทั่วทั้งพ้ืนท่ีอยางนอย
ประมาณ 40 จุด เรียกวากระบวนการปรับแกเชิงตําแหนงแบบ “Image Registration” หรือ
“Image to Image” (ศุทธินี, 2549) โดยปกติคาความคลาดเคล่ือนตองไมเกินขนาดรายละเอียดของ
ขอมูลภาพ จึงถือวาอยูในเกณฑการยอมรับไดของความถูกตองเชิงตําแหนงในการปรับแกแตละ
ภาพ (สิทธิเดช, 2543)  ในการศึกษานี้ใชขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat-5 มีรายละเอียดของ
ขอมูลภาพเทากับ 25เมตร 

(2) ปรับแกคุณภาพขอมูลภาพดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสรางขอมูลภาพสีผสม 
(image color combination) และปรับแกคาการสะทอนชวงคล่ืนอันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือ
บรรยากาศ (atmospheric correction) ทําใหขอมูลภาพดาวเทียมมีคุณภาพพรอมที่จะเขาสู
กระบวนการจําแนกรายละเอียด มีความชัดเจน เหมาะสมตอการจําแนก และชวยเนนรายละเอียด
ของขอมูล (ศุทธินี, 2549) ดวยโปรแกรม ERDAS Imagine (v.9.0) (Leica, 2006) (Spatial 
enhancement module) 

(3) จําแนกรายละเอียดขอมูลพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 
โดยใชวิธีการจําแนกแบบควบคุม (supervised classification) ซ่ึงเปนการจําแนกท่ีผูวิเคราะหเปน
ผูกําหนดลักษณะประเภทของขอมูล สําหรับการจําแนกดวยตัวเอง และตัวอยางท่ีเลือกจะเปนขอมูล
ทางสถิติที่กําหนดคุณลักษณะของขอมูล สําหรับการจําแนกแตละชนิด ดังนั้นความถูกตอง และ
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ความนาเชื่อถือของการจําแนกแบบน้ีข้ึนอยูกับคุณลักษณะของพ้ืนที่ตัวอยางที่ถูกเลือก (ศุทธินี, 
2549) 

(4) สํารวจขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในภาคสนามเพิ่มเติม เพื่อทําการปรับปรุง
แกไขขอมูลและใชเปนขอมูลเพื่อประเมินคาความถูกตองของการจําแนก 

(5) ประเมินคาความถูกตองของการจําแนก (accuracy assessment) ซ่ึงเปน
กรรมวิธีการตรวจสอบผลการจําแนกขอมูลภาพดาวเทียมวามีความถูกตองนาเชื่อถือมากนอย
เพียงใดสําหรับการนําไปใชงานขอมูลเชิงพ้ืนที่ตอไป การตรวจสอบสามารถกระทําไดจากขอมูล
แผนท่ี ภาพถายทางอากาศ หรือขอมูลภาคสนาม เรียกวา “referenced map” และ “referenced 

data” โดยพื้นที่ตรวจสอบสามารถทําไดเฉพาะท่ี และตรวจสอบท้ังพ้ืนท่ีการจําแนก ในการนี้ไดใช
วิธี error matrix และ kappa statistics (Congalton, 1991) โดยสมการ(3) เพื่อประเมินคา   
ความถูกตอง โดยนําผลของการจําแนกประเภทขอมูลการใชประโยชนที่ดินมาซอนทับกับบริเวณ
พื้นที่  ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินตามสภาพจริง คือ จุดจากการสํารวจในภาคสนาม 
จากน้ันเปรียบเทียบความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการจําแนกรายละเอียดขอมูลภาพ ฯ แตละ
ประเภท   การใชประโยชนที่ดินกับสภาพความเปนจริงของพื้นท่ีศึกษา จากน้ันนําเขาตาราง เพ่ือ
เปรียบเทียบการปะปนกันระหวางประเภทขอมูล ในการตรวจสอบไดกระทําแบบพิกัดตอจุดภาพ 
(coordinate by pixel) โดยใชขอมูลการตรวจสอบในภาคสนามเปนขอมูลอางอิง (referenced 
data) 

          

         ………… (3) 

 

 

 

โดย   r                 =       จํานวนแถวในตาราง matrix 

  xij               =       จํานวนขอมูลท่ีวัดในแถวที ่i คอลัมภที ่j 

  xi+ และ x+i    =       จํานวนรวมท่ีแถว i และคอลัมภท่ี j ตามลําดับ 

  N              =       จํานวนรวมของขอมูลที่วัดทั้งหมด 

 

                          r            r  
        N*∑xij  -  ∑(xi + * x+i)   
  i=1         i=1 
                          r   
             N2  -  ∑(xi+ * x+i) 
                                 i=1 

KHAT (K) = ^ 
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   การกําหนดจุดควบคุมภาคพื้นดินจํานวน 40 จุด        ภาพดาวเทียมหลังการปรับแกความถูกตองเชิงตําแหนง 

ภาพที ่3-11 การปรับแกความถูกตองเชิงตาํแหนงของภาพดาวเทียม Landsat-5  

432 / RGB

 

543 / RGB

 

321 / RGB

 

123 / RGB

 
ภาพที ่3-12 การสรางขอมูลภาพสีผสมรูปแบบตาง ๆ

ภาพที่ 3-10 ข้ันตอนพัฒนาฐานมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

ขอมูลภาพดาวเทียม 
Lansat-5 2007 

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน  
ป 2007 - 2009 

การวิเคราะหขอมลูภาพ ฯ 
ERDAS (v.9.0) (Leica, 2006) 

การสํารวจภาคสนาม / 
ขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ 

ผลการจําแนกขอมูล 
การใชท่ีดนิ 

ประเมินคาความถูกตอง 
ดวยวิธี error matrix และ 

kappa statistics 
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8) ขอมูลภูมิอากาศ  

พัฒนาฐานขอมูลอากากาศโดยใชขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดรับความอนุเคราะหจากสถานี
อุตุนิยมวิทยาลําพูนและศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ขอมูลอยูในรูปแบบ Microsoft Excel เปน
ขอมูลรายวัน ตั้งป พ.ศ. 2514 – 2551 และขอมูลรอบ 30 ป ประกอบดวย ขอมูลความกดอากาศ 
อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณนํ้าฝน แสงแดด อัตราการระเหย ความเร็วลม และพิกัดตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรบอกตําแหนงและความสูงสถานีตรวจวัดอากาศ มีข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูล
อุตุนิยมวิทยา ดังนี้ 

1) ตรวจสอบตําแหนงสถานีตรวจวัดอากาศ เลือกเฉพาะตําแหนงที่อยูในพื้นที่ศึกษา 
หรือใกลเคียงท่ีสุด 

2) ตรวจสอบขอมูล ความถูกตองและครบถวนของขอมูล 

3) นําเขาฐานขอมูลตําแหนงสถานีตรวจวัดอากาศ ดวยโปรแกรมจัดการขอมูลทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007)  

4) นําเขาขอมูลคุณสมบัติ (attribute data) จากตารางขอมูลในรูปแบบ Microsoft 

Excel เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพืน้ท่ี (spatial data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ตรวจสอบการปรับแกพื้นหลักฐานของฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนท้ังหมดใหเปน 
WGS84 (World Geodetic System 1984)  อีกครั้ง ดวยโปรแกรมจัดการขอมูลทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) จากนั้นปรับแกในรายละเอียดขอมูลเชิงพื้นที่
ใหมีขนาดรายละเอียดสูงท่ีมาตราสวน 1: 25,000 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
 ป 2514-2551 

ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา  
ป 2514-2551 

ArcGIS (v.9.2) (ESRI, 2006)  

นําเขาขอมูลดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

ภาพที่ 3-13 ข้ันตอนการพัฒนาฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
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10) สรางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบ Personal Geodatabase ดวยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) (ArcCatalog) เพื่อจัดเก็บฐานขอมูลเชิงพื้นที่
ท้ังหมดที่ไดพัฒนาข้ึน 

3.2.4 การกําหนดปจจัยประเมินความเหมาะสม 

ปจจัยทางพื้นท่ีแตละดานมีผลกระทบ และอิทธิพลตอความเหมาะสมของพื้นท่ี สําหรับ 
การสรางอางกักเก็บน้ําแตกตางกัน ดังนั้นในกระบวนการประเมินที่ดินสําหรับพัฒนาแหลงกักเก็บ
น้ํา จึงจําเปนตองมีการกําหนดคาถวงน้ําหนักใหแตละปจจัย เพื่อกําหนดระดับความสําคัญในเชิง
เปรียบเทียบใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวัตถุประสงคในดานตาง ๆ มากท่ีสุด โดยในการศึกษา
นี้ใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญ (ranking) ของแตละปจจัย Eastman (1997) ไดกลาววา วิธีการ
กําหนดปจจัยเลือกพื้นท่ีเหมาะสมไมมีกฎเกณฑที่แนนอน ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ สภาพ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในบริเวณน้ัน ๆ สําหรับการศึกษาน้ีไดกําหนดปจจัยทางดานกายภาพ
สําหรับประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการสรางแหลงกักเก็บ
น้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจากการหารือ พูดคุย 
สัมภาษณ บุคคลตาง ๆ  เชน นักวิชาการปาไม นายชางโยธา ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ในพ้ืนท่ีศึกษา เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และนักศึกษา เพ่ือกําหนดปจจัยสําหรับประเมินคุณภาพท่ีดิน 
โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ีเปนหลัก และเกณฑปจจัยท่ีใช
สําหรับประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมของท่ีดิน จากการพิจารณาแลว มี
ท้ังหมด 12  ปจจัย คือ ปริมาณน้ํา ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา คาความลาดชัน คาความสูง    
ชนิดดิน การซาบซึมน้ํา การระบายน้ํา การชะลางพังทลาย ประเภทการใชที่ดิน ปริมาณตะกอน และ
ชนิดหิน (ฐานราก) หลังจากนั้นพิจารณาพ้ืนท่ีเหมาะสมอีกครั้งโดยใชพื้นท่ีกันชนในระยะทางจาก
ลําน้ํา 500 เมตรจากลําน้ํา และอยูหางจากพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยออกไป 2 กิโลเมตร 
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ตารางท่ี 3-5 เกณฑความเหมาะสมของปจจัยสําหรับการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 

ลําดับ ปจจัยหลัก เงื่อนไข/หลักเกณฑยอย เกณฑความเหมาะสม 

1 ปริมาณนํ้าเฉลี่ย (มม.) 794.41 – 1069.28 เหมาะสม 

  481.41 – 794.41 เหมาะสมปานกลาง 

  259.44 – 481.40 เหมาะสมนอย 

  109.76 – 259.43 เหมาะสมนอย 

  0 – 109.75 ไมเหมาะสม 

2 ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 1A ไมเหมาะสม 

  1B ไมเหมาะสม 

  2 เหมาะสม 

  3 เหมาะสมปานกลาง 

  4 เหมาะสมปานกลาง 

  5 เหมาะสม 

3 ช้ันหินอุมน้ํา หินแกรนิต เหมาะสม 

  หินกรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว เหมาะสมปานกลาง 

  หินฟลไลต ควอรตไซต และดินดาน ไมเหมาะสม 

4 ความลาดชัน 0-2 % ไมเหมาะสม 

  2-5 % ไมเหมาะสม 

  5-12 % เหมาะสมปานกลาง 

  12-20 % เหมาะสม 

  20-35 % เหมาะสมนอย 

  > 35 % ไมเหมาะสม 

5 ความสูง (เมตร) 324 – 476 ไมเหมาะสม 

  478 - 599 เหมาะสม 

  600 - 713 เหมาะสมปานกลาง 

  714 - 863 เหมาะสมนอย 

  846 - 1,276 ไมเหมาะสม 

6 ดิน ดินเหนียว เหมาะสม 

  ดินเหนียวปนทราย เหมาะสมปานกลาง 

  ดินเหนียวปนตะกอน เหมาะสมปานกลาง 

  ดินรวนปนดินเหนียว เหมาะสมปานกลาง 

  ดินรวนเหนียวปนตะกอน                   เหมาะสมปานกลาง 
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ลําดับ ปจจัยหลัก เงื่อนไข/หลักเกณฑยอย เกณฑความเหมาะสม 

  ดินรวนเหนียวปนทราย  เหมาะสมปานกลาง 

  ดินรวน เหมาะสมนอย 

  ดินรวนปนตะกอน เหมาะสมนอย 

  ดินตะกอน เหมาะสมนอย 

  ดินรวนปนทราย เหมาะสมนอย 

  ดินทรายปนดินรวน เหมาะสมนอย 

  ดินทราย  ไมเหมาะสม 

7 การซาบซึมนํ้า ซึมน้ําชา เหมาะสม 

  ซึมน้ําปานกลาง เหมาะสมปานกลาง 

  ซึมน้ําปานกลางถึงเร็ว เหมาะสมนอย 

  ซึมน้ําเร็ว ไมเหมาะสม 

8 การระบายนํ้า ระบายนํ้าเลวมาก  ไมเหมาะสม 

  ระบายนํ้าเลว  เหมาะมปานกลาง 

  ระบายนํ้าคอนขางเลว  เหมาะสม 

  ระบายนํ้าคอนขางดี  เหมาะสมนอย 

  ระบายนํ้าดี  เหมาะสมนอย 
  ระบายนํ้าดีมาก  ไมเหมาะสม 

9 การชะลางพังทลาย ชะลางพังทลายงาย ไมเหมาะสม 

  ชะลางพังทลายปานกลาง เหมาะสมนอย 

  ชะลางพังทลายนอย เหมาะสม 

10 ประเภทการใชที่ดิน พื้นที่อยูอาศัย ไมเหมาะสม 

  พื้นที่เกษตร ไมเหมาะสม 

  พื้นที่อุตสาหกรรม ไมเหมาะสม 

  พื้นที่ปา ไมเหมาะสม 

  พื้นที่ทิ้งราง/เสื่อมโทรม เหมาะสม 

  แหลงนํ้า เหมาะสม 

11 ปริมาณตะกอน มาก ไมเหมาะสม 

  ปานกลาง เหมาะสมนอย 

  นอย เหมาะสม 

12 ชนิดหิน (ฐานราก) หินอัคนี เหมาะสม 

  หินแปร เหมาะสมนอย 

  หินตะกอน เหมาะสมนอย 



 57 

เกณฑการพิจารณาปจจัยตาง ๆ จะถูกนําไปพิจารณาลําดับความสําคัญโดยวิธีกําหนดคาถวง
น้ําหนักใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของลุมน้ํายอยแมขะนาดตอไป 

3.2.5 การวิเคราะหคาถวงนํ้าหนัก 

ปจจัยหรือหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการประเมินความเหมาะสมมีลําดับความสําคัญ
ไมเทากัน ทําใหมีผลตอวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน จึงมีความจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลังของแตละปจจัยกอนนําเขาสูกระบวนการประเมิน ดังนั้นแตละปจจัยจะตองถูกกําหนด
ความสําคัญดวยคาถวงน้ําหนัก เพ่ือใชเปนตัวแสดงใหเห็นถึงความสําคัญกอนหลังของแตละปจจัย
ท่ีสัมพันธกันเชิงเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ การวิเคราะหคาถวงน้ําหนักสามารถประเมินจาก      
การระดมความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของซ่ึงทําไดหลายวิธี เชนการระดมความคิดในรูปแบบ  
การประชุมปฏิบัติการ หรือการตอบแบบสอบถามในลักษณะการตอบแบบสัมภาษณ (Tiwari et. 

al, 1999) สวนเทคนิคการรวมคาน้ําหนักเชิงเสนตรง (weighted linear combination: WLC) 

คือ การที่เกณฑเงื่อนไขถูกกําหนดใหมีระดับมาตรฐานตอเนื่อง จากเหมาะสมนอยที่สุดถึงเหมาะสม
มากท่ีสุดเปนการใหความยืดหยุนในการเลือกตําแหนงท่ีต้ัง (Syed, 1992) การศึกษาน้ีไดใชวิธีการ
คํานวณคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยโดยรวบรวม และประเมินจากผูท่ีเกี่ยวของ โดยผานการ
ประชุม และการสัมภาษณ ดวยวิธีการ ranking method (Malczewski, 1999) และนํามาคํานวณ
คาถวงน้ําหนักตามสมการคํานวณคาถวงน้ําหนักสมการ (4) 

                                                                                         

  …………….. (4)                                         

                                                      
  

โดย Wrj  =      คาถวงน้ําหนักของปจจัย 
  rj    =      ลําดับความสําคัญของปจจัย 
  n    =      จํานวนของปจจัย 
  k   =    1, 2, 3, 4, ………..n 
 

n – rj + 1 Wrj =   

∑ (n – rk +1 )   

k = 1 

n 
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3.2.6 การประเมินความเหมาะสม 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําปจจัยและเกณฑที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน
สําหรับพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําที่รวบรวมและพัฒนาเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ สรางเปน
แบบจําลอง (model) โดยวิธีจัดลําดับความสําคัญ (ranking) ของแตละปจจัย จัดการขอมูลแตละ
ปจจัยใหมีคาปกติหรือฐานการวิเคราะหท่ีเทากันดวยวิธีการ Normalization และวิเคราะหคาถวง
น้ําหนัก (weighting score method: WSM) โดยวิเคราะหและกําหนดคาถวงน้ําหนักดวยสมการ
คํานวณคาถวงน้ําหนักและโปรแกรมรวมตัดสินใจ (รตส.) (เมธี และคณะ, 2550) จากน้ันนําคาถวง
น้ําหนักที่ไดเปนระดับความสําคัญของปจจัย วิเคราะหความเหมาะสมดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2 (ESRI, 2007) (Overlay module) เมื่อไดผล    
การวิเคราะหชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการสรางอางกักเก็บน้ํา ทําการจําแนกชั้น        
ความเหมาะสมของที่ดินออกเปน 4 ระดับ ตามหลักวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO (1983) 
ชั้นความเหมาะสมไดพิจารณาเปรียบเทียบคาคะแนนตามหลักเกณฑเดียวกันกับการกําหนดคาพิสัย 
โดยใชฐาน ดังนี้ 

S 1    =   80 – 100 % (0.8 – 1.0) คือ ชั้นท่ีมีความเหมาะสมมาก 
S 2    =   40 – 80 % (0.4 – 0.8) คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
S 3    =   20 – 40 % (0.2 – 0.4) คือ ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย 
N      =   นอยกวา 20% (0.0 – 0.2) คือ ชั้นท่ีไมมีความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       ภาพที ่3-14 ข้ันตอนการวิเคราะหความเหมาะสมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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3.2.7 การศึกษาหาความเปนไปไดและแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ํา 

ศึกษาความเปนไปได และแนวทางในการสรางแหลงกักเก็บน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํายอย       
แมขะนาดโดยการบูรณาการองคความรูและการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดจนองคการปกครอง
สวนทองถ่ินและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมกับวิธีการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ดวยการนําเสนอขอมูลระดับความเหมาะสมเชิงพื้นท่ีของท่ีดินในพื้นที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด และ
ทําการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดตลอดจนแนวทางการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับสรางแหลงกัก
เก็บนํ้าใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
3.3 เคร่ืองมือและอุปกรณการศึกษา 

3.3.1 ขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ และขอมูล    
ทุติยภูมิ ดังนี้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ  

เปนขอมูลโดยทั่วไปท่ีเก็บรวบรวมจากพื้นท่ีและการพบปะพูดคุยกับเครือขายลุมน้ํา  
ผูนําชุมชน ผูนําองคกรสวนทองถ่ิน นักวิชาการ ชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณพื้นที่ลุมนํ้า และบุคคลที่
เกี่ยวของ ขอมูลท่ีทําการรวบรวม ไดแก ขอมูลสภาพท่ัวไปของพ้ืนที่ศึกษา ขอมูลตําแหนงฝาย 
ขอมูลลักษณะและรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ  เพื่อศึกษาถึงความตองการและปญหาท่ีเกิดภายในลุมน้ํายอยแมขะนาด รวมทั้งศึกษา
ลําดับความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการพัฒนา
แหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ํายอยแมขะนาด  

2) ขอมูลทุติยภูมิ  

 เปนขอมูลที่เก็บรวมรวมจากเอกสารหรืองานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาเปน
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและนําไปวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สวนใหญเปนขอมูลลักษณะ
ทางกายภาพสําหรับประเมินคุณภาพท่ีดินเพื่อหาระดับความเหมาะสมของท่ีดิน มีแหลงท่ีมา วิธี 
การเก็บรวมรวม และการพัฒนาขอมูลที่แตกตางกัน สามารถสรุปได ดังน้ี 

(1) ขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ นํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขรวมกับการสํารวจ
ภาคสนามเพิ่มเติม เปนการปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย และเปนปจจุบัน เหมาะสมกับพื้นที่
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ศึกษา ไดแก ขอมูลขอบเขตการปกครอง ตําแหนงหมูบาน ขอมูลเสนทางคมนาคม ขอมูลดิน ขอมูล
ธรณีวิทยา และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

(2) ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห (จากขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลต้ังตนอ่ืน ๆ ไดแก 
ขอมลูลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน ระดับความสูง ปริมาณน้ําเฉล่ีย ปริมาณตะกอน 

 3.3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

1) เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมการจัดการขอมูล จัดทําฐานขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี้ 

- โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ArcGIS (v.9.2) (ESRI, 2006), 
MapWindow GIS (v.4.5) (SWAT, 2005) และArcSWAT (v.2.0) (SWAT, 2008) 

- โปรแกรมกรรมวิธีขอมูลภาพเชงิตัวเลข ERDAS Imagine (v.9.0) (Leica, 2006)  

2) เครื่องมือรบัสัญญาณตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) จํานวน 1 ชุด (Garmin, 2005) 

3) แผนที่สภาพภูมิประเทศ ชุด L7018 มาตราสวน 1: 50,000 ระวาง 4745I และ4845IV 

(กรมแผนท่ีทหาร, 2542) 

4) แผนท่ีทํามือซ่ึงทีมวิจัยเปนผูจัดทําข้ึนมา เพื่อแสดงตําแหนง และลักษณะทรัพยากรใน
พื้นท่ีลุมน้ํายอยแมขะนาด 

 


