
 
 

Geographic Information System: GIS 1 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

คู่มือการสร้างชั้นข้อมูลพ้ืนท่ีลุ่มน้้า จากข้อมูลแบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข 
ด้วยโปรแกรม Arc Gis 9. X 
เพ่ือจัดท้าเขตพัฒนาท่ีดิน 

 
ค้าจ้ากัดความ 

พื้นที่ลุ่มน้้า (Watershed หรือ Basin) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
หมายถึง หน่วยของพื้นท่ีซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้้า (boundary) เป็นพื้นท่ีรับน้้าฝนของแม่น้้าสายหลัก
ในลุ่มน้้านั้น ๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นท่ีลุ่มน้้าจะไหลออกสู่ล้าธารสายย่อยๆ (sub-order) แล้วรวมกัน
ออกสู่ล้าธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น้้าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้้า 
(outlet) ในท่ีสุด 

 
แบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) (กรมพัฒนาที่ดิน) เป็น

แบบจ้าลองท่ีได้จากการวัดความสูงหรือจุดระดับความสูงท่ีเป็นตัวแทนของภูมิประเทศ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของข้อมูลRaster หรือกริด มีระยะห่างของกริด ๒ เมตร (โครงการจัดท้าแผนท่ีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 
เขตพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน้้าย่อยท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นท่ี

ด้าเนินการพัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าท้ังวิธี
กล และ วิธีพืชเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การปรับปรุงบ้ารุงดินท่ีมีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดิน
เค็ม ดินกรด และดินท่ีมีปัญหาต่างๆ) รวมท้ังการฟื้นฟูดินเส่ือมโทรมในพื้นท่ีท่ีดินขาดอินทรียวัตถุ    
ตามสภาพปัญหาของพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาดินท่ีมีปัญหาต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเป็นการสาธิตให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้ เห็นถึงประโยชน์
ของการพัฒนาท่ีดิน การอนุรักษ์ฯ การฟื้นฟูและปรับปรุงบ้ารุงดิน ฯลฯ 

 
ข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour Line) (กรมพัฒนาที่ดิน) คือ เส้นท่ีแสดงลักษณะความสูง

ต้่าของพื้นท่ี เป็นเส้นท่ีได้จากการลากเส้นคงท่ีผ่านจุดต่างๆ บนพื้นดินท่ีมีค่าระดับเท่ากัน เส้นช้ันความ
สูงท่ีมีค่าเป็นบวก คือเส้นท่ีแสดงค่าความสูงเหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง ส่วนเส้นช้ันความสูงท่ีมีค่าเป็น
ลบเป็นเส้นช้ันความสูงท่ีแสดงค่าความสูงใต้ระดับน้้าทะเลปานกลาง  

ระยะห่างระหว่างเส้นช้ันความสูง (Contour Interval)  
พื้นท่ีราบ (Slope ≤ 35%) 2 เมตร  
พื้นท่ีสูงชัน (Slope >35%) 2 เมตร หรือ 10 เมตร  



 
 

Geographic Information System: GIS 2 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

มีเกณฑ์ความถูกต้อง ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนี้  
บริเวณพื้นท่ีราบ ความลาดชันไม่เกิน 35% ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 2 เมตร หรือดีกว่า  
บริเวณพื้นท่ีสูงชัน มีความลาดชันเกิน 35% ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 4 เมตร หรือดีกว่า 

(โครงการจัดท้าแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) 
 
 

ข้ันตอนการสร้างชั้นข้อมูลพ้ืนท่ีลุ่มน้้า 
 

โปรแกรม Arc Gis9. X     มีแหล่งรวมเครื่องมือในการประมวลผล เรียกว่า ArcToolbok   
 
ขั้นตอนการสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้้า มี 4 ข้ันตอน ดังต่อไปนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1   การเติมเต็มพื้นที่: เพื่อให้การไหลของน้้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ท่ีโปรแกรม Arc Map น้าเข้าช้ันข้อมูล (Add data) แบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลขครอบคลุม

พื้นท่ีด้าเนินงาน ดังนี ้

→ เลือกกล่องเครื่อง Spatial Analyst Tools 

→ เลือกชุดเครื่องมือ Hydrology 

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Fill 
Input surface… น้าเข้าข้อมูลแบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข (dem_con) 
Output surface… ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (Fill_Dem) 

→ เลือก OK รอสักครู่ 

←ดังภาพ→ 
 

      



 
 

Geographic Information System: GIS 3 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูลRaster → Fill_Dem (น้าไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป)  
ปรากฎอยู่บน สารบัญข้อมูล (Table of contents) ภายใต้กรอบข้อมูลData frame : 
 

            Display  
ขั้นตอนที่ 2   วิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้้า 

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Flow Direction 
Input surface… น้าเข้าข้อมูล Fill_Dem 
Output Flow… ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (FlowDir_Fill) 

→ เลือก OK รอสักครู่ 
 

←ดังภาพ→ 
 

 
 



 
 

Geographic Information System: GIS 4 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

 
 
 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูล Raster→ Flow Dir_Fill (น้าไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป)  
 

Display  
ขั้นตอนที่ 3   ค้านวณลุ่มน้้า 

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Basin 
Input Flow…  น้าเข้าข้อมูล FlowDir_Fill 
Output Raster  ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (Basin_FlowDir) 

→ เลือก OK รอสักครู่ 
 

←ดังภาพ→ 
 



 
 

Geographic Information System: GIS 5 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

 
 

 
 
 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูล Raster → Basin_FlowDir 
 

Display  
ขั้นตอนที่ 4  แปลงชั้นข้อมูล Basin_FlowDir ท่ีอยู่ในรูป Raster ใหเ้ป็นช้ันข้อมูลรูปปิด (Polygon) 

 
ท่ีโปรแกรม Arc Map น้าเข้าช้ันข้อมูล Basin_FlowDir 

→ เลือกกล่องเครื่อง Convert ion Tools 



 
 

Geographic Information System: GIS 6 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

→ เลือกชุดเครื่องมือ From Raster 

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Raster to Polygon  
Input raster  น้าเข้าข้อมูลแบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข (Basin_FlowDir) 
Field… ประเภทข้อมูล (Value) 
Output Polygon… ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (Fill_Dem) 

→ เลือก OK  รอสักครู่ 
 

←ดังภาพ→ 
 

 
 

 
 
 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูล Polygon→ Basin 
 

 



 
 

Geographic Information System: GIS 7 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

ข้ันตอนการสร้างชั้นข้อมูลการไหลสะสมของน้้า (Flow Accumulation) 
 
ขั้นตอนที่ 1   วิเคราะห์การไหลสะสมของน้้า  

เพื่อดูแนวทางการไหลสะสมภายในลุ่มน้้า หรือทางไหลออกของน้้า ดังนี ้
ท่ีโปรแกรม Arc Map 

→ เลือกกล่องเครื่อง Spatial Analyst Tools 

→ เลือกชุดเครื่องมือ Hydrology 

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Flow Accumulation 
Input Flow… น้าเข้าช้ันข้อมูล FlowDir_Fill 

(ชั้นข้อมูลในขัน้ตอนที่ 2 การสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้้า) 
Output Acc… ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (FlowAcc_Flow) 
Outputdata type.. เลือก FLOAT 

→ เลือก OK รอสักครู่ 
 

←ดังภาพ→ 
 

    
 
 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูล Raster→ FlowAcc_Flow 
 

 



 
 

Geographic Information System: GIS 8 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

Display    
ขั้นตอนที ่2   วิเคราะห์ล้าดับของล้าน้้า (Stream order) 
 

→ เลือกกล่องเครื่อง Spatial Analyst Tools  

→ เลือกชุดเครื่องมือ Hydrology  

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Stream order 
  Input Stream… น้าเข้าช้ันข้อมูล Flow Acc_Flow 

Input Flow…  น้าเข้าช้ันข้อมูล Flow Dir_Fill 
(ชั้นข้อมูลในขัน้ตอนที2่ การสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้้า) 

Output raster  ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (Stream O_Flow) 
Method of Stream... เลือก STRAHLER 

→ เลือก OK  รอสักครู่ 
 

←ดังภาพ→ 
 

     
 



 
 

Geographic Information System: GIS 9 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูล Raster → StreamO_Flow 
 

Display    
 
ขั้นตอนที่ 3  แปลงชั้นข้อมูล Stream order ท่ีอยู่ในรูป Raster ให้เป็นชั้นข้อมูลลายเส้น 
(polyline) 
 

→ เลือกเครื่องมือการประมวลผลข้อมูล Stream to Feature 
 Input Stream… น้าเข้าช้ันข้อมูล StreamO_Flow 

Input Flow… น้าเข้าช้ันข้อมูล Flow Dir_Fill 
(ชั้นข้อมูลในขัน้ตอนที่ 2 การสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้้า) 

Output polyline… ช่ือและท่ีเก็บข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว (StreamT_StreamO) 

→เลือก OK  รอสักครู่ 
 

←ดังภาพ→ 
 

StreamO_Flow 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 



 
 

Geographic Information System: GIS 10 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

      
 
 

ผลลัพธ์ที่ได้   ช้ันข้อมูล Polyline→ StreamT_ StreamO 
 

     Display  
 

ช้ันข้อมูล StreamT_ StreamO จะปรากฏเส้นทางการไหลสะสมของน้้า ตามล้าดับช้ันของ
เส้นล้าน้้า โดยมีข้อมูลคุณลักษณะล้าดับช้ันของล้าน้้าปรากฏอยู่ท่ีตาราง Attributes หัว field ช่ือ 
Grid cod ท่ีแสดงเป็นค่าตัวเลขต้ังแต่ล้าดับท่ี 1..2..3.... ให้พิจารณาเลือกเฉพาะเส้นน้้าหลักโดยดูท่ีค่า
ตัวเลข Grid cod ซึ่งโดยท่ัวไปค่าตัวเลขท่ีมากกว่า 4 จะเป็นช้ันของเส้นล้าน้้าหลัก 

เมื่อได้ค่าข้อมูลท่ีต้องการให้สร้างช้ันข้อมูลเส้นทางน้้าใหม่ โดยวิธีการ Export Data  ดังภาพ 
 



 
 

Geographic Information System: GIS 11 

จดัท ำโดย : นำงสำวปวีณำ  เปรมเจริญ  นกัวชิำกำรแผนท่ีภำพถ่ำย ช ำนำญกำร                      
                  กลุม่บริกำรแผนท่ีและภำพถ่ำยออร์โธสี  ส ำนกัเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี    
                    http://www.lddservices.org/  

 
 
เมื่อได้ช้ันข้อมูลเส้นทางน้้า ให้ท้าการปรับเส้นให้ Smooth โดยใช้เครื่องมือ SmoothLine ดังภาพ 
 

 
 

 
 
หมายเหตุ  ข้อมูลช้ันข้อมูลพื้นท่ีลุ่มน้้า และช้ันข้อมูลการไหลสะสมของน้้าท่ีได้ ใช้แนวทางใน

การก้าหนดขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้้าย่อยหรือเขตพัฒนาท่ีดิน โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลเส้นช้ันความสูง 
(Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000 

 


