
    การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดแพร่  
Application of Geo-informatics Technology to produce the slope map of Phrae province. 
นางสาวปวีณา  เปรมเจริญ และ จ่าสิบเอกราชวัลย์  กันภัย  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
ความลาดชัน (Slope ) ของพื้นท่ี เป็นข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท้ังในด้านการจัดการทรัพยากรดินและท่ีดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ด้านการวางแผนป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ธรณีพิบัติ  ด้านการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ การสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้ า การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบชลประทาน  โดยเฉพาะ
การด าเนินแผนงานและโครงการต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ด้านการส ารวจและจัดท าแผนท่ีดิน การส ารวจ
ออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
การประเมินความความสามารถในการกักเก็บน้ า การชะล้างพังทลายของดิน รวมท้ังการส ารวจออกแบบ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
 ในห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนท่ีและ/หรือช้ันข้อมูลความชันของพื้นท่ีเฉพาะบริเวณท่ีต้องการใช้งานตามแผนงาน
หรือโครงการ โดยด าเนินการวิเคราะห์และจ าแนกช้ันความลาดชันตามรูปแบบ วิธีการ เงื่อนไข และ
ข้อก าหนดทางเทคนิคของหน่วยงานหรือโครงการเท่านั้น ซึ่งเป็นผลท าให้ในปัจจุบันยังไม่มีแผนท่ีความชัน
ของพื้นท่ีท่ีจัดท าขึ้นจากข้อมูลท่ีมีความละเอียดถูกต้อง ภายใต้ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัดแพร่ส าหรับใช้งาน  
 ผู้จัดท า ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการ
จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดแพร่ เป็นพื้นท่ีน าร่อง 
เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ท่ีลอนลาดและท่ีราบลุ่ม โดยสภาพพื้นท่ีดังกล่าวเป็นตัวแทน
ของความลาดชันครบถ้วนทุกช้ันความลาดชัน อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีต้นน้ าซึ่งประสบปัญหาด้านการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ในขั้นรุนแรงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในการด าเนินการในครั้งนี้ 
ผู้จัดท าได้น าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (Global 
Navigation Satellite System : GNSS) การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing: RS )และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System : GIS ) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM)  
ตามหลักแนวคิดการวิเคราะห์ความลาดชันทางอุทกวิทยา (Hydrologic Slope) โดยพิจารณาตามทิศทางการ
ไหลของน้ า แล้วน าผลท่ีได้มาท าการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify)  ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การ
จ าแนกช้ันความลาดช้ันเพื่อการพัฒนาท่ีดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า ร่วมกับการส ารวจ รังวัด ตรวจสอบ
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สภาพความลาดชันในภูมิประเทศ ส าหรับน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าและปรับปรุงแผนท่ีแสดงความลาดชัน
ของพื้นท่ีให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี เพื่อให้หน่วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน
และหน่วยงานอื่นๆน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดแพร่ จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของ
พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 

2. เพื่อจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีและรายงานสภาพความลาดชันและข้อมูล
พื้นฐานทางกายภาพของจังหวัดแพร่ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนที่แสดง
ความลาดชันของพื้นท่ีของแต่ละจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบพกพา กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) และ
เครื่องพิมพ์แผนท่ี (Plotter)  

2. ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดค าส่ัง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์
วินโดวส์ ไมโครซอฟท์ออฟฟิต โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 

1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.4.1 การรวบรวมแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ีและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแพร่ ได้แก่ 

1) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 โครงการจัดท าแผนท่ีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ 

3) ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มาตรส่วน 1:10,000 จาก ส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนท่ี  

4) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 จาก กรมแผนท่ีทหาร 
5) ช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง ปี พ.ศ.2556 จาก กรมการปกครอง  
6) ช้ันข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.2559 จากกองนโยบายแผน    

การใช้ท่ีดิน  
7) ช้ันข้อมูลแผนท่ีกลุ่มชุดดิน จากส านักส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  
8) สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
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9) สภาพท่ัวไป ลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
10) ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 
11) ข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ีย กรมอุตุนิยมวิทยา  
12) ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากการส ารวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูลสภาพพื้นท่ี สภาพการใช้ท่ีดิน และขอบเขตของพื้นท่ีท่ีทีการเปล่ียนแปลงความลาดของพื้นท่ี 
ไปจากเดิม 

1.4.2. การจัดการข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตรส่วน 1:4,000  ให้อยู่ในรูปแบบท่ี
ก าหนดและพร้อมใช้งาน 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วน ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เช่ือมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลผืนเดียวกัน 
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.4.3 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดแพร่ จากแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะได้ช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี 
โครงสร้างแบบราสเตอร์ (Raster) รูปแบบไฟล์ประเภท IMG 

1.4.4 จัดท าช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี จังหวัดน่าน ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) โครงสร้างแบบเวกเตอร์ (Vector) ประเภทพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) และข้อมูลตาราง
คุณลักษณะ (Attribute) รูปแบบไฟล์ประเภท Shape file 

1.4.5 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโดยการอ่านแปลข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ร่วมกับการส ารวจข้อมูลในภูมิประเทศ 

1.4.6 ส ารวจ รังวัดและตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อ
ความลาดชันของพื้นท่ีภายหลัง ปีพ.ศ.2545     

1.4.7 ปรับปรุงช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ีให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
ปัจจุบัน  

1.4.8 จัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีและรายงานสภาพความลาดชันและข้อมูล
พื้นฐานทางกายภาพของจังหวัดน่าน 

1.5 ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของ

พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาท่ีดิน พบว่า จังหวัดแพร่ มีสภาพพื้นท่ีสูงชันมาก มีพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยมีความลาดชันของ
พื้นท่ีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 897,808 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมา
ได้แก่ พื้นท่ีสูงชัน โดยมีความลาดชันของพื้นท่ี 35-50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 858,326ไร่ หรือ  คิดเป็นร้อยละ 
21.18 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีสูงชันปานกลาง โดยมีความลาดชันของพื้นท่ี 20-35 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 
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755,250 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ18.64 ของพื้นท่ีจังหวัด   พื้นท่ีราบถึงค่อนข้างราบเรียบ โดยมีความลาดชัน
ของพื้นท่ี 0-2 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 433,823 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.71 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีมีความลาด
ชันเล็กน้อย โดยมีความลาดชันของพื้นท่ี 5-12 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 421,328 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 
ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีมีความลาดชันสูง โดยมีความลาดชันของพื้นท่ี 12-20 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 401,633 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.91 ของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีมีความลาดชันสูง โดยมีความลาดชันของพื้นท่ี 2 -5 
เปอร์เซ็นต์ จ านวน 283,768 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นท่ีจังหวัด  

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดแพร่ 
 

ความลาดชันพื้นที่ เนื้อที ่ ร้อยละของ
พื้นที่จังหวัด ชั้นความลาดชัน ร้อยละความลาดชัน ตารางกิโลเมตร ไร่ 

A 0 - 2 694.12 433,823 10.71 

B 2 - 5 454.03 283,768 7.00 

C 5 - 12 674.13 421,328 10.40 

D 12 - 20 642.61 401,633 9.91 

E 20 - 35 1,208.40 755,250 18.64 

F 35 - 50 1,373.32 858,326 21.18 

G มากกว่า 50 1,436.49 897,808 22.16 
รวมพื้นที่ 6,483.10 4,051,936 100 

2. การจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในรูปแบบของเอกสารแผนท่ีพร้อมพิมพ์ (Phrae_map.pdf) มาตราส่วน 1: 800,000 และช้ันข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS layer *.shp) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  แผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีจังหวัดแพร่ 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
16.1 กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีแผนท่ีและ

ช้ันข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี พร้อมรายงานสภาพความลาดชันและข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพของจังหวัด
แพร่ท่ีมีความละเอียด ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนบริหาร
จัดการเชิงพื้นท่ี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี  

1.6.2 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี และผู้ท่ีสนใจ ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
หรือน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท าจัดท าแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีของจังหวัดอื่นๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ ต่อไป 
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1.7 ข้อเสนอแนะ 

1. แผนท่ีและช้ันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนกช้ันความ
ลาดชันนั้น ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลท่ีมีความละเอียดความถูกต้องเชิงต าแหน่งให้
เป็นไปตามมาตรฐานแผนท่ีท่ีต้องการผลิตหรือจัดท าขึ้น  

2. ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข(DEM) ความละเอียดจุดภาพ  5x5 เมตร ท่ีน ามาใช้เป็น
ข้อมูลหลักในการวิเคราะห์และจ าแนกช้ันความลาดชันของพื้นท่ี ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเมื่อปี 
พ.ศ.2545-2546 นั้น ผู้ด าเนินการควรมีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศในปัจจุบัน และท าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

    
ภาพท่ี 2  การท าเหมืองแร่ โดยการการระเบิดหิน ขุดหน้าดิน หรือการปรับสภาพพื้นท่ีท าให้ความลาดชัน
 ของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสภาพพื้นท่ีเมื่อปี 2545 
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ภาพที่ 3 การขุดหน้าดินและการถมพื้นท่ีท่ีท าให้ความลาดชันของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

3. ควรมีการประเมินคุณภาพแผนท่ีแสดงความลาดชันของพื้นท่ีของแต่ละจังหวัดโดยวิธีการ
ตรวจประเมินความครบถ้วนและถูกต้องรูปลักษณ์และโครงสร้างของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีโดยการรังวัดในภูมิประเทศเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงความถูกต้องของแผนท่ี
แสดงความลาดชันดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมั่น ส าหรับหน่วยงาน
ท่ีน าข้อมูลและแผนท่ีไปใช้ประโยชน์ ต่อไป 

------------------------------- 

ประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาท่ีดินขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” 
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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