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การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ําในภาคเหนือตอนบน1 
 

ปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ2 และเมธี  เอกะสิงห3 
 

บทคัดยอ 

ลุมน้ํ า เปนหนวยแผนที่ที่นิยมนําไปใชประโยชนในการวางแผนการเกษตร  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากขอบเขตลุมน้ําเปนขอบเขตของระบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การฟนฟูทรัพยากรดินและ
การจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพตองอาศัยขอบเขตลุมน้ํายอย ตลอดจนเครือขายของลุมน้ํายอย เพื่อชวยในการระบุ
ลุมน้ําที่มีปญหาหรือเปนแหลงที่มาของปญหาซึ่งสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปาหมาย การ
กําหนดขอบเขตและเครือขายลุมน้ํายอยในอดีตเปนงานที่สิ้นเปลืองเวลา และไมมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน
ตามลักษณะและขอบเขตของปญหา รายงานนี้จะนําเสนอวิธีการพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุม
น้ํายอยและ       อุทกวิทยาในพื้นที่บางสวนของภาคเหนือตอนบนที่ครอบคลุมลุมน้ําแมขาน ซ่ึงเปนลุมน้ําสาขาของ
ลุมน้ําหลักปง ในจังหวัดเชียงใหม วิธีการสรางเครือขายลุมน้ําเริ่มจากการออกแบบผังโครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่ของ
เครือขายลุมน้ํายอยตามรูปแบบของ Unified Modeling Language (UML) จากนั้นนําขอมูลภูมิประเทศแบบจําลอง
ระดับความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) ที่สรางขึ้นจากเสนช้ันความสูง จุดระดับสูง และเสนทาง
น้ําของแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ทําการสรางโครงขายลําน้ํา จุดรวมน้ํา และขอบเขตลุมน้ํายอยใน
ระบบภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ไดใชระบบ Pfafstetter ในการจัดทําขอบเขตลุมน้ําและกําหนดรหัสของลุมน้ําอยางเปน
ลําดับช้ันจากลุมน้ําหลักถึงลุมน้ํายอย ทําใหการจัดเก็บขอมูลเครือขายลําน้ําและการกําหนดรหัสลุมน้ํายอยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสะดวกตอการเรียกใชฐานขอมูลภูมิสารสนเทศตามชื่อของลําน้ํา และเปนประโยชน
ตอการนําไปใชงานจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวม และการนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลอื่นในระบบสนับสนุนการ
วางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรตอไป 

 
คําสําคัญ:  GIS ลําดับลุมน้ํา การจัดการลุมน้ํา การจําแนกลุมน้ํา 
 
บทนํา 

“หนวยพื้นที่ลุมน้ํา” พัฒนาขึ้นจากฐานคิดการจัดการทรัพยากรแบบองครวม ซึ่งเปนการ
กําหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อสรางภาพรวมของระบบที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัยทาง    
ภูมิประเทศ ทรัพยากรกายภาพชีวภาพ การใชประโยชนที่ดิน และกระบวนการเศรษฐกิจสังคมของ
พื้นที่ (Montgometry et al., 1995; Adinarayana et al., 1995; Bishr and Radwan, 1995; 
Steiner et al., 2000; Aspinall and Pearson, 2000) “หนวยพื้นที่ลุมน้ํา” หนวยหนึ่งอาจ
ประกอบดวยลุมน้ําสาขาไดตั้งแต 1 ลุมน้ําขึ้นไป และภายใน 1 ลุมน้ําสาขาอาจประกอบดวยหลาย
ลุมน้ํายอย เปนลําดับชั้นลงไปเทาที่ตองการจะจําแนก ลุมน้ําจึงเปนหนวยพื้นที่พื้นฐานของการ

                                                  
1 สนับสนุนการวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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จัดการดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับความนิยมใชงาน (FAO, 1996; Adinarayana 
et al., 1999; Steiner et al., 2000; Khan et al., 2001; Randhir et al., 2001; กรมพัฒนาที่ดิน, 
2545) เพราะเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเพื่อนําไปสูปฏิบัติการที่รัดกุม ชัดเจน 
และมีมิติการใชขอมูลอธิบายอยางรอบดานมากกวาการกําหนดพื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง 
(Ziemer and Reid, 1997) ในขณะเดียวกันยังมีความยืดหยุนและสรางความมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการจัดการทรัพยากร 

การสรางขอบเขตลุมน้ําทําไดอัตโนมัติในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information 
System, GIS) โดยอาศัยขอมูลแบบจําลองระดับความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, 
DEM) และเพิ่มเติมความสอดคลองตอสภาพภูมิประเทศจริงของชั้นขอมูลที่จําลองขึ้นไดดวยขอมูล
เสนทางน้ําและแหลงน้ําอางอิง อยางไรก็ตามวิธีการกําหนดขอบเขตอัตโนมัติดังกลาวเปนเพียงการ
สรางชุดขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตลุมน้ําและขอมูลอุทกวิทยา แตไมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
พื้นที่ของระบบลุมน้ําอยางเปนรูปธรรมชัดเจน นอกจากนี้ขอบเขตลุมน้ําที่ไดจากการจําลองตองการ
การระบุชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปการกําหนดชื่อลุมน้ําทําไดจากการอาศัยชื่อของเสนทางน้ําอางอิง แต
เนื่องจากเสนทางน้ําอางอิงอาจมีความยาวพาดผานมากกวาหนึ่งลุมน้ํา เปนผลใหชื่อของลุมน้ําที่ได
ไมเปนชื่อเฉพาะ กลาวคือมีหลายลุมน้ําที่ใชชื่อเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนเมื่อนําขอมูลลุมน้ําไป
ใชประโยชน 

ดวยขอจํากัดของการจําลองขอบเขตลุมน้ําแบบอัตโนมัติดังกลาว ทําใหมีความจําเปนตอง
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา โดยการศึกษาในรายงานนี้เปนการกําหนดขอบเขตและ
จําแนกลุมน้ําในบริเวณลุมน้ําแมขานอันเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําหลักปงดวยระบบ Pfafstetter 
(Verdin, 1997;  Verdin and Verdin, 1999) ซึ่งเปนระบบกําหนดขอบเขตและจําแนกลุมน้ําที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานการอธิบายสภาพภูมิประเทศและความสัมพันธเชิงพื้นที่ของลุมน้ําเปาหมายกับลุมน้ํา
ขางเคียง (watershed topology) ผานปรากฏการณดานอุทกศาสตร ที่อาศัยขนาดและรูปราง 
(shape) ของพื้นที่รับน้ําและสภาพอุทกวิทยาของระบบเสนทางน้ําในพื้นที่เปนแกนสําคัญในการ
จําแนกลักษณะจําเพาะของลุมน้ํา รวมทั้งสรางความเปนลําดับชั้น (hierarchy) ใหกับลุมน้ําและชื่อ
เฉพาะของลุมน้ํา 

ระบบ Pfafstetter พัฒนาขึ้นในปค.ศ.1989 โดย Otter Pfafstetter วิศวกรชาวบราซิลที่
ทํางานในองคกรรัฐบาล Department Nacional de Obras de Seneamento (DNOS) ประเทศ
บราซิล ตอมา Verdin (1997) และ Verdin and Verdin (1999) ไดศึกษาและนําเสนอระบบ 
Pfafstetter เพื่อสนับสนุนงานการจัดการลุมน้ํา ซึ่งการจําแนกลุมน้ําในระบบ Pfafstetter ไดใช
หมายเลข 0 ถึง 9 ในการอางอิงเพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงพื้นที่ของลุมน้ํา โครงขายลําน้ํา และ
ตําแหนงของพื้นที่ตนน้ํา/ปลายน้ํา (upstream /downstream) โดยแตละหมายเลขมีลักษณะ
จําเพาะที่จัดแบงไดจากอุทกวิทยาของลําน้ํา 

 
วิธีการศึกษา 

การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ําประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก (1) 
การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (2) การจําลองขอบเขตและจําแนกลุมน้ําดวย
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ระบบ Pfafstetter  (3) การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสรางชุดขอมูลคุณสมบัติลุมน้ํายอย  และ (4) 
การสรางชุดขอมูลเครือขายลุมน้ํา ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการทํางานดังกลาวนี้ใชซอฟตแวร 
ArcGIS รุน 8.3 (ESRI, 2002), Arc Hydro (Maidment (ed.), 2002) และ Microsoft Visio 
Professional รุน 2002 เปนเครื่องมือในการทํางาน 

การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
การออกแบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศหรือ geodatabase เปนการกําหนดคุณลักษณะ

ของชั้นขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลอรรถาธิบายประกอบที่ตองการ ซึ่งในการศึกษานี้ไดใช UML เปน
เครื่องมือสําหรับการออกแบบโดยอาศัยการทํางานบนโปรแกรม Microsoft Visio แลวแปลงใหเปน
แฟมขอมูลประเภท XMI (XML Metadata Interchange) จากนั้นสรางเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่แบบ 
personal geodatabase ใน ArcGIS ดวย CASE Tools ในสวน schema wizard creation 
โครงสรางของ geodatabase ที่ไดจะมีองคประกอบตาง ๆ เชนเดียวกับที่ไดออกแบบและสรางไวใน
ผัง UML 

การจําลองขอบเขตและจําแนกลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter 
การจําลองขอบเขตและจําแนกลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter แบงการทํางานออกเปน 2 

ขั้นตอนหลักที่ประกอบดวย (1) การจัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําสําหรับเปนขอมูลตั้งตน
ในการสรางขอบเขตลุมน้ํา และ (2) การสรางชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ลุมน้ําและกําหนดรหัสดวยระบบ 
Pfafstetter  

1.  การจัดทําชุดขอมูลเชิงพื้นที่เครือขายลุมน้ําพื้นฐาน 
เนื่องจากระบบ Pfafstetter ตองการรายละเอียดของโครงขายลําน้ําที่สอดคลองกับสภาพ

พื้นที่จริงและตําแหนงจุดรวมน้ําที่เชื่อถือไดวาเปนจุดต่ําสุดที่มีน้ําไหลมารวมกัน จึงไดทําการสราง
ชุดขอมูลเครือขายลุมน้ําพื้นฐานแบบอัตโนมัติโดยใชขอมูล DEM รวมกับขอมูลเสนทางและแหลงน้ํา
อางอิงขนาดมาตราสวน 1:50,000 เพื่อใหชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําที่ไดจากการจําลองขอมูลลุมน้ํามี
ความตอเนื่องสอดคลองกับภูมิประเทศและแสดงทิศทางการไหลของน้ําไดชัดเจนมากขึ้น 

การจําลองขอบเขตลุมน้ําเริ่มตนจากการผนวกชั้นขอมูลเสนทางน้ําอางอิงเขาสู DEM ดวย
กระบวนการ stream burning ดวยเทคนิคที่พัฒนาโดย Hellweger (1997) จากนั้นจึงทําการสราง
ชั้นขอมูลทิศทางการไหลของน้ํา (flow direction) ชั้นขอมูลการรวมตัวของน้ํา (flow accumulation) 
และเสนทางน้ําจากชั้นขอมูลการรวมตัวของน้ําโดยไดระบุคาจํานวนกริดที่มีน้ําไหลมารวมกันที่ 500 
กริดเซลล พรอมทั้งสรางชั้นขอมูลโครงขายลําน้ําซึ่งเปนการกําหนดจุดเชื่อมตอเสนทางน้ําเพื่อสราง
ขอบเขตลุมน้ํายอย จากนั้นแปลงเปนชั้นขอมูลเวกเตอรอันประกอบดวยชั้นขอมูลลุมน้ํายอย 
โครงขายลําน้ํา และจุดรวมน้ําของลุมน้ํายอย เพื่อทําการสรางชุดเครือขายลุมน้ําดวยเครื่องมือใน 
Arc Hydro ผลลัพธที่ไดจากการสรางชุดเครือขายลุมน้ําคือจุดบรรจบของเสนทางน้ําและตําแหนง
พื้นที่รับน้ําของแตละลุมน้ํายอย ขอมูลดังกลาวนี้จะถูกนําไปใชในขั้นตอนตอไป 

2.  การสรางช้ันขอมูลเชิงพื้นที่ลุมน้ําและจําแนกอันดับช้ันดวยระบบ Pfafstetter 
กระบวนการสรางขอมูลในขั้นตอนนี้ (ภาพที่ 1) เริ่มตนดวยการคัดเลือกจุดรวมน้ําจากชุด

เครือขายลุมน้ําพื้นฐานที่สรางไวในขางตน เพื่อนําไปใชสรางขอบเขตลุมน้ําตามเงื่อนไขของระบบ 
Pfafstetter โดยทําการกําหนดเสนทางน้ําสายหลัก (main stream) ในพื้นที่จากชั้นขอมูลโครงขาย
ลําน้ําพื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลอางอิงสําหรับระบุลําน้ําสาขา (tributary) จากนั้นทําการตรวจสอบวามี
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ลําน้ําสาขาใดที่ไหลบรรจบกับลําน้ําสายหลักดวยฟงกชันใน GIS แลวเลือกเฉพาะจุดรวมน้ําของลํา
น้ําสาขาที่ไหลบรรจบลงน้ําสายหลักที่มีปริมาณน้ํามากเปนอันดับที่ 1-4 ดวยคาสะสมน้ํา ในสวน
ของลําน้ําสายหลักใหเลือกจุดรวมน้ําที่มีคาสะสมน้ําสูงสุด โดยทั่วไปแลวจุดที่น้ํามาบรรจบกันบนลํา
น้ําหลักจะไดรับน้ําจากจุดรวมน้ําตั้งแต 2 จุดขึ้นไป ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวทําใหไดจุดรวมน้ําอีก 4 
จุดบนลําน้ําสายหลัก นําจุดรวมน้ําที่ไดไปใชในการกําหนดขอบเขตลุมน้ํารวมกับชั้นขอมูลทิศทาง
การไหลของน้ําที่ไดสรางไวในขั้นตอนเตรียมชุดเครือขายลุมน้ําพื้นฐาน แลวกําหนดรหัสลุมน้ําโดย
อาศัยขอมูลคาสะสมน้ําและตําแหนงพื้นที่รับน้ํา 

 

 
 
ภาพที่ 1   แผนภาพแสดงขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและจําแนกลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter 
 

การจําแนกอันดับชั้น (order) ของลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter ดําเนินการโดยพิจารณา
จากคาสะสมน้ํา ณ จุดรวมน้ําที่ตั้งอยูบนลําน้ําสายหลักและบนลําน้ําสาขา ทั้งนี้กําหนดใหลุมน้ํา
ของลําน้ําสายหลักที่มีคาสะสมน้ําสูงสุดเปนลุมน้ําอันดับที่ 1 สวนลุมน้ําที่มีคาสะสมน้ํามากนอย
ลดหล่ันกันลงมากําหนดใหเปนอันดับที่ 3 5 7 และ 9 ตามลําดับ  ถาเปนลุมน้ําของลําน้ําสาขา ให
พิจารณาจากตําแหนงพื้นที่รับน้ํา โดยเรียกวาลุมน้ําอันดับที่ 2 ถาลุมน้ํานั้นมีความเปนพื้นที่รับน้ํา
มากที่สุด และมีจุดบรรจบน้ํารวมกับลุมน้ําอันดับที่ 3 ที่กําหนดไวแลวในขางตน ในขณะที่ลุมน้ํา
อันดับที่ 4 เปนลุมน้ําที่มีความเปนพื้นที่รับน้ํารองลงมาและมีจุดบรรจบน้ํารวมกับลุมน้ําอันดับที่ 5 
สวนลุมน้ําอันดับที่ 6 มีจุดบรรจบน้ํารวมกับลุมน้ําอันดับที่ 7 ลุมน้ําจะถูกกําหนดเปนลุมน้ําอันดับที่ 
8 หากเปนลุมน้ําที่มีความเปนพื้นที่รับน้ํานอยที่สุดในบรรดาลุมน้ําบนลําน้ําสาขาและมีจุดบรรจบน้ํา
รวมกับลุมน้ําบนลําน้ําหลักอันดับที่ 9  กรณีที่พบวาลุมน้ําใดไมมีความสัมพันธกับพื้นที่ลุมน้ํา
ดังกลาวขางตนในแงการสงน้ํารับน้ํา ใหกําหนดเปนอันดับช้ัน 0 

การจําแนกอันดับสําหรับลุมน้ําในลําดับชั้น (hierarchy) ที่ต่ําลงไปดําเนินการเชนเดียวกับ
กระบวนการที่กลาวในขางตน โดยอาศัยขอบเขตลุมน้ําที่กําหนดขึ้นจากลําดับชั้นสูงกวาเปนกรอบ
อางอิง และหากภายในลุมน้ําดังกลาวยังคงมีลําน้ําสาขา ก็ทําการสรางตอไปในระดับที่ละเอียดขึ้น
จนกระทั่งปรากฏจุดรวมน้ําหรือเสนทางน้ําเพียงหนึ่งเดียว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาไมมีลําน้ําสาขา
แลว นอกจากนี้ไดทําการระบุชื่อลุมน้ําดวยชื่อเสนทางน้ําอางอิงที่ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ โดย
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อาศัยวิธีการซอนทับช้ันขอมูลระหวางขอบเขตลุมน้ําและเสนทางน้ําอางอิง เพื่อเปนขอมูลอีกชุดหนึ่ง
ที่ใชส่ือสารกับสาธารณชน 

การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เพ่ือสรางชุดขอมูลคุณสมบัติลุมน้ํายอย 
เมื่อสรางขอบเขตลุมน้ําและขอมูลอุทกวิทยาเสร็จแลว ไดทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่รวมกับ

ชั้นขอมูล DEM การใชประโยชนที่ดิน หมูบาน ระบบชลประทาน และชั้นขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางขอมูลคุณสมบัติของลุมน้ํายอย ไดแก ระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง สภาพความลาด
ชันของพื้นที่ สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกที่ใชน้ําชลประทาน สัดสวน
พื้นที่ถูกรบกวน และความหนาแนนของประชากรในลุมน้ํายอย 

การสรางชุดขอมูลเครือขายลุมน้ํา 
ชุดขอมูลเครือขาย (network) เปนขอมูลที่จําลองความสัมพันธระหวางวัตถุเชิงพื้นที่และ

ทิศทางการเคลื่อนตัวของวัตถุ (Booth et al., 2002) โดยอาศัยโครงสรางความสัมพันธระหวางวัตถุ
เชิงพื้นที่ในชุดขอมูลเครือขาย (Zeiler, 1999) อันประกอบดวยชั้นของวัตถุ (feature class) ที่
เรียกวา edge network features และ junction network features ซึ่งเปนวัตถุเชิงพื้นที่ประเภทเสน 
(line) และจุด (point) ตามลําดับ โดยที่ edge network features เชื่อมตอกันไดดวย junction 
network features ชุดขอมูลเครือขายลุมน้ําสรางขึ้นจากการจําลองทิศทางการไหลของน้ําที่ไหลจาก
ที่ สูงลงที่ต่ําและบรรจบกันที่จุดหนึ่งๆ  ซึ่งการไหลของน้ําสามารถอธิบายไดดวยชั้นขอมูล 
hydroJunction (point), hydroEdges (line) และชุดขอมูลความสัมพันธ (relationship) ระหวาง 
hydroJunction กับขอบเขตลุมน้ํา สําหรับชั้นขอมูลที่นํามาใชในการสรางชุดเครือขายลุมน้ํา ไดแก 
ขอบเขตลุมน้ํา โครงขายลําน้ํา และจุดรวมน้ํา โดยอาศัยการทํางานของ hydro network generation 
ใน Arc Hydro 

 
ผลการศึกษา 

ผัง UML และโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ผัง UML ในภาพที่ 2 แสดงโครงสรางฐานขอมูลของลุมน้ําที่จําแนกตามระบบ Pfafstetter 

โดยใช feature class ประเภท polygon แสดงขอบเขตลุมน้ําระดับตางๆ รวมถึงแหลงน้ําอางอิง 
สวนจุดรวมน้ําของลุมน้ําระดับตาง ๆ และโครงขายลําน้ําจัดเก็บดวย feature class ประเภท point 
และ line ตามลําดับ ขอมูลอรรถาธิบายไดรับการจัดเก็บในรูปแบบตาราง และความสัมพันธระหวาง
ขอมูลจัดเก็บดวยชุดความสัมพันธ 
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ภาพที่ 2   ผัง UML และโครงสรางของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 
 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 

สําหรับการจําลองและจําแนกลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter ในลําดับชั้นระดับลุมน้ําหลัก 
(basin) และลุมน้ําสาขา (watershed) ไดอางอิงดวยรหัสกํากับที่ปรากฏในโครงสรางขอมูลวางแผน 
การใชที่ดนิของกรมพัฒนาที่ดิน (2542) ซึ่งรหัสกํากับลุมน้ําสาขาแมขานคือ “0608” ตัวอยางในภาพ
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ที่ 3(ก) แสดงขอบเขตลุมน้ําที่ไดจากการจําลองดวยระบบ Pfafstetter โดยเริ่มนับลําดับชั้นของลุม
น้ําระดับที่ 1 จากลุมน้ําหลักปง ระดับที่ 2 คือลุมน้ําสาขาแมขาน และลุมน้ํายอยระดับที่ 3 4 5 6 
และ 7 นอกจากนี้ความสัมพันธของลุมน้ําระดับตาง ๆ ในระบบ Pfafstetter สามารถเห็นไดชัดเจน
จากโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่ไดจัดทําผานการออกแบบดวย UML (ภาพที่ 3 (ข)) 

 

 
 

(ก) ขอบเขตลุมน้ําระดับตาง ๆ ที่ทําการจําลองและจําแนกอันดับช้ันดวยระบบ Pfafstetter 
  

 
 

(ข) ความสัมพันธระหวางระดับของลุมน้ําผานโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 

ภาพที่ 3   ขอบเขตลุมน้ําระดับตาง ๆ ในระบบ Pfafstetter และความสัมพันธระหวางระดับของลุม
น้ําผานโครงสรางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
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รหัสกํากับลุมน้ําหรือ code ที่ไดจากการจําแนกอันดับชั้นลุมน้ําดวยระบบ Pfafstetter 
นอก จากจะแสดงนัยความสัมพันธเชิงพื้นที่ในการเปนพื้นที่ใหน้ํา-รับน้ําดวยหมายเลข 0 ถึง 9 ยัง
สามารถใชอางอิงถึงระดับขอบเขตของหนวยลุมน้ํายอยโดยการเรียงตัวเลขที่แสดงถึงอันดับชั้นใน
ระดับตาง ๆ ตอกัน เชน ลุมน้ํา 060842 เปนลุมน้ําแมสาป ซึ่งครอบคลุมลําน้ําแมสาปที่ไหลบรรจบ
กับน้ําแมสะเมิง หรือเปนลุมน้ํายอยอันดับชั้นที่ 2 ภายในลุมน้ําแมสะเมิง (06084) บริเวณพื้นที่ลุม
น้ําสาขาแมขาน (0608) ผลจากการอางอิงไดดังกลาวทําใหเกิดชื่อเฉพาะ (unique) ของลุมน้ํายอยที่
เปนขอสนเทศ (information) สําหรับอธิบายบทบาทและตําแหนงของลุมน้ําในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่ง
ลุมน้ําที่ไดการจําลองโดยไมอาศัยระบบ Pfafstetter จะไมปรากฏรายละเอียดดังกลาวนี้ 

สําหรับขอมูลคุณสมบัติลุมน้ํายอยที่ไดจากการวเิคราะหเชิงพื้นที่ไดทําการจัดเก็บในตาราง
อรรถาธิบายของขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตลุมน้ํา ซึ่งสามารถเรียกแสดงเปนแผนที่ไดดวยดังภาพที่ 4(ก) 
สวนองคประกอบของชุดเครือขายลุมน้ําที่สรางขึ้นจากขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตลุมน้ําในระบบ 
Pfafstetter และการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูเครือขายแสดงดังภาพที่ 4(ข) 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 4   (ก) ตัวอยางขอมูลคุณสมบัติของลุมน้ํายอย และ (ข) ชุดขอมูลเครือขายลุมน้ํา 
 
การใชประโยชนระบบภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํา 

ระบบภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ําที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร ดังเชนการใชชุดขอมูลเครือขายลุมน้ําในการวิเคราะหเชิงพื้นที่กรณี
โอกาสเกิดความขัดแยงดานการใชน้ําดานการเกษตร หรือการระบุลุมน้ําที่เปนแหลงกําเนิดตะกอน
ในอางเก็บน้ํา นอกจากนี้แลวระบบภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ํายังเปนประโยชนตอการจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อการจัดการลุมน้ํา ซึ่งเปนขั้นตอนการวางแผนกอนเขาจัดการลุมน้ําที่ชวยใหการ
จัดการลุมน้ําประสบความสําเร็จและตอบสนองตอการแกปญหาภายใตวงจํากัดในเรื่องงบประมาณ
อยางมีประสิทธิผล ขอมูลดังกลาวนี้ชวยใหผูที่ทําการจัดการลุมน้ําทราบวาตองดําเนินการหรือ
จัดการกับพื้นที่ใดกอนจึงจะสามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีและสอดคลองกับศักยภาพที่มีอยู 
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ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ําไดพัฒนาขึ้นโดยออกแบบโครงสรางฐานขอมูล
ประเภท geodatabase ดวย UML จากนั้นจึงสรางชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตลุมน้ําและขอมูล   อุทก
วิทยาแบบอัตโนมัติใน GIS จากขอมูล DEM รวมกับชั้นขอมูลเสนทางน้ําและแหลงน้ําอางอิงใน
มาตราสวน 1:50,000 โดยอาศัยระบบ Pfafstetter ผลการจําลองขอบเขตลุมน้ํายอยพบวาสามารถ
ทําใหเกิดลุมน้ําได 8 ระดับ โดยนับรวมระดับลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา และลุมน้ํายอยภายในลุมน้ําอีก 
6 ระดับ หนวยลุมน้ําที่เล็กที่สุดเริ่มตนที่คาสะสมน้ําที่จุดรวมน้ํามากกวา 500 กริดเซลล ลุมน้ําที่ได
จากการจําลองดังกลาวสามารถอางอิงถึงกันไดจากการกําหนดรหัสที่นําอันดับชั้นซึ่งกํากับดวย
หมายเลข 0 ถึง 9 เรียงตอกันตามลําดับชั้น ผลดังกลาวทําใหเกิดชื่อเฉพาะสําหรับแตละลุมน้ํายอย 
ซึ่งเปนขอสนเทศสําหรับการอธิบายบทบาทและตําแหนงลุมน้ําในเชิงเปรียบเทียบ สําหรับระบบที่
พัฒนาขึ้นใชขีดความสามารถในการวิเคราะหเชิงพื้นที่และการวิเคราะหระบบเครือขายใน ArcGIS 
ทําใหสามารถผลิตซ้ําไดอยางเปนระบบ และสามารถจัดทําขอมูลคุณสมบัติของลุมน้ํายอยไดจาก
การวิเคราะหเชิงพื้นที่รวมกับชั้นขอมูล DEM การใชประโยชนที่ดิน หมูบาน และระบบชลประทาน 
ซึ่งไดจัดเก็บเปนขอมูลอรรถาธิบายของชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ลุมน้ํา ชุดขอมูลตาง ๆ ที่สรางขึ้นไดรับการ
จัดเก็บในฐานขอมูลประเภท geodatabase พรอมทั้งไดจัดทําคําอธิบายรายละเอียดสังเขป 
(metadata) ของชุดขอมูล ระบบภูมิสารสนเทศเครือขายลุมน้ําดังกลาวนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร ดังเชนการใชชุดขอมูลเครือขายลุมน้ําในการ
วิเคราะหเชงิพื้นที่กรณีโอกาสเกิดความขัดแยงดานการใชน้ําดานการเกษตรหรือการระบุลุมน้ําที่เปน
แหลงกําเนิดตะกอนในอางเก็บน้ํา นอกจากนี้ผลจากการพัฒนาวิธีการสรางฐานขอมูลสามารถ
นําไปใชสนับสนุนงานจัดลําดับความสําคัญลุมน้ํายอย 
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