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อุปกรณ์และวBธCการ 
 

อุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์กใบขຌอมูลภาคสนาม 
 

 แ.  ขใมทิศ ิhand compassี 
 โ.  ทปวัดระยะ ิmeasuring tapeี 
 ใ.  ครืไองระบุพิกัดภูมิศาสตร์ ิGPSี 
 ไ.  กลຌองถายภาพ ิdigital cameraี 
 5.  บบบันทึกขຌอมูล ิdata sheetี 
 ๆ.  อุปกรณ์ครืไองขียน (stationary) 
 ็.  อุปกรณ์จัดกใบตัวอยางดิน (soil core) 
 8.  มีด จอบ สียม ิknife, hoe, swarm) 
 
อุปกรณ์ส านักงาน  
 

1. ครืไองคอมพิวตอร์ (computer) 
2. บบจ าลอง InVEST (InVEST model software) 
3. ปรกรม ArcGIS (ArcGIS software) 
4. บบจ าลองความสูงชิงลข (digital elevation model : DEM) 
5. ผนทีไการ฿ชຌประยชน์ทีไดินหรือสิไงปกคลุมดิน (land use land cover digital map) 
6. ครือขายอินตอร์นใต  (internet network) 
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วBธCการ 
 

 บบจ าลอง InVEST วอร์ชัไน ใ.โ จะก าหนดปัจจัยละรูปบบของขຌอมูลทีไตຌองน าขຌา ดย
ชัๅนขຌอมูลตางโจะถูกจัดตรียมดຌวยปรกรม ArcGIS ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌวอร์ชัไน แเ.ใ ขຌอมูลทีไตຌอง
฿ชຌประกอบดຌวย 
 
 แี ขຌอมูลปริมาณนๅ าฝนฉลีไย ฿ชຌขຌอมูลทุติยภูมิทีไ ดาวน์หลดจาก www.worldclim.org ป็น
ขຌอมูลปริมาณนๅ าฝนสะสมฉลีไยรายดือนระหวางปี ค.ศ. แ้5เ-โเเเ ป็นขຌอมูล ESRI grids มีความ
ละอียด ใเ arc-seconds หรือประมาณ แ กิลมตร ตຌอง฿ชຌ ArcGIS ปลง฿หຌป็นปริมาณนๅ าฝน
สะสมฉลีไยรายปี ดຌวยค าสัไง raster calculation ดยบันทึกเวຌ฿นบบ raster file 
 

 โี ขຌอมูลคาฉลีไยอຌางอิงการคายระหยรายปี อຌางอิงดย฿ชຌสมการทีไดัดปลงมาจากสมการ
ของฮาร์กรีฟิmodified-hargreaves equation) ดย Droogers and Allen (โเเโี ดังนีๅ 
  ETo = เ.เเแใ⋅เ.ไเ่RA⋅(Tavg+แ็ี⋅ิTD−เ.เแโใP)เ.็ๆ 
  ดยทีไ  ETo   คือ คาการคายระหยอຌางอิง ิmm./day) 
          RA    คือ คาการรับรังสีจากดวงอาทิตย์ 
          Tavg   คือ คาอุณหภูมิฉลีไยรายวัน 
          TD    คือ คาความตางของอุณหภูมิสูงสุดละตไ าสุด 
           P     คือ คาปริมาณนๅ าฝนสะสมรายดือน 
  ขຌอมูล Tavg ละ TD สามารถดาวน์หลดเดຌจาก  www.worldclim.org เดຌชนกัน  
ป็นขຌอมูลอุณหภูมิฉลีไย อุณหภูมิสูงสุด ละอุณหภูมิตไ าสุดรายดือนระหวางปี ค.ศ. แ้5เ-โเเเ ป็น
ขຌอมูล ESRI grids มีความละอียด ใเ arc-seconds ชนดียวกับขຌอมูลปริมาณนๅ าฝนสะสมฉลีไย ฿น
สวนของคา RA สามารถค านวณเดຌจาก ตาราง Extraterrestrial Radiation Calculator ดยอาศัย
หลักการทีไวาคาการรับรังสีจากดวงอาทิตย์ปรผันตามคา ละติจูดิ latitude) ทีไปลีไยนเป ราจึง
สามารถสรຌาง RA raster file ขึๅนมาเดຌ ดຌวยปรกรม ArcGIS ดยริไมจากการสรຌาง shape file ดຌวย
ค าสัไง create fishnets ดยลือก template จาก layer อุณหภูมิตัว฿ดตัวหนึไง ละ฿หຌมีจ านวนของ 
column พียง แ สวนจ านวนของ row ขึๅนอยูกับความหมาะสมิ฿นทีไนีๅ฿สคา โเ ท า฿หຌตละชวง
ละติจูดหางกันประมาณ แ.ๆ ลิปดาี ฿นตาราง attribute ฿หຌพิไม field ขຌามา โ field คือ id ฿หຌระบุ 
แ-โเ ละ field ชืไอ latitude ดยท าการ calculate geometry ฿หຌทากับ y คา latitude ทัๅง โเ 
คา จะถูกน าเป฿ส฿นตาราง Extraterrestrial ทีละคาพืไอค านวณคา RA รายดือน ลຌวคัดลอกเปวาง
เวຌ฿นเฟล์ excel มืไอ฿สครบทุกคาลຌวจะท าการ join ขຌากับ attribute ของ RA shape file ลຌวจึง
จะ export ออกเปป็น raster file ทีละดือนจนครบ แโ ดือน ลຌวจึงน าเปสรຌางป็น ETo raster 
บบรายดือน ดຌวยค าสัไง raster calculation ดย฿ชຌ สมการทีไดัดปลงมาจากสมการของฮาร์กรีฟ 
มืไอเดຌ ETO ครบทุกดือน ฿หຌรวม raster ทัๅง แโ ดือนขຌาดຌวยกันดຌวย raster calculation อีกครัๅง 
จะเดຌ ETO raster file บบรายปี 
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ตารางทC่ 1 extraterrestrial radiation calculator table 
 

 
 
 ใี การ฿ชຌประยชน์ทีไดินละสิไงปกคลุมดินิland use/land cover; LULC) ฿ชຌการปล
ตีความจากภาพถายดาวทียม Landsat TM5 ิโเแ5ี ของศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศิสุราษฎร์
ธานีี ซึไงจ านกประภทการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ออกป็น ใ ประภท เดຌก ป่าดิบชืๅน พืๅนนๅ า ละอืไนโ 
ิสวนผลเมຌ สวนยางพารา ละสวนปาล์มนๅ ามันี ดยตຌองจัดขຌอมูล฿หຌอยู฿นรูปบบ raster file ทีไมี 
field ฿น attribute อยางนຌอย โ field ทีไสดงชืไอรูปบบการ฿ชຌประยชน์ ิLULC_desc) ละ รหัส
ของรูปบบการ฿ชຌประยชน์ ิlucode) 
  
 ไี ขຌอมูลความลึกจ ากัดของรากิRoot restricting layer depth) คือ ความลึกดินทีไการงอก
ของรากถูกยับยัๅงดยลักษณะทางกายภาพหรือทางคมี ความลึกจ ากัดของรากเดຌมาจากผนทีไดิน ถຌา
เมมีความลึกจ ากัดของรากตามชนิดของดิน กใสามารถ฿ชຌความลึกของดินทนเดຌดยการศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌ
วิธีการขุดหลุมดิน จ านวน ไ่ หลุม กระจายครอบคลุมทัๅงพืๅนทีไ พืไอวัดความลึกจากผิวดินถึงชัๅนหิน
ิรากถูกยับยัๅงดยลักษณะทางกายภาพี 
  มดลตຌองการขຌอมูลทีไป็น raster file ตจากขຌอมูลทีไเดຌมีคาพิกัดละความลึก
ิsoildepth) ฿นตละจุด จึงท าออกมาป็น vector กอนจะปลงป็น raster ฿ชຌค าสัไง Interpolation 
฿นปรกรม ArcGIS ดยตัๅงคา value ป็น soildepth 
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ภาพทC่ 8 ทีไตัๅงหลุมดินละการขุดวัดความลึกดิน 
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ตารางทC่ 2 พิกัดหลุมดินละความลึกทีไรากถูกยับยัๅงดຌวยลักษณะทางกายภาพ 
 

 
 
 5ี ปริมาณนๅ าทีไพืชน าเป฿ชຌเดຌ ิplant available water content; PAWC) ค านวณจาก
ครงสรຌางดิน ดยตຌองขุดหลุมดินตามจ านวนประภทการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน พืไอน าดินขຌาตรวจ฿น
หຌองปฏิบัติการพืไอหา ปอร์ซในต์ของ sand, silt, clay ละ organic matter ลຌวน าคาทีไเดຌ เป฿ส
฿นสมการ soil water characteristic equation (Saxton and Rawls, โเเๆี ซึไงอยู฿นรูปบบของ
ตาราง excel หลังจากนัๅน น าคา plant available ทีไค านวณเดຌ เป฿ส฿น attribute ของขຌอมูลการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดิน ิLULC.shp) ดยพิไม field ชืไอ pawc เวຌ฿สตัวลขทีไเดຌมา฿หຌตรงตามประภทการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดิน ลຌวจึงปลงเฟล์ออกเปป็น raster file ดยตัๅงคา value ฿หຌป็น pawc 

no x y soil_depth no x y soil_depth

1 457364 998798 1200 25 484299 1036421 2330

2 457839 1004289 1900 26 484340 1036060 1450

3 450052 1003551 1100 27 484317 1029531 3560

4 451774 996548 1800 28 484313 1029542 2340

5 477303 984051 1800 29 484397 1029558 1210

6 444584 1009402 1220 30 485187 1029093 2940

7 441620 1020395 1400 31 485422 1029753 3220

8 479729 1083185 1830 32 474788 990516 360

9 478142 1078822 1560 33 476518 997233 370

10 486039 1090553 1340 34 474177 1003189 400

11 481733 1085482 1555 35 467582 1004755 1240

12 481491 1085469 500 36 467383 997893 2400

13 474873 1071527 1260 37 466210 990097 930

14 471263 1072905 770 38 458230 992139 3610

15 463765 1071084 3100 39 456208 1008452 1680

16 489114 1082471 1800 40 460989 1013440 1390

17 472679 1064638 1835 41 454479 1015260 1380

18 492001 1082409 3000 42 454755 1024021 950

19 490540 1077584 1540 43 459830 1019091 260

20 486198 1049583 1920 44 463321 1008871 1250

21 486122 1049588 1520 84 476270 990992 570

22 483309 1041739 1320 99 480344 992551 780

23 483574 1041372 4200 100 481832 994699 450

24 484236 1036618 2700 101 482187 996603 1220
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ตารางทC่ 3 สดงผลการตรวจสอบครงสรຌางดินจากหຌองปฏิบัติการ 

 
ตารางทC่ 4 soil water characteristic equation table (Saxton and Rawls, โเเๆี 
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 ๆี ขຌอมูลขอบขตลุมนๅ ายอย ิsub-watershed) ฿ชຌขຌอมูลบบจ าลองความสูงชิงลข ิdigital 
elevation model; DEM) ความละอียด ใเ มตร ฿นการสรຌางขอบขตลุมนๅ ายอยของพืๅนทีไศึกษา ฿น
รูปบบ vector file ดย฿ชຌปรกรม ArcGIS ฿นการตรียมขຌอมูล ดຌวยค าสัไงตางโดังนีๅ 
 

  ค าสัไง Con พืไอกຌเขคา value เม฿หຌติดลบ ิExpression = value>เี ละกຌทีไ
ติดลบ฿หຌมีคาป็นศูนย์ ิInput false raster = เี 
 

  ค าสัไง Fill พืไอติมตใมขຌอมูลทีไสียหายดຌวยขຌอมูลจาก pixel รอบขຌาง 
 

  ค าสัไง Flow Direction พืไอระบุทิศทางการเหลของนๅ า ซึไงจะท า฿หຌทราบขอบขต
ของ sub-watershed 
 

  ค าสัไง Flow Accumulation พืไอระบุวานๅ าจะเปสะสมอยูทีไเหน 
 

  ค าสัไง Raster Calculation พืไอก าหนดขนาดของ map stream channel หรือ 
ขนาดของ sub-watershed นัไนอง ิชน ถຌาระบุค าสัไง฿หຌ output ทีไเดຌจากค าสัไง Flow 
Accumulation > แุเเเ นัไนจะหมายถึง การก าหนด฿หຌ sub-watershed มีขนาดเมนຌอยกวา 
ใเxใเxแเเเ หรือ ้ ตารางกิลมตร 
  

  ค าสัไง Stream Link พืไอสรຌางจุดชืไอมยงทางนๅ า ละค าสัไง Watershed พืไอสรຌาง
เฟล์ขຌอมูลพืๅนทีไลุมนๅ ายอย ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็น raster file ฿หຌน าขอบขตพืๅนทีไศึกษามาตัดดຌวยค าสัไง 
Extract by Mask ลຌวปลงผลลัพธ์ทีไเดຌ฿หຌอยู฿นรูปบบ vector file 
 
 ็ี ขຌอมูลขอบขตลุมนๅ าหลัก ิwatershed) ตຌองอຌางอิงกับขอบขต โ5 ลุมนๅ าหลักของ
ประทศ ดยพิจารณาขอบขต฿หຌ฿กลຌคียงกันทีไสุด ละ฿ชຌค าสัไง merge polygon จากชัๅนขຌอมูล 
sub-watershed ผลลัพธ์ทีไเดຌตຌองอยู฿นรูปบบ vector file ชนดียวกัน 
 
 ่ี ตารางชีวกายภาพ ิBiophysical table) มดล InVEST จะก าหนดรูปบบตารางมา฿หຌ
ป็นนามสกุล ึึึ.csv ดังนัๅน ตຌองคัดลอกเฟล์ตารางมาจาก C:\InVEST_ใ_โ_เ_x่ๆ\Hydropower\ 
input พืไอมากຌเขขຌอมูล฿หຌตรงกับพืๅนทีไศึกษา ดังนีๅ 
 

  หัวขຌอ LULC_desc คือ ค าอธิบายการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ละหัวขຌอ lucode คือ 
รหัสการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน สามารถคัดลอกมาจากขຌอมูล฿น attribute ของเฟล์ LULC ทีไป็น raster 
file มา฿สเดຌลย 
 

  หัวขຌอ Kc คือ คาสัมประสิทธิ์การคายระหย ิevapotranspiration coefficient) 
ของตละประภทการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน มีคาอยูระหวาง เ-แ.5 สืบคຌนขຌอมูลจากผล ก า ร ศึ ก ษ า
จากนักวิจัย฿นประทศ ดยสวนทีไเมมีผลการวิจัยสืบคຌนจาก  http://www.fao.org/docrep  
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  หัวขຌอ root_depth คือ คาความลึกของรากสูงสุด฿นตละประภทการ฿ชຌประยชน์
ทีไดิน มีหนวยป็นมิลลิมตร เดຌจากรายงานการวิจัยของ Canadell et al (แ้้ๆี ซึไงป็นขຌอมูลความ
ลึกสูงสุดของรากตามชนิดพืช฿นระดับลก ละการกใบขຌอมูลของพืชกษตร฿นพืๅนทีไบางสวน 
 

  หัวขຌอ LULC_veg ฿หຌระบุตัวลขวาประภทการ฿ชຌประยชน์ทีไดินนัๅนโ มีหรือเมมี
พืชพรรณปกคลุม ดย แ คือ มี ละ เ คือ เมมี 
 
 ้ี Zhang constant ฿ชຌคาความคงทีไของฤดูกาล ิseasonal factor)  ดยพิจารณาจาก
จ านวนวันทีไฝนตกหนัก฿นรอบปีตามการศึกษาของ Donohue et al. (โเแโี อຌางดย Sharp et al. 
(โเแไี ดังสมการ 
  

  Z = เ.โ x N 
 

  มืไอ N จ านวนวันทีไฝนตกหนัก ิ> ใ5 ม.ม.ี 
 

  ดย฿ชຌขຌอมูลนๅ าฝนของระบบทรมาตรขืไอนรัชชประภา ซึไงตัๅงกระจายอยู฿นพืๅนทีไ
ขืไอน จ านวน 5 สถานี พืไอมาคัดกรองหาจ านวนวันทีไฝนตกหนัก฿นรอบปี  เดຌก สถานีหนวยพิทักษ์
ป่าขาพัง สถานีหนวยพิทักษ์ป่าคลองมอญ สถานีหนวยพิทักษ์ป่าคลองหยา สถานีทຌายขืไอนรัชชประ
ภา  ละสถานีบຌ านช องลม  พบว ามี จ านวนวั นทีไ ฝนตกหนั ก ฿นรอบปี  จ านวน  ใแ  วั น 
ิhttp://watertele.egat.co.th/rpb/ุ โ5ๆเี  
 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


