
เมธ ี เอกะสิงห   และ   เฉลิมพล  สํ าราญพงษ

ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

พื้นท่ีเพาะปลูกขาวในภาคเหนือตอนลาง สวนใหญตั้งอยูใน
บริเวณพื้นท่ีราบลุมริมฝ งนํ้ าทํ าใหเกิดปญหานํ้ าทวมในฤดูนํ้ า
หลากเปนประจํ า ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอผล
ผลิตขาวในเขตดังกลาว ปจจุบันการกํ าหนดเขตนํ้ าทวม ทํ าไดชา
ไมทันตอเหตุการณ ทํ าใหยากตอการวางแผนการใชท่ีดิน การ
ประมาณการณผลผลิตท่ีเสียหาย และการชวยเหลือของหนวยงาน
เปนไปดวยความยากลํ าบาก

 เพื่อพัฒนาวิธีการจํ าแนกพื้นท่ีนํ้ าทวมใหมีความรวดเร็วและ
ถูกตองจากขอมูลภาพเรดาร

 ศึกษาวธิกีารจํ าลองเขตนํ้ าทวม เพ่ือสรางแผนท่ีน้ํ าทวมเปน
ระยะเวลาการทวมขัง และระดับความลึกตางๆ

 สรางแผนท่ีโอกาสเกิดน้ํ าทวม เพื่อใชในแบบจํ าลองขาว

 ทํ าการปรับปรุงขอมูลภาพดวยวิธีการ Lee filter และ
Median filter กอนที่จะนํ าไปวิเคราะหดวยการสรางอัตราสวนขอ
มูลทั้งสองชวงเวลา

 สรางขอมูลสภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข
 รวบรวมและจัดเก็บขอมูลระดับนํ้ าทารายวัน ท่ีบันทึกได

ตามสถานีวัดนํ้ าทา ของกรมชลประทาน (TRID, 1996)
 จํ าลองเขตนํ้ าทวมท่ีระดับความลึกตางๆ ดวยโปรแกรม

WMS (ECGL, 1997)
 สรางขอมูลความยาวนานในการเกิดนํ้ าทวมจากขอมูล

พืน้ที่นํ้ าทวมรายวัน
 รวบรวมขอมูลพื้นที่นํ้ าทวมจากหลายป สรางเปนแผนที่

โอกาสเกิดนํ้ าทวม

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ตาม

ปญหา

วัตถุประสงค

พ้ืนท่ีศึกษา

การพัฒนาขอมูลเชิงพ้ืนท่ีน้ํ าทวมจากขอมูลเรดารและแบบจํ าลองลุมนํ้ า

  
การศึกษา
 ขอมูลภาพเรดารท่ีนํ ามาใชในการศึกษา บันทึกจากดาว
เทียม JERS-1 ระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) คาความ
ยาวชวงคลื่น L-Band H H Polarization ความถ่ี 1.25 Ghz ความ
ละเอียดของจุดภาพ 12.5 * 12.5 เมตร2

 ใชขอมูลท่ีบันทึกไวใน 2 ชวงเวลา คือ วันท่ี 17
พฤษภาคม 2538 (ชวงกอนนํ้ าทวม) และวันที่ 27 กันยายน
2538 (ชวงเวลานํ้ าทวม)

ขอมูลตํ าแหนงสถานีวัดนํ้ าทา จํ านวน 11 สถานี ของกรมชล
ประทาน ท่ีต้ังอยูตามลํ านํ้ าตางๆ ในพื้นที่ศึกษา

17 พฤษภาคม 2538                       27 กันยายน 2538



การจํ าแนกเขตนํ้ าทวมจากขอมูลภาพเรดาร
การจํ าแนกเขตน้ํ าทวมจากขอมูลภาพเรดาร
การจํ าลองเขตนํ้ าทวมดวยระบบจํ าลองลุมนํ้ า
ขอมูล SAR จะมีสัญญาณรบกวนอันเกิดจากคล่ืนเรดารท่ี

พ้ืนท่ีน้ํ าทวมบริเวณโครงการชลประทานนเรศวร จํ าแนกดวยวิธีการ
สรางสัดสวนขอมูล (สีน้ํ าเงิน) ปรากฏลักษณะชุมชนและตนไมสูงริมฝง
เปนสีขาว



สะทอนกลับอยางไมเปนระเบียบจากวัตถุบนผิวโลกที่มีปฏิสัมพันธ
กัน เม่ือทํ าการปรับปรุงภาพ จะปรากฏรายละเอียดท่ีเห็นชัดเจน

พื้นท่ีนํ้ าทวมขังในเดือนกันยายน มีอัตราสวนของสัญญาณ
สูงกวาพื้นดินที่ชื้นและพื้นที่สูงชัน อยางไรก็ตาม ลักษณะการ
สะทอนในบริเวณชุมชนเมืองซึ่งมีการกระจัดกระจายของสัญญาณ
สูงมาก ทํ าใหไมสามารถจํ าแนกพื้นที่นํ้ าทวมในบริเวณดังกลาวได

พ้ืนท่ีน้ํ าทวม ป 2538 จํ าแนกจากขอมูลเรดารเทียบกับเน้ือท่ี
ปลูกขาวนาปเสียหาย ป 2538/39 (หนวย : ไร)

อํ าเภอ ภาพเรดาร ส ํานักงานสถิติฯ
เมือง 92,188 69,351
บางกระทุม 83,435 60,740
บางระกํ า 175,408 168,669
พรหมพิราม 164,647 157,296

แบบจํ าลอง WMS สามารถสรางขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา จากขอมูลระดับน้ํ าทาท่ีนํ าเขาในแบบจํ าลองในชวงตลอดฤดู
ฝนท่ีน้ํ าทามีระดับสูงลนตล่ิง แลวเก็บเปนชั้นขอมูลพื้นที่นํ้ าทวม
รายวัน ท่ีระดับความลึกตามกํ าหนด

การจํ าลองขอมูลน้ํ าทาระหวางวันท่ี 25 กันยายน ถึง 27
กนัยายน 2538 พบวาบางสวนของตัวเมืองพิษณุโลกมีนํ้ าทวม
เม่ือนํ าขอมูลดังกลาวไปรวมกับเขตนํ้ าทวมท่ีไดจากการจํ าแนก
ภาพเรดาร พบวา คาความถกูตองของการจํ าแนกโดยรวมเพ่ิมข้ึน
เปน 83% และคาสถิติ Kappa เพ่ิมข้ึนเปน 0.65

ขอมูลที่ถูกบันทึกเปนรายวัน สามารถนํ าไปสรางขอมูลความ
ยาวนานของการเกิดนํ้ าทวมได เชน ขอมูลพ้ืนท่ีน้ํ าทวมลึก 1.5
เมตร ยาวนาน 10 วันติดตอกนั ซึ่งทํ าใหขาวท่ีปลูกอยูมีโอกาส
เกิดความเสียหายไดมาก เพราะระดับนํ้ าทวมเหนือเรือนยอดขาว

ถาสรางขอมูลลักษณะดังกลาวจากขอมูลระดับนํ้ าทารายวัน
ยอนหลังหลายป ซึ่งกรมชลประทานไดบันทึกไว จะทํ าใหสามารถ
สรางเปนแผนที่โอกาสเกิดนํ้ าทวมในพ้ืนท่ีเปาหมายได

ระดับตล่ิง
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ระดับน้ํ าทาเทียบกับระดับตล่ิง ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2538 ถึง
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2538
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พ้ืนท่ีน้ํ าทวม จํ าลองจาก WMS วันท่ี 26 กันยายน 2538
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พ้ืนท่ีน้ํ าทวมความลึก 1.5 เมตร จากแบบจํ าลอง

ุป
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การจํ าแนกพื้นที่นํ้ าทวมของจังหวัดพิษณุโลก ป 2538

สามารถทํ าไดโดยการใชขอมูลเรดาร (Synthetic Aperture Radar,
SAR) ทีบ่ันทึกไดในชวงกอนนํ้ าทวมและขณะเกิดนํ้ าทวม แลวนํ า
ขอมูลมาวิเคราะหอัตราสวนขอมูลทั้งสองชวงเวลา อยางไรก็ตาม
การใชภาพเรดารเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอการประมาณ
ความลึกของนํ้ าท่ีทวม ซึ่งทํ าใหผลผลิตขาวเสียหายได

แบบจํ าลอง WMS สามารถสรางขอมูลไดในหลายชวงเวลา
ทํ าใหไดขอมูลมากเพียงพอ และสามารถสรางเปนแผนท่ีโอกาส
เกิดนํ้ าทวมโดยใชขอมูลนํ้ าทารายวันที่บันทึกไวเปนเวลาหลายป 
ทํ าใหสามารถประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของผลผลิตขาว
ตออุทกภัยในพ้ืนท่ีเปาหมายได
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