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เมธี  เอกะสิงห 1 
เฉลิมพล  สําราญพงษ 1 
และ ถาวร  ออนประไพ 1 

คํานํา 
แผนที่เขตนํ้าทวมเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับประกอบการตัดสินใจทําการผลิตขาวภายใต

สภาวะความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ  การที่พื้นที่เพาะปลูกถูกนํ้าทวมบอยคร้ังในระยะที่ทําความ
เสียหายใหกับตนขาว มีผลตอการผลิตขาวเปนอยางมาก จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดหน่ึงที่
ประสบอุทกภัยอยูบอยคร้ัง เน่ืองจากความจุของแมนํ้านานและแมนํ้ายมไมสามารถรองรับ
ปริมาณนํ้าในลํานํ้าดังกลาวในฤดูฝนบางปได ทําใหพื้นที่เพาะปลูกขาวเสียหาย   จากเหตุการณ
ดังกลาวน้ี จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีเน้ือที่ปลูกขาว 1.6 ลานไรในปการเพาะปลูก 2537 พื้นที่ปลูก
ขาวไดรับความเสียหายจากอุทกภัยถึง 15% ของพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัด (สํานักงานสถิติจังหวัด
พิษณุโลก, 2538) สําหรับปการเพาะปลูก 2538 มีเน้ือที่ เสียหาย 32% ของพื้นที่ปลูกขาว 
(สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก, 2539) เม่ือพิจารณาผลผลิตขาวเจาในฤดูเพาะปลูกทั้งสอง โดย
คิดเฉล่ียผลผลิตตอไรเทากับ 617-681 กิโลกรัมตอไร    จังหวัดพิษณุโลกตองสูญเสียปริมาณ
ขาวเจา 1.4-3.5 แสนตันตอป  

แผนที่เขตนํ้าทวมสามารถสรางไดจากการจําแนกขอมูลจากเทคนิคการสํารวจระยะไกล 
(remote sensing) ซึ่งเปนกระบวนการการไดมาซึ่งขอมูลหรือคุณสมบัติของวัตถุ  พื้นที่  หรือ
ปรากฏการณ โดยที่ไมตองมีการสัมผัสวัตถุ พื้นที่ หรือปรากฏการณน้ัน ดวยการอาศัยขอมูลภาพ
จากดาวเทียม  สุวิทยและคณะ (2525) ใชภาพดาวเทียม LANDSAT 3 แบนด 4, 5, 6 และ 7    
ที่บันทึกไดในขณะนํ้าทวม เพื่อวิเคราะหและแปลภาพเปรียบเทียบกับภาพในชวงฤดูแลงดวยสายตา 
(visual interpolation)  พบวาสามารถแยกขอบเขตนํ้าทวมที่ไมสลับซับซอนได  อยางไรก็ตามเมฆ
เปนอุปสรรคสําคัญที่จํากัดการใชขอมูล  ดังน้ันจึงมีการพัฒนาการใชระบบคล่ืนสัญญาณไมโครเวฟ 
(Microwave) ซึ่งเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่สามารถทะลุผานกอนเมฆไปยังวัตถุ แลวสะทอน
สัญญาณออกมาได เพื่อบันทึกขอมูลในชวงที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการบันทึกขอมูลดวย
ระบบสะทอนสัญญาณในชวงคล่ืนที่ตาสามารถมองเห็น (Profeti and Macintosh, 1997) 

                                                           
1 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ระบบดังกลาว ไดแก ระบบเรดาร (Radio Detection and Ranging, RADAR) ซึ่ งถูก
พัฒนาข้ึนเพื่อใชคล่ืนในการตรวจจับวัตถุและแสดงขนาดของวัตถุน้ัน โดยอาศัยการสะทอน
สัญญาณคล่ืนไมโครเวฟที่สงมาจากอุปกรณบนดาวเทียมสํารวจทรัพยากร   ดาวเทียม JERS-1 
เปนดาวเที ยมสํ ารวจท รัพยากรของ the National Space Development Agency (NASDA) 
ประเทศญี่ปุน ถูกสงข้ึนไปโคจรในวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1992  มีระบบบันทึกขอมูล 2 ระบบ 
คือ ระบบ Optical Sensor (OPS) และระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR)  การโคจรของ
ดาวเทียมเปนแบบ Sun-synchronous อยูที่ระดับความสูงเหนือเสนศูนยสูตร 568 กิโลเมตร 
จํานวน 15 รอบตอวัน และโคจรกลับมาอยูที่ตําแหนงเดิมทุก 44 วัน  ในระบบ SAR ดาวเทียมใช
ความถ่ี 1275 MHz  L-band  มีความละเอียดของภาพ 18 เมตร มีความกวางของแนวบันทึก     
75 กิโลเมตร ระหวางแนวบันทึกมีการซอนทับกัน 19% (Koopmans, 1992;  Nishidai, 1993)  
เน่ืองจากเปนระบบที่ผลิตสัญญาณสงไดเอง ทําใหสามารถบันทึกขอมูลไดโดยไมจํากัดเวลาทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน นอกจากน้ีคุณสมบัติสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ความสามารถในการ
ทะลุเมฆของสัญญาณเรดาร ทําใหบันทึกขอมูลวัตถุในบริเวณที่เมฆปกคลุมได โดยเฉพาะใน
ประเทศเขตรอนซึ่งมีเมฆปกคลุมในฤดูฝน (เชาวลิต, 2536) 

กระบวนการจําแนกรายละเอียดขอมูลอาศัยพื้นฐานในการวิเคราะห 3 ประการ คือ การ
วิเคราะหโดยอาศัยคาการสะทอนที่ปรากฏในขอมูลภาพ  การวิเคราะหโดยอาศัยรูปรางลักษณะ 
ขนาด หรือรูปแบบของปรากฏการณที่เกิดข้ึนและปรากฏในขอมูลภาพ  และการวิเคราะหโดย
อาศัยขอมูลตางชวงเวลา (Lilesand and Kiefer, 1994) 

การใชขอมูลภาพเรดารที่บันทึกตางชวงเวลาเพื่อวิเคราะหพื้นที่นํ้าทวมสามารถทําไดโดย
การเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมคือ ชวงหลังหรือใกลเคียงกับเวลาที่ภาวะนํ้าทวมมีระดับสูงสุดเทาที่
จะเปนได และในอีกชวงเวลาอาจเปนชวงกอนหรือหลังจากภาวะนํ้าทวมส้ินสุดแลว  รัศมี (2540) 
ใชขอมูลจากดาวเทียม JERS-1 ระบบเรดารในการจําแนกพื้นที่นํ้าทวม โดยใชขอมูลที่บันทึกกอน
เกิดนํ้าทวมและขณะเกิดนํ้าทวม แลวจําแนกดวยวิธีการ Unsupervised classification  ทําให
สามารถจําแนกพื้นที่นํ้าทวมในบริเวณจังหวัดชุมพร, ระนอง, พังงา, สุราษฎรธานี และตรัง ในป 
พ.ศ. 2540  อาศัยคาการสะทอนพลังงานจากปริมาณความชื้นที่แตกตางกัน  Wang และคณะ 
(1995) ทําการศึกษาสัญญาณภาพเรดารของพื้นที่นํ้าทวมปาในประเทศบราซิล โดยการเปรียบ
เทียบอัตราสวนของคาการสะทอนระหวางพื้นที่นํ้าทวมและพื้นที่ที่ไมถูกนํ้าทวม พบวาในพื้นที่ปา
ที่ไมถูกนํ้าทวม เม่ือความชื้นของดินมีคาเพิ่มข้ึนจาก 10% เปน 50% ของปริมาณความชื้นดิน 
คาอัตราสวนระหวางพื้นที่นํ้าทวมตอพื้นที่นํ้าไมทวมจะเพิ่มข้ึน  ดังน้ัน ปริมาณความชื้นในดินเปน
ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอความแมนยําของการจําแนกพื้นที่นํ้าทวมโดยการใชขอมูลภาพเรดาร 
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ขอมูลภาพจากดาวเทียม JERS-1 จึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการเก็บขอมูลไดรวดเร็ว ตรง
ตามชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ และขอมูลที่ไดมีความถูกตองสูง  อยางไรก็ตามการจําแนกพื้นที่นํ้า
ทวมโดยใชขอมูลเรดารยังมีปญหาดานการสะทอนสัญญาณ ทําใหไมสามารถแยกแยะวัตถุตางๆ 
ในบางสภาพพื้นที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่มีอาคารและตนไมสูงหนาแนน  เชน บริเวณชุมชน 
(Cihlar et al., 1992)  ขอมูลที่ขาดหายไปน้ีอาจไดมาจากการจําลองสถานการณนํ้าทวมโดยใช
แบบจําลองลุมนํ้า 

วัชรี (2538) ศึกษาการจําลองนํ้าทวมในลุมนํ้าอูตะเภา โดยใชแบบจําลอง MIKE11 ซึ่ง
เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาโดย Danish Hydraulic Institute ประเทศเดนมารก  แบบจําลอง
น้ีใชคาขอมูลนํ้าฝนรายวันเฉล่ีย  ปริมาณนํ้าระเหยรายวันเฉล่ีย สรางเปนขอมูลเชิงพื้นที่ดวยวิธี 
Thiessen Polygon  ขอมูลพื้นที่ลุมนํ้าและลักษณะทางธรณีวิทยาถูกนําเขาเพื่อใชในการพยากรณ
นํ้าในจุดตางๆ ของลํานํ้า ผลที่ไดพบวาปริมาณนํ้าที่ไดจากแบบจําลองมีคาใกลเคียงกับคาที่ได
จากการตรวจวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่เกิดนํ้าข้ึนสูงสุด แตในชวงที่นํ้าลด คาที่ไดจากการ
จําลองมีคาสูงกวาคาที่ไดจากการตรวจวัด อยางไรก็ตาม ผลการจําลองแสดงผลนํ้าทวมใน
ลักษณะของเชิงตําแหนงไมสามารถแสดงใหเห็นขอมูลในเชิงพื้นที่ได 

เพื่อใหขอมูลระดับนํ้าตามลํานํ้าสามารถแสดงเขตนํ้าทวมในเชิงพื้นที่ได  Richard และ 
Kraus (1999) ใชแบบจําลอง HEC-RAS รวมกับโปรแกรม ArcView GIS ในการสรางพื้นที่     
นํ้าทวมจากขอมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและแบบจําลองภูมิประเทศโครงขาย
สามเหล่ียม โดยโปรแกรมจะรวบรวมขอมูลคาพารามิเตอรตางๆ ทางอุทกวิทยาและขอมูลภาคตัด
ขวางของลํานํ้า และใชสมการของแมนน่ิง (Manning�s Equation) ในการคํานวณลักษณะผิวนํ้า คา
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทองนํ้า และอัตราการไหล รวมถึงคาพารามิเตอรที่ใชคํานวณบริเวณ
ทอลอดและสะพาน ผลการจําลองสามารถแสดงในรูปแผนที่ไดดวยโปรแกรม ArcView GIS 

แบบจําลองลุมนํ้า (Watershed Modeling System, WMS) เปนระบบที่พัฒนาข้ึนโดย 
Engineering  Computer  Graphic  Laboratory  (ECGL)   มห าวิ ท ย า ลั ย   Brigham  Young  
ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมน้ีถูกออกแบบมาใหทําหนาที่จัดการรวบรวมขอมูลทั้งในรูปแบบ
ของขอมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตรและขอมูลแบบจําลองสภาพภูมิประเทศ เพื่อใชในการคํานวณ
คาพารามิเตอรทางชลศาสตร และสรางแผนที่นํ้าทวมไดจากคาระดับนํ้าทาตามสถานีวัดนํ้าตางๆ 
ที่ไดมีการจดบันทึกไว  ผลจากการศึกษาการใช WMS จําลองลุมนํ้าขนาด 1900 ตารางไมลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยแบบจําลองภูมิประเทศชนิดโครงขายสามเหล่ียม (Triangulated 
Irregular Network, TIN) และระดับความสูงของนํ้าในแมนํ้าตามสถานีวัดนํ้า เพื่อสรางเปน
ขอบเขตพื้นที่นํ้าทวม พรอมทั้งนําขอมูลเสนทางถนนและขอมูลอางอิงตําแหนงอ่ืนๆ ซอนทับกับ
พื้นที่นํ้าทวม พบวา WMS สามารถระบุบริเวณที่เกิดปญหานํ้าทวมในพื้นที่ศึกษาไดเปนอยางดี 
(ECGL, 1997) 
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โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนที่อาณาเขตนํ้าทวมในจังหวัดพิษณุโลกจาก
การวิเคราะหขอมูลภาพจากดาวเทียม JERS-1 ในระบบ SAR พรอมทั้งทดสอบการใชแบบจําลอง
ลุมนํ้า WMS เพื่อจําลองเขตนํ้าทวมจากขอมูลระดับนํ้าทาที่วัดไดตามจุดตางๆ ของลํานํ้าในการ
จําลองเขตนํ้าทวม  ระยะเวลาที่นํ้าทวมขังและความลึกของนํ้าที่ทวมพื้นที่ รวมทั้งโอกาสเกิดนํ้า
ทวมในบริเวณตางๆ  ผลลัพธที่ไดอยูในรูปของขอมูลเชิงพื้นที่ สามารถจัดเก็บเปนชั้นขอมูลใน
ระบบ GIS เพื่อนําไปวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลอ่ืนในการสรางเปนเขตการผลิตขาวตามระบบ
นิเวศตางๆ ซึ่งนําไปสูการจําลองผลผลิตขาวไดแมนยําและสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนจริง 
ทําใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวที่พัฒนาข้ึนในโครงการวิจัยน้ีมีความถูกตองยิ่งข้ึน 

วิธีการศึกษา 
การจําแนกพื้นที่นํ้าทวมในการศึกษาน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือ การจําแนกพื้นที่นํ้าทวม

ดวยขอมูลภาพเรดาร และการจําลองพื้นที่นํ้าทวมดวยระบบจําลองลุมนํ้า (WMS) ซึ่งประกอบ
ดวยการจําลองเขตนํ้าทวมรายวันและการสรางแผนที่โอกาสการเกิดนํ้าทวม 

การจําแนกพ้ืนที่น้ําทวมดวยขอมูลภาพเรดาร 

การจําแนกดวยวิธีการน้ีประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอนคือ การเตรียมการกอนการ
จําแนกรายละเอียดขอมูล (pre-classification)  ข้ันตอนตอมาคือการจําแนกรายละเอียดขอมูล 
(image classification)  และข้ันตอนสุดทายเปนข้ันตอนหลังการจําแนกรายละเอียด (post-
classification) ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการประเมินคาความถูกตองของแผนที่พื้นที่ นํ้าทวมที่
จําแนกไดในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

การเตรียมการกอนการจําแนกรายละเอียดขอมูล 

ข้ันตอนน้ีเปนกระบวนการที่ตองทําทุกคร้ังกอนการวิเคราะหและการจําแนกรายละเอียด
ขอมูล เพื่อความถูกตองของรายละเอียดในเชิงตําแหนงและความชัดเจนของขอมูล ประกอบดวย 
การจัดการรายละเอียดของขอมูล (data arrangement)  การปรับปรุงคุณภาพขอมูล (image 
enhancement)  และการปรับแกความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนง (image rectification) 

การจัดการรายละเอียดขอมูลระยะไกล 
การจําแนกพื้นที่นํ้าทวมจากขอมูลสํารวจระยะไกลเปนการใชขอมูลภาพดาวเทียม JERS-1 

ระบบสัญญาณเรดาร ประเภท SAR โดยอยูในชวงคล่ืน L-Band HH polarization ดวยความถ่ี 
1.25 GHz หรือความยาวคล่ืน 23 เซนติเมตร ความละเอียดของจุดสัญญาณภาพ 12.50x12.50 
ตารางเมตร พื้นที่ศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ครอบคลุมขอมูล Bulk full scene 
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(75x75 ตารางกิโลเมตร)  จํานวน 9 ภาพ  ใชขอมูลภาพ 2 ชวงระยะเวลาคือ ในชวงเวลากอน
การเกิดนํ้าทวมและชวงขณะเกิดนํ้าทวม 

ขอมูลภาพเรดารจากดาวเทียม JERS-1 ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ จัดเก็บอยูในรูปแบบเทปดาวเทียม (Computer Compatible Tape, CCT)  
เม่ือแปลงขอมูลใหอยูในรูปที่โปรแกรม ERDAS Imagine 8.1 (ERDAS, 1991) สามารถอานได
แลว จึงจัดการขอมูลพื้นฐานและปรับปรุงขอมูลภาพที่ไดถูกบันทึกไวใน 2 ชวงเวลาคือ วันที่ 17 
พฤษภาคม 2538 และวันที่ 27 กันยายน 2538  ใหมีระบบพิกัด (coordinate system) เปน
ระบบ NUTM (North/Universal Transverse Mercator) อยูในกริดโซน (grid zone) ที่ 47  โดย
หนวยการจัดการภาพ (unit) เปนเมตร ขนาดรายละเอียดของภาพ (resolution) ถูกปรับใหเปน
ขนาด 30x30 ตารางเมตร 

การปรับปรุงขอมูลภาพ 
เน่ืองจากขอมูล SAR มีสัญญาณรบกวน (speckle noise) ซึ่งเกิดจากคล่ืนเรดารที่สะทอน

กลับอยางไมเปนระเบียบจากวัตถุบนผิวโลกที่มีปฏิสัมพันธกัน (interaction) ทําใหเกิดจุดภาพสีดํา
ที่เปนสัญญาณรบกวนอยูบนขอมูลภาพ ข้ันตอนแรกของการปรับปรุงคุณภาพขอมูลภาพคือ การ
ลดปริมาณจุดภาพสีดําของสัญญาณรบกวนโดยใชวิธีการ Speckle Suppression ในชุดโปรแกรม 
Radar ของ ERDAS Imagine การลดปริมาณจุดสัญญาณรบกวนดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ 
คร้ังแรกใชวิธีการ Sigma filter (Lee, 1981) ขนาดหนาตางการคํานวณ 7x7  จากน้ันในคร้ังที่
สองใชวิธีการ Median filter  ขนาดหนาตางการคํานวณ 7x7  ปรับปรุงขอมูลภาพอีกคร้ังหน่ึง   
ขอมูลภาพที่ไดจากการลดปริมาณจุดสัญญาณจะเห็นรายละเอียดในภาพไดอยางชัดเจนกวาเดิม 

การปรับปรุงคุณภาพของขอมูลอีกข้ันตอนหน่ึงที่ไดนํามาใชคือ การพิจารณาคาการ
กระจายตัวของความถ่ี (histogram) ของคาการสะทอนและปรับใหอยูในชวงที่เหมาะสมดวยวิธี 
linear stretching  ซึ่งเปนผลทําใหคาขอมูลในภาพมีการกระจายตัวออกในสัดสวนที่ตอเน่ืองบน
พื้นฐานของสมการเสนตรง (linear equation) และไมใชเสนตรง (non-linear equation) ซึ่งการ
ปรับปรุงคุณภาพทําเพื่อปรับคาการสะทอนของภาพที่จะนํามาเชื่อมตอ (mosaic) ใหอยูในระดับที่ 
ใกลเคียงกัน 

การปรับแกคาความคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนง 
การปรับแกคาความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงเปนการปรับคาความบิดเบี้ยวของขอมูล

ภาพโดยการโยงยึดภาพใหเปนไปตาม map projection  ข้ันตอนการปรับแกเชิงตําแหนงใชวิธีการ
คํานวณคาความคลาดเคล่ือน RMS Errors (Root Mean Square errors) แบบ image to image 
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rectification โดยการกําหนดจุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Points, GCPs)  กระจายทั่วทั้ง
ขอมูลภาพเปนจํานวน 16-25 จุด ข้ึนอยูกับรายละเอียดและลักษณะภูมิประเทศของขอมูลภาพ 
จุดดังกลาวจะถูกอางอิงคาพิกัดตําแหนงจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT ที่ไดรับการตรวจ
สอบและปรับแกความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงแลว คาความคลาดเคล่ือนที่ตองถูกปรับสามารถ
คํานวณจากวิธีการคํานวณ Least mean square regression ผลการคํานวณจะไดคาสัมประสิทธิ์
ที่นํามาประกอบหาคา RMS Errors ดวยสมการโพลีโนเมียล  คา RMS Errors จะเปนคาที่ระบุ
เกณฑการยอมรับไดของความถูกตองเชิงตําแหนงในการปรับแกความคลาดเคล่ือนแตละภาพ 
(Jansen, 1986)  โดยทั่วไป คา RMS Errors ควรมีคาอยูในชวงไมเกินขนาดรายละเอียดภาพ 
(resolution) ของภาพน้ัน 

การจําแนกรายละเอียดขอมูล 

การศึกษาเพื่อจําแนกพื้นที่นํ้าทวมดวยขอมูลระยะไกลน้ี ใชวิธีการสรางสัดสวนขอมูลใน 
2 ชวงเวลา โดยใชขอมูลที่บันทึกไวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 เปนชวงที่ไมเกิดนํ้าทวม และ
ขอมูลวันที่ 27 กันยายน 2538  เปนชวงที่เกิดนํ้าทวมข้ึนในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยสรางสมการ
อัตราสวนขอมูลระหวางคาการสะทอนของเดือนพฤษภาคมบวกกับเดือนกันยายน แลวนําคาที่ได
หารดวยคาการสะทอนของเดือนพฤษภาคมลบดวยเดือนกันยายน 

ข้ันตอนหลังการจําแนกรายละเอียด 

ข้ันตอนหลังการจําแนกรายละเอียดเปนข้ันตอนที่ทําหลังจากการจําแนกรายละเอียดเสร็จ
สิ้นแลว ข้ันตอนดังกลาวคือการตรวจสอบความถูกตองของการจําแนก (accuracy assessment) 
ซึ่งใชวิธีการ Error matrix (Verbyla,1995) และ Kappa statistics (Congalton, 1995) เพื่อประเมิน
ความถูกตองของขอมูลพื้นที่นํ้าทวมที่ไดจากการจําแนก 

การประเมินความถูกตองของการจําแนกประกอบดวยการสุมจุดตัวอยางในหองปฏิบัติ
การและการออกสํารวจในภาคสนาม การสุมจุดสํารวจทําดวยโปรแกรม ERDAS Imagine โดยทํา
การสุมทั้งสิ้น 124 จุด เปนจุดที่จําแนกเปนพื้นที่นํ้าทวม 56 จุด และจุดที่จําแนกไดวานํ้าไมทวม 
68 จุดกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา จุดที่สุมไดจะมีคาพิกัดทางภูมิศาสตร ในการสํารวจภาคสนามได
ใชระบบกําหนดตําแหนงพิกัดดวยดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) เปนเคร่ืองมือใน
การนําทางไปยังจุดสุมแตละจุด เน่ืองจากเหตุการณนํ้าทวมไดผานไปแลวในปพ.ศ. 2538 ขอมูล
ภาคสนามจะไดจากการสอบถามเกษตรกรและบุคคลที่อยูในพื้นที่ขณะเกิดนํ้าทวมคร้ังน้ัน นําขอมูล
ที่ไดจากภาคสนามมาเปรียบเทียบกับผลการจําแนกเพื่อสรางเปนตารางความคลาดเคล่ือนของ
การจําแนก และใชวิธีการประเมินความถูกตองดวยวิธีการขางตน 
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การจําลองพ้ืนที่น้ําทวมดวยระบบจําลองลุมน้ํา 

การจําลองพื้นที่นํ้าทวมดวยระบบจําลองลุมนํ้าประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน คือ 
การเตรียมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร การจําลองเขตนํ้าทวมในระบบจําลองนํ้าทวม และ
การสรางแผนที่นํ้าทวมและแผนที่โอกาสการเกิดนํ้าทวม 

การเตรียมขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

แบบจําลองภูมิประเทศโครงขายสามเหลี่ยม 
เน่ืองจากระบบจําลองลุมนํ้าสามารถแปลงคาความสูงของภูมิประเทศไดจากแบบจําลอง

ภูมิประเทศเชิงตัวเลข หรือ DEM ใหเปนภูมิประเทศชนิดโครงขายสามเหล่ียม (TIN) ได จึงไดใช
ขอมูลแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตัวเลขที่โครงการไดจัดทําไวแลว (เมธี และคณะ, 2543) 

การสรางโครงขายลํานํ้า (Stream Networks) 
ในข้ันตอนการสรางแบบจําลองภูมิประเทศเชิงตัวเลข ไดมีการจัดเตรียมขอมูลเสนทางนํ้า

จากแผนที่ภูมิประเทศ จึงนํามาใชในระบบจําลองลุมนํ้า โดยทําการปรับปรุงขอมูลทางนํ้าใหเปน
ไปตามลักษณะภูมิประเทศที่สรางข้ึน ข้ันตนไดทําการสรางชั้นขอมูลทิศทางการไหลของนํ้า (flow 
direction) ในรูปแบบกริด เพื่อกําหนดทิศทางการไหลของนํ้าตามทิศทางความชันสูงสุดระหวาง
ชองกริดแตละชองที่อยูติดกัน จากน้ันจึงสรางชั้นขอมูลการรวมตัวกันของนํ้า (flow accumulation) 
โดยคาที่ไดในแตละชองกริดเปนจํานวนชองกริดที่มีนํ้าไหลมารวมกันที่ชองกริดน้ัน เม่ือกําหนด
คาวิกฤติใหกับชั้นขอมูลการรวมตัวกันของนํ้า สามารถสรางเปนชั้นขอมูลโครงขายลํานํ้า (stream 
network) ได 

แมวาโครงขายลํานํ้าที่ไดจะมีความถูกตองตามลักษณะการระบายนํ้าในภูมิประเทศ แต
ในสภาพพื้นที่ราบลุม ทิศทางการไหลมักมีความสับสน ทําใหเสนทางนํ้าไมสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงในแผนที่ภูมิประเทศ  จึงไดใชเทคนิค �burn in� ในการสรางโครงขายลํานํ้าและ
ขอบเขตลุมนํ้าตามวิธีการของ Maidment (1996) และ Malacon (1998) โดยการแปลงขอมูล
เสนทางนํ้าที่ไดจากแผนที่ภูมิประเทศใหอยูในรูปกริด แลวเพิ่มขอมูลดังกลาวลงในแบบจําลองภูมิ
ประเทศกอนที่จะนําไปสรางเปนขอมูลทิศทางการไหลและขอมูลการรวมตัวของนํ้า ทําใหสามารถ
สรางขอมูลโครงขายลํานํ้าไดอยางถูกตอง 

ขอมูลระดับนํ้าทารายวัน  (Stage Height) 
กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน ไดทําการบันทึกปริมาณนํ้าทาและระดับนํ้าในลํานํ้าที่

สําคัญของประเทศไทย สําหรับแมนํ้ายม แมนํ้านาน และลํานํ้าสาขาของแมนํ้าทั้งสองในบริเวณ
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง มีการบันทึกขอมูลต้ังแต พ.ศ. 2500 ถึง 2539 รวม 14 
สถานี (TRID, 1967-1998) (รูปที่ 4-1) การเก็บขอมูลระดับนํ้าทาของกองอุทกวิทยาที่สถานี
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วัดนํ้าจะบันทึกเปนคาความสูงของระดับผิวนํ้าในลํานํ้าวัดจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (mean sea 
level, msl)  นําขอมูลระดับนํ้าทาที่บันทึกเปนขอมูลรายวันของแตละสถานี มาจัดเรียงขอมูลใหอยู
ในรูปแบบที่ระบบจําลองลุมนํ้าตองการ 

การจําลองพ้ืนที่น้ําทวมดวยระบบจําลองลุมน้ํา 

หลังจากแปลงขอมูลภู มิประเทศเชิงตัวเลข ใหอยู ในรูปแบบ  ASCII ในโปรแกรม 
ARC/INFO เพื่อใหระบบจําลองลุมนํ้าสามารถอานคาความสูงของภูมิประเทศได จึงนําเขาขอมูล
โครงขายลํานํ้าและขอมูลคันดินกั้นนํ้าที่กรมชลประทานสรางข้ึนเพื่อปองกันนํ้าทวมจากขอมูลเชิง
พื้นที่โครงขายชลประทาน (เมธี และ สุรียพร, 2541) ทําการสรางแบบจําลองภูมิประเทศโครง
ขายสามเหล่ียมในแบบจําลองลุมนํ้าดวยขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข โครงขายลํานํ้า และคันดิน
กัน้นํ้า จากน้ันกําหนดโครงขายลํานํ้าใหแกแบบจําลอง โดยใหทศิทางการไหลของนํ้ามีทิศทางจาก
ทายนํ้าไปยังตนนํ้า 

ใชขอมูลระดับนํ้าทารายวันของกรมชลประทานที่ไดจัดเตรียมไวเปนแฟมขอมูลที่แบบ
จําลองลุมนํ้าอานไดในการจําลองเขตนํ้าทวม การจําลองเขตนํ้าทวมจําแนกตามความลึกของ
ระดับนํ้าที่ทวมขัง สามารถกําหนดไดจากการกําหนดทางเลือกของการสรางนํ้าทวมกอนที่จะสราง
เปนเขตนํ้าทวมดวยแบบจําลองลุมนํ้า จากน้ันแปลงเปนชั้นขอมูลในระบบของโปรแกรม 
ARC/INFO ขอมูลที่ไดเปนขอมูลเขตนํ้าทวมรายวันที่สามารถนําไปวิเคราะหสรางชั้นขอมูลพื้นที่
นํ้าทวมในแตละป และชั้นขอมูลโอกาสการเกิดนํ้าทวมในรอบจํานวนปที่มีขอมูลระดับนํ้าทาได 

รูปท่ี 4-1 แผนท่ีตําแหนงสถานีวัดนํ้าทาในจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดใกลเคียง 

0       20 กม.
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ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของภาพเรดาร 

จากการวิเคราะหขอมูลระดับนํ้ารายวันที่จดบันทึกไวตามสถานีวัดนํ้าทาตางๆ ของกรม
ชลประทานในชวงระหวางเดือนเมษายน 2538 ถึงเดือนมีนาคม 2539  พบวาในชวงเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ปริมาณนํ้าทาในลํานํ้าทั้งสองอยูในระดับตํ่า ไมสามารถกอใหเกิด
ภาวะนํ้าทวมเน่ืองจากการลนตล่ิงของนํ้าทาได (รูปที่ 4-2) 

ต้ังแตเดือนสิงหาคมพบวาปริมาณนํ้าทาในแมนํ้ายมซึ่งวัดไดที่สถานี Y16 บริเวณอําเภอ
บางระกํา ระดับนํ้าไดข้ึนสูงจนกระทั่งลนระดับตล่ิงต้ังแตวันที่ 21 สิงหาคม จากน้ันระดับนํ้าไดข้ึน
สูงสุดในวันที่ 16 กันยายน แลวจึงลดระดับลงจนต่ํากวาระดับตล่ิงในวันที่ 6 พฤศจิกายน รวมเปน
ระยะเวลา 47 วัน สําหรับปริมาณนํ้าทาที่วัดได ณ สถานีวัดนํ้า N5A ต้ังอยูริมฝงแมนํ้านานบริเวณ
อําเภอเมืองพิษณุโลก สูงกวาระดับตล่ิงในวันที่ 3 กันยายน แลวระดับนํ้าข้ึนสูงสุดในวันที่ 9 
กันยายน โดยปริมาณนํ้าทาไดลดลงเล็กนอยและทรงตัว แลวจึงลดลงในระดับปกติในวันที่ 29 
กันยายน รวมระยะเวลา 28 วัน 

รูปท่ี 4-2  ระดับนํ้ารายเดือนต้ังแตเดือนเมษายน 2538 ถึงเดือนมีนาคม 2539 ท่ีวัดไดในแมนํ้ายม   
(สถานี Y16) และแมนํ้านาน (สถานี N5a) 

ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลภาพเรดารที่นํามาใชในการศึกษา โดยขอมูล SAR จาก
ดาวเทียม JERS-1 เปนภาพที่ทําการบันทึกไวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 ซึ่งเปนชวงที่ระดับนํ้า
ที่สถานี Y16 และสถานี N5A มีระดับนํ้าในลํานํ้าตํ่ากวาระดับตล่ิง 4.73 เมตร และ 6.62 เมตร 
ตามลําดับ  ขอมูลในวันที่ 27 กันยายน 2538 ระดับนํ้าที่สถานีวัดนํ้าเดียวกันมีระดับสูงลนตล่ิง 
โดยมีความสูง 3.42 เมตร และ 0.53 เมตร ตามลําดับ ขอมูลทั้งสองชวงเวลาจึงอยูในเง่ือนไขของ
การนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการจําแนกพื้นที่นํ้าทวมดวยวิธีการสรางสัดสวนขอมูลระหวางชวง
เวลา 

  

          (ก) สถานีวัดนํ้า Y16 
               มีระดับตลิ่งสูง 38.97 เมตร msl 

          (ข) สถานีวัดนํ้า N5a 
               มีระดับตลิ่งสูง 44.39 เมตร msl 

ก.ย. ก.ย. 

เมตรจากระดับนํ้าทะเล
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การขจัดสัญญาณรบกวนในขอมูลภาพเรดาร 

ขอมูลภาพเรดารที่นํามาวิเคราะหจําเปนตองกําจัดสัญญาณรบกวน (speckle noise) ที่
บดบังรายละเอียดขอมูลในบริเวณศึกษา การใช Sigma filter ตามวิธีการของ Lee (1981) ดวย
หนาตางการคํานวณ 7x7 ซึ่งอาศัยการปรับปรุงคุณภาพขอมูลดวยคา covariance ของขอมูล  
แลวตามดวยการทํา Median filter หนาตางการคํานวณ 7x7 มีผลทําใหจุดดางดําที่เปนสัญญาณ
รบกวนลดลง (รูปที่ 4-3) ไดผลเชนเดียวกันกับรายงานของ Delmeire (1997) ซึ่งใช Sigma 
filter ในการขจัดสัญญาณรบกวนในขอมูลภาพ SAR ของดาวเทียม ERS-1 เพื่อวิเคราะหพื้นที่  
นํ้าทวมในประเทศฝร่ังเศส 

รูปท่ี 4-3  ขอมูลภาพเรดารบริเวณอําเภอเมืองและอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ชวงขณะนํ้าทวม    
วันท่ี 27 กันยายน 2538  กอนและหลังการทํา Sigma filter ขนาดหนาตางการคํานวณ 7x7  
และ Median filter ดวยหนาตางการคํานวณขนาดเทากัน 

การใชการกระจายตัวของความถ่ีสะสม (histogram) ของคาการสะทอน และปรับคาให
อยูในชวงคาที่เหมาะสมดวยวิธี linear stretching มีผลทําใหคาขอมูลในภาพมีการกระจายตัว
อยางเปนสัดสวน สามารถตอขอมูลภาพเรดารเขาดวยกันจนครอบคลุมพื้นที่ศึกษาไดทั้งหมด  
(รูปที่ 4-4) ลักษณะภาพที่ปรากฏบริเวณสีดําในภาพเกิดจากพื้นผิวที่มีลักษณะราบเรียบ เชน 
บริเวณที่เกิดนํ้าทวมและแหลงนํ้าที่มีการสะทอนคล่ืนสัญญาณนอย หรือสะทอนสัญญาณในทิศทาง
ออกหางจากเคร่ืองรับสัญญาณ ในขณะที่พื้นผิวอ่ืนๆ จะปรากฏภาพสัญญาณในลักษณะและสีที่
แตกตางกันตามคุณสมบัติของวัตถุน ั้น 

                                     

 

                                     

 

           (ก) กอนการขจัดสัญญาณรบกวน            (ข) หลังการขจัดสัญญาณรบกวน 
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รูปท่ี 4-4  ขอมูลภาพเรดารบริเวณจังหวัดพิษณุโลกชวงกอนนํ้าทวมและขณะนํ้าทวม 

การจําแนกรายละเอียดขอมูล 

เม่ือนําขอมูลภาพเรดารชวงกอนนํ้าทวมและขณะนํ้าทวม มาจําแนกพื้นที่นํ้าทวมดวยวิธี
การจําแนกแบบไมควบคุม โดยใชเทคนิค ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis 
Technique) พบวาตองกําหนดชั้นขอมูลเร่ิมตน (number of class) เทากับ 30 ชั้น และทําการ
คํานวณซ้ํา (number of iteration) เปนจํานวน 100 คร้ัง เปอรเซ็นตความคงที่ของผลการจําแนก 
(percent of unchanged) เทากับ 98% คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของขอมูล
แตละชั้นขอมูลเทากับ 0.1 และความแตกตางของคาตํ่าสุดถึงคาเฉล่ีย (minimum distance to 
mean) เทากับ 0.3  จากน้ันจึงแจกแจงและยุบรวมชั้นขอมูลลงเพื่อจําแนกพื้นที่นํ้าทวมออกจาก
การใชที่ดินชนิดอ่ืน ผลการจําแนกไมสามารถแยกบริเวณนํ้าทวมออกจากพื้นที่ปาไมบริเวณ    
ภูมิประเทศที่ เปนภูเขาได (รูปที่ 4-5) ดังน้ันจึงใชวิธีการวิเคราะหคาอัตราสวน (ratioing) 
ระหวางชวงเวลาแทน 

การสรางขอมูลภาพใหมจากคาอัตราสวนขอมูลภาพตางชวงเวลา จะไดขอมูลภาพที่มีทั้ง
คาบวกและลบ เม่ือพิจารณาขอมูลภาพที่ไดจากการจําแนกแบบไมควบคุมที่ไดรับการจําแนกเปน
พื้นที่นํ้าทวม ทําการสกัดขอมูลในกลุมดังกลาวมาทําเปนเขตสําหรับสรุปคาสถิติขอมูลภาพอัตรา
สวน (summarize zone)  พบวาคาเฉล่ียของขอมูลอัตราสวนที่ปรากฏในขอบเขตดังกลาวน้ันมีคา 
�0.97 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.01 จึงเลือกใชคาเฉล่ียบวกและลบดวยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึ่งอยูในชวงคา �4.98 ถึง 3.05 เปนคาในการจําแนกพื้นที่นํ้าทวม จากน้ันแปลงขอมูล
ที่อยูในรูปแบบราสเตอรเปนขอมูลแบบเวกเตอร (รูปที่ 4-6) แผนที่นํ้าทวมที่ไดจากขอมูลภาพ
ดาวเทียมสามารถนําไปวิเคราะหรวมกับชั้นขอมูลอ่ืนในฐานขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืน เชน ขอบเขตการ
ปกครอง ทางนํ้า ลักษณะภูมิประเทศ ขอบเขตโครงการชลประทาน เปนตน พบวาขอมูลภาพ
เรดารสามารถจําแนกเขตนํ้าทวมไดดีพอสมควร สอดคลองกับรายงานของสํานักงานชลประทาน

  
     (ก) ชวงกอนนํ้าทวม 17 พฤษภาคม 2538      (ข) ชวงขณะนํ้าทวม 27 กันยายน 2538 

เหนือ เหนือ
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ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกวามีพื้นที่นํ้าทวมภายในโครงการชลประทานนเรศวรเกิดข้ึนเปนบริเวณกวาง 
คิดเปนเน้ือที่ 92,200 ไร จากพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 94,700 ไร  อยางไรก็ตาม ขอมูลภาพเรดาร
ไมสามารถจําแนกพื้นที่นํ้าทวมบริเวณริมฝงแมนํ้าและบริเวณตัวเมืองพิษณุโลกที่ปรากฏเปนสีขาว
ในภาพขอมูล ทั้งที่รายงานระดับนํ้าทาบริเวณตัวเมืองพิษณุโลกมีระดับสูงกวาตล่ิง 53 เซนติเมตร 
(รูปที่ 4-7) 

 

 

 

รูปท่ี 4-5  พื้นท่ีนํ้าทวมจากการจําแนกแบบไมควบคุม (Unsupervised classification)  ขอมูล
ภาพเรดารจากดาวเทียม JERS-1 โดยการผสมขอมูลเดือนกันยายน กันยายน และ
พฤษภาคม เปนสีแดง เขียว และนํ้าเงิน ตามลําดับ 
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รูปท่ี 4-6  พื้นท่ีนํ้าทวมจากการจําแนกขอมูลภาพเรดารดาวเทียม JERS-1                  
วันท่ี 27 กันยายน 2538 ดวยวิธีการสรางอัตราสวนขอมูล 

รูปท่ี 4-7  การเปรียบเทียบระหวางขอมูลภาพเรดารท่ีปรากฏเปนสีขาวบริเวณตัวเมืองและริมฝงนํ้า      
กับผลการจําแนกพ้ืนท่ีนํ้าทวมดวยวิธีการสรางอัตราสวนขอมูล 

 
 

 

 

 
 

 

        (ก) ขอมูลภาพเรดารบริเวณริมฝงแมนํ้า         (ข) ผลการจําแนกขอมูลภาพ 

แมนํ้า
ขอบเขตการปกครอง 
พ้ืนท่ีนํ้าทวม 

แมนํ้า 
ขอบเขตการปกครอง 
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การประเมินความถูกตองของการจําแนกเขตน้ําทวม 

การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการจําแนกพื้นที่นํ้าทวม โดยการเปรียบเทียบผลการ
จําแนกกับผลการตรวจสอบในภาคสนามตามตารางที่ 4-1  พบวาความถูกตองโดยรวม (overall 
accuracy) ของการจําแนกเทากับ 80%  โดยที่ผลการประเมินความถูกตองในแงของผูจําแนก 
(producer accuracy) แสดงใหเห็นวาความถูกตองของการจําแนกพื้นที่ นํ้าทวมเทากับ 64% 
ขณะที่การจําแนกพื้นที่นํ้าไมทวมถูกตอง 93% เม่ือพิจารณาผลการประเมินความถูกตองในแง
ของผูใช (user accuracy)  พบวาในบรรดาพื้นที่ที่ถูกนํ้าทวมน้ัน โอกาสที่ผูใชพบวาบริเวณน้ันมี
นํ้าทวมจริงเทากับ 87%  สวนบริเวณที่ถูกจําแนกวาเปนพื้นที่นํ้าไมทวมน้ัน ผูใชมีโอกาสพบวานํ้า
ไมทวมจริงเทากับ 76%  สําหรับการประเมินความถูกตองดวยวิธีการวิเคราะหสถิติ Kappa พบ

วาคาสถิติโดยรวม (overall 
�

K ) เทากับ 0.58  โดยคา Conditional 
�

K  สําหรับพื้นที่นํ้าทวมและ
พื้นที่นํ้าไมทวมเทากับ 0.76 และ 0.42 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-1   ตาราง Error matrix เพื่อการตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกพ้ืนท่ีนํ้าทวมดวยขอมูล     
SAR โดยวิธีการสรางอัตราสวนขอมูล 

 
 

 ขอมูลจากภาคสนาม 
ขอมูลจากการจําแนก นํ้าทวม นํ้าไมทวม รวม 

นํ้าทวม 36    5   41 
นํ้าไมทวม 20 63   83 

รวม 56 68 124

Producer�s Accuracy User�s Accuracy 
            นํ้าทวม 36/56 = 0.64             นํ้าทวม 36/41 = 0.87 
            นํ้าไมทวม 63/68 = 0.93             นํ้าไมทวม 63/83 = 0.76 
 Overall Accuracy   =  0.80  
    

Overall Kappa   =   0.58 Conditional Kappaflood        =   0.76 
  Conditional Kappanon-flood   =    0.42 
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จากตารางที่ 4-1  แสดงใหเห็นวาการจําแนกพื้นที่นํ้าทวมโดยการวิเคราะหขอมูลภาพ
เรดารยังใหผลความคลาดเคล่ือนอยูในบางสวน  ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเปน
พื้นที่ที่มีการทํานาตลอดป หลังจากการเก็บเกี่ยวแลวจะมีการเตรียมที่และสูบนํ้าเขาพื้นที่นาทันที
เพื่อปลูกขาวในชวงตอไป  ดวยเหตุน้ี คาการสะทอนของภาพเรดารในเดือนพฤษภาคมจึงปรากฏ
พื้นที่สีดํา เน่ืองจากพื้นที่นาที่มีการสูบนํ้าเขาที่นาแลว จะดูดกลืนพลังงาน ซึ่งมีลักษณะคลายกับ
พื้นที่นํ้าทวม ปญหาดังกลาวจึงเปนอุปสรรคหน่ึงในการจําแนก 

ปญหาอีกประการหน่ึงของการจําแนกขอมูลดวยภาพเรดารคือ ภาพสัญญาณเรดารที่นํา
มาวิเคราะหในวันที่ 27 กันยายน 2538 เปนชวงเวลาที่ปริมาณนํ้าทารายวันที่วัดไดจากสถานีวัด
นํ้าตางๆ ในแมนํ้ายมและแมนํ้านานบริเวณพื้นที่ศึกษาไดข้ึนสูงกวาระดับตล่ิงมาเปนชวงระยะ
เวลาหน่ึงและผานจุดสูงสุดไปแลว พื้นที่เขตนํ้าทวมที่ไดจากการวิเคราะหจึงอาจแผกวางไมมาก
เทากับในชวงเวลาการข้ึนสูงสุดของระดับนํ้า ประกอบกับไมมีหนวยงานใดสรางแผนที่เขตนํ้าทวม 
ปพ.ศ. 2538  เพื่อใชเปนแผนที่อางอิง (reference map) ได  การประเมินความถูกตองอาศัยวิธี
การสัมภาษณ เกษตรกรในจุดสุมตัวอยางหลังจากเกิดเหตุการณแลว 2 ป อาจทําใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนได  วิธีการหน่ึงซึ่งสามารถชวยใหการสรางแผนที่เขตนํ้าทวมแมนยํามากยิ่งข้ึน 
คือการใชแบบจําลองลุมนํ้า WMS ซึ่งนํามาใชในการจําลองเขตนํ้าทวมในชวงเวลาใกลเคียงกับ
การบันทึกภาพ โดยอาศัยสภาพภูมิประเทศและระดับนํ้าทาที่วัดไดจริงที่สถานีวัดนํ้าในชวงเวลา
ดังกลาว 

ผลการจําลองเขตน้ําทวมดวยแบบจําลอง WMS 

พื้นที่นํ้าทวม ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในสภาพความเปนจริง นอกจากจะข้ึนอยูกับสภาพภูมิ
ประเทศแลว ยังข้ึนอยูกับชวงเวลาในการเออลนของนํ้าในลํานํ้า โครงสรางทางวิศวกรรมที่มีผล
โดยตรงตอการควบคุมนํ้าทวม เชน แนวคันดินกั้นนํ้า ตําแหนงทอลอด ถนน สะพาน เปนตน   
ดังน้ันการจําลองพื้นที่นํ้าทวมจึงตองพิจารณาปจจัยเหลาน้ีประกอบ 

ผลของชวงเวลาที่น้ําเออลนตอการจําลองน้ําทวม 

แบบจําลอง WMS ตองการขอมูลนําเขาเปนระดับนํ้าในลํานํ้าซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 
การเลือกวันที่ทําการจําลอง มีผลกระทบตอการจําลองเขตนํ้าทวมที่จําลองไดตามพลวัตของนํ้าใน
ลํานํ้า จากการทดสอบการจําลองเขตนํ้าทวมโดยนําเขาขอมูลระดับนํ้าทา 3 ชวงเวลา คือ วันที่ 2 
กันยายน 2538 ซึ่งเปนวันที่ระดับนํ้าทาไดระดับสูงสุดที่สถานีวัดนํ้าทาที่อยู เหนือจังหวัด
พิษณุโลกเล็กนอย  วันที่ 6 กันยายน 2538 เม่ือระดับนํ้าทาสูงสุดที่อําเภอพรหมพิราม  และวันที่ 
27 กันยายน 2538 เปนวันที่ดาวเทียม JERS-1 บันทึกขอมูลเรดาร  ผลการทดสอบพบวาใน  
วันที่ 2 กันยายน (รูปที่ 4-8(ก)) มีระดับนํ้าสูงกวาตล่ิง ทําใหเกิดนํ้าทวมกินบริเวณกวางต้ังแต
อําเภอพรหมพิรามจนถึงอําเภอบางกระทุม และมีพื้นที่บางสวนในอําเภอนครไทยและอําเภอ  
ชาติตระการเกิดนํ้าทวมเปนบริเวณไมกวางขวางนัก เม่ือระดับนํ้าที่อําเภอพรหมพิรามเร่ิมสูงข้ึน
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ในวันที่ 6 กันยายน (รูปที่ 4-8(ข)) ระดับนํ้าทาในลํานํ้านานเหนือจังหวัดพิษณุโลกจะเร่ิมลดลง 
ระดับนํ้าที่เพิ่มข้ึนที่อําเภอพรหมพิรามทําใหเกิดพื้นที่นํ้าทวมเปนบริเวณกวางในเขตอําเภอเมือง
และอําเภอวังทอง สวนพื้นที่นํ้าทวมที่จําลองไดในวันที่ 27 กันยายน จะเร่ิมลดลง เน่ืองจากระดับ
นํ้าทาในสถานีวัดนํ้าตางๆ เร่ิมลดลง (รูปที่ 4-8(ค)) 

แบบจําลอง WMS ตองการขอมูลนําเขาเปนระดับนํ้าในลํานํ้าซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 
ดังน้ัน การเลือกวันที่ทําการจําลองมีผลกระทบตอการจําลองเขตนํ้าทวมที่จําลองไดตามพลวัตของ
นํ้าในลํานํ้า 

ผลของคันดินก้ันน้ําตอการจําลองเขตน้ําทวม 

การกําหนดแนวคันดินกั้นนํ้าสามารถทําไดในแบบจําลองดวยการนําเขาแนวคันดินได
ออกแบบและสรางข้ึนโดยสํานักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก  ในการจําลองไดกําหนด
ระดับคันดินใหมีความสูง 4 เมตรจากระดับพื้นดินตลอดแนวคันดิน ผลการจําลองเขตนํ้าทวมดวย
แบบจําลองจะแตกตางจากที่ไมไดกําหนดแนวคันดินในการจําลองอยางชัดเจน เม่ือพิจารณาผล
การจําลองเขตนํ้าทวมในบริเวณอําเภอบางระกําโดยไมไดกําหนดแนวคันดิน (รูปที่ 4-9(ก)) 
เปรียบเทียบกับการจําลองที่กําหนดแนวคันดิน (รูปที่ 4-9(ข)) จะเห็นไดวาพื้นที่บริเวณนํ้าไม
ทวมมีขนาดเพิ่มข้ึน และตําแหนงของบริเวณนํ้าทวมจะเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะบริเวณหลังแนว
คันดินกั้นนํ้า ดังน้ันในการจําลองเขตนํ้าทวมในพื้นที่ที่ศึกษาจึงไดรวมแนวคันดินทุกแนวตามราย
ละเอียดในแผนที่ของสํานักงานชลประทานที่ 3 

ผลของการใชแบบจําลอง WMS รวมกับภาพเรดารในการจําแนกพ้ืนที่น้ําทวม 

การสะทอนสัญญาณที่ไมสมํ่าเสมอบริเวณพื้นที่นํ้าทวมที่มีอาคารสูงหรือใตทรงพุมตนไม
บริเวณริมฝงนํ้า (รูปที่ 4-10)  เม่ือใชขอมูลนํ้าทวมที่จําลองไดจากแบบจําลอง WMS ในชวงเวลา 
3 วันกอนการบันทึกขอมูลภาพเรดาร โดยเลือกบริเวณที่เปนชุมชนและพื้นที่ที่อยูริมฝงนํ้า (รูปที่ 
4-11) มารวมกับผลการจําแนกเขตนํ้าทวมดวยขอมูลภาพเรดาร พบวาคาความถูกตองของการ
จําแนกนํ้าทวมจากการใชแบบจําลอง WMS รวมกับภาพเรดารสามารถเพิ่มความถูกตองของการ
จําแนกโดยรวม (overall accuracy)  จากเดิม 80% เปน 83% (ตารางที่ 4-2)  นอกจากน้ีคา
สถิติ Kappa โดยรวมไดเพิ่มข้ึนจาก 0.58 เปน 0.65 (รูปที่ 4-12) 
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วังทอง 

เนินมะปราง 
บางกระทุม 

บางระกํา

เมือง

พรหมพิราม
วัดโบสถ 

นครไทย

ชาติตระการ 

เหนือ   

พื้นท่ีนํ้าทวม 

20       0       20 กม.  

(ก) วันท่ี 2 กันยายน 2538 (ข) วันท่ี 6 กันยายน 2538 

(ค) วันท่ี 27 กันยายน 2538

รูปท่ี 4-8  พื้นท่ีนํ้าทวมบริเวณจังหวัดพิษณุโลก สรางจากการจําลองโดยใชขอมูลนํ้าทา ณ สถานีวัดนํ้าตางๆ 
ดวยแบบจําลอง WMS 
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(ก) จําลองโดยไมมีคันดินก้ันนํ้า (ข) จําลองโดยมีคันดินก้ันนํ้า 

รูปท่ี 4-9  ผลของคันดินก้ันนํ้าตอการจําลองเขตน้ําทวม 

เหตุการณนํ้าทวมในป 2538 กอใหเกิดความเสียหายอยางกวางขวาง จากการสํารวจของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและรายงานในสมุดรายงานสถิติจังหวัด (สํานักงานสถิติจังหวัด
พิษณุโลก, 2539) พบวามีเน้ือที่ปลูกขาวในจังหวัดพิษณุโลกเสียหายรวม 525,746 ไร หรือ 
33% ของพื้นที่ปลูกขาว โดยอําเภอวังทองมีความเสียหายมากที่สุดถึง 270,969 ไร  รองลงมา 
ไดแก อําเภอบางระกําและพรหมพิราม ซึ่งมีเน้ือที่เสียหาย 168,669 และ 157,296 ไร ตาม
ลําดับ เม่ือนําผลการวิเคราะหขอมูลภาพเรดารรวมกับแบบจําลอง WMS ไปวิเคราะหเชิงซอนทับ
รวมกับขอบเขตการปกครอง สามารถคํานวณเปนเน้ือที่ของเขตนํ้าทวมในแตละอําเภอของจังหวัด
พิษณุโลกได พบวาอําเภอบางระกําเปนอําเภอที่มีนํ้าทวมกินบริเวณกวางขวางที่สุด 159,423 ไร  
รองลงมาเปนอําเภอพรหมพิรามและอําเภอเมือง มีเน้ือที่เสียหาย 135,724 และ 116,564 ไร 
ตามลําดับ  สําหรับอําเภอวังทองมีเน้ือที่เสียหายอยูในลําดับที่ 4 คิดเปนเน้ือที่ 20,960 ไร เม่ือ
เปรียบเทียบขนาดเน้ือที่ความเสียหายจากทั้งสองแหลง พบวามีความสอดคลองกัน ยกเวนใน
อําเภอวังทองซึ่งผลการจําแนกมีความแตกตางจากรายงานเปนอยางมาก 

พื้นท่ีนํ้าทวม ลํานํ้า คันดินก้ันนํ้า 
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          ริมฝงนํ้ามีตนไมสูง 
 

 

          ตัวเมืองพิษณุโลก 
 

รูปท่ี 4-10  ตัวอยางสัญญาณภาพเรดาร วันท่ี 27 กันยายน 2538 บริเวณท่ีอาจเกิดนํ้าทวม แตมีอาคารสูง
หรือตนไมสูงปกคลุมริมฝงนํ้า (ภาพสีขาว) 

 

          ริมฝงนํ้ามีตนไมสูง 
 

 

          ตัวเมืองพิษณุโลก 
 

รูปท่ี 4-11 เขตนํ้าทวมบริเวณตัวเมืองและริมฝงนํ้าท่ีมีตนไมปกคลุมสรางข้ึนจากแบบจําลอง WMS โดยใช  
ขอมูลนํ้าทาระหวางวันท่ี 25-27 กันยายน 2538 

4        0        4  กม.  
เหนือ 

4        0        4  กม.   
เหนือ 
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ตารางท่ี 4-2  ตาราง Error matrix เพื่อการตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกพ้ืนท่ีนํ้าทวมดวยขอมูล 
SAR  โดยวิธีการสรางอัตราสวนขอมูลรวมกับผลจากแบบจําลอง WMS 

 
 

 ขอมูลจากภาคสนาม 
ขอมูลจากการจําแนก นํ้าทวม นํ้าไมทวม รวม 

นํ้าทวม 42   7   49 
นํ้าไมทวม 14  61   75 

รวม 56 68 124

Producer�s Accuracy User�s Accuracy 
            นํ้าทวม 42/56 = 0.75             นํ้าทวม 42/49 = 0.85 
            นํ้าไมทวม 61/68 = 0.90             นํ้าไมทวม 61/75 = 0.81 
              Overall Accuracy   =   0.83  
    

Overall Kappa   =   0.65 Conditional Kappaflood        =   0.72 
  Conditional Kappanon-flood    =   0.59 

ผลการจําลองความยาวนานการเกิดน้ําทวม 

แบบจําลอง WMS สามารถจําลองความยาวนานในการเกิดนํ้าทวมบริเวณจังหวัด
พิษณุโลกจากขอมูลนํ้าทารายวันในป 2538 ไดเปนอยางดี  โดยผลการจําลองชี้ใหเห็นวาขอบเขต
พื้นที่นํ้าทวมข้ึนอยูกับระดับความลึกของนํ้า ตลอดจนความยาวนานในการเกิดนํ้าทวมที่จําลอง
และสรางเปนแผนที่ เขตนํ้าทวมจะกินบริเวณกวางขวางถาระดับความลึกของนํ้าที่ทวมกําหนดไวมี
คาตํ่าและความยาวนานของการเกิดอยูในชวงระยะเวลาสั้น ผลการจําลองเขตนํ้าทวมที่ระดับ
ความลึกอยางนอย 1 เมตร ยาวนาน 5, 10, 15 และ 20 วัน (รูปที่ 4-13) แสดงใหเห็นวาพื้นที่
นํ้าทวมลึกอยางนอย 1 เมตร นานตอเน่ืองกัน 5 วัน กินบริเวณกวางขวางที่สุด และลดหล่ันลง
มาตามระยะเวลานานที่เพิ่มข้ึน สอดคลองกับพื้นที่ นํ้าทวมที่ มีความลึกอยางนอย 2 เมตร       
(รูปที่ 4-14) 

ผลของจํานวนสถานีวัดน้ําในเครือขายลําน้ําตอเขตน้ําทวมที่ไดจากการจําลอง 

จํานวนสถานีวัดนํ้าในเครือขายลํานํ้ามีผลตอเขตนํ้าทวมที่จําลองไดดวยแบบจําลอง WMS 
เม่ือทดสอบการขาดหายไปของสถานีวัดนํ้าทาบางสถานี เทียบกับการจําลองดวยขอมูลที่ครบตาม
จํานวนสถานีที่กรมชลประทานรายงาน พบวาลักษณะเขตนํ้าทวมที่ปรากฏมีขนาดลดลงและ
เปล่ียนแปลงตําแหนงไปจากเดิม เปนผลใหไดขอมูลที่ไมถูกตองสมบูรณ (รูปที่ 4-15) 
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รูปท่ี 4-12  พื้นท่ีนํ้าทวมจากการจําแนกขอมูลภาพเรดารดาวเทียม JERS-1 วันท่ี 27 กันยายน 2538   
ดวยวิธีการสรางอัตราสวนขอมูลรวมกับขอมูลท่ีไดจากแบบจําลอง WMS 

  

(ก) ระดับความลึก 1 เมตร นาน 10 วัน (ข) ระดับความลึก 1 เมตร นาน 20 วัน 

รูปท่ี 4-13  ผลการจําลองการเกิดนํ้าทวมความลึก 1 เมตร นานติดตอกัน 10 วัน และ 20 วัน           
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบจําลอง WMS และขอมูลนํ้าทารายวัน ป 2538 

เหนือ 
 0            20 กม.   

ลํานํ้า 
ขอบเขตอําเภอ
พื้นที่นํ้าทวม

บางระกํา 

เนินมะปราง

วังทอง

เมือง

พรหมพิราม 

วัดโบสถ

นครไทย 

ชาติตระการ

บางกระทุม

กิโลเมตร

0        20 กม. 0       20 กม.

พื้นท่ีนํ้าทวม พื้นท่ีนํ้าทวม
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(ก) ระดับความลึก 2 เมตร นาน 10 วัน (ข) ระดับความลึก 2 เมตร นาน 20 วัน 

รูปท่ี 4-14  ผลการจําลองการเกิดนํ้าทวมความลึก 2 เมตร นานติดตอกัน 10 วัน และ 20 วัน                
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบจําลอง WMS และขอมูลนํ้าทารายวันป 2538 

เม่ือทดสอบการเพิ่มสถานีวัดนํ้าสมมติในบางตําแหนงที่ไมมีการจดบันทึกขอมูลเน่ืองจาก
ขาดสถานีวัดนํ้าในบางบริเวณ เชน บริเวณโครงการชลประทานนเรศวร ซึ่งการจําลองไมปรากฏ
วามีนํ้าทวม ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาการเพิ่มสถานีมีผลตอการจําลองพื้นที่นํ้าทวม โดยใน
พื้นที่โครงการชลประทานนเรศวรเกิดนํ้าทวมเปนบริเวณกวางใกลเคียงกับลักษณะที่ปรากฏใน
ภาพเรดาร (รูปที่ 4-16) อยางไรก็ตามขนาดและรูปรางของพื้นที่นํ้าทวมมีความแตกตางจาก
ความเปนจริง เน่ืองจากคาระดับนํ้าที่กําหนดใหกับสถานีเปนคาที่สมมติข้ึน อาจมาก นอย หรือ  
ไมสัมพันธกับความเปนจริง  การทดสอบทั้งสองแสดงใหเห็นวาการลดหรือเพิ่มสถานีวัดนํ้าใน
โครงขายลํานํ้ามีผลตอความแมนยําในการจําลองพื้นที่นํ้าทวมดวยแบบจําลอง WMS 

แผนที่โอกาสการเกิดน้ําทวม 

เม่ือนําขอมูลระดับนํ้าทารายวันในป 2534 ถึง 2539 มาสรางเขตนํ้าทวมที่มีความลึก 
1.5 เมตร และมีชวงความยาวนานการทวมขัง 10 วัน  จากน้ันจึงแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบ 
ราสเตอร โดยกําหนดคาในชองกริดที่เปนพื้นที่นํ้าทวมใหมีคาเทากับ 1 และพื้นที่ที่ไมถูกนํ้าทวมมี
คาเทากับ 0  ใชชั้นขอมูลทั้งหมดมาบวกกันและหารดวยจํานวนปของขอมูลคือ 6 ป คาที่ไดใน 
แตละชองกริดจะแสดงโอกาสการเกิดนํ้าทวมในรอบระยะเวลา 6 ป แตเน่ืองจากคาผลลัพธที่ได
เปนคาทศนิยม ไมสะดวกในการจัดเก็บ จึงแปลงคาเปนรอบการเกิดนํ้าทวมซ้ําในรอบ 6 ป เพื่อ
ใหสะดวกในการจัดเก็บฐานขอมูลโอกาสการเกิดนํ้าทวมในรูปแบบเวกเตอร 

0        20 กม. 0       20 กม.

พื้นท่ีนํ้าทวม พื้นท่ีนํ้าทวม
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ชาติตระการ

นครไทยวัดโบสถ 
พรหมพิราม 

วังทอง

เนินมะปราง

เมือง 
บางระกํา

บางกระทุม 

  

 

 

 

 

 

 

          (ก) 
 

 

 

 

 

 

          (ข) 

 

 

 

 

 

 

          (ค) 
 

 

 

 

 

 

          (ง) 

 

 

 

 

 

 

          (จ) 

รูปท่ี 4-15   การเปรียบเทียบผลการลดจํานวนสถานีวัดนํ้าทาท่ีใชในการจําลองพื้นท่ีนํ้าทวม 
(ก) จําลองจากขอมูลของทุกสถานีวัดนํ้า วันท่ี 5 กันยายน 2538 
(ข) ขอมูลสถานี N36 ไมถูกนํามาใชในการจําลอง 
(ค) ขอมูลสถานี N55 ไมถูกนํามาใชในการจําลอง 
(ง) จําลองจากขอมูลของทุกสถานีวัดนํ้า วันท่ี 16 กันยายน 2538 
(จ) ขอมูลสถานี Y16 ไมถูกนํามาใชในการจําลอง

0        20 กม.
เหนือ 
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(ก)  พื้นท่ีนํ้าทวมจากขอมูลภาพเรดาร             
วันท่ี 27 กันยายน 2538 

(ข)  ผลการจําแนกพ้ืนท่ีนํ้าทวมจากขอมูล         
ภาพเรดารดวยวิธีการสรางสัดสวนขอมูล 

 
(ค)  พื้นท่ีนํ้าทวมจากแบบจําลอง WMS  โดยใช 

ขอมูลระดับนํ้าทา วันท่ี 26 กันยายน 2538 

 
(ง)  พื้นท่ีนํ้าทวมจากแบบจําลอง WMS โดยใช     

ขอมูลระดับนํ้าทา วันท่ี 26 กันยายน 2538 
และสถานีสมมติ 

 

 

รูปท่ี 4-16  การเปรียบเทียบผลการใชสถานีสมมติเพิ่มเติมในการจําลองพื้นท่ีนํ้าทวมในโครงการชลประทาน
นเรศวร 

 

เหนือ 
2     0     2 กม. 

STG01 

STG02 

STG03

พื้นท่ีนํ้าทวม 
ขอบเขตโครงการชลประทาน
แมนํ้า 

ขอบเขตจังหวัด 

สถานีวัดนํ้าทาสมมติ
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ระดับนํ้าลึก 1.5 เมตร ยาวนานติดตอกัน 10 วัน เปนระดับวิกฤติสําหรับขาวที่จะไดรับ
ความเสียหายจากภัยนํ้าทวม  แผนที่โอกาสการเกิดนํ้าทวมที่ระดับดังกลาวจึงมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจปลูกขาวภายใตความเส่ียงที่พิจารณาความเสียหายในรอบระยะเวลา 6 ป ซึ่งมีทั้งปที่
นํ้าทวมรุนแรงกินบริเวณกวางขวางและปที่ไมปรากฏวามีนํ้าทวมเกิดข้ึนเลย เม่ือพิจารณาระดับ
ความเส่ียงการเกิดนํ้าทวม 3 ป ในรอบ 6 ป (รูปที่ 4-17(ก)) ซึ่งเปนระดับความเสี่ยงสูงสุดที่
เกิดข้ึนในจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่มีโอกาสดังกลาวมีขอบเขตไมกวางขวางนักในเขตอําเภอพรหม-
พิราม  อําเภอบางระกํา  และอําเภอนครไทย 

(ก) โอกาสเกิดนํ้าทวม 3 ป ใน 6 ป (ข) โอกาสเกิดนํ้าทวม 2 ป ใน 6 ป 

(ค) โอกาสเกิดนํ้าทวม 1 ป ใน 6 ป 

 

รูปท่ี 4-17  แผนท่ีโอกาสเกิดนํ้าทวมท่ีไดจากการจําลอง 

เหนือ 
0         20 กม. 

พื้นท่ีโอกาสเกิดนํ้าทวม 
ขอบเขตการปกครอง 
แมนํ้า
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ผลการวิเคราะหโอกาสการเกิดนํ้าทวม 2 ป ในรอบ 6 ป (รูปที่ 4-17(ข)) เปนระดับ
ความเสี่ยงที่นอยกวา แตพื้นที่ที่อาจเกิดนํ้าทวมมีขนาดใหญข้ึน พบวาบางสวนของอําเภอเมือง
และบางกระทุมมีโอกาสเกิดนํ้าทวมเปนบริเวณไมกวางขวางนัก สําหรับอําเภอพรหมพิราม     
บางระกํา  และนครไทย ยังคงมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดนํ้าทวมในระดับความเสี่ยงดังกลาว  สําหรับ
โอกาสการเกิดนํ้าทวม 1 ป ในรอบ 6 ป (รูปที่ 4-17(ค)) เปนระดับความเส่ียงที่นอยที่สุด    
แตพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนกินบริเวณกวาง โดยสวนใหญเกิดข้ึนในพื้นที่อําเภอบางระกําและ
พรหมพิราม  

อําเภอชาติตระการ วังทอง วัดโบสถ และเนินมะปราง เปนอําเภอที่ไมปรากฏวามีพื้นที่
เสี่ยงในการเกิดนํ้าทวมที่ระดับความลึก 1.5 เมตร ยาวนานติดตอกัน 10 วัน  อยางไรก็ตามไมได
หมายความวาอําเภอดังกลาวจะไมไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม ซึ่งอาจเกิดข้ึนในความยาวนาน
ไมเกิน 10 วัน หรือมีระดับความลึกนอยกวา 1.5 เมตร  ทําใหทั้งสี่อําเภอไมปรากฏพื้นที่เสี่ยงภัย
นํ้าทวมที่ระดับดังกลาว 

สรุป 
ผลของการจําแนกและการตรวจสอบเขตนํ้าทวมที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพเรดาร

จากดาวเทียม JERS-1 แสดงใหเห็นวาขอมูลภาพเรดารชวงกอนนํ้าทวมและขณะเกิดนํ้าทวม 
สามารถนํามาใชในการจําแนกเขตนํ้าทวมในจังหวัดพิษณุโลกไดดีพอสมควร ผลของการจําแนก
เม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจสอบในภาคสนาม มีความถูกตองโดยรวม 83% และสวนใหญตกอยู
ในเขตอําเภอที่สอดคลองกับรายงานของสํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับเน้ือที่เพาะปลูก
ขาวที่เสียหายในฤดูเพาะปลูก 2538-2539  แตการจําแนกโดยใชขอมูลเรดารและเก็บเปนชั้น 
ขอมูลใน GIS สามารถใหขอมูลเพิ่มเติมในดานการกระจายตัวของเขตนํ้าทวมในระดับความ
ละเอียด 30x30 ตารางเมตร ซึ่งเม่ือนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืน สามารถสรุปเขตนํ้า
ทวมในแตละตําบลและใหขอมูลพื้นที่เพาะปลูกขาวที่เสียหายไดอยางแมนยําข้ึน 

การประยุกตใชแบบจําลอง WMS เพื่อการปรับปรุงการสรางแผนที่เขตนํ้าทวมจากการ
จําแนกดวยขอมูลเรดาร ดวยการนําผลการจําลองเขตนํ้าทวมโดยเฉพาะบริเวณที่มีอาคารและ  
ตนไมสูงในชวงเวลาเดียวกันกับที่ดาวเทียม JERS-1 บันทึกขอมูลภาพเรดารไปเสริมผลการ
จําแนกขอมูลเรดาร ทําใหแผนที่เขตนํ้าทวมที่จําแนกไดมีความถูกตองยิ่งข้ึน  นอกจากน้ียังไดใช
แบบจําลอง WMS จําลองเขตนํ้าทวมที่ระดับความลึกและระยะเวลาที่นํ้าทวมนานติดตอกันใน
ระดับตางๆ  พบวาแบบจําลอง WMS สามารถสรางแผนที่แสดงเขตนํ้าทวมตามเง่ือนไขดังกลาวได
เปนอยางดี 
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ขอมูลระดับนํ้าทาตามสถานีวัดนํ้าตางๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียงที่ได
ทําการบันทึกไวโดยกรมชลประทาน สามารถนํามาจําลองพื้นที่นํ้าทวมรายปและสรางเปนแผนที่
โอกาสการเกิดนํ้าทวมที่มีความลึก 1.5  เมตร ยาวนานติดตอกันอยางนอย 10 วันได  นอกจากน้ี
ยังสามารถสรางแผนที่โอกาสการเกิดนํ้าทวมในระดับความลึกและชวงความยาวนานตางๆ ทั้ง
โอกาสการเกิดนํ้าทวมในรอบปหรือโอกาสการเกิดนํ้าทวมในวันตางๆ ของป เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของแบบจําลองขาวได  อยางไรก็ตามจํานวนขอมูลที่มีการบันทึกไวยังมีระยะเวลา
ไมนานมากพอ จึงเปนขอจํากัดที่ไมสามารถสรางเปนแผนที่โอกาสการเกิดนํ้าทวมที่มีความถูกตอง
สูงได แตแผนที่ในรายงานฉบับน้ีจะเปนตัวอยางของขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีความสําคัญในการใชปรับ
ลดผลผลิตขาวในแบบจําลองขาว เพื่อใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวสามารถทํานาย
ผลผลิตขาวในพื้นที่นํ้าทวมรุนแรงไดถูกตองมากข้ึน 

เอกสารอางอิง 
เชาวลิต  ศิลปทอง. 2536. ขอมูลทั่วไปและการใชประโยชนขอมูล SAR ของ JERS-1.  จุลสาร

ดาวเทียม.  46:1-4. 
เมธี  เอกะสิงห,  ถาวร  ออนประไพ,  พนมศักด์ิ  พรหมบุรมย,  จุไรพร  แกวทิพย,  สุรียพร  สุดชาลี  

เฉลิมพล  สําราญพงษ,   สิทธิเดช  ณ เชียงใหม  และ  ทนงเกียรติ อุปนโน. 2543.   ฐาน
ขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณสวนที่ 2  โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ขาวในภาคเหนือ.   
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เมธี เอกะสิงห และ สุรียพร สุดชาลี. 2541.  การพัฒนาระบบขอมูลเชิงพื้นที่โครงการชลประทาน
ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว.  หนา 2-37.  ใน. เมธี เอกะสิงห และคณะ.   
รายงานความกาวหนาฉบับที่ 2   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:
ขาวในภาคเหนือ.  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม. 

รัศมี  สุวรรณวีระกําธร.   2540.   การศึกษาพื้นที่นํ้าทวมบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานีและพื้นที่
ใกลเคียงในชวงเดือนสิงหาคม 2540.  จุลสารดาวเทียม.  62:1-3. 

วัชรี  วีระพันธุ.  2538.  การจําลองนํ้าทวมในลุมนํ้าอูตะเภา.  เอกสารวิชาการเลขที่ 556.166-
01-2538.  กรมอุตุนิยมวิทยา,  กรุงเทพฯ.   44 หนา. 



104   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว 

สุวิทย  วิบูลยเศรษฐ,    ไพบูลย  เรืองศิริ,    ราเชนทร  ศรีภูมินทร,   สุภาพิศ  ผลงาม  และ       
พรทิพย  กาญจนสุนทร.  2525.  การใชภาพจากดาวเทียมแสดงขอบเขตพื้นที่นํ้าทวม
บริเวณลุมนํ้ามูล-ชี. จุลสารดาวเทียม.  5:20-28. 

สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก. 2538-39. สมุดรายงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก. สํานักงานสถิติ
แหงชาติ,  สํานักนายกรัฐมนตรี. 

Cihlar, J., T.J. Pultz  and  A.L. Gray. 1992. Change detection with synthetic aperture 
radar.  Remote Sensing Journal. 11:401-414.. 

Congalton,  R.G.  1991.  A review of assessing the accuracy of classification of remotely 
sensed data.  Remote Sens. Environ.  37:35-46.. 

Delmeire,  S. 1997. Use of ERS-1 data for the extraction of flooded areas.  Hydrol. Process.  
11:1393-1396. 

Engineering Computer Graphic Laboratory (ECGL). 1997. WMS Reference Manual. 
Brigham Young University, UT. 

ERDAS.  1991. ERDAS Field Guide.  Third Edition.  ERDAS Inc. Atlanta, GA. 

Jansen, J.R. 1986.  Introductory Digital Image Processing : A remote sensing 
perspective.  Prentice-Hall, NJ.  379 p. 

Koopmans,. N.B. 1992. Japanese earth resources satellite (JERS-1) launched. ITC 
Journal.  2:202-203. 

Lee, J. 1981.  Speckle analysis and smoothing of synthetic aperture radar images.  
Computergraphic and Image Processing.  17:24-32. 

Lilesand T.M. and R.W. Kiefer.  1994.  Remote Sensing and Image Interpretation : Third 
Edition.  John Wiley & Sons, Inc., USA.  750 p. 

Maidment, D.R. 1996. GIS and hydrologic modeling�an assessment of progress.  
[ONLINE]. Available: http://ncgia.ucsb.edu.conf/SANTA_FE_CD-ROM/st_papers/ 
maidment/maidment.htm. 

Melancon, P.A.  1998.  Modeling the hydrology of Tillamook Bay.  [ONLINE].  Available: 
http://www.ce.utexas.edu/stu/melancpa/gisterm.html. 



การสรางชั้นขอมูลเชิงพื้นที่น้ําทวมจากขอมูลภาพเรดารและแบบจําลองลุมน้ํา   105

Nishidai. T. 1993. Early results from �Fuyo-1� Japan�s Earth Resources  Satellite (JERS-1).  
Remote Sensing Journal.  14:1825-1833. 

Profeti, G. and H. Macintosh.  1997.  Flood management through LANDSAT TM and ERS 
SAR data : a case study.  Hydrol. Process.  11:1397-1408. 

Richard, A. and P.E. Kraus.  1999.  Flood plain determination using ArcView and HEC-RAS. 
[ONLINE]. Available: http://www.esri.com/library/userconf/proc99/proceed/papers/ 
pap808/p808.htm. 

Thailand Royal Irrigation Department (TRID). 1967-1998.  Thailand Hydrological 
Yearbook, Wateryear 1964-1996. Thailand Royal Irrigation Department.  
Hydrological  Division.  Bangkok. 

Verbyla, D.L. 1995.  Satellite Remote Sensing of Natural Resources.  CRC Press Inc., FL.  
198 p. 

Wang, Y.,  L.L. Hess.,  S. Filoso. and J.M. Melack.  1995.  Understanding the radar 
backscattering from flooded and nonflooded Amazonian forests : results from 
canopy backscatter modeling.  Remote Sens. Environ.  54:324-332. 

กลบัสูเมนูหลักกลบัสูเมนูหลัก กลับสูสารบัญกลับสูสารบัญ


