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บทคัดยอ 
 มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนัยสภาวะโลกรอน
ด านอุ ทกภั ย แล ะคว ามแห ง แล ง ไ ด เ กิ ด ขึ้ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อการวิเคราะหพื้นที่อุทกภัยดวยขอมูลเรดารแซทหลาย
ชวงเวลา และจําแนกความแหงแลงดวยดัชนีพืชพรรณ
มาตรฐาน (SVI) การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ประมาณ 170,000 ตร.กม. 
ซ่ึงพบวา ไดเกิดอุทกภัย และภัยแลงบอยครั้ง 
 การวิเคราะหพื้นที่อุทกภัยในป พ.ศ. 2544 2545 
และ 2546 ไดใชขอมูลเรดารแซทหลายชวงเวลา และสราง
ฐานขอมูลพื้นที่อุทกภัยจากขอมูลทั้งสามป ในการกําหนด
พื้นที่ความแหงแลงไดใชดัชนีพืชพรรณมาตรฐานซึ่งเปนดัชนี
แสดงสภาวะความแหงแลงจากขอมูลหลายชวงเวลาของ
ดาวเทียม Terra MODIS ผลการศึกษาไดแสดงพื้นที่ประสบ
อุทกภัยของทั้ งสามป  และจัดเก็บในฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร รวมกับขอบเขตลุมน้ํา และขอบเขต
จังหวัด สําหรับ SVI ท่ีทําการวิเคราะหไดแสดงรูปแบบของ
ความแหงแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูแลงของป 
พ.ศ. 2543-2549 การวิเคราะหความแหงแลง หากใช
การบูรณาการเชิงพื้นที่ตองใชเวลานาน SVI สามารถให
ขอมูลความแหงแลงอยางรวดเร็ว ในแงเชิงพื้นที่และเวลา 
นั ย ข อ ง ส ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น สํ า ห รั บ ภั ย พิ บั ติ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดําเนินการไดดวยขอมูล
ภาพถายดาวเทียม  
คําสําคัญ: นัยสภาวะโลกรอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุทกภัย ความแหงแลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

There is a growing evidence that the global 
warming has implications for flood and drought in 
Northeastern Thailand. The objectives of this study were 
to analyze the flood areas using multi temporal 
RADARSAT data and to identify drought with Standard 
Vegetation Index (SVI). The study area, Northeast 
Thailand, covers an area of about 170,000 km2 and is 
frequently subjected to flood and drought.          

The analysis of the flood inundation areas of 3 
years (2001, 2002 and 2003) was based on multi 
temporal RADASAT data. The flood areas was prepared 
and digitally encoded in GIS database. To identify the 
drought areas, multi temporal Terra MODIS data was 
used to generate the SVI which has been an index for 
drought stress condition.  

 The result provided the flood events for 3 
years in GIS database in combination with watershed 
and provincial boundaries. In addition the SVI obtained 
reflects the drought patterns in Northeast Thailand for the 
months of the day season in the years 2000-2006. 
Instead of using the spatial integration of GIS layers 
which require large datasets and long-term processing, 
SVI can provide rapid access of the drought in terms of 
spatio-temporal information. The implications of the global 
warming for the main disasters in the Northeast can be 
spatially and synoptically identified using satellite data.    
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 จากรายงาน Young Peoples Trust in the Environment  
(2008) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก มีผลทําใหเกิด
สภาวะเรือนกระจก ซ่ึงหมายความวา แสงแดดสามารถทะลุ
ทะลวงถึงพื้นผิวโลก แตจะกักความรอนไมใหแผรังสี หรือ
สะทอนกลับสูอวกาศ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 
(Global Warming) สาเหตุท่ีเกิดมีหลายประการดวยกัน ไม
วาการเพิ่มขึ้นของ CO2 จากการลดพื้นที่ปาไม จากการเผา
ผลาญเชื้อเพลิง ไฟปา นอกจากนี้แลว ยังเกิดจากกาซมีเทน 
(Methane) N2O และ CFCs สําหรับกาซมีเทนไดมีการ
ปลดปลอยสูบรรยากาศของโลก จากกิจกรรมเหมืองแร 
น้ํามัน การเผาผลาญพืชพรรณ กิจกรรมการเกษตร การปลูก
ขาว เปนตน N2O เกิดจากกระบวนการธรรมชาติ และ
กิจกรรมมนุษย การเผาผลาญเชื้อเพลิง การใชปุยที่มี N เปน
สวนประกอบ การเผาปา ของเสียจากสัตวและมนุษย สําหรับ 
CFCs พบในกระบวนการทําความเย็น แมวา CFCs มีปริมาณ
นอยในบรรยากาศ แตมีประสิทธิภาพถึง 100 เทาของ CO2  
 ผลสืบเนื่องของสภาวะโลกรอนที่เดนชัดและมีรายงาน
ผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษย (Natural Resources 
Defense Council [NRDC], 2007) ซ่ึงเพิ่มขึ้นทุกป ไดแก 
ความแหงแลง ไฟปา ความรุนแรงของปริมาณน้ําฝน มีฤดู
รอนที่ยาวนานขึ้น การกระจายของโรค เนื่องจากความรอน 
ความรุนแรงของพายุ  การละลายของน้ํ าแข็ งขั้ ว โลก 
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนของระบบนิเวศ เปนตน  
 ในสาระสําคัญตางๆ ไดมีรายงานจํานวนมาก สําหรับใน
ประเทศไทย ท่ีเปนประเด็นที่สื่อมวลชนไดรายงานประจํา
ไดแก ภัยแลง อุทกภัย หมอกควันจากไฟปา ความรุนแรงของ
พายุฝน และความคลาดเคลื่อนของฤดูกาล ซ่ึงมีผลตอ
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอมโดยทั่วไปและมีความชัดเจน
ขึ้นทุกป            
 การศึกษาศักยภาพของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ ตอความรุนแรงของฝน และอุทกภัยในออสเตรเลีย 
(Whetton et al.,1993) จากผลการวิเคราะหดวย General 
Circulation Model (GCM) พบวา การเพิ่ม CO2 ทําใหเพิ่ม
ความถี่ของฝน และลดลงของ Return Period ของฝนที่ตก
หนัก ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุทกภัย นอกจากนี้ไดประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ กับการเกิดสภาวะความแหง
แลงดวย โดยใช Soil Water Balance Model จากชุดขอมูล
หลายชวงเวลาของน้ําฝนและศักยภาพของการระเหย พบวา 
ความแหงแลงมีความชัดเจนในภาคใตของออสเตรเลีย แตยัง
ไมสามารถสรุปทิศทางความเปลี่ยนแปลงของความแหงแลง

ไดชัดเจน 
 จากรายงานของ GONG et al. (2001) เกี่ยวกับอุทก
ภัยตามแมน้ํา Yangtze ในประเทศจีน ไดสรุปอุทกภัยใน
ฤดูรอนป 1980 และ 1990 จากการวิเคราะหขอมูล
ตั้งแตป 1880 โดยวิเคราะหในชวง 10 ป พบวา ความ
แปรปรวนในชวง 10 ป และสภาวะโลกรอน นาจะเปน
สาเหตุท่ีเกิดอุทกภัยใหญตามลําน้ํา Yangtze ตอนกลาง
และตอนลาง ของป 1980 และ 1990 
 ไดมีรายงานผลสืบเนื่องของโลกรอนกับอุทกภัยและ
ความแหงแลงในหลายประเทศโดย Loster, T. (1999) 
นําเสนอแนวโนมของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก จากการ
เปลี่ยนแปลงอากาศของโลก ซ่ึงนํามาซึ่งการสูญเสียดาน
เศรษฐกิจมากขึ้นทุกป ซ่ึงความสูญเสียนี้สอดคลองกับ
จํานวนครั้งของภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น 
 Verhagen et al. (2004) ไดรายงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศและความเสี่ยงตอภัยแลง ดานการเกษตร 
และไดเสนอวิธีการประเมินความเสี่ยงตอภัยแลงหลายวิธี 
ตลอดจนไดแสดงทรรศนะผลจากสภาวะโลกรอน ทําให
ความแปรปรวนของฤดูฝน ทําใหเกิดสภาวะแหงแลง ซ่ึง
กําหนดเปนตัวบงชี้ของความเพียงพอของอาหารใน
ประเทศแถบอัฟริกาตะวันตก  
 ในประเทศอินเดีย การศึกษาโดย Prabhakar et al. 
(2007) ไดแสดงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีนัย
สืบเนื่องตอความแหงแลง ดวยการศึกษาทํานายการลดลง
ของมรสุมที่สัมพันธกับปริมาณน้ําฝน และนอกจากนี้การ
แกปญหาความแหงแลง และกลไกตอบสนองเรื่องนี้ ได
ศึกษาจากเหตุการณในอดีต จากนัยของการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะอากาศที่สงผลตอความแหงแลงนี้ ไดเนนการ
เตรียมการวางแผนในระดับชุมชน และจัดระบบเตือนภัย 
ควบคูกับการเตรียมการตามทรัพยากรที่มี 
 จะเห็นไดวา จากรายงานที่มีอยูท่ัวโลก เปนที่ประจักษ  
ชัดวา นัยของสภาวะโลกรอน มีผลตอการเกิดความแหง
แลงและอุทกภัย เชนเดียวกับปรากฏการณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรือสภาวะโรครอน ไมวาจะเปนพายุฤดู
รอน อุทกภัย และภัยแลง มีรายงานปรากฏการณท่ี
วิเคราะหดวยขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และวิเคราะห
เชิงบูรณาการของพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เ กี่ ย วกั บอุ ทกภั ย  และภั ยแล ง  ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Mongkolsawat et al., 2005, 
Mongkolsawat et al., 2001) ปรากฏการณของทั้งสอง
ประเภท เปนนัยของปรากฏการณท่ีมองภาพในบริเวณ
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กวางไดท้ังภูมิภาค ดวยขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และ/
หรือการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
สําหรับการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลง แมวามีการวิเคราะห
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเปนสารสนเทศเชิง
บูรณาการ แตจะมีความแปรปรวนไปในแตละป อาจจะไม
ทันตอเหตุการณ ในสวนของการวิเคราะหอุทกภัยยอนหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาจะเปนแนวทางหนึ่งท่ีแสดง
นัยของอุทกภัยที่มีผลสืบเนื่องจากสภาวะโลกรอน 
 ดั งนั้ นสภาวะความแห งแล งและอุ ทกภั ย  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปนนัยสืบเนื่องจากสภาวะโลกรอน 
เพื่อตอบสนองในเรื่องนี้ การรายงานความแหงแลงและอุทกภัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการวิเคราะหจากขอมูล
ภาพถายดาวเทียมหลายชวงเวลา และจากดาวเทียมในชวงคลื่น
เรดาร จึงเปนวัตถุประสงคเพื่อแสดงสถานภาพในชวงเวลาใน
อดีต อุทกภัยและความแหงแลง ขอมูลที่ไดรับนาจะตอบปญหา 
เตรียมการวางแผนลวงหนา หรือสรางวิธีการตรวจสอบความ
แหงแลงและอุทกภัย ใหสอดคลองกับงบประมาณ กําลังคน 
หรืออุปกรณท่ีมีอยู โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีความแหงแลง อุทกภัยที่
รุนแรง และชวงเวลาที่เกิดขึ้น นาจะมีผลดีมากกวาแกปญหา
เฉพาะหนา หรือชวยเหลือหลังจากประสบภัยพิบัติแลว แมวา
นัยสภาวะโลกรอนมีมากกวานี้ ไมวาจะเปนพายุรอน หรือนัย
อ่ืนๆ ในการศึกษานี้จะเนนเฉพาะประเด็นที่ใชขอมูลจาก
ภาพถายดาวเทียม จาก 2 นัย เทานั้น 
 
2. วัตถุประสงค  
     2.1 เพื่ อ วิ เ ค ร า ะห พื้ นที่ ป ร ะสบอุ ทกภั ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยขอมูลจากภาพถายดาวเทียม
เรดารแซทหลายชวงเวลา 
 2.2 เพื่อตรวจสอบความแปรปรวนของสภาวะความ
แหงแลงที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเชิงพื้นที่ 
และเชิงเวลา  จากดัชนีพืชพรรณมาตรฐานของขอมูล
ภาพถายดาวเทียม Terra MODIS หลายชวงเวลาในฤดูแลง 
 ท้ังอุทกภัยและความแหงแลง เปนนัยสืบเนื่องจากสภาวะ
โลกรอนที่ เกิดขึ้ น ในช วงทศวรรษที่ ผ านมาและเปน
ปรากฏการณท่ีวิเคราะหไดมา ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม
ท่ีมีความละเอียดในเชิงสเปกตรัมเชิงเวลา และเชิงพื้นที่ 
(Spatial, Temporal and Spatial Resolutions) 
 
3. พื้นที่ศึกษา  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีเนื้อที่ประมาณ 
170,000 ตร.กม. หรือ 1/3 ของประเทศ ตั้งอยูระหวางเสน
ละติจูด 14o 19' N และ ลองจิจูด 10 106' E (ภาพที่ 1) ในแงเขต

ภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่สวนใหญ
เรียกวา ท่ีราบสูงโคราช มีเทือกเขาภูพาน ซ่ึงวางตัวใน
ทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงใต แบง
ท่ีราบสูงเปนสองแอง แองในตอนเหนือและใต เรียกวา 
แองสกลนคร และแองโคราช ตามลําดับ ท้ังสองแองมี
ลักษณะเปนพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดจากตะกอนน้ํ า 
(Gently Undulating Alluvial Plain) รอบๆ เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางทิศตะวันตก ทิศใต และทิศ
ตะวันออก เปนพื้นที่ภูเขาโดยรอบ พื้นที่มีความลาดเอียง
จากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต โดยมี
แมน้ําโขง ชี มูล เปนแมน้ําสายหลักของภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเคยมีปาไมอุดมสมบูรณในอดีต แต
ปจจุบันมีปาไมเหลือเพียงประมาณ 15% ของภูมิภาค           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาทั้งอุทกภัย และภัย
แลง ในพื้นที่เดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีการศึกษา 
     แนวทางของการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 
สวน ดังนี้ 
  4.1 อุทกภัย 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงพื้นที่ประสบอุทก
ภัยใชภาพถายดาวเทียม RADARSAT ซ่ึงมีการแกไข
ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ครอบคลุมพื้นที่ท้ังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกําหนดระบบพิกัดเปน UTM 
Zone 48 และทําการเขียนขอบเขตพิกัดน้ําทวม โดยใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วิ เคราะหซอนทับกับ
ขอบเขตจังหวัด อําเภอ ตําบล พรอมทั้งท่ีตั้งของหมูบาน 
ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรวิเคราะหพื้นที่ประสบอุทก
ภัยตามขอบเขตการปกครอง ตลอดจนแสดงหมูบานที่
ประสบอุทกภัย 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการศึกษาพื้นที่เส่ียงอุทกภัย

ภาพที่ 5  ภาพดาวเทียมเรดารแซทท่ีใชในการศึกษา พ.ศ. 2545 

 การประเมินและการวิเคราะหแนวโนมของพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัย ดําเนินการโดยอาศัยขอมูลน้ําทวม ป พ.ศ. 
2544, 2545 และ 2546 โดยการซอนทับขอมูลพื้นที่
ประสบอุทกภัยของทั้ง 3 ป และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงมากคือ 
พื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 3 ป, พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงคือ พื้นที่
ประสบอุทกภัย 2 ป, พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลางคือ พื้นที่
ประสบอุทกภัย 1 ป และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต่ําคือ พื้นที่ท่ีไม
ประสบอุทกภัย แสดงขั้นตอนการศึกษาดังภาพที่ 2 และ 3 
โดยมีรายละเอียดภาพดาวเทียม RADARSAT ท่ีนํามาใชใน
การวิเคราะหดังภาพที่ 4-6 และตารางที่ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ชวงเวลาการไดภาพเรดารแซท พ.ศ. 2544 
ภาพเรดาร จุดศูนยกลางภาพ 

(Lat/Long) 
วันที่ถายภาพ 

450016 15.5423/104.538 20/09/2001  
450017 16.8257/104.258 20/09/2001
450018 14.7952/104.700 20/09/2001
450020 14.3869/103.73 27/07/2001  
450029 14.5543/101.606 06/08/2001  
450030 15.8213/101.331 06/08/2001  
450031 15.0394/105.702 10/08/2001  
450032 16.3549/105.415 10/08/2001  
450035 14.8727/102.597 13/08/2001  
450036 16.1901/102.31 13/08/2001
450037 17.489/102.026 13/08/2001
450105 17.8584/103.204 14/09/2001  
450106 16.5404/102.916 14/09/2001
450108 15.2405/102.632 14/09/2001
450205 15.5418/103.495 13/09/2001  
450206 16.4144/103.304 13/09/2001  
450208 17.8165/104.041 20/09/2001 

ภาพที่ 3  แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินการศึกษา

ภาพที่ 4  ภาพดาวเทียมเรดารแซทท่ีใชในการศึกษา พ.ศ. 2544 
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ภาพที่ 6  ภาพดาวเทียมเรดารแซทท่ีใชในการศึกษา พ.ศ. 2546 

ตารางที่ 3  ชวงเวลาการไดภาพเรดารแซท พ.ศ. 2546 
ภาพเรดาร จุดศูนยกลางภาพ 

(Lat/Long) 
วันที่ถายภาพ 

Rad_47_138 13:24:41/101: 13/9/2003 
Rad_47_139 14:44:44/101: 13/9/2003 
Rad_47_140 16:04:37/101: 13/9/2003 
Rad_47_141 17:24:37/100: 13/9/2003 
Rad_47_142 15:21:14/103: 20/9/2003 
Rad_47_143 17:58:13/102: 20/9/2003 
Rad_47_146 15:10:41/104: 27/9/2003 
Rad_47_147 17:44:25/103: 27/9/2003 

ตารางที่ 2  ชวงเวลาการไดภาพเรดารแซท พ.ศ. 2545 
ภาพเรดาร จุดศูนยกลางถายภาพ

(Lat\Long) 
วันที่ถายภาพ 

Rad-450264 15.1077/103.58 8/9/2002 
Rad-450265 16.4229/103.294 8/9/2002
Rad-45-0266 17.7387/103.006 8/9/2002
Rad-450269 17.8831/102.527 9/9/2002
Rad-450270A 15.3009/101.972 9/9/2002
Rad-450294 15.153/103.664 18/9/2002
Rad-450295 17.5131/103.175 18/9/2002
Rad-46-0001 16.2387/104.491 6/9/2002
Rad-46-0002 14.9908/104.228 6/9/2002
Rad-46-0010 16.194/104.932 23/9/2002
Rad-46-0011 14.86/104.642 23/9/2002
Rad-46-0012 15.6518/105.844 30/9/2002
Rad-46-0013 14.2288/105.554 30/9/2002
Rad-46-0014 18.0108/103.228 3/10/2002
Rad-46-0015 16.6769/102.936 3/10/2002
Rad-46-0016 15.329/102.642 3/10/2002
Rad-46-0017 13.9945/102.353 3/10/2002
Rad-46-0022 14.9426/104.677 9/10/2002
Rad-46-0023 16.2767/104.387 9/10/2002
Rad-46-0029 14.6622/102.307 12/10/2002
Rad-46-0030 17.2669/101.749 12/10/2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 4.2 ดัชนีพืชพรรณของขอมูลดาวเทียมหลายชวงเวลา 
  การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 7 และมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1   ขอมูลภาพถายดาวเทียมหลายชวงเวลา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลผลิตภัณฑจาก 

Terra (MODIS) ชุด MOD13Q1 ซ่ึงเปนขอมูล NDVI ไดทํา
การดาวโหลดขอมูลผานทางเวปไซตของ LP DAAC 
(http://edcdaac.usgs.gov/dataproducts.asp) ซ่ึ ง ใ ช ข อมู ล
ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2543 จนถึงเดือนธันวาคม 
ป พ.ศ. 2549 เปนขอมูลราย 16 วัน และมีความละเอียด
เชิงพื้นที่ 250 เมตร ผูศึกษาไดทําการปรับแกขอมูลดัง
ขั้นตอนตอไปนี้ 

   1)  ตอขอมูลภาพจากดาวเทียมเทอรรา
ระบบโมดิส เนื่องจากขอมูล NDVI จากดาวเทียมในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะครอบคลุมพื้นที่ 2 ระวางของดัชนีภาพ
ของดาวเทียมเทอรรา ระบบโมดิส จึงตองทําการตอภาพทั้ง
สองเขาดวยกัน เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 
 2) ขจัดเมฆ ขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่ผาน
การขจัดเมฆมาแลวและไดทําการผสมคาภายใตเมฆขึ้นใหม 
แตคา NDVI ท่ีผสมใหมนี้ มีคาสูงกวาความเปนจริงในพื้นที่
มาก ผูศึกษาจึงตองกําหนดขอมูลภายใตเมฆ ใหเปนขอมูล
ท่ีไมมีคา เพื่อลดผลกระทบที่จะใชในการคํานวณในขั้นตอน
ตอไป โดยใชขอมูลแบนดสีน้ําเงิน ซ่ึงสามารถเห็นพื้นที่ ท่ี
เปนเมฆและพื้นดินแยกจากกันไดอยางชัดเจน มาใชในการ
กําหนดหนากากสําหรับ NDVI ในแตละชุดขอมูล และ
กําหนดใหขอมูลภายใตหนากากเปนขอมูลที่ไมมีคา 
 3) สรางหนากากเพื่อกําหนดพื้นที่น้ําและ
เปลี่ยนแปลงคาน้ําภายใตหนากากใหเปนขอมูลไมมีคา เนื่องจาก
ไมไดเปนพื้นที่ท่ีเปนพืชพรรณจึงไมไดใชในการคํานวณ 
 4) ผสมขอมูลรายเดือน ขอมูล NDVI ท่ี
ไดเปนขอมูลราย 16 วัน ผูศึกษาจึงไดผสมขอมูลใหม ให
เปนขอมูลรายเดือน โดยการหาคาเฉลี่ยของชุดขอมูลที่อยู
ใกลกัน โดยอาศัยตารางการบันทึกขอมูลของดาวเทียมเทอรรา 
ระบบโมดิส ในแตละปเปนหลักในการพิจารณา 

4.2.2  การวิเคราะหคาดัชนีพืชพรรณเพื่อ
ตรวจวัดความแหงแลง 

 ใชขอมูล NDVI ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
ป พ.ศ. 2543 ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2549 เพื่อใช
ในการหาคา SVI ในแตละเดือน ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) คํานวณคาคะแนนมาตรฐานของ NDVI 

นําขอมูล NDVI รายเดือน ท่ีทําการ
เตรียมขอมูลเบื้องตนแลว มาคํานวณคาคะแนนมาตรฐาน
ตามสมการที่ 1 (Peter et al., 2002) คํานวณคาคะแนน
มาตรฐาน ไดตามสมการที่ 1 และนําคาคะแนนที่ไดมาหาคา
ความนาจะเปนดังสมการที่ 2 ซ่ึงจะไดคา SVI ท่ีจะสะทอน
ความนาจะเปนของสภาพพืชพรรณที่ปรากฏขึ้นในจุดภาพ
นั้น  ๆ  
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โดยจัดเรียงขอมูล NDVI รายเดือน

เปนชุด ในแตละชุดจะประกอบดวยขอมูล NDVI ในเดือน
เดียวกัน เรียงตามลําดับป ท่ีทําการศึกษาตั้งแตป พ.ศ.  
2543-2549 เพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในแตละจุดภาพในเดือนนั้นๆ ของชวง 7 ป ท่ีทําการศึกษา 
ในการคํานวณคาคะแนนมาตรฐาน  ในแตละจุดภาพ 
สําหรับชุดขอมูลที่เปนขอมูลไมมีคา จะไมถูกนํามาคิดใน
คาเฉลี่ยและคามาตรฐาน 
 2) คํานวณคา SVI 

นําขอมูลคะแนนมาตรฐานในแตละ
เดือนและปท่ีวิเคราะหได มาวิเคราะหความนาจะเปนในแต
ละจุดภาพซึ่งคือ SVI ในแตละจุดภาพเปนรายเดือนในแตละ
ปท่ีศึกษา ตามสมการที่ 2 

 
 
 
 
 

 3) แผนที่ SVI รายเดือน ป พ.ศ. 2543-2549 
  นําคา SVI ท่ีไดมาทําการจําแนกชวงชั้น
ขอมูล และจัดทําเปนแผนที่ชวงชั้น SVI รายเดือนในชวงป พ.ศ. 
2543-2549 ของพื้นที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการศึกษา  
 5.1  อุทกภัย  
  5.1.1   พื้นที่ประสบอุทกภัย 

 1)   พื้นที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2544 
  พบวาพื้นที่น้ําทวมทั้งหมดในภาค
อีสานที่ตรวจวัดไดเทากับ 11,919.09 ตร.กม. หรือ
รอยละ 7.06 จากพื้นที่ท้ังภาค จังหวัดที่มีพื้นที่น้ําทวม
ซ่ึงตรวจวัดจากภาพถายดาวเทียมเรดารแซท พ .ศ . 
2544 สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ จ. สุรินทร จ. รอยเอ็ด 
และ  จ .  บุรีรัมย โดยมีพื้นที่น้ํ าทวมปรากฏเทากับ 
1,617.79 1,338.51 และ 1,068.35 ตร .กม . 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 8 และ 9 

 

 

 
 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2) พื้นที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2545    
  พื้นที่น้ําทวมทั้งหมดในภาคอีสานท่ี
ตรวจวัดไดเทากับ 8,839.99 ตร.กม. หรือ รอยละ 5.24 จาก
พื้นที่ท้ังภาค จังหวัดที่มีพื้นที่น้ําทวมซ่ึงตรวจวัดจากภาพถาย
ดาวเทียมเรดารแซท พ.ศ. 2545 สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ จ.    
ศรีสะเกษ จ. รอยเอ็ด และ จ. นครราชสีมา โดยมีพื้นที่น้ําทวม
ปรากฏเทากับ 934.74  907.91 และ 903.87 ตร.กม. 
ตามลําดับ  ดังภาพที่ 10 และ 11 

ภาพที่ 8  สัดสวนพื้นท่ีประสบอุทกภัยรายจังหวัด พ.ศ. 2544

ภาพที่ 9  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
             พ.ศ. 2544 (บันทึกภาพชวงเวลาระหวางวันท่ี 27  
             กรกฎาคม-20 กันยายน พ.ศ. 2544) 

ภาพที่ 7  ขั้นตอนการศึกษาดัชนีพืชพรรณของ
ขอมูล 

)ijk(    ZijkSVI Ρ=
 

..........................สมการที่ 2 

โดยที่ Ρ = ความนาจะเปนของคาคะแนนมาตรฐานของคา NDVI   
                  เพื่อสะทอนความนาจะเปนของสภาพของพืชพรรณที่นาจะเกิดขึ้น 

ij
ijkZ ijXijkX

σ

−
=     

 

..........................สมการที่ 1 

โดยที่ ijkZ = คาคะแนนมาตรฐานในจุดภาพที่ i เดือนที่ j และปที่ k

       ijkX = คา NDVI ในจุดภาพที่ i เดือนที่ j และปที่ k 

        ijX  = คาเฉลี่ยระยะยาวของ NDVI ในจุดภาพที่ i และเดือนที่ j 
       ijσ  = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดภาพที่ i และเดือนที่ j 
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ภาพที่ 12  สัดสวนพื้นท่ีประสบอุทกภัยรายจังหวัด พ.ศ. 2546  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3) พื้นที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2546   
     พบวามีพื้นที่น้ําทวมทั้งหมดในภาคอีสาน
ท่ีตรวจวัดได 3,852.52 ตร.กม. หรือ รอยละ 2.28 จากพื้นที่ท้ังภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดที่มีพื้นที่น้ําทวมซ่ึงตรวจวัดจากภาพถายดาวเทียมเรดาร
แซท พ.ศ. 2546 สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ จ. หนองคาย             
จ. รอยเอ็ด และ จ. อุดรธานี โดยมีพื้นที่น้ําทวมปรากฏเทากับ 
432.05  399.48 และ 316.34 ตร.กม. ตามลําดับ ดังภาพที่ 
12 และ 13 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  สัดสวนพื้นท่ีประสบอุทกภัยรายจังหวัด พ.ศ. 2545

ภาพที่ 13 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
               พ.ศ. 2546 (บนัทึกภาพชวงเวลาระหวางวันท่ี 13-27  
               กันยายน พ ศ  2546)

ภาพที่ 11 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
               พ.ศ. 2545 (บนัทึกภาพชวงเวลาระหวางวันท่ี 8  
               กันยายน- 12 ตุลาคม พ.ศ. 2545) 

สัดสวนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพที่ 14  แผนที่แสดงพื้นที่เส่ียงตอการเกิดอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  5.1.2   พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

 การซอนทับพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย
รวมกับขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยสูงที่สุดคือ จังหวัดยโสธร หนองคาย และ รอยเอ็ด 
โดยมีพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย ท่ีระดับความเสี่ยงสูงมาก
เทากับรอยละ 4.28  4.10 และ 3.73 ตามลําดับ ดังภาพที่ 14  
 เมื่อพิจาณาที่ระดับหมูบานพบวามีจํานวน
หมูบานทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบที่ระดับความเสี่ยงสูงมาก
เทากับ 1,176  หมูบาน ระดับความเสี่ยงสูง 1,857 หมูบาน 
และที่ระดับเสี่ยงปานกลาง 5,745 หมูบาน 
 5.2 ความแหงแลง   
  5.2.1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน 

   ป ริ ม าณน้ํ า ฝ น ร า ย เ ดื อ น ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากภาพที่ 15 จะพบวามีฝนตกนอย
มากในเดือนมกราคม และคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นจนสูงที่สุด
ในชวง 6 เดือนแรกในเดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนชวงแรกของ  
ฤดูฝนและจะเกิดฝนทิ้งชวงขึ้นในเดือนกรกฎาคม ใน     
พ.ศ. 2544 2545 2546 และ 2549 ซ่ึงปริมาณฝนจะ
สูงขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม-กันยายน ซ่ึงเปนชวงที่มี
ปริมาณน้ําฝนสูงที่สุดในแตละปอีกดวย โดยเฉพาะในป  
พ.ศ. 2545 ในเดือนกันยายนซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย     
สู ง ที่ สุ ด  ซ่ึ ง เ ป น ผ ล ทํ า ใ ห เ กิ ด น้ํ า ท ว ม ขึ้ น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทําใหคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําฝน
รายปมีคาสูงขึ้นจนใกลเคียงกับปพ .ศ . 2543 จากนั้น
ปริมาณน้ําฝนจะคอยๆ ลดต่ําลงจนถึงเดือนธันวาคมที่มี
ปริมาณฝนนอยมาก หรือไมตกเลยในบางพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2.2 ดัชนีพืชพรรณของขอมูลดาวเทียมหลาย
ชวงเวลา    
     ผลจากการวิเคราะหคาดัชนี SVI ในชวง
ฤดูแลงคือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2543 ถึงเดือน
ธันวาคมของป พ.ศ. 2549 โดยจําแนกระดับของสภาพของ

พืชพรรณ ในแตละเดือน และแสดงผลจากการจําแนก
แตละระดับของสภาพพืชพรรณเปนรอยละของพื้นที่
ศึกษา ดังภาพที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพพบวา ชวงเวลาที่มีพื้นที่คา SVI อยู
ในชวงต่ํากวา 0.05 ซ่ึงเปนชวงที่ จําแนกใหสภาพ      
พืชพรรณอยูในระดับต่ํามาก กระจายอยูมากที่สุดคือ ชวง
เดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน ป 
พ.ศ. 2548 เปนชวงเวลา 6 เดือนติดตอกันและพบวามี
พื้นที่ท่ีมากที่สุดในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2547 เมื่อ
รวมพื้นที่ท่ีมีคา SVI อยูในชวง 0-0.25 ท่ีไดจําแนก
สภาพพืชพรรณใหอยูในระดับต่ํา และต่ํามากเขาดวยกัน
จะพบวาชวงที่มีพื้นที่มากกวารอยละ 50 นั้น อยูในชวง
เดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน ป 
พ.ศ. 2548 นอกจากในชวง 6 เดือนที่ตอเนื่องนี้แลว ยัง
ปรากฏในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนปท่ีมี
ปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดในชวง 7 ป ท่ีไดทําการศึกษา 
โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2547 มีพื้นที่
หลังจากรวมกันแลวสูงถึงรอยละ 83.52  ของพื้นที่
ท้ังหมด 

การเปรียบเทียบขอมูล SVI ในเดือนเดียวกันใน
แตละชวงป จะทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพ   
พืชพรรณที่แตกตางกันไป ขอมูล SVI ในเชิงพื้นที่จะสะทอน
ใหเห็นระดับความแตกตางของสภาพพืชพรรณไดอยาง
ชัดเจนวา พื้นที่บริเวณใดผิดปกติ ดังแสดงในภาพที่ 17 

 
 
 

ภาพที่ 16  รอยละของพื้นที่จําแนกตามระดับของสภาพพืชพรรณ 
                จาก SVI ในชวงฤดูแลง 
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ภาพที่ 15  การเปรียบเทียบคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน
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6. สรุปผลการศึกษา 
 จากภาพที่ 17 ไดแสดงถึงความแปรปรวนของ SVI ราย
เดือน ในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. 2543-2549 ความแปรปรวน
ของ SVI ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน อุทกวิทยาพื้นที่ และของ
กายภาพของพื้นที่ การบูรณาการทั้งสามปจจัย จะเปน
ตัวกําหนดความแหงแลง ซ่ึงปจจัยทั้งสามประเภทนี้จะ
สะทอนใหเห็นดวยสภาพของพืชพรรณ หรือ SVI ดังนั้นการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานวณ SVI ของพื้นที่สามารถที่จะวิเคราะหความแหง
แลง ไดอยางรวดเร็วแทนที่จะใชปจจัยหลายปจจัย และ
วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงใชขอมูล
หลายชั้นจํานวนมาก ทําใหไดสภาพความแหงแลงไมทัน
ตอเหตุการณ 
 นัยของสภาวะโลกรอนมีผลอันสืบเนื่องกับอุทกภัย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คอนขางชัดเจนซึ่งพบวา 

 มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤศจิกายน ธันวาคม 
2543  

  
2544 

  
2545 

  
2546 

  
2547 

  
2548 

  
2549 

  

ไมมีขอมูลสูงมาก ต่ํามาก แหลงนํ้า 

0.95 0.75 1.00 0.25 0.05 0.00 

ปกติ 
ภาพที่ 17  SVI รายเดือนในชวงฤดูแลงป พ.ศ. 2543-2549
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอุทกภัยเกิดขึ้นในเดือน
กันยายน และเกิดขึ้นติดตอกันหลายป จากขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมพื้นที่อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปน
รอยละ 7.06  5.24 และ 2.28 สําหรับป พ.ศ. 2544  
2545 และ 2546 ตามลําดับจะเห็นไดวา พื้นที่ประสบอุทก
ภัยซํ้าซากเปนพื้นที่ท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนจากภาพถาย
ดาวเทียม  
 สําหรับนัยของสภาวะโลกรอนกับความแหงแลงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถวิเคราะหไดจากภาพถาย
ดาวเทียมหลายชวงเวลา โดยการวิเคราะหหา SVI ซ่ึงเปน
ดัชนีท่ีสะทอนใหเห็นถึงความแหงแลง ซ่ึงไดแสดงความ
แปรปรวนของ SVI ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2549 SVI ท่ีต่ํา 
(0-0.25) ไดสะทอนถึงสภาพความแหงแลงท่ีชัดเจน แทน
การบูรณาการปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และ
สภาพทางกายภาพของพื้นที่  ดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร SVI จะทําใหเราไดภาพสะทอนถึงความแหงแลง 
ในเชิงเวลา เชิงพื้นที่ไดรวดเร็วกวา โดยเฉพาะขอมูลมาจาก
ภาพถายดาวเทียม Terra MODIS ใหขอมูลเปนพื้นที่
กวางขวาง รวดเร็วกวาการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  
 นัยของสภาวะโลกรอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกี่ยวกับอุทกภัย และความแหงแลง เปนภัยที่ตองการเขาถึง
ขอมูลรวดเร็ว และสามารถทํานายพื้นที่เสี่ยงไดจากพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรในเชิงพื้นที่ ดังนั้นหากมีการเตรียมการ
ลวงหนา วางแผนตามศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู นาจะ
เปนผลดีกวาแกไขปญหาเฉพาะหนา ขอเสนอแนะและผลงาน
นี้ ควรจะใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง แทนการทํานาย 
ภายหลังจากภัยที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก    
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