
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

107 

 การตรวจวัดและคาดการณอุทกภัยในลุมน้ําชีดวยขอมูลดาวเทียมเรดารแซทหลาย

ชวงเวลา และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

นางสาวทัศพร ธนจาตุรนต และรศ.ดร. ชรัตน มงคลสวัสดิ์ 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

e-mail: charat@kku.ac.th 

 

 

 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจวัด และ

แสดงพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยภายในลุมน้ําชี โดย

อาศัยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ขอมูลท่ีใชประกอบดวย ขอมูลภาพถายดาวเทียมเรดาร

แซท บันทึกภาพในชวงคลื่น 3.8- 7.5 ซม. (C- band) 
ระบบ W1 และ W2 ป 2544 2545 และ 2546 

จัดสรางฐานขอมูลน้ําทวมโดยนําขอมูลภาพดาวเทียม

มาผานกระบวนการปรับแกความถูกตองของพิกัด

ตําแหนง พรอมเชื่อมตอขอมูลภาพใหครอบคลุมพ้ืนที่

ศึกษา จากนั้นจึงปรับเนนขอมูลภาพ และตีความพื้นที่

น้ําทวม สําหรับการวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทก

ภัยกระทําโดยการซอนทับชั้นขอมูลพ้ืนที่น้ําทวม 3 ป 

กําหนดคาระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่จากผลการ

ซอนทับ และวิเคราะหความสัมพันธของพ้ืนที่เสี่ยงตอ

การเกิดอุทกภัยรวมกับชั้นขอมูลลักษณะภูมิสัณฐาน 

และลักษณะการใชประโยชนที่ดิน  ขณะเดียวกัน

ขอบเขตพื้นที่น้ําทวมถูกนํามาเปรียบเทียบกับระยะการ

ทวมออกจากลําน้ําซ่ึงไดจากการประมาณระดับน้ําทาที่

เปลี่ยนแปลง ณ วันเดียวกับการบันทึกภาพ โดยอาศัย

การประมาณคาชวงความสูงดวยแบบจําลองความสูง

เชิงตัวเลข ผลการศึกษาพบวาพ้ืนที่น้ําทวมในลุมน้ําช ีป 

พ.ศ. 2544 2545 และ 2546 คิดเปนรอยละ 4.47 

5.71 และ 2.38 ตามลําดับ สําหรับพ้ืนที่เสี่ยงตอการ

เกิดอุทกภัยสามารถแบงออกเปน 4 ระดับ คือ เสี่ยงสูง

มาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ํา คิดเปนรอย

ละ 1.52 1.68 4.70 และ 92.10 ตามลําดับ โดย

ระดับความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยมีความสัมพันธกับ

ลักษณะภูมิสัณฐาน ซ่ึงสวนใหญพบใน ที่ราบน้ําทวมถึง 

ที่ราบขั้นบันไดระดับต่ํา และที่ราบขั้นบันไดระดับกลาง 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่ไดัรับผลกระทบมาก

ที่สุดคือ พ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาขาว ขณะที่ผล

การเปรียบเทียบพื้นที่น้ํ าท วมจากการประมาณ

ชวงความสูงกับพ้ืนที่น้ําทวมจากการตรวจวัดดวยเรดาร

แซทพบวามีความสอดคลองกันไมมากนัก เนื่องจาก

แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลขที่นํ ามาใช ในการ

ประมาณถูกสรางจากเสนชั้นความสูงท่ีมีความละเอียด

ไมดีพอ หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา 

 

Abstract  
The objective of this study is to detect and 

estimate the flood risk areas. The study area, Chi 
watershed, covers an area of about 49,477 sq.km . The 
study is based on multi- temporal RADARSAT data 
(C- band, W1 and W2 modes) acquired in 2001, 2002 
and 2003. The methodology procedure includes 
geometric correction of images, mosaicking and visual 
interpretation of the corrected images. The identified 
flood areas of the 3 years were then digitally encoded 
in the GIS databases. To establish the flood risk areas, 
the overlay analysis was then performed using GIS 
with criteria based on historical flood extent of the 
combination of the 2001, 2002, and 2003 floods. The 
extent of the flood risk areas falls within the land use 
types and land form was also created to identify their 
relationships. In addition, the flood areas extracted 
from RADARSAT data in comparison with the flood 
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extents generated by DEM as referenced to gage 
height were made. The results obtained provide the 
series of flood extent in 2001, 2002 and 2003 which 
accounted for 4.47, 5.71 and 2.38 %, respectively. The 
flood risk areas in the Chi watershed cover areas of 
about 1.52, 1.68, 4.70 and 92.10 % for the very high, 
high, moderate, and low risk areas, respectively. The 
recurring flood areas for the 3 years are found as very 
high risk areas which extend along low- lying plains 
adjacent to river bank, mostly found in the lower Chi 
or the downstream areas. The low-lying plains are 
mostly restricted to paddy field and riparian 
vegetations. The areas of inundation using the surface 
elevation (DEM 1: 50,000) exist significant difference 
from that of using RADARSAT due to a number of 
reasons. The estimation of flood severity with the 
cumulative rainfall data provided the extent 
susceptible to the flood damages.    

 

1.   หลักการและเหตุผล 
 อุทกภัย  หรือ ภัยจากน้ํ าท วมถือว า เปน ภัย

ธรรมชาติที่มีความรุนแรง และสรางความเสียหายตอ

พ้ืนที่สวนตางๆ ของประเทศไทยอยูเปนประจําทุกป 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม

ใหญ คือ ผลกระทบที่สามารถมองเห็นได (Tangible 
effects) เชน ความเสียหายตอทรัพยสิน สิ่งปลูกสราง 

พ้ืนที่ ผลผลิต และความติดขัดของระบบจราจร สวน

ผลกระทบที่ไมสามารถมองเห็นได (Intangible effects) 
เชน การลดลงของคุณภาพชีวิต การเจ็บปวย รวมไปถึง

สภาพจิตใจของผูประสบอุทกภัย เปนตน (Smith and 
Ward, 1998) จากรายงานกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยกระทรวงมหาดไทย (2545, 2546) ระบุมูลคา

ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยทั้งประเทศในป พ.ศ. 

2545 คิดเปนมูลคาความเสียหายเทากับ 

13,385,316,549 บาท ขณะที่ในป พ.ศ. 2546 มีมูลคา
ความเสียหายเทากับ 1,678,496,000 บาท แสดงใหเห็น

วารัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณในการแกไขปญหา

และบรรเทาผลกระทบอยูเปนประจําทุกป ดังนั้นการ

วางมาตรการปองกันเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจึงถือวาเปนทางออกที่เหมาะสม 
การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลน้ําทวมในอดีตมัก

เปนการคํานวณทางดานวิศวกรรม ที่ยากแกการเขาใจ

สําหรับบุคคลบางกลุม ขณะที่ปจจุบันการพัฒนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร และการรับรูจาก

ระยะไกล (Geographic Information System and 
Remote Sensing) ชวยใหการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
และการพยากรณมีความสะดวกยิ่งขึ้น ขอมูลท่ีไดจาก

การรับรูระยะไกลโดยเฉพาะขอมูลภาพดาวเทียม 

สามารถใชศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ไดเปน

อยางดี ดังเชนการศึกษาของ Shafiee, Ahmad, and 
Kadir (2000) รวมกันศึกษาพ้ืนที่น้ําทวมใน Peninsular 
ประเทศมาเลเซีย โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม

เรดารแซทแสดงขอบเขตน้ําทวม 6 ชวงเวลา รวมกับ

ขอบเขตแหลงน้ําจากภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 

จากนั้นสรางแบบจําลองน้ําทวมจากขอบเขตน้ําทวมที่

ได รวมกับขอมูลเชิงสถิติตางๆ รวมทั้งแบบจําลอง

ความสูงเชิงตัวเลข ผลที่ ไดชวยแสดงใหเห็นการ

เปลี่ยนแปลงขึ้น- ลง  ของน้ํ าทวมได เปนอยางดี  

เชนเดียวกับการศึกษาของ Honda, Cannisius, and 
Prasad (1997) ซ่ึงตรวจติดตามการเคลื่อนที่ของน้ําทวม
ที่เกิดในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยใช

ขอมูลจากดาวเทียม JER- 1 ระบบ SAR แบงการไดมา
ของภาพ 3 ชวงเวลา คือ ชวงน้ําปกติ ชวงน้ําทวม และ

ชวงที่น้ําทวมกระจายวงกวางขึ้น ผลที่ไดทําใหสามารถ

สรุปมูลคาความเสียหายของพื้นที่น้ําทวมตอทรัพยสิน 

การศึกษาดังกลาวทําใหพบวาขอมูลจากภาพถาย

ดาวเทียมเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาพ้ืนที่น้ํา

ทวม ขณะที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรถูกใชเปน

เครื่องมือในการศึกษาที่ไดผลดี ดังเชนการศึกษาของ 

Setojima, Akamatsu, and Hirose (1989) ไดรวมกัน
วิเคราะหปจจัยอันเปนเงื่อนไขของการเกิดน้ําทวม โดย

วิเคราะหขอบเขตน้ําทวมจากชั้นขอมูลการใชประโยชน

ที่ดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน ความลาดชันและความสูง

ของพ้ืนที่ ผลที่ไดสามารถแสดงลักษณะของพื้นที่น้ํา

ทวม รวมทั้งแสดงระดับความเสี่ยงของพ้ืนจากการ

กําหนดคาน้ําหนักใหแกตัวแปรที่ไดวิเคราะหขางตน 

  ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการนําขอมูลภาพถาย

จากดาวเทียมเรดารแซท (Radarsat satellite) 3 ป มา

วิเคราะหพ้ืนที่น้ําทวมรวมกับขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา 

อุทกวิทยา ขอมูลลักษณะภูมิสัณฐาน และอื่นๆ เพ่ือ

พยากรณแนวโนมสภาพความรุนแรงและความเสี่ยง

ของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ลุมน้ําชี โดยอาศัยการ
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ประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร อันจะเปน

ประโยชนตอการจัดการลุมน้ําเพ่ือใชวางแผนปองกัน

และบรรเทาอุทกภัยตอไป  
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือตรวจวัดพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในลุมน้ํา

ชีจากขอมูลภาพดาวเทียมเรดารแซท 3 ป คือ ป 

2544 2545 และ 2546 
2.2 เพ่ือคาดการณพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทก

ภัยโดยการบูรณาการขอมูลภาพดาวเทียมเรดารแซท

และขอมูลเชิงอุทกวิทยา  ดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 
 

3. พื้นที่ศึกษา 
งานวิจัยฉบับนี้มีพ้ืนที่ศึกษาคือ พ้ืนที่ลุมน้ําชี มี

เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 49,477 ตารางกิโลเมตร 

ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 15
๐
 30’- 17๐30’ เหนือ และ

ระหวางเสนแวงที่ 101๐30’- 104๐30’ ตะวันออก 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 12 จังหวัด (ดังแสดงในภาพที่ 1) 
สภาพภูมิอากาศ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมดีเปรสชั่นจากฝงทะเลจนี

ใต ทําใหมีฝนตกหนักในชวงฤดูฝน โดยชวงฤดูฝน

แบงออกเปน 2 ชวง คือ ระหวางเดือน พฤษภาคม- 

มิถุนายนและระหวางเดือน กรกฎาคม- ตุลาคม 

( ส ถ า บั น แ ห ล ง น้ํ า แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
รายการข อ มูลที่ ใ ช ในการศึ กษาถู กแสดง

ดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีดําเนินการศึกษา 
5.1 ปรั บแก ค ว ามถู กต อ ง ขอ งภ าพถ า ย

ดาวเทียม โดยนําภาพถายดาวเทียมเรดารแซท ป 

2544 2545 และ 2546 (ภาพที่2 โดยมีรายละเอียด

การบันทึกภาพดังตารางที่ 1) รวมทั้ งภาพถาย

ดาวเทียมแลนดแซทมาปรับแกความถูกตองของพิกัด

ตําแหนงอางอิงแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร 

และเชื่อมตอใหครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา  
5.2 ตีความขอบเขตพื้นที่น้ําทวมและแหลงน้ํา

จากภาพถายดาวเทียม 
5.3 วิเคราะหรูปแบบการทวมจากขอบเขตน้ํา

ทวมแตละปรวมกับชั้นขอมูลลักษณะภูมิสัณฐาน ระดบั

ความสูงจากแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข (DEM) 
และชั้นขอมูลอื่นๆ  

5.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางพ้ืนที่น้ํา

ทวมที่ปรากฏกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทาจาก

สถานีวัดน้ํา พรอมเปรียบเทียบระยะน้ําทวมที่เกิดขึ้น

จริงกับระยะน้ําทวมที่เกิดจากการประมาณระดับความ

สูงของพ้ืนที่ตามคาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําของลําน้ํา 
5.5 วิเคราะหระดับความเสี่ยง โดยกําหนด

ระดับความเสี่ยงดังตารางที่ 2  
(แสดงลําดับขั้นตอนดังภาพ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

102°0'0"E

102°0'0"E

105°0'0"E

105°0'0"E

15
°0

'0"
N

15
°0

'0"
N

18
°0

'0"
N

18
°0

'0"
N

P®

Study Area

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา 



 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

110 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 จากภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยกระทําโดย นําขอบเขตพื้นที่น้ําทวม 3 ป มา

ซอนทับ และกําหนดผลการซอนทับจากคํานิยามในตารางที่ 2 สามารถแบงระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ คือ พ้ืนที่

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ํา จากนั้นนําชั้นขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงที่ไดมาวิเคราะหรูปแบบการทวมรวมกับ

ชั้นขอมูลลักษณะภูมิสัณฐาน และวิเคราะหผลกระทบอาจเกิดขึ้นตอลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ขอบเขตจังหวัด อําเภอ 

ตําบล และหมูบาน เปนตน 
 
ตารางที่ 1 แหลงขอมูลภาพดาวเทียมเรดารแซท ป 2544 2545 และ 2546 

 

ภาพเรดาห จุดศูนยกลางถายภาพ  
(Lat/ Long) 

วันที่ถายภาพ ชวงเวลา ชนิดการ 
บันทึก 

การบันทึกภาพ 

450016 
450017 
450018 
450108 
450206 

15:32:32.30N/ 104:32:16.80E 
16:49:32.50N/ 104:15:28.80E 
14:47:42.70N/ 104:42:00.00E 
15:14:25.80N/ 102:54:57.60E 
16:24:51.80N/ 103:18:14.45E 

20 ก.ย. 44 
20 ก.ย. 44 
20 ก.ย. 44 
14 ก.ย. 44 
13 ก.ย. 44 

11:05:37 
11:04:59 
11:04:24 
23:06:37 
11:09:05 

W1 
W1 

W1 

W1 
W1 

 
 
 
 
 

450264 
450265 
450269 
460001 

450270A 

15:06:27.88N/ 103:34:49.17E 
16:25:22.44N/ 103:17:38.33E 
17:52:59.19N/ 102:31:36.74E 
16:14:19.31N/ 104.29:27.40E 
15:18:03.27N/ 101:58:20.05E 

08 ก.ย. 45 
08 ก.ย. 45 
09 ก.ย. 45 
06 ก.ย. 45 
09 ก.ย. 45 

11:08:25 
11:08:47 
23:05:59 
22:53:40 
23:06:43 

W1  
W1 

W1 

W2 
W1 

 
 
 
 
 

47140 
47141 
47142 
47143 
47147 

16:04:37.75N/ 101:17:22.64E 
17:24:36.99N/ 100:59:53.88E 
15:21:14.39N/ 103:12:20.59E 
17:58:13.38N/ 102:38:38.39E 
17:44:25.81N/ 103:45:01.25E 

13 ก.ย. 46 
13 ก.ย. 46 
20 ก.ย. 46 
20 ก.ย. 46 
27 ก.ย. 46 

11:16:29 
11:16:51 
11:12:19 
11:13:03 
11:08:47 

W1 

W1 

W1 

W1 
W1 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการศึกษาพอสังเขป 

กําหนดระดับเสี่ยงจาก 
คํานิยาม ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดระดับความเสี่ยงอุทกภัย 

 

6. ผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษา พบวาขอบเขตพื้นที่น้ําทวมที่ปรากฎในป พ.ศ. 2544 2545 และ2546 แสดงดังภาพท่ี 4 5 

และ 6 ตามลําดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํานวณพื้นที่น้ําทวมที่ปรากฏในป พ.ศ. 2544 

2545 และ 2546 ไดผลดังตารางที่ 3 ปที่มีน้ําทวม

สูงสุดคือ ป พ.ศ. 2545 พ้ืนที่น้ําทวมรวมเทากับ 

2,756.51 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 5.71 

จากพื้นที่ทั้งลุมน้ํา รองลงมาคือ ป พ.ศ. 2544  และ 

2546 ตามลําดับ  พ้ืนที่น้ํ าท วมดังกล าวมีความ

สอดคลองกับปริมาณฝนที่ตกสะสมภายในพื้นที่ ซ่ึง

พบวาป พ.ศ. 2545 มีปริมาณการตกสะสมของฝน 30 

วัน เทากับ 346.59 มิลลิเมตร โดยมีการสะสมตัวของ

ฝนกอนวันบันทึกภาพ  5  วัน  เท ากับ  116.19 

มิลลิเมตร และพบวามีการสะสมตัวเพ่ิมขึ้นของฝน

มากกวาป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2546 ดังแสดงคา

ฝนสะสมในตารางที่ 4 
 
 
 

 
ตารางที่ 3 พ้ืนที่น้ําทวม ป พ.ศ. 2544 2545 และ 

2546 

พ้ืนที่ลุมน้าํทั้งหมด = 49,477 ตร.กม. 
 
ตารางที่ 4 ปริมาณฝนสะสม 5 10 20 และ 30 วัน 

กอนการบันทกึภาพ 

ระดับการเสี่ยง  นิยาม 

ระดับเสี่ยงอุทกภัยต่ํา กําหนดใหเปนสวนของพื้นที่ที่มิไดเกิดจากการซอนทับขอบเขตพื้นที่น้ําทวมทั้ง 3 ป  

ระดับเสี่ยงอุทกภัยปานกลาง กําหนดใหเปนสวนของพื้นที่ที่เกิดจากการซอนทับของขอบเขตพื้นที่น้ําทวมเพียงปเดียว 

ระดับเสี่ยงอุทกภัยสูง กําหนดใหเปนสวนของพื้นที่ที่เกิดจากการซอนทับของขอบเขตพื้นที่น้ําทวม 2 ป  

ระดับเสี่ยงอุทกภัยสูงมาก กําหนดใหเปนสวนของพื้นที่ที่เกิดจากการซอนทับของขอบเขตพื้นที่น้ําทวมทั้ง 3 ป 

ป พื้นที่นํ้าทวม (ตร.กม.) รอยละ 
2544 
2545 
2546 

2,158.43 
2,756.51 
1,149.10 

4.47 
5.71 
2.38 

ฝนสะสม (มิลลิเมตร) ป 
5 วัน 10 วัน 20 วัน 30 วัน 

2544 
2545 
2546 

60.65 
116.19 
51.70 

106.28 
163.04 
99.34 

192.19 
291.30 
216.41 

304.40 
346.59 
306.52 

ภาพที่ 4 พื้นที่น้ําทวมป พ.ศ. 2544 ภาพที่ 5 พื้นที่น้ําทวมป พ.ศ. 2545 ภาพที่ 6 พื้นที่น้ําทวมป พ.ศ. 2546 
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ผลการเปรียบเทียบระหวางลุมน้ํายอยที่ปรากฏ

พ้ืนที่น้ําทวม 3 ป พบวาลุมน้ําที่มีคาเฉลี่ยการทวมสูง 

ไดแก ลุมน้ําชีตอนลาง ลุมน้ําชีสวนที่ 4 และลุมน้ําลํา

ปาวตอนลาง โดยมีคารอยละการทวมเทากับ 27.48 

23.33 และ  11.10 แสดงผลการเปรียบเทียบดังภาพ

ที่  7 (แสดงตําแหนงลุมน้ําในภาพที่ 8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
จากการวิเคราะหรูปแบบการทวมที่ปรากฏในลุม

น้ําชี พบวาเปนการทวมเออลนออกจากตลิ่ง และเกิด

การทวมขังในพ้ืนที่ โดยน้ําที่ลนตลิ่งจะไหลไปสูบริเวณ

ที่มีลักษณะภูมิสัณฐานแบบที่ราบน้ําทวมถึง พ้ืนที่ราบ

ขั้นบันไดระดับต่ํา และที่ราบขั้นบันไดระดับกลาง 

ตามลําดับ โดยแตละลุมน้ําจะปรากฏอยูในชวงความสูง

แตกตางกัน และมักพบในระยะหางจากลําน้ําระหวาง 

2.5- 5 กิโลเมตร สําหรับลักษณะการใชประโยชน

ที่ดินที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ พ้ืนที่เกษตรกรรม 

(ประเภทนาขาว และ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร ไมผล) คิด

เปนรอยละ 91.85 แสดงผลดังตารางที่ 5 โดยเขต

จังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยสูงสุด 

(พิจารณาเฉพาะสวนที่อยูในลุมน้ําชี) คือ จังหวัด

รอยเอ็ด รองลงมาคือ กาฬสินธุ และยโสธร คิดเปน

รอยละ 23.56 15.08 และ 13.88  ตามลําดับ  

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบพื้นที่การใชประโยชนที่ดินที่

ไดรับผลกระทบจากน้าํทวม 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือนําขอบเขตพื้นที่น้ําทวมที่ปรากฏ 3 ป มา

วิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย โดยกําหนด

เงื่อนไขการวิเคราะหดังตารางที่ 2 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงตอ

การเกิดอุทกภัยดังภาพที่ 9 พบวาสามารถแบงระดับ

ความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับเสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ํา โดยมีพ้ืนที่เสี่ยง

แตละระดับคิดเปนรอยละ 1.52 1.68 4.70 และ 

92.10 จากพ้ืนที่ลุมน้ําทั้งหมด ตามลําดับ แสดงพื้นที่

ในตารางที่ 6 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย 

พื้นที่  ระดับเสีย่ง 
ตร.กม. รอยละ 

สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
ต่ํา 

73.38 
81.83 
227.93 

4,442.86 

1.52 
1.68 
4.70 
92.10 

ภาพที่ 7 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่รอยละของลุมน้ําที่ถูกน้ําทวม 

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงระดับความเสีย่งตอการเกิดอุทกภัย 

ภาพที่ 8 แสดงขอบเขตลุมน้ํายอยภายในลุมน้ําชี 
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ผลการวิเคราะหแสดงระดับความเสี่ยงของการ

เกิดอุทกภัยที่ปรากฏบนลักษณะภูมิสัณฐานประเภท

ตางๆ ดังภาพที่ 10 พบวาบริเวณพ้ืนที่ที่มีระดับความ

เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยจะปรากฏในบริเวณที่ราบน้ํา

ทวมถึง ที่ราบขั้นบันไดระดับต่ํา และท่ีราบขั้นบันได

ระดับกลาง โดยที่ระดับความเสี่ยงสูงมากพบมากที่สุด

บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง เนื่องจากเปนบริเวณที่มีระดับ

ความสูงของพ้ืนที่ต่ํา และอยูติดกับลําน้ํา ดังนั้นจึงมี

โอกาสเกิดน้ําทวมไดงายเมื่อเกิดน้ําลนตลิ่ง 
สําหรับการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย

รายจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีพ้ืนที่เสี่ยงทุกประเภท

รวมกันสูงสุด คือ จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงตอ

การเกิดอุทกภัยในระดับเสี่ยงสูงมากสูงที่สุดเทากับรอย

ละ 27.11 รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ และยโสธร 

ดังแสดงในภาพที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพที่ 12 พบวาพ้ืนที่น้ําทวมที่ไดจากการ

ประมาณชวงระดับความสูงจะมีระยะการทวมที่มากกวา

พ้ืนที่น้ําทวมที่ไดจากภาพถาย เนื่องจากแบบจําลอง

ความสูงท่ีใชในการประมาณ ถูกสรางจากเสนชั้นความ

สูงที่มีชวงหาง 10- 20 เมตร ทําใหระดับความสูงของ

พ้ืนที่ที่ต่ํากวา 10 เมตร ถูกแสดงใหเห็นเปนพ้ืนที่

เทากันทั้ งหมด  แตในสภาพพ้ืนที่จริ ง พ้ืนผิวจะมี

ลักษณะที่ไมราบเรียบเสมอกัน จึงทําใหการแสดงผลได

แตกตางกัน อีกทั้งการประมาณดังกลาวมิไดคํานึงถึง

ผลจากการสรางสิ่งกีดขวางเสนทางน้ํา และทิศทางลาด

ของพ้ืนที่ ซ่ึงมีผลตอการไหลสะสมของน้ํา แตถึง

อยางไรก็ตามจะพบวาระยะการทวมสูงสุดที่ประมาณได

จะยังคงเปนระยะการทวมไกลท่ีสุดที่ปรากฏใหเห็นใน

ภาพถายดาวเทียม 
 

7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
7.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเพ่ือตรวจวัดและแสดงพื้นที่

เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยไดผลดังนี้ 
7.1.1 ลักษณะของอุทกภัยที่ปรากฏในลุม

น้ําชีเปนการทวมที่เกิดจากน้ําลนตลิ่ง โดยการทวมสวน

ใหญปรากฏบนลักษณะภูมิสัณฐานหลัก 3 ประเภท คอื 

ที่ราบน้ําทวมถึง ที่ราบขั้นบันไดระดับต่ํา และท่ีราบ

ขั้นบันไดระดับกลาง ตามลําดับ ระยะการทวมที่

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงระดับเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย 
                ที่ปรากฏบนลักษณะภูมิสัณฐาน 

ภาพที่ 11 แสดงคารอยละระดับความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยที่ 
                เกิดขึ้นรายจังหวัด 

ภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบพื้นทีน่้ําทวมที่ไดจากการ 
                ประมาณระดับความสูงของน้ํา กับพื้นที่น้ําทวม 
                จากภาพถายดาวเทียมเรดาหแซท 

บริเวณลุมน้ําชีสวนท่ี 3 สถานี E.18A บริเวณลุมน้ําชีตอนลาง สถาน ีE.20A 
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ปรากฏพบหางจากลําน้ําระหวาง 2.5- 5 กิโลเมตร 

ปริมาณการตกสะสมของน้ําฝนในพ้ืนที่ 30 วัน ที่มีคา

ตั้งแต 300 มิลลิเมตร จะทําใหปรากฏพื้นที่น้ําทวม 

โดยพ้ืนที่น้ําทวมที่ปรากฏมีความสอดคลองกับคาฝน 

และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํ าทา ท่ีไดจากสถานี

ตรวจวัด 
ลุมน้ําท่ีปรากฏพื้นที่น้ําทวมสูงสุดคือ ลุม

น้ําชีตอนลาง เนื่องจากเปนบริเวณที่มีพ้ืนที่ต่ําสุด และ

เปนเสมือนจุดปลายไหลออกของน้ําภายในลุมน้ําชี 

โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยสูงสุดคือ จังหวัด

รอยเอ็ด 
7.1.2 การวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิด

อุทกภัย แสดงใหเห็นความซ้ําซากของน้ําทวมที่ปรากฏ 

การทวมมีลักษณะท่ีสัมพันธกับลักษณะภูมิสัณฐาน 

บริเวณจังหวัดที่ควรเฝาระวังการทวม คือ จังหวัด

รอยเอ็ด กาฬสินธุ และยโสธร 

7.1 ขอเสนอแนะ 
7.2.1 แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลขที่

นํามาใชในการประมาณระยะน้ําทวมจะใหผลดียิ่งขึ้น

หากสรางจากเสนชั้นความสูงที่มีความละเอียดมากกวา 

10 เมตร 
7.2.2 การประมาณระยะน้ํ าทวมจาก

ระดับสูงควรคํานึงถึงปจจัยดานทิศทางความลาดชัน 

สิ่งกีดขวางทางน้ํา รวมทั้งระยะเวลาที่น้ําเคลื่อนที่จาก

ลุมน้ําอื่นประกอบ 
7.2.3 ควรเลือกขนาดของพ้ืนที่ศึกษาให

เล็กเพ่ือลดความแปรปรวนจากคาฝนท่ีตรวจวัดไดจาก

ตางสถานี 
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