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บทคัดยอ 
 พื้นที่ ริมน้ํ า เปนระบบนิ เวศที่มีความสําคัญที่
ปองกันคุณภาพน้ํา แหลงท่ีอยูอาศัย คุณภาพสถานที่
พักผอนหยอนใจ เปนตัวกรองตะกอนธรรมชาติและความ
ตอเนื่องกับผืนแผนดิน กิจกรรมบนพื้นที่ริมน้ําทําใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของพืชพรรณ ซ่ึงจะมีผลตอระบบนิเวศ
ท้ังหมด สารสนเทศที่เกี่ยวกับปาริมน้ําจึงมีความจําเปนมาก 
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการ
กระจายเชิงพื้นที่พืชพรรณริมน้ําและชนิดพืชพรรณ พื้นที่
ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 170,000 ตร.กม. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบาย
น้ําโดยแมน้ําสายหลักสามสาย ไดแก โขง ชี มูล และลําน้ํา
สาขาจํานวนมาก ในการศึกษานี้ไดใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมป 2006-2007 ท้ังสิ้น 78 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่
ท้ังหมด วิธีการศึกษาประกอบดวยการแกไขภาพเชิง
เรขาคณติ จําแนกภาพดวยวิธีควบคุม สํารวจภาคสนามและ
ตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อมโยงภาพทั้ง 78 ภาพ การ
วิเคราะหไดจัดทําพื้นที่แนวกันชน 300-500 เมตร จากริม
ฝงแมน้ําและลําน้ํา เพื่อทําหนากาก การจําแนกแบบควบคุม
ไดจําแนกพืชพรรณดวยวิธี Maximum Likelihood ภายใต
หนากาก  
 นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับพืชพรรณได ทําการ
รวบรวมในพื้นที่แมน้ําสายหลักจากการสํารวจภาคสนาม 
ผลที่ไดรับจากการวิเคราะหไดแสดงการกระจายเชิงพื้นที่
ของพืชพรรณริมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบวา
ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีพื้ นที่พื ชพรรณริมน้ํ า 
4,530.20 ตร.กม.ในลุมน้ําโขง ชีและมูล คิดเปนเนื้อที่ 
1,681.43, 1,261.06 และ 1,575.43 ตร.กม. ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบของประเภทพืชพรรณได จําแนกตาม
ฟงกชั่นและแหลงตางๆ เชนพืชน้ํา ท่ีเปดโลงพืชริมฝงน้ํา 
และพืชบนบกที่ตอเนื่อง 
 การกร ะจ ายขอ งพื้ นที่ ป า ริ มน้ํ า ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ตามพิกัด UTM การสรางฐานขอมูลรวมกับ
ขอบเขตลุมน้ําหลัก/ยอย และขอบเขตการปกครอง ซ่ึง
สามารถใหขอมูลพื้นที่ปาริมน้ํา แบงตามขอบเขตลุมน้ํา
และจังหวัดได ท้ังในเชิงเนื้อที่และสถานภาพทั่วไป อันจะ
เปนฐานขอมูลหลักอยางหนึ่ง เพื่อการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่เฉพาะ 
 

คําสําคัญ  Riparian Vegetation    Northeast Thailand 
SPOT imagery  
 
Abstract 

Riparian area is an important ecosystem 
that protects the loss of water quality, habitat, 
recreation quality, natural filtering of sediment and 
connectivity with other landscapes. Intensive 
activities in riparian areas lead to the depletion of 
the riparian vegetation which in turn affects the 
overall ecosystem. The establishment of information 
regarding the riparian forest is needed with 
objective of analyzing the distribution of the 
vegetation along the water course and their 
compositions. The study area, Northeastern 
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Thailand, covers an area of about 170,000 km2 and is 
drained by the three main rivers (Mekong Mun and 
Chi) and its tributaries. The SPOT imageries acquired 
during the year 2006-2007, totaling 78 scenes covering 
the entire Northeast were used for identifying the 
riparian vegetation. The methodology included 
geometric correction, supervised classification, 
mosaicking, ground survey and result verification.    
 The riparian area buffers of 300-500 m from 
the river and stream banks were digitally performed. 
The supervised method with maximum likelihood 
classifier was applied for the area under the masking to 
classify the vegetation. In addition, information on the 
vegetation composition was collected in the main 
riparian areas. The results obtained indicate that the 
riparian vegetation in the Northeast encompassed 
totally 4,530.20 km2 with an approximate area of 
1,681.43, 1,261.06 and 1,575.43 km2 for the Mekong, 
the Chi and the Mun, respectively. The vegetation 
composition in the riparian area was identified in terms 
of its functionality or vegetation setting (aquatic, stream 
bank and terrestrial areas). 

The establishment of GIS database having 
UTM projection in combination with watershed/province 
boundaries provides spatial information for resource 
management within the specific areas. 
  
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา  

 จากประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  ความต อ งการ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รัฐบาลไทยได
ป ร ะ ก า ศ ป ด สั ม ป ท า น ป า ไ ม ใ น ป  พ . ศ .  2 5 3 2        
ขณะเดียวกัน การบุกรุกปาสงวนแหงชาติมีปรากฏไปทุกพื้นที่ 
ในป พ.ศ. 2504 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ปาไม
ท้ังสิ้น 41.9% ลดลงเหลือ 12.4% ในป พ.ศ. 2541 (ธงชัย, 
2541) ปจจุบันพื้นที่ปาริมน้ํา (Riparian Forest) เปนพื้นที่ท่ี
ถือวาเปราะบางตอสิ่งแวดลอม การสูญเสียพื้นที่เหลานี้จะมี
ผลกระทบสืบเนื่องหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปน
ปริมาณ/คุณภาพของน้ํา ถิ่นที่อยูอาศัยของพืชและสัตวบาง
ประเภท พืชพรรณ และสัตวทองถิ่น คุณภาพของแหลง
พักผอนหยอนใจ ตัวกรองตะกอนธรรมชาติ และความตอเนือ่ง
ของพื้นที่กับผืนแผนดิน (Verry E.S., 2000) ในขณะเดียวกัน 

เมื่อมองในแงของความตองการของเฉพาะบุคคล ยอมมี
ผลประโยชนเฉพาะในพื้นที่แหลงน้ํา ไมวาจะเปนผลิตผล 
ผลิตภัณฑไม การบุกรุกเพื่อขุดทรายเหมืองแร โอกาสใน
การใชพลังน้ํา การเกษตรและ ทุงหญา การใชน้ํา การ
จัดการพื้นที่เพื่อสวนตัว จะเห็นไดวาหากมองในแงของ
ชุมชนกับสวนตัวแลว ก็คงไมเหมือนกัน ชุมชนตองการ
สิ่งแวดลอม สวนตัวบุคคลตองการผลประโยชน 
 ในปจจุบันสถานภาพของปาริมน้ํ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยูในสภาวะวิกฤต จากการสังเกต
โดยตรงในภาคสนาม การคุกคามบุกรุกพื้นที่ปาริมน้ํามี
มากขึ้น เชน บุกรุกพื้นที่ปาริมน้ํา และบริเวณใกลเคียง ท่ี
เปนพื้นที่สาธารณะ เพื่อใชในการทําเกษตรกรรม ปลูกพืช 
และเลี้ยงสัตว ปลูกยูคาลิปตัส ตัดไมทําฟน ลักลอบขุดดิน
เพื่อใชถมท่ี ลักลอบขุดทรายตามริมฝงน้ํา การเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝง การลาสัตวจับแมลง การตั้งถิ่นฐาน การสราง
โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ ผลสืบเนื่องที่เห็นเดนชัด ก็
คือ ตลิ่งพัง การทําลายลางพันธุพืช สัตวหลายประเภท 
แหลงน้ําตื้นเขิน คุณภาพดิน และน้ําเสื่อมโทรม เกิด
สภาวะน้ําทวม และแหงแลงในพื้นที่เดียวกัน จากความไม
สมดุลยของระบบนิเวศที่มนุษยกอขึ้นกับปาริมน้ําดังกลาว 
มี คํ า ถ า ม ว า ส ถ า น ภ า พ ข ณ ะ นี้ ใ น พื้ น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 170,000 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1/3 ของประเทศ มีพื้นที่ปาริมน้ําเทาไร มี
สถานภาพเปนอยางไร หากมีการรุกลามตอไป ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจะขยายเปนวงกวางขึ้นอีกหรือไม พื้นที่ปาริมน้ํา
ท่ีเปนอูขาวอูน้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคงอยู
สภาพอยางไร แมวามีการศึกษาพื้นที่ท่ีชุมน้ําในภูมิภาค 
(Mongkolsawat, C. & Sombutputon., 1997) แตแนวคิด
ยังเนนเฉพาะพื้นที่ชุมน้ํา ในลักษณะแหลงน้ํา ยังให
ความสําคัญกับพื้นที่ปาริมน้ําอันเปนทางระบาย ท้ังสาย
หลักและสายรอง ซ่ึงมีลุมน้ําหลักคือ โขง ชี มูล และปาสัก 
คิดเปนเนื้อที่รอยละ 27.96  28.90  42.64 และ 0.51 
ตามลําดับ ในลุมน้ําหลักเหลานี้ แบงเปนลุมน้ํายอยได 
28, 20, 31 และ 3 ลุมน้ํายอยสําหรับลุมน้ําโขง ชี มูล 
และ ปาสัก ตามลําดับ (ชรัตน และคณะ 2549) จะเห็น
ไดวาหากจะวิเคราะหเนื้อที่และสถานภาพของปาริมน้าํ ใน
เนื้อที่ครอบคลุมทั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
วิเคราะหในระดับภูมิภาค สามารถที่จะดําเนินการไดดวย
ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม บูรณาการกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงสามารถที่จะแสดงสถานภาพ
พื้นที่ปาริมน้ําในระดับภูมิภาคไดและแบงพื้นที่ปาริมน้ํา
ตามพื้นที่ ลุมน้ํ ายอย ของลุมน้ําหลักในภูมิภาค ใน
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เบื้องตนนาจะใหขอมูลที่จะใชในการวางแผนยุทธศาสตรใน
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ปาริมน้ําใหย่ังยืนตอไป รวมทั้ง
ความเปนประโยชนท่ีจะไดรับในการจัดลําดับความสําคัญของ
แผนยุทธศาสตรในการคุมครองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
และมีบอยครั้งท่ีสังเกตเห็นวาการวางแผนดานสิ่งแวดลอม
มักจะมองพื้นที่เฉพาะที่เปนปญหาเฉพาะอยางที่มีผลกระทบ
โดยตรงและปญหาที่ไมใชตนตอ แตเปนปญหาในระดับปลาย
น้ํา ยุทธศาสตรการวางแผนหลักควรใชฐานพื้นที่เปนแนวทาง
ซ่ึงอาจจะใชขอบเขตลุมน้ํา ลุมน้ํายอยที่นาจะตอบโจทยจาก
สาเหตุ แทนที่จะแกปญหาปลายเหตุ อยางไรก็ตาม การ
วิเคราะหสถานภาพพื้นที่ปาริมน้ํา ยังไมสามารถนําไปแกปญหา
ได เปนเพียงสรางสารสนเทศและวิเคราะหใหเกิดภูมิปญญา 
เพื่อนําภูมิปญญาที่ไดรับไปบูรณาการกับระบบบริหารจัดการ
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ตามความจําเปน 

คํานิยามของคําวาปาริมน้ํา (Riparian Forest) มี
หลากหลาย อาจจะรวมถึงสิ่งแวดลอมในน้ําและบนบกหรือเขต
พลวัตรทั้งน้ําและบก ซ่ึงอาจรวมถึงพื้นที่ท่ีอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัว
ดวยน้ําหรือผืนแผนดินที่มีอิทธิพลจากระบบนิเวศน้ํา นิยามมี
ความแปรผันกับมุมมองของ ผูกําหนดนิยามของปาริมน้ําในเชิง
ฟงกชั่นของระบบนิเวศ (Ecosystem Function) นาจะเหมาะสม
ท่ีสุด ซ่ึงนิยามในรูปแบบนี้จะรวมเอาระบบนิเวศน้ําและบนบกที่
เชื่อมโยงกันตลอด ท้ังที่ปรากฏของสิ่งที่มีชีวิตในน้ําและบนบก 
(Ilhardt B.L et al., 2000) ดังนั้นในเชิงของระบบนิเวศความทา
ทาย ก็คือ การจัดการพื้นที่ปาริมน้ําใหคงสภาพรักษาฟงกชั่น
ของระบบ เขาใจความเปลี่ยนแปลงของที่ดินกับกระแสน้ํา ซ่ึง
เกี่ยวของกับประเด็นที่แปรเปลี่ยนและประเด็นที่แยกกัน เพื่อ
ขยายชุดการจัดการ และที่สําคัญที่สุด ก็คือ ความเห็นรวมกับ
แนวคิดของชุมชน ทําอยางไรจึงจะนําความเขาใจคุณคาของปา
ริมน้ําและบทบาทของปาริมน้ําเปนทัศนของชุมชนในทําเลนั้นๆ 
ชุมชนในภูมิลักษณ ภูมิประเทศ ท่ีกําหนดใหเกิดทะเลสาบ 
แหลงน้ํา แมน้ํา ลําน้ํา ซ่ึงเปนระบบบูรณาการที่จะตองพิจารณา
พื้นที่หรือลุมน้ําทั้งมวล 

จากนิยามของปาริมน้ําในเชิงระบบนิเวศ พื้นที่ปา
ริมน้ําจึงเปนระบบนิเวศที่มี 3 มิติของการปฏิสัมพันธ ซ่ึงรวม
เอาระบบนิเวศบกและน้ํา น้ําใตดิน สวนบนของผืนปายื่นเขาสูท่ี
ราบน้ําทวมถึง จนกระทั่งถึงสวนที่เปนที่ลาดเอียงที่ระบายน้ํา
ตามแนวนอนในระบบนิเวศบนบก และตามลําน้ําที่ความลึก
ตางๆ  
 จะเห็นไดวาปาริมน้ําไมเพียงแตเปนแนวกันชน
เทานั้นแตจะเปนฟงกชั่น การที่จะกําหนดขอบเขต ปาริมน้ํา
ตามฟงกชั่นที่ไมมีขอบเขตที่แนนอน จึงไมใชเรื่องงาย บาง
ชวงของลําน้ําอาจจะมีระบบที่กวาง บางชวงจะมีพื้นที่ระบบที่

แคบ การที่จะกําหนดเสนขอบเขตจึงเปนไปตามภูมิ
สัณฐาน ธรณีวิทยา และสภาพทางกายภาพที่สามารถ
ควบคุมฟงกชั่นของปาริมน้ํา 
 จากการศึกษาพบวา แนวกันชนของปาริมน้ํา
สามารถลดปริมาณตะกอน ธาตุอาหาร และสิ่งเจือปนลงสู
พื้นน้ําได ซ่ึงจะแปรเปลี่ยนไปตามพื้นที่ของปาริมน้ําแตละ
แหงขึ้นอยูกับอุทกวิทยา ดิน และชนิดของพชืพรรณ 
 ในทางอุทกวิทยาคุณภาพน้ําที่ลงสูแมน้ําขึ้นอยู
กับธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ดิน และลักษณะของพื้นที่ลุมน้ํา 
ถาหากการไหลของน้ําผานผิวพื้น ปาริมน้ําจะมีอิทธิพล
โดยตรงกับคุณภาพของน้ํา หากพื้นที่ท่ีมีการเคลื่อนที่ของ
น้ําผานระบบน้ําใตดิน พื้นที่ปาริมน้ําก็จะมีอิทธิพลตอ
คุณภาพน้ํานอยลง (Schnabel et al., 1994)  
 ในทางปฐพีศาสตร ดินภายใตปาริมน้ําจะมีความ
หลากหลาย ไมวาจะเปนตะกอนน้ําใหม ตะกอนน้ํามาจาก
กระแสน้ําการสะสมของวัตถุตางๆ ตลอดจนดินที่มีการ
ส ะ ส ม ตั ว กั บ ที่  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีตะกอนดินใหม ตะกอนทราย/หิน 
ซ่ึงจะใหดินที่มีความสลับซับซอน ไมมีชั้นดินที่ชัดเจนและ
ยังไมพัฒนา ในบางพื้นที่ท่ีดินพัฒนาในพื้นที่น้ําทวมถึง  ท่ี
มีเนื้อดินละเอียด มีการสะสมของธาตุอาหารสูง หรือบาง
พื้นที่ท่ีมีเนื้อดินหยาบที่ตกตะกอนใหมทับถมอยูบนตะกอน
ดินที่ละเอียด ดังนั้นจะเห็นไดวา ในพื้นที่ริมฝงน้ําซ่ึงมีการ
กระทําของน้ําจะมีการพัฒนาของดินหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยู
กับระยะเวลาที่น้ําทวมขัง ความรุนแรงของกระแสน้ํา หินตน
กําเนิดที่ตนน้ํา และการกระทําของสิ่งที่มีชีวิต ซ่ึงเกิด
ปฏิสัมพันธอยางสืบเนื่อง (ชรัตน และคณะ, 2549)   

เมื่อระบบนิเวศของปาริมน้ํามีความสําคัญในเชิง
สิ่งแวดลอมตามที่กลาวมาแลว สถานภาพที่เปนปจจุบันของ
ปาริมน้ําในพื้นที่ นาจะเปนสารสนเทศที่จําเปน สําหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปาริมน้ํา
ท้ังในเชิงอนุรักษ ในกรณีท่ีปาริมน้ํายังคงสภาพ ในเชิง
พัฒนาและฟนฟู ในกรณีท่ีปาริมน้ําถูกบุกรุก มีสภาพเสื่อม
โทรม เนื่องจากความตองการใชท่ีดินเพิ่มขึ้น ไมวาเพื่อ
การเกษตร ทําเลเลี้ยงสัตว ท่ีอยูอาศัย การประกอบธุรกิจ 
การดูดทราย การทองเท่ียว และอื่นๆ มากมาย แนวโนมของ
ความเสื่อมโทรมจะมีมากขึ้น และบางพื้นที่เขาสูวิกฤต 
ดังนั้น การสรางสารสนเทศเชิงพื้นที่เกี่ยวกับปาริมน้ําจึงมี
ความจําเปน เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการจัดการพื้นที่
ปาริมน้ํา โดยขอมูลเชิงพื้นที่ของปาริมน้ําในแตละลุมน้ําที่มี
มาตรฐานเพื่อการพัฒนา 
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  ขอมูลจากภาพถายดาวเทียมเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางที่ใหขอมูลเชิงพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะขอมูล
ภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียดระดับปานกลาง ท่ีเหมาะสม
กับขนาดพื้นที่ เมื่อจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึง
เปนระบบที่สามารถจะบูรณาการกับสารสนเทศเชิงพื้นที่อ่ืนๆ 
จะใหสารสนเทศที่จะเปนสื่อในการบริหารจัดการพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังสามารถแสดงสถานภาพปาริมน้ํา ท้ังภูมิภาค 
รายลุมน้ํายอย รายจังหวัด หรือเฉพาะพื้นที่ท่ีสนใจหากพบ
ปญหาวิกฤต 
2. วัตถุประสงค  
     2.1  เพื่อวิเคราะหการกระจาย และหาเนื้อที่ ปาริมน้ํา 
ในลุมน้ําของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     2.2 เพื่อแสดงสถานภาพพืชพรรณหลักของ ปาริมน้ํา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. พื้นที่ศึกษา  
 ภาคตะวันออกเฉียง เหนือมี เนื้ อที่ ประมาณ 
170,000 ตร.กม. หรือ 1/3 ของประเทศ ตั้งอยูระหวาง
เสนละติจูด 14o 19o N และ ลองติจูด 10 106o E (ภาพที่ 
1) ในแงเขตภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สวน
ใหญเรียกวาที่ราบสูงโคราช มีเทือกเขาภูพาน ซ่ึงวางตัวใน
ทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงใต แบงท่ี
ราบสูงเปนสองแอง แองในตอนเหนือและใต เรียกวา      
แองสกลนคร และแองโคราช ตามลําดับ ท้ังสองแอง         
มี ลักษณะเปนพื้นที่ ลูกคลื่ นลอนลาดจากตะกอนน้ํ า    
(Gently Undulating Alluvial Plain) รอบๆเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันตก ทิศใต และทิศ
ตะวันออก เปนพื้นที่ภูเขาโดยรอบ พื้นที่มีความลาดเอียง
จากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต โดยมี
แมน้ําโขง ชี มูล เปนแมน้ําสายหลักของภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเคยมีปาไมอุดมสมบูรณในอดีต แต
ปจจุบันมีปาไมเหลือเพียงประมาณ 15% ของภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาทั้งอุทกภัย และภัยแลง ใน
พื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณ 30% รองรับดวยหมวดหินมหาสารคาม ซ่ึงมี
องคประกอบของ เกลื อหิน  อัน เปนสา เหตุ ของการ
แพรกระจายของดินเค็มในพื้นที่ลุม จากการใชประโยชน
ท่ีดิน และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทําใหพื้นที่มีความ
เสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ดินสวนใหญมีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา สิ่งแวดลอมทางกายภาพขาดการพัฒนาและฟนฟู การใช
ท่ีดินที่ปราศจากการวางแผนทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม ซ่ึงรวมถึงพื้นที่ปาริมน้ําที่ออนไหว
ตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีการศึกษา 
     4.1 แนวทางของการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยกําหนดพื้นที่ระยะทางจากแมน้ําหรือลํา
น้ํา 300 และ 500 เมตร ตามขนาดของลําน้ํา เปนพื้นที่ศึกษา 
โดยวิธีการทําหนากาก (Masking) ภาพ แลวดําเนินการจําแนก
ภาพตอไป โดยขั้นแรกจําแนกพื้นที่น้ํา จากพื้นที่ประเภทอื่นและ
ดําเนินการจําแนกพืชพรรณ โดยวิธี จําแนกแบบควบคุม 
(Supervised Classification) มีการสํารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองทั้งกอนการจําแนก และหลังการจําแนก 
 4.2 ข้ันตอนวิธีการศึกษา 
  ขั้นตอนวิธีการศึกษาประกอบดวย การประมวลผลภาพ
กอนการวิเคราะห (Pre-processing) การจําแนกภาพ (Classification) 
การประเมนิความถูกตอง (Verification) ดังแสดงในภาพที่ 2 
1) การประมวลผลภาพกอนการวิเคราะห 
 ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่ใชในการวิเคราะห
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามีท้ังสิ้น 78 ภาพ ตามดัชนีภาพและความ
ละเอียดของภาพ ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 3 ในแตละภาพทําการ
แกไขภาพเชิงเรขาคณิต โดยอางอิงตําแหนงกับภาพถายจาก
ดาวเทียมเดิมที่มีอยู (Image to Image) ซ่ึงภาพถายเดิมไดอางอิง
ตามพิกัดแผนที่ภูมิประเทศชุด L7017 กรมแผนที่ทหาร และไดใช
การประมาณคาของจุดภาพ (Resampling) แบบจุดภาพใกลท่ีสุด 
(Nearest Neighbor) ภาพที่ถูกแกไขนําไปจําแนกตอไป  
2) การจําแนกภาพ 
  โดยจัดทําหนากากในพื้นที่แนวกันชน 300 และ 
500 เมตร จากลําน้ําขึ้นอยูกับขนาด ลําน้ํา/ แมน้ํา ในขั้น
แรกได จํ าแนกพื้ นที่ น้ํ ากั บพื้ นที่ ไม ใช น้ํ า  ด วยวิ ธี 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษา 
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Thresholding ภายใตหนากาก หลังจากนี้แยกพื้นที่พืชพรรณ
จากพื้นที่อ่ืนดวยวิธีจําแนกแบบควบคุม ในขณะเดียวกันได
ทําการสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และ
ศึกษาประเภทของพืชพรรณ หรือปาริมน้ํา  

ในการจําแนกแบบควบคุมไดเลือกกลุมพื้นที่ตัวอยาง 
(Training Set) ครอบคลุมการจําแนกที่เปนพืชพรรณริมน้ํา
ท้ังหมด และคํานวณกลุมขอมูลเชิงสถิติ (Signature Set) และ
ทดสอบขอมูลเชิงสถิติ เพื่อแสดงความแยกจากกัน โดยใช 
Transformed Divergence เมื่อทดสอบแยกจากกันไดผลดี แลว
ไดใชวิธีความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood) เพื่อ
จําแนกจุดภาพสําหรับกําหนดพืชพรรณ และปาริมน้ําตอไป  
 3) การประเมินความถูกตอง  
 การสํารวจภาคสนาม ไดดําเนินการสุมสํารวจพื้นที่ใน
ลุมน้ําชีและมูล ในระหวางวันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2551 ใน
พื้นที่จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย และอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น 22 
พื้นที่ การสํารวจในลุมน้ําโขง และสงคราม ระหวางวันที่ 16-
17 กุมภาพันธ 2551 ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม 
หนองคาย และอุดรธานี จํานวน 22 พื้นที่ รวมการสํารวจทั้งสิ้น 
44 พื้นที่ แตละพื้นที่กําหนดตําแหนงดวย GPS ในการสํารวจ
ไดบันทึกขอมูลในฟอรมสํารวจตามแบบสํารวจของโครงการ 
GlobeSAR (Henderson et al., 1998) ซ่ึงประกอบดวย 
ตําแหนงที่สํารวจ ชนิดประเภทของการใชท่ีดิน พืชพรรณ            
ภูมิประเทศ ลักษณะดิน และอื่นๆ ตําแหนงพื้นที่สํารวจดังแสดง
ในภาพที่ 4 และแสดงภาพถายพื้นที่ ตําแหนง และลักษณะที่
ปรากฏในภาพถายดาวเทียมดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  ความละเอียดภาพถายดาวเทียม SPOT
                ที่ใชในการศึกษา 

ดัชนีภาพ SPOT-5 SPOT-4 SPOT-2 
ลําดับ 

K J 
ความละเอียดของภาพ  

10 เมตร 
ความละเอียดของภาพ  

20 เมตร 
ความละเอียดของภาพ  

20 เมตร 
1 261 315 27 มี.ค. 2550   
2 262 314 1 เม.ย. 2550   
3 262 315 1 เม.ย. 2550   
4 262 316 31 มี.ค. 2550   
5 263 314 22 ธ.ค. 2549   
6 263 315 13 ม.ค. 2550   
7 263 316  3 ก.พ. 2550  
8 263 317 4 ก.พ. 2549   
9 263 318 4 ก.พ. 2549   
10 263 319 28 ธ.ค. 2549   
11 263 320 18 ก.พ. 2550   
12 263 321 18 ก.พ. 2550   
13 264 314 28 ธ.ค. 2549   
14 264 315 22 เม.ย. 2550   
15 264 316  3 ม.ค. 2550  
16 264 317 16 มี.ค. 2550   
17 264 318  3 ม.ค. 2550  
18 264 319 16 มี.ค. 2550   
19 264 320 16 มี.ค. 2550   
20 264 321 12 มี.ค. 2549   
21 265 314 28 เม.ย. 2548   
22 265 315 29 ม.ค. 2550   
23 265 316 12 ธ.ค. 2549   
24 265 317 29 ม.ค. 2550   
25 265 318  26 ม.ค. 2548  
26 265 319  7 มี.ค. 2550  
27 265 320 3 ก.พ. 2550   
28 265 321 27 ก.พ. 2550   
29 265 322 13 ม.ค. 2549   
30 266 313 12 ม.ค. 2550   
31 266 314 7 พ.ย. 2549   
32 266 315 7 พ.ย. 2549   
33 266 316  9 ก.พ. 2550  
34 266 317  9 ก.พ. 2550  
35 266 318  9 ก.พ. 2550  
36 266 319 6 พ.ย. 2549   
37 266 320 6 พ.ย. 2549   
38 266 321 9 ธ.ค. 2548   
39 266 322 9 ธ.ค. 2548   
40 267 313 23 ธ.ค. 2549   
41 267 314 23 ธ.ค. 2549   
42 267 315 24 ม.ค. 2550   
43 267 316  31 ม.ค. 2549  
44 267 317  25 ธ.ค. 2549  
45 267 318  25 ธ.ค. 2550  
46 267 319 27 ม.ค. 2550   
47 267 320 22 พ.ย. 2549   
48 267 321 29 ธ.ค. 2548   
49 267 322 25 ม.ค. 2549   
50 268 314 19 ม.ค. 2550   
51 268 315 19 ธ.ค. 2548   
52 268 316  20 พ.ย. 2548  
53 268 317  15 ม.ค. 2549  
54 268 318 11 มี.ค. 2550   
55 268 319 12 มี.ค. 2550   
56 268 320 12 มี.ค. 2550   
57 268 321 3 ม.ค. 2550   
58 269 315 10 ก.พ. 2549   
59 269 316   2 ม.ค. 2549 
60 269 317   2 ม.ค. 2549 
61 269 318   2 ม.ค. 2549 
62 269 319 17 ม.ค. 2550   

วันถายภาพ 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนวิธีการศึกษา 
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ตารางที่ 2  ตําแหนงตัวอยางจุดสํารวจในการออก  
                ภาคสนาม 

 

ตําแหนง ภาพถายดาวเทียม ภาพถายพื้นที ่
P001 

ปาริมน้ําบริเวณ 
ลุมน้ําชี 

X: 355824 m. E. 
Y: 1853491 m. N. 

 

  

P002 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ําชี 
X: 375522 m. E. 
Y: 1854577 m. N. 

 

  

P003 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ําชี 
X: 282528 m. E. 
Y: 1816983 m. N. 

 

  

P004 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ําชี 
X: 294858 m. E. 
Y: 1797252 m. N. 

 

  

P005 
ปาริมน้ําบริเวณ 
ลุมน้ําสงคราม

ตอนบน 
X: 443597 m. E. 
Y: 1951564 m. N. 

 

  

P006 
ปาริมน้ําบริเวณ 
ลุมน้ําสงคราม

ตอนบน 
X: 370486 m. E. 
Y: 1975392 m. N. 

  

P007 
ปาริมน้ําบริเวณ 
ลุมน้ําสงคราม

ตอนบน 
X: 353173 m. E. 
Y: 1966215 m. N. 

  

P008 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ําโขง 
X: 393780 m. E. 
Y: 1877360 m. N. 

 

  

 
 
 
 

ตารางที่ 1  ความละเอียดภาพถายดาวเทียม SPOT  
                ที่ใชในการศึกษา (ตอ)  

ดัชนีภาพ SPOT-5 SPOT-4 SPOT-2 
ลําดับ 

K J 
ความละเอียดของภาพ  

10 เมตร 
ความละเอียดของภาพ 

20 เมตร 
ความละเอียดของภาพ  

20 เมตร 
63 269 320 1 เม.ย. 2550   
64 269 321 1 เม.ย. 2550   
65 270 315 9 ก.พ. 2550   
66 270 316  5 ก.พ. 2549  
67 270 317  5 ก.พ. 2549  
68 270 318  5 ก.พ. 2549  
69 270 319  5 ก.พ. 2549  
70 270 320 8 ธ.ค. 2549   
71 270 321  13 มี.ค. 2550  
72 271 318 19 ธ.ค. 2548   
73 271 319   6 ม.ค. 2549 
74 271 320 15 ม.ค. 2549   
75 271 321   27 ธ.ค. 2548 
76 272 319   7 ธ.ค. 2548 
77 272 320 10 ม.ค. 2549   
78 272 321 10 ม.ค. 2549   

วันถายภาพ 

ตําแหนงจุดสํารวจ 44 
ภาพที่ 4  ตําแหนงตัวอยางจุดสํารวจ 

ดัชนีภาพถายดาวเทียม ขอบเขตพื้นที่

ภาพที่ 3 ดัชนีภาพถายดาวเทียม SPOT 
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ตารางที่ 2  ตําแหนงตัวอยางจุดสํารวจในการออก  
                ภาคสนาม (ตอ) 

 

ตําแหนง ภาพถายดาวเทียม ภาพถายพื้นที ่
P009 

ปาริมน้ําบริเวณ 
ลุมน้ําโขง 

X: 421238 m. E. 
Y: 1887102 m. N. 

 

  

P010 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ําโขง 
X: 468549 m. E. 
Y: 1871356 m. N. 

 

  

P011 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ําโขง 
X: 477739 m. E. 
Y: 1914149 m. N. 

 

  

P012 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ํามูล 
X: 480469 m. E. 
Y: 1680912 m. N. 

 

  

P013 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ํามูล 
X: 459401 m. E. 
Y: 1673934 m. N. 

 

  

P014 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ํามูล 
X: 425175 m. E. 
Y: 1684239 m. N. 

 

  

P015 
ปาริมน้ําบริเวณ 

ลุมน้ํามูล 
X: 396963 m. E. 
Y: 1703327 m. N. 

 

  

 
5. ผลการศึกษา  
 5.1  พื้นที่ปาริมน้ํา  
 จากการวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียมพบวา ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปาริมน้ํา ท้ังสิ้นประมาณ 
4,530.20 ตร.กม. เปนพื้นที่ปาริมน้ํา ในลุมน้ํามูล โขง ชี 
และป าสัก  คิด เปน เนื้ อที่  1 ,578 .43  1 ,681 .43  
1,261.06 และ 9.32 ตร.กม. ตามลําดับ ในการศึกษาครั้ง

นี้ ไดแสดงเนื้อที่ปาริมน้ําในลุมน้ํายอยทั้งหมดของลุมน้ํา
มูล โขง ชี และปาสัก ดังตารางที่ 3 และแผนที่ปาริมน้ํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีวิเคราะหจากภาพถาย
ดาวเทียม ดังแสดงในภาพที่ 5 ซ่ึงไดแสดงการกระจาย
ของปาริมน้ําไปตามแมน้ําสายหลัก และสายรอง พบวา 
ในลุมน้ํามูลมีปาริมน้ําที่สําคัญ และควรกําหนดเปน
ลําดับสําคัญในการอนุรักษ ฟนฟู และจัดการ ไดแก 
พื้นที่ปาริมน้ําในลุมน้ํามูลตอนบน ลุมน้ํามูลสวนที่ 2 
ลุมน้ํามูลสวนที่ 3 ลุมน้ําลําชี ลุมน้ําลําเซ  ลุมน้ําลําโดม
ใหญ ลุมน้ําลําตะคอง ลุมน้ําลําปลายมาศ ในลุมน้ําโขงมี
พื้นที่ปาริมน้ําในลุมน้ํายอยที่สําคัญไดแก ลุมน้ําโขง
ตอนลาง ลุมน้ําโขงสวนที่ 7 8 และ 9 ลุมน้ําพุง ลุมน้ํา
เลยตอนลาง ลุมน้ําสงครามตอนลาง ลุมน้ําหวยก่ํา ลุม
น้ําอูน ลุมน้ําหวยบางทราย และลุมน้ําหวยหลวง สวนใน
ลุมน้ําชีพื้นที่ปาริมน้ําในลุมน้ํายอยที่สําคัญไดแก ลุมน้ํา
ชีตอนลาง ลุมน้ําชีสวนที่ 2 3 และ 4 ลุมน้ําพองตอนบน 
และตอนลาง ลุมน้ํายัง การใหความสําคัญในลุมน้ํายอย
ตามที่เสนอนี้    
 เราไดกําหนดเอาตามขนาดพื้นที่ซ่ึงมีขนาดใหญ 
และมีผลตอระบบนิเวศ ตามฟงกชั่นของพืชพรรณ และปา
ริมน้ํา ซ่ึงมีความหลากหลายของพืชพรรณ เปนแหลงกําเนิด
ของพันธุสัตวน้ําหลายประเภท เปนแหลงที่ตั้งชุมชน กอน
ประวัติศาสตร ซ่ึงอาศัยสายน้ําเปนเวลานาน และ ยังเปน
แหลงอาหารพืชผักธรรมชาติท่ีสําคัญ รวมถึงสัตวปาขนาด
เล็ก พืชพรรณธรรมชาติใชในการทําอุตสาหกรรมระดับ
ครัวเรือน ดินใชปนอิฐมอญ และทําเครื่องปนดินเผาอื่น  ๆ
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณพืชพรรณของพื้นที่เหลานี้ยัง
เปนกันชนในการปองกันน้ําทวม และภัยแลง หรือทําหนาที่
ตามบทบาทของระบบนิเวศของพื้นที่ท่ีดีมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 พื้นที่และสัดสวนของปาริมนํ้า ในลุมนํ้า   
               หลักและลุมนํ้ายอยที่ปรากฏในภาค  
               ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นที่ลุมน้ํา ลุมน้ําหลัก/ ลุมน้ํายอย 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ปาริมน้ํา 
(ตร.กม.) 

ลุมน้ํามูล   พื้นที่ทั้งหมด 71,223.89 1,578.43 
 ลุมนํ้ามูลตอนบน 2,870.35 98.06 
 ลุมนํ้ามูลตอนลาง 1,014.43 42.35 
 ลุมนํ้ามูลสวนที่ 2 3,740.05 147.86 
 ลุมนํ้ามูลสวนที่ 3 2,744.03 103.20 
 ลุมนํ้าลําน้ําจักราช 1,447.27 37.47 
 ลุมนํ้าลําชี 4,933.01 73.46 
 ลุมนํ้าลําเชิงไกร 2,973.76 24.71 
 ลุมนํ้าลําเซ 3,632.74 104.65 
 ลุมนํ้าลําเซบาย 3,219.95 53.82 
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5.2 พืชพรรณปาริมน้ํา  
 พืชพรรณในปาไมริมน้ําในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ตามพื้นที่ ดังนี้ 
 1) พืชน้ําบริเวณน้ําเปดโลง เชน สาหรายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata.) สาหรายพุงชะโด
(Ceratophyllum demersum Linn.) สาหรายขาวเหนียว 
(Utricularia aurea.) ดีปลีน้ํา (Potamogeton cripus.) 
สาหรายเสนดาย (Najas graminea Del.) จอกหูหนู 
(Salvinia cucullata Roxb.) ผักตบชวา (Eichornia 
crassipes.) หนามจับ (Pterolobium macropterum 
Kurz.) บัวกินสาย (Nymphaea lotus var. pubescens.) 
บัวเผื่อน (Nymphaea stellata Wild.) บัวหลวง 
(Nelumbo nuclfera Gaerth.) จอก (Pistia stratiotes 
L.) แหน (Teminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) ผักบุง 
(Ipomcea aquatica Forsk.)พังพวยน้ํา (Jussiaea 
repens Linn.) เปนตน 
 2) พืชน้ําที่สําคัญบริเวณรอบๆ บึง เชน แหว
ทรงกระเทียม (จูด) (Eleocharis dulcis (Burm.f.) 
Henschel.) ธูปฤาษี (ลําพัน) (Typha angustifolia L.) 
กก สามเหลี่ยม (ผือ) (Scirpus grossus L.f.) กกกลม 

ตารางที่ 3 พื้นที่และสัดสวนของปาริมนํ้า ในลุมนํ้า   
               หลักและลุมนํ้ายอยที่ปรากฏในภาค  
               ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นที่ลุมน้ํา ลุมน้ําหลัก/ ลุมน้ํายอย 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ปาริมน้ํา 
(ตร.กม.) 

ลุมน้ํามูล   พื้นที่ทั้งหมด 71,223.89 1,578.43 
 ลุมนํ้าลําแซะ 1,672.17 59.48 
 ลุมนํ้าลําโดมนอย 2,165.67 70.06 
 ลุมนํ้าลําโดมใหญ 4,838.36 223.93 
 ลุมนํ้าลําตะคอง 3,935.11 91.51 
 ลุมนํ้าลําตาคง 1,770.84 20.08 
 ลุมนํ้าลําเตา 956.10 1.73 
 ลุมนํ้าลํานางรอง 1,372.03 17.25 
 ลุมนํ้าลําปลายมาศ 3,974.50 104.45 
 ลุมนํ้าลําปะเทีย 692.20 5.68 
 ลุมนํ้าลําพระเพลิง 1,871.37 30.99 
 ลุมนํ้าลําพลับพลา 903.70 3.09 
 ลุมนํ้าลําพังชู 1,343.81 3.26 
 ลุมนํ้าลําสะแทด 2,599.55 40.85 
 ลุมนํ้าลําเสียวนอย 700.33 0.16 
 ลุมนํ้าลําเสียวใหญ 2,801.78 11.44 
 ลุมนํ้าหวยขยุง 1,778.69 37.46 
 ลุมนํ้าหวยตุงลุง 840.05 34.36 
 ลุมนํ้าหวยทับทัน 3,643.53 45.50 
 ลุมนํ้าหวยทา 1,588.90 21.47 
 ลุมนํ้าหวยโพง 665.16 4.14 
 ลุมนํ้าหวยสําราญ 3,356.65 50.99 
 ลุมนํ้าหวยเอก 1,177.80 14.98 
ลุมน้ําโขง    พื้นที่ทั้งหมด 46,694.49 1,681.43 
 ลุมนํ้าหวยอี๋ 730.03 23.46 
 ลุมนํ้าโขงตอนลาง 3,339.20 148.46 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 3 604.85 25.94 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 4 803.84 34.80 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 5 1,748.72 67.62 
 ลุมนํ้ามูลตอนบน 2,870.35 98.06 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 6 643.66 15.22 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 7 2,467.45 73.12 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 8 1,893.07 70.03 
 ลุมนํ้าโขงสวนที่ 9 440.78 10.32 
 ลุมนํ้าน้ําพุง 940.03 73.78 
 ลุมนํ้าน้ําสวย 1,271.46 20.22 
 ลุมนํ้าปวน 1,175.70 18.50 
 ลุมนํ้าโมง 2,714.46 48.40 
 ลุมนํ้าเลยตอนลาง 2,758.52 120.64 
 ลุมนํ้าสงครามตอนบน 3,292.37 75.77 
 ลุมนํ้าสงครามตอนลาง 3,049.46 142.39 
 ลุมนํ้าสาน 876.66 30.81 
 ลุมนํ้าโสม 1,049.52 42.23 
 ลุมนํ้าหมัน 611.93 36.90 
 ลุมนํ้าหวยดาน 703.38 7.37 
 ลุมนํ้าหวยก่ํา 2,608.32 111.79 
 ลุมนํ้าหวยน้ํายาม 1,738.42 31.31 
 ลุมนํ้าหวยน้ําอูน 3,469.86 122.13 
 ลุมนํ้าหวยบังอี้ 1,501.77 64.39 
 ลุมนํ้าหวยบางทราย 1,382.04 95.53 
 ลุมนํ้าหวยมุก 796.16 31.31 
 ลุมนํ้าหวยหลวง 3,366.74 125.23 

 

ตารางที่ 3 พื้นที่และสัดสวนของปาริมนํ้า ในลุมนํ้า   
               หลักและลุมนํ้ายอยที่ปรากฏในภาค  
               ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

พื้นที่ลุมน้ํา ลุมน้ําหลัก/ ลุมน้ํายอย 
ตร.กม. 

พื้นที่ปาริมน้ํา 
(ตร.กม.) 

ลุมน้ําชี    พื้นที่ทั้งหมด 48,267.60 1,261.06 
 ลุมนํ้าชีตอนบน 2,545.62 52.75 
 ลุมนํ้าชีตอนลาง 2,770.98 101.84 
 ลุมนํ้าชีสวนที่ 2 3,803.82 162.23 
 ลุมนํ้าชีสวนที่ 3 3,228.94 191.54 
 ลุมนํ้าชีสวนที่ 4 5,245.15 112.25 
 ลุมนํ้าน้ําพรหม 2,076.88 37.87 
 ลุมนํ้าพวย 914.65 15.30 
 ลุมนํ้าพองตอนบน 3,866.82 80.01 
 ลุมนํ้าพองตอนลาง 2,423.61 75.94 
 ลุมนํ้าลํากระจวน 889.31 30.61 
 ลุมนํ้าลําคันฉู 1,738.78 35.19 
 ลุมนํ้าลําน้ําเชิญ 2,523.97 75.32 
 ลุมนํ้าลําน้ํายัง 4,075.00 98.52 
 ลุมนํ้าปาวตอนบน 3,202.81 49.86 
 ลุมนํ้าลําปาวตอนลาง 4,227.93 53.51 
 ลุมนํ้าลําพะเนียง 1,839.92 39.42 
 ลุมนํ้าลําพันชาด 687.62 5.57 
 ลุมนํ้าลําสะพุง 762.87 4.42 
 ลุมนํ้าหวยสามหมอ 771.27 34.43 
 ลุมนํ้าหวยสายบาตร 671.64 4.50 
ลุมน้ําปาสัก พื้นที่ทั้งหมด 844.06 9.32 
 ลุมนํ้าปาสักตอนบน 324.81 4.09 
 ลุมนํ้าลําสนธิ 380.85 0.71 
 ลุมนํ้าหวยน้ําพุง 138.40 4.52 
 รวมพื้นที่ทั้งภาค 167,030.40 4,530.24 
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(Cyperus corymbosus Rottb.) หญาแขม (Eragrostis nutans 
Retz.) หญาคา (Imperata cylindrica (L.)P. Beauv.) พง (Syn. 
Sclerostachya fusca A. Camus.) ออ (Arundo donax Linn.) 
หญาหวาย (Hemarthria compressa) หญาปลอง (Hymenachne 
pseudointerrupta C.Muell.) หญาไซ (Leersia hexandra Sw.) 
เปนตน 
 3)  พืชน้ํ า ริม ลํ าน้ํ า  เชน  นาวน้ํ า  (Artabotrys 
spinosus Craib.) หูลิง (Terminalia tripterordws Craib.) 
เสียว (Phyllanthus collinsae.) กระโดนน้ํา (Barringtonia 
acutangula (L.) Garetn.) สะแกนา (Combretum 
quadrangulare Kurz.) เปนตน 
 นอกจากนี้ยังมีพืชพรรณ และปาซ่ึงปรากฏหางจาก
ริมฝงน้ําหรือ และมีบทบาทในแงฟงกชั่นของระบบนิเวศของ
ลําน้ํา ซ่ึงไดแก  
 1) ประเภทของปาที่อยูใน Flood Plain คือ ปาบุง
ปาทาม (Flood Plain Vegetation) ลักษณะเปนปาไมผลัด
ใบ ประกอบดวยไมขนาดเล็ก ไมพุม และไมหนามที่ทนตอ
การแชขังของน้ําชวงเวลานานไดดี พบหนาแนนทุกลําน้ํา
สายหลักทุกสาย ท้ังลําน้ําโขง ชี มูล และสงคราม แตก็มีบาง
แหงถูกทําลายในบริเวณที่ทําการเพาะปลูกได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ประเภทปาที่ไมอยูใน Flood Plain คือ ปาดิบ
แลง ดิบชื้น จะพบเปนหยอม บริเวณริมฝงแมน้ําหรือคัน
ดินธรรมชาติ มีน้ําหลากทวมระยะสั้นๆ ปจจุบันถูกทําลาย
ไปมาก พันธุ ไม ท่ีสําคัญที่ปรากฏอยู ไดแก ตะเคียน 
(Hopea odorata Roxb.) ยางนา (Dipterocarpus alatus 
Roxb.ex G.Don.) พอก (Parinari anamensis Hance.) 
ตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack.) สะแบง 
(Dipterocarpus intricatus Dyer.) พยอม (Shorea talura 
Roxb.) หวา (Syzygium cumini (L.) Skeels.) และปาโคก 
(Dry Dipterocarp.) พบอยูบริเวณตอเนื่องกับลานตะพักลุม
น้ําระดับต่ํา (Low Terrace) หรือเนินทราย ตามคันดิน
ธรรมชาติตามฝงแมน้ํา ฝงกุดที่มีสภาพความชื้นต่ํากวา
บริเวณปาดิบแลง ดิบชื้น พันธุไมท่ีพบสวนมากเปนไมชาด 
(เหียง) (Dipterocarpus. Obtusifolius Teijsmex Miq.) 
สะแบง (กราด) (Dipterocarpus intricatus Dyer.) สวนเต็ง 
(Shorea obtusa Wall. ex Blume.) และรัง (Shorea 
siamensis Miq.) มีนอย จึงเปนปาโคก ท่ีมีชาด-สะแบง 
เปนลักษณะเดน ไมใชปาโคกเต็ง-รัง ซ่ึงเปนลักษณะเดน
ของปาโคกภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

เขื่อนจุฬาภรณ

เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนลําปาว

เขื่อนน้ําอูน

เขื่อนลําตะคอง

เขื่อนลําพระเพลิง

เข่ือนสิรินธร

แมน้ําโขง

แมน้ําชี

แมนํ้
ามูล

แมน้ําสงคราม

เขื่อนน้ําพุง

เขื่อนหวยหลวง

เขื่อนลําแซะ
เขื่อนลํานางรอง

จ.เลย

จ.ยโสธร

จ.สกลนคร

จ.นครพนม

จ.หนองคาย

จ.ขอนแกน

จ.ชยัภมูิ

จ.อดุรธานี

จ.สรุนิทร

จ.ศรสีะเกษ

จ.รอยเอ็ด

จ.มกุดาหาร

จ.มหาสารคาม

จ.กาฬสินธุ

จ.บรุรีมัยจ.นครราชสมีา

จ.อาํนาจเจรญิ

จ.อบุลราชธานี

จ.หนองบัวลาํภู

106°0'E105°0'E

105°0'E

104°0'E

104°0'E

103°0'E

103°0'E

102°0'E

102°0'E

101°0'E

101°0'E

18
°0

'N

18
°0

'N

17
°0

'N

17
°0

'N

16
°0

'N

16
°0

'N

15
°0

'N

15
°0

'N

14
°0

'N

50000

50000

150000

150000

250000

250000

350000

350000

450000

450000

550000

550000

15
50

00
0

15
50

00
0

16
50

00
0

16
50

00
0

17
50

00
0

17
50

00
0

18
50

00
0

18
50

00
0

19
50

00
0

19
50

00
0

20
50

00
0

20
50

00
0

±
0 50 100 15025

กโิลเมตร

แผนท่ีปาริมนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คําอธิบายสัญลักษณ

ขอบเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตลุมนํ้าหลัก
ลําน้ําสายหลัก
ลําน้ําสายรอง
แหลงน้ํา
ปาริมน้ํา จัดทําโดย

ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน

สเฟยรอยด.......................................................................เอเวอรเรสท
กริด........................................................100,000 เมตร UTM เขต 48
เสนโครงแผนที่..............................................ทรานสเวอรสเมอรเคเตอร
หลักฐานทางแนวยืน........................ถือระดับทะเลปานกลางที่เกาะหลัก
หลักฐานทางแนวนอน.....................ถือตามหลักฐานของประเทศอนิเดีย

แหลงท่ีมาของขอมูล
ศนูยภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

!.

!.

เข่ือนน้ําอนู

แมน้ําสงคราม

เขื่อนน้ําพุง

จ.สกลนคร

จ.นครพนม

104°0'E

104°0'E

17
°0

'N

17
°0

'N

350000

350000

450000

450000

19
50

00
0

19
50

00
0

!.

!.

!.

เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนลํา

แมนํ้าชี

จ.ขอนแกน

จ.มหาสารคาม
103°0'E

103°0'E

17
°0

'N

17
°0

'N

250000

250000

350000

350000

18
50

00
0

18
50

00
0

!.

!.

เข่ือนสิรินธร

จ.ศรีสะเกษ
จ.อบุลราชธานี

105°0'E

105°0'E

15
°0

'N

15
°0

'N

450000

450000

550000

550000

16
50

00
0

16
50

00
0

 ลุมน้ําโขง

ลุมน้ํามูล
ลุมน้ําชี

2

1

3

1

2

3

ภาพที่ 5  แผนที่ปาริมนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



การประเมินพืชพรรณริมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

16 

 นอกจากนี้ยังมีพืชอีกหลายชนิด อาจจะมีผลกระทบ
ตอระบบนิเวศของพื้นที่ท้ังทางตรงและทางออมจากการเขาไป
ทําประโยชนของมนุษยในพื้นที่ปาริมน้ํา ไดมีการปลูกไมโตเร็ว
หลายประเภท ท่ีพบมากที่สุด ไมวาในลุมน้ําสงคราม ลุมน้ํามูล 
ลุมน้ําโขง คือ ยูคาลิปตัส ซ่ึงเปนพืชที่โตไดในพื้นที่น้ําทวมขัง 
น้ําเค็ม หรือสภาวะที่แหงแลง 
 
5.3 การอภิปรายผล 
 จากการสํารวจภาคสนาม พบวา พื้นที่ปาริมน้ํา ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหลายพื้นที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม 
มีการบุกรุ กพื้ นที่ ท่ี เปนที่ สาธารณะ เพื่ อใช ท่ี ดินด าน
เกษตรกรรม โดยตัดพืชพรรณ เผา ถาง ตลอดจนทําคันคู และ
ขุดสระ พืชเกษตรกรรมไดแก พืชไร ผักสวนครัว นาขาว ใน
บางสวนใชปลูกยูคาลิปตัส สรางที่พักอาศัยชั่วคราวและถาวร 
ปรับพื้นที่ ทําถนน ทําการประมง ขุดทราย ขุดดินถมที่ เล้ียง
สัตว ตัดไมทําฟน ตลอดจนบางพื้นที่ สรางโรงงานอุตสาหกรรม 
ปนอิฐ จากกิจกรรมเหลานี้ มีการดําเนินการทั้งถูกตองตาม
กฎหมาย และไมถูกตอง ผลกระทบสืบเนื่องในเบื้องตน พืช
พรรณและสัตวทองถิ่นหลายประเภทสูญพันธุ ตัวกรองตะกอน
ธรรมชาติสูญเสียปริมาณ และคุณภาพของน้ําลดลง แหลงน้ํา
ตื้นเขิน และความเชื่อมโยงของผืนน้ําและผืนแผนดินขาดความ
ตอเนื่อง ทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา และหวงโซอาหารใน
ระบบนิเวศ แมวาในขณะนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ภาพรวมจากการศึกษาไดสะทอนสถานภาพเบื้องตนของพื้นที่ 
แตนาจะมีการศึกษาในรายละเอียดในเชิงบูรณาการ ท้ังทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวของ ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
โดยเชื่อมประสานกับงานดานการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา งาน
ปองกันการกัดเซาะริมฝงน้ํา งานดานพัฒนาที่ดิน งานดาน
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงพื้นที่ท่ีมีความ
ออนไหวมากที่สุดเปนโอกาสแรก     

แมวาการสํารวจขอมูลจากภาพถายดาวเทียม ให
ขอมูลในพื้นที่กวางขวางตอเนื่อง ก็จะเปนจุดเริ่มตน และมองไป
ยังอนาคตตอการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน เพื่อชุมชนทั้งเหนือ
น้ําทายน้ํา ความทาทายในเรื่องนี้ก็คือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรจะใหความสําคัญ กอนที่จะมีการทําลายลางพื้นที่ท่ีมีผลตอ
ความผาสุก การใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน ขอเสนอแนะใน
ท่ีนี้ก็คือ รัฐควรจะมีระบบฐานขอมูลพื้นที่ของพื้นที่ริมน้ํา เพื่อ
การบริหารจัดการ โดยใชหนวยพื้นที่เปนลุมน้ําทั้งลุมน้ําหลัก
และลุมน้ํายอย แสดงสถานภาพของพื้นที่ปา การใชประโยชน
สิทธิการครอบครอง แนวทางการอนุรักษ ท้ังทางกายภาพและ
สังคม โดยคํานึงถึงบทบาทของประชาคมในพื้นที่ และองคการ
บริหารสวนทองถิ่น   

6. สรุปผลการศึกษา 
 จากวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแสดงพื้นที่
ในเชิงปริมาณ และเชิงการกระจายของพืชพรรณ และ ปา
ริมน้ํา ในระดับลุมน้ําหลัก และลุมน้ํายอย ครอบคลุมลุม
น้ําโขง ชี และมูล และลุมน้ํายอยอีกจํานวน 82 ลุมน้ํา 
พบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปาริมน้ําประมาณ 
4,500 ตร.กม. และไดแสดงพื้นที่ปาริมน้ําในลุมน้ํายอย
ท่ีมีผืนปากวางขวาง ท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศ และ
หวงโซอาหารที่ควรจะอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาตอไป 
ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ ไดจัดทําเปนฐานขอมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเปนสารสนเทศอางอิงในการ
ใชทรัพยากรอยางยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ยังไดมี
การศึกษาประเภทของพืชพรรณของปาริมน้ําที่สําคัญ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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.    

นัยของสภาวะโลกรอนดานอุทกภัยและภัยแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  
วิเคราะหดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

Implications of Global Warming for Flood and Drought over  
Northeast Thailand:  Analysis of 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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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 
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ไมมีขอมูลสูงมาก ต่ํามาก แหลงนํ้า 
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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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