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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 จากอดีตจนถึงปจจุบัน อุทกภัยหรือภยัจากน้ําทวมลวนแตเปนปญหาที่สรางความเสียหาย
ใหกับประเทศเปนอยางมาก สาเหตุหลักที่กอใหเกิดปญหาน้ําทวม ประการแรก เกิดจากการที่ฝนตก
หนักตดิตอกันเปนเวลานาน ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในเขตละติจูดต่ํา กลาวคือ อยูใน
บริเวณแถบศูนยสูตร ซ่ึงประเทศไทยจะไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตลอดป ไดแก ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะนําความหนาวเย็นและความแหงแลงจากประเทศจีนพัดผานมายังประเทศ
ไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึงจะนําความฝนตกและความชุมชื้นจากทะเลอันดามันเขามาสู
ประเทศ การที่ประเทศไทยอยูในอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ทาํใหมีแนวปะทะอากาศที่เรียกวา 
รองมรสุม (Monsoon Trough) หรือแนวปะทะลมรอน (Intertropical Convergence Zone) เกดิขึ้น 
แนวปะทะนี้มคีวามกวางเปลี่ยนแปลงไปตามความรุนแรงของมรสุมทั้งสอง ถามรสุมทั้งสองดานมี
กําลังแรงขึ้นมาพรอมๆ กันก็บีบใหแนวปะทะนีแ้คบ มคีวามรุนแรงในการปะทะ ทําใหเกิดเมฆและ
ฝนตกมาก ถามรสุมทั้งสองดานมีกําลังออน การปะทะของลมก็มีไมรุนแรง ในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุม 
กระแสลมจะแปรปรวนลมจะพัดทิศทางไมแนนอน ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธไปถึงกลางเดือน
พฤษภาคม เปนชวงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือออนกําลังลงไปและจะมีลมฝายใตพัดปกคลุม
ประเทศไทยประกอบกับ พืน้ดินไดรับรังสีจากดวงอาทติย ทําใหเกิดหยอมความกดอากาศต่ํา อากาศ
ในประเทศไทยในระยะนี้จึงรอนอบอาว แตมวลอากาศเยน็จากสาธารณรัฐประชาชนจนียังสามารถแผ
ลงมาถึงประเทศไทยตอนบนไดบางเปนบางโอกาส ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองอยางแรง ในชวงเดอืน
ตุลาคมเปนชวงที่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือกําลังพัดเขาแทนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฝนจะ
ลดลงทั่วไป ยกเวนภาคใตฝงตะวนัออกยังคงมีฝนตก เดอืนตุลาคมเปนชวงระยะเวลาที่พายุดีเปรสชนั 
เคล่ือนตัวผานภาคใตของประเทศไทย ทาํใหเกิดฝนตกและน้ําทวมไดฉับพลัน พายุหมุนทีพ่ัดเขาสู
ประเทศไทยสวนมากกอตัวในทะเลจีนใต แตก็มีบางครั้งที่เคล่ือนตัวมาจากมหาสมทุรแปซิฟก เชน 
พายุดีเปรสชัน พายุโซนรอนและพายุไตฝุน สําหรับประเทศไทยไมคอยไดรับภยัจาก พายุไตฝุนเนื่อง
ดวยทางดานตะวนัออกของประเทศ ซ่ึงเปนทางที่พายใุตฝุนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีน 
ใตเคล่ือนตัวเขามาปะทะเทอืกเขาในประเทศเวียดนาม ลาว จึงทําใหออนกาํลังลงเสียกอนเคลือ่นลง
มาถึงประเทศไทย พายุดีเปรสชั่นจะเกดิในชวงเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคมเคลื่อนตัวมาจากทะเล
จีนใตเขาสูประเทศไทยทางฝงเวียดนามจะมีทางเดนิเขามาทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
และภาคเหนือเปนสวนมาก ในชวงเดือนกนัยายน - เดอืนตุลาคม พายุจะเคลื่อนตวัลงมาทางตอนใต 



คือเขาทางตอนใตของ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและตรงเขาสูภาคกลาง ทําใหภาคกลางมีฝนตก
หนาแนน ปลายเดือนตุลาคม พายุนี้จะเขาทางดานแหลมอินโดจีนและและปะทะฝงตะวนัออกของอาว
ไทย ส่ิงที่เกดิจากพายุดีเปรสชันนี้ คือ ฝนตกหนักตดิตอกัน อาจจะตดิตอกันไดเปนระยะเวลา 2-3 วัน 
ทางที่พายุดีเปรสชันผานจะทําใหฝนตกปานกลางถึงตกหนักตดิตอกันตลอดทางที่พายุนี้ผานไป พายุ
ดีเปรสชันเปนตัวการทําใหเกิดฝนตกแผเปนบริเวณกวางเกือบทั่วประเทศ และตกเปนระยะติดตอกัน
ได 2-3 วัน ทําใหแผนดินชุมช้ืน โดยทั่วไปนับวาเปนประโยชนมากในดานกสิกรรม และก็จะมีโทษถา
เขามามากเกนิไปทําใหเกิดอทุกภยั กอใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมาก  

ประการที่สอง เกิดจากสภาพภูมิศาสตรและการระบายน้ําในพืน้ที่ ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะภูมิ
ประเทศ ในบริเวณภูมิประเทศที่เปนที่ลุมและมีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางไมมาก การเกิดน้ํา
ทวมขังจะสูงกวาบริเวณอ่ืน  ซ่ึงพื้นที่ที่มคีวามสูงจากระดับทะเลปานกลางไมมากจะตองมีระบบการ
วางผังเมืองที่ด ีเพื่อที่จะมกีารระบายน้ําไดดี เวลาฝนตกหนกัจึงจะสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเรว็  

ประการที่สาม เกิดจากปญหาการไมมีตนไมชวยดักหรือชะลอน้ําไมใหไหลลงมา จากสภาพ
ดังกลาวภาวะน้ําทวมจึงสรางความเสียหายใหกับประชาชนในพืน้ที่เปนอยางมาก รวมถึงทรัพยสิน
โดยเฉพาะพื้นที่ทําการเกษตร จากการประเมินความเสียหายในแตละครั้งพบวาเสียหายเปนมลูคา
หลายรอยลานบาท ซ่ึงการติดตามสภาพของลมฟาอากาศและการติดตามภาวะน้ําทวม จึงควรมกีาร
ติดตามอยางรวดเรว็และทนัสมัย ปจจุบนัจึงไดมกีารนาํภาพดาวเทียม (Satellite image) มา
ทําการศึกษา ซ่ึงภาพดาวเทียมคือภาพที่ไดรับจากการบันทึกใหอยูในรูปของพลังงานคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟา ซ่ึงเปนพลังงานที่สะทอนจากวัตถุตางๆ บนพื้นผิวโลกแพรกระจายออกไปสูอากาศ แลวนํา
สัญญาณนั้นมาแปลงเปนขอมูลเชิงเลข (Digital data) ที่มีการปรับแกความผิดพลาดตางๆ แลวนาํมา
วิเคราะหศึกษาปรากฎการณตางๆ ได เชน การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม  การติดตามพืน้ที่
นากุง ปาชายเลน แมกระทั่งการติดตามภาวะน้ําทวมเปนตน ซ่ึงปจจุบันไดมีการสงดาวเทียมขึน้ไป
โคจรรอบโลกจํานวนมากมาย สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุมใหญๆ ตามวัตถุประสงคการใชงาน คือ
ดาวเทยีมอุตุนยิมวิทยา ดาวเทียมสํารวจทางสมุทรศาสตร ดาวเทยีมสํารวจทรัพยากร ดาวเทยีมบอก
ระบบพิกัดโลก (Global Positioning System: GPS) และดาวเทยีมโทรคมนาคมหรือดาวเทยีมส่ือสาร 
  การดูสภาพอากาศของโลก สามารถดูไดจากดาวเทยีมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงลวนแลวแตใชงาน
ดานการสํารวจทางอุตุนิยมวทิยา วัตถุประสงคเพื่อถายภาพชั้นบรรยากาศของโลกเปนประจําวัน เพื่อ
การไดภาพตอเนื่องของบรรยากาศโลกและทิศทางการเคลื่อนที่ของปรากฎการณดานอุตุนิยมวิทยา ที่
สามารถเก็บและถายขอมูลใหแกสถานภีาคพื้นดิน และเพื่อทําการหยั่งตรวจสภาวะอากาศของโลก 
รวมถึงการพยากรณอากาศ ดาวเทยีมประเภทมีระดับความสูงจากโลกมากกวา 35,000 กิโลเมตร มี
ความถี่ในการสํารวจบอยมาก เชน ในทกุทุกวนั หรือทุก 6 ช่ัวโมง ดาวเทียมประเภทนี้ ไดแก  
ดาวเทยีม TRIOS (Television and Infrared Radiometer Satellite) ดาวเทียม NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) หนวยงานที่รับผิดชอบคือ EOSAT ของประเทศ



สหรัฐอเมริกา ดานการสํารวจสภาพน้ําทวมขัง ปจจบุันไดนําเอาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเขามาใช
งาน ซ่ึงดาวเทียมสํารวจทรัพยากรออกแบบเพื่อการสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงคในการถายภาพหลายชวงคลื่น เก็บและถายทอดขอมูลจากเครื่องวัดบนดาวเทยีมลงมาสู
สถานีภาคพื้นดิน ขอมูลที่ไดสวนใหญเปนการวดัคาการสะทอนของแสงของวัตถุบนพื้นผิวโลกใน 
ชวงคลื่นตางๆ ที่สามารถนํามาวิเคราะหและตีความในภายหลัง และยงัสามารถแปลงสัญญาณมาเปน
ขอมูลเชิงเลขและขอมูลภาพได ดาวเทียมประเภทนี้ไดแก Landsat รับผิดชอบโดยองคการ NASA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวเทียม SPOT หนวยงาน Spot image ของประเทศฝรั่งเศส ดาวเทยีม ERS-1 
หนวยงาน ESA ของสหภาพยุโรป และดาวเทียม JERS-1 หนวยงาน NASDA ของประเทศญี่ปุนเปน
ตน 
 การใชภาพดาวเทียมจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรติดตามสภาวะน้ําทวม จะสงผลดีในดาน
ความทันสมัยของขอมูล และสามารถกําหนดการติดตามไดอยางตรงเวลา เพราะดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรใชเวลาบันทึกขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีระยะเวลาในการบันทึกอยางแนนอน เชน ดาว 
เทียม Landsat สามารถบันทึกขอมูลทุก 16 วัน ดาวเทยีม SPOT บันทึกขอมูลทุก 26 วัน ดาวเทียม 
ERS-1 บันทึกขอมูลทุก 3 วัน และดาวเทยีม JERS-1 บันทึกขอมูลทุก 44 วัน ซ่ึงภาพดาวเทยีมจะมี
หลายขนาด ซ่ึงสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชได เชน หากตองการดูภาวะน้าํทวมใน
ระดับจังหวดั สามารถใชภาพดาวเทยีม SPOT ระบบ Multi spectral ซ่ึงมีขนาดจุดภาพ 20 เมตร (ขนาด
จุดภาพ 20 เมตร หมายถึง ความละเอยีดบนภาพโดยที่สามารถเห็นวัตถุที่มีขนาดไมต่ํากวา 20x20 เมตร
ปรากฎบนภาพได) หรือตองการดูภาวะน้ําทวมในระดับภาค สามารถใชภาพดาวเทยีมสํารวจ
ทรัพยากร Landsat ระบบ MSS ขนาดจุดภาพ 80 เมตรได หลังจากที่ไดใชภาพดาวเทียมติดตามสภาวะ
น้ําทวมแลว ยงัสามารถนําภาพดาวเทยีมนัน้มาวางแผนเพื่อการวิเคราะหตางๆ ได เชน การวางแผนเพื่อ
การหาพื้นทีเ่สี่ยงภยัตอการเกดิภาวะน้าํทวม โดยนําขอมลูภาพดาวเทียม มาวิเคราะหรวมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System:GIS) ซ่ึง GIS สามารถที่จะหาพื้นที่เสีย่งภยั
ตอการเกิดภาวะน้ําทวมได โดยแสดงอยูในรูปแผนที่ทั้งแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติได ทั้งนี้หนวยงาน
ราชการตางๆ ไดนํา GIS ไปทํางานเพื่อหาทางแกไขปญหาจากภาวะน้าํทวมและการแกไขปญหาตางๆ 
ไดอยางรวดเรว็และทนัเวลา 


