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การใชเทคโนโลยีทางดานภาพถายดาวเทยีมกับงานปองกันการใชเทคโนโลยีทางดานภาพถายดาวเทยีมกับงานปองกัน
 

และบรรเทาอทุกภัยในประเทศไทยและบรรเทาอทุกภัยในประเทศไทย
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เนื้อหาเนื้อหา
เทคโนโลยีสํารวจระยะไกลเทคโนโลยีสํารวจระยะไกล

ความรูเกี่ยวกับดาวเทยีมความรูเกี่ยวกับดาวเทยีม

การประยุกตใชขอมูลดาวเทยีมการประยุกตใชขอมูลดาวเทยีม

การใชเทคโนโลยทีางดานภาพถายดาวเทียมกับงานปองกันและบรรเทาการใชเทคโนโลยทีางดานภาพถายดาวเทียมกับงานปองกันและบรรเทา
อทุกภยัในประเทศไทยอทุกภยัในประเทศไทย

กิจกรรมดานเทคโนโลยรีะยะไกลของกรมฯกิจกรรมดานเทคโนโลยรีะยะไกลของกรมฯ    

ความรวมมือความรวมมือ    THAITHAI--JAPAN , THAIJAPAN , THAI--FRANCEFRANCE

แนวทางการพัฒนาขอมูลเพือ่ใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพือ่ใชในกิจการชลประทาน
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องคประกอบของรีโ มทเซนองคประกอบของรีโ มทเซนซิ งซิ ง

เทคโนโลยสีํารวจระยะไกลเทคโนโลยสีํารวจระยะไกล
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Passive Passive vsvs Active remote sensingActive remote sensing

ระบบระบบ Passive Passive
พลังงานแมเหล็กไฟฟาในพลังงานแมเหล็กไฟฟาใน

 การสํารวจมาจากการสํารวจมาจาก
 แหลงกําเนิดอื่นแหลงกําเนิดอื่น  เช
 

 นเช
 

 น  ดวงดวง
 อาทิตยอาทิตย   หรือการแผรังสีของหรือการแผรังสีของ

 วัตถุเองวัตถุเอง

ระบบระบบ  ActiveActive
ดาวเทียมเปนแหลงพลังงานดาวเทียมเปนแหลงพลังงาน

 แมเหล็กไฟฟาในการสํารวจแมเหล็กไฟฟาในการสํารวจ
 เองเอง
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วงโคจรของดาวเทียมวงโคจรของดาวเทียม

วงโ คจรแบบสัมพันธกับดวงอาทิตยวงโ คจรแบบสัมพันธกับดวงอาทิตย
(sun synchronous orbit)(sun synchronous orbit)
•• Polar orbit (500 Polar orbit (500 -- 1,000 1,000 กมกม..))
•• Inclined orbit (5,000 Inclined orbit (5,000 -- 

13,000 13,000 กมกม..))

วงโ คจรแนวเสนศูนยสูตรวงโ คจรแนวเสนศูนยสูตร  
(equatorial orbit)(equatorial orbit)
•• Geostationary orbit (36,000 Geostationary orbit (36,000 
กมกม..))

ความรูเกี่ยวกับดาวเทียมความรูเกี่ยวกับดาวเทียม
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ดาวเทียมดาวเทียม  LandsatLandsat

โคจรสัมพันธกับดวงอาทิตยโคจรสัมพันธกับดวงอาทิตย   แบบแบบ  polar orbit polar orbit 
(98(98oo))
โคจรสูงโคจรสูง   705 705 กมกม      98.998.9  นาทีนาที //รอบรอบ
ถายภาพซ้ําทุกถายภาพซ้ําทุก   1616  วันวัน
Enhanced Thematic Enhanced Thematic MapperMapper Plus Plus ((ETMETM+)+)
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ดาวเทียมดาวเทียม  SPOTSPOT

โคจรสัมพันธกับดวงอาทิตยโคจรสัมพันธกับดวงอาทิตย   แบบแบบ  polar orbit (98polar orbit (98oo))
โคจรสูงโคจรสูง   830 830 กมกม      101101  นาทีนาที //รอบรอบ
ถายภาพซ้ําทุกถายภาพซ้ําทุก   2626  วันวัน
HRVIRHRVIR
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ดาวเทียมดาวเทียม  IKONOSIKONOS

โ คจรสัมพันธกับดวงอาทิตยโ คจรสัมพันธกับดวงอาทิตย  แบบแบบ  polar orbit polar orbit 
(98(98oo))
โ คจรสูงโ คจรสูง  680 680 กมกม  
PanchromaticPanchromatic

•• รายละเอียดของภาพรายละเอียดของภาพ  1 1 มม..
•• ความกวางของแนวภาพความกวางของแนวภาพ  22 22 กมกม..

Multispectral (B G R Multispectral (B G R nearIRnearIR))
•• รายละเอียดของภาพรายละเอียดของภาพ  4 4 มม..
•• ความกวางของแนวภาพความกวางของแนวภาพ  90 90 กมกม..
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ดาวเทียมดาวเทียม  THEOSTHEOS

โคจรสัมพันธกับดวงอาทิตยโคจรสัมพันธกับดวงอาทิตย  แบบแบบ  polar orbit (98polar orbit (98oo))
โคจรสูงโคจรสูง   820 820 กมกม  
ขึ้นสูวงโคจรขึ้นสูวงโคจร  พพ..ศศ  25502550

PanchromaticPanchromatic
•• รายละเอียดของภาพรายละเอียดของภาพ   2 2 มม..
•• ความกวางของแนวภาพความกวางของแนวภาพ   22 22 กมกม..

Multispectral (B G R Multispectral (B G R nearIRnearIR))
•• รายละเอียดของภาพรายละเอียดของภาพ   15 15 มม..
•• ความกวางของแนวภาพความกวางของแนวภาพ   90 90 กมกม..

THailand
 

Eearth
 

Observation Satellite
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การประยุกตใชการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมขอมูลดาวเทียม

หาพื้นที่ปาไมหาพื้นที่ปาไม
ติดตามการเปลี่ยนแปลงติดตามการเปลี่ยนแปลง
ติดตามการปลูกพื้นที่สวนปาติดตามการปลูกพื้นที่สวนปา

•ปาไมหนาแนน 

(แดงเขม)

•ปาถูกบุกรุก 

(แดงออน ขาว)

18 ธันวาคม

 
2530 3 มกราคม 2537
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การประยุกตใชการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมขอมูลดาวเทียม

หาพื้นที่แหลงแรหาพื้นที่แหลงแร  แหลงน้ําแหลงน้ํา  แหลงพลังงานแหลงพลังงาน
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การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมการประยุกตใชขอมูลดาวเทียม  ในดานสมุทรศาสตรในดานสมุทรศาสตร  และชายฝงและชายฝง

การไหลเวียนของน้ําทะเลการไหลเวียนของน้ําทะเล
การแพรกระจายของตะกอนการแพรกระจายของตะกอน
การจัดการพื้นที่ เพาะเลี้ยงชายฝงการจัดการพื้นที่ เพาะเลี้ยงชายฝง

พื้นที่นากุง บริเวณอาวสวี ชุมพร
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การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมการประยุกตใชขอมูลดาวเทียม  ในดานภัยพบิัติในดานภัยพบิัติ

วางแผนวางแผน  ปองกันปองกัน  บรรเทาภัยจากอุทกภัยบรรเทาภัยจากอุทกภัย

สีฟา น้ําเงิน แสดงพื้นที่น้ําทวม  

ในระหวางวันท
 

ี่ 25-26 กันยายน
 

2538
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การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมการประยุกตใชขอมูลดาวเทียม    ในดานภัยพบิัติในดานภัยพบิัติ

วางแผนวางแผน  ปองกันปองกัน  บรรเทาภัยจากอุทกภัยบรรเทาภัยจากอุทกภัย

พื้นที่ที่ไดรับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ tsunami
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การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมการประยุกตใชขอมูลดาวเทียม  ในดานเกษตรในดานเกษตร  การใชที่ดินการใชที่ดิน

ประเมินผลผลิตประเมินผลผลิต

การเกษตรการเกษตร

วางแผนการใชวางแผนการใช

ที่ดินใหเหมาะสมที่ดินใหเหมาะสม

กับลักษณะพื้นที่กับลักษณะพื้นที่

พื้นที่สีคล้ําพื้นที่สีคล้ํา  แสดงพื้นที่แสดงพื้นที่

เตรียมทํานาเตรียมทํานา

ภาพภาพ  LandsatLandsat TM TM 12 12 

พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25422542
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การประยุกตใชการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมขอมูลดาวเทียม  

เพาะเลี้ยงชายฝ งเพาะเลี้ยงชายฝ ง   
ลักษณะพื้นตะกอนลักษณะพื้นตะกอน  
รองน้ําในอาวรองน้ําในอาว  
ปาชายเลนปาชายเลน  ((แสดแสด--แดงแดง ))
ปาชายเลนเสื่อมโทรมปาชายเลนเสื่อมโทรม  ((คล้ําคล้ํา))

Landsat

 
5 TM

8 มกราคม

 
2542

Remote Sensing 

ชวยในการจําแนก
 ลักษณะพื้นที่ 

แหลมตะลุมพุก
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การประยุกตใชการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมขอมูลดาวเทียม

การเปลีย่นแปลงแนวชายฝงการเปลีย่นแปลงแนวชายฝง

แหลมผักเบี้ยแหลมผักเบี้ย

เสนสเีหลืองเสนสเีหลือง  

แสดงแนวฝงในปแสดงแนวฝงในป  25102510

Landsat

 
5 TM

27 เมษายน

 
2541
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แสดงบริเวณแนวชายฝงทะเลดานตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

กอนเกิดสถานการณลมมรสุมคลื่นรุนแรง

การประยุกตใชขอมูลดาวเทยีมเพือ่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีช่ายฝง
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แสดงบริเวณแนวชายฝงทะเลดานตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

หลังเกิดสถานการณลมมรสุมคลื่นรุนแรง

การประยุกตใชขอมูลดาวเทยีมเพือ่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีช่ายฝง
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การประยุกตใชการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมขอมูลดาวเทียม  พืน้ที่น้ําทวมพืน้ที่น้ําทวม
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การใชเทคโนโลยีทางดานภาพถายดาวเทยีมกับงานปองกันการใชเทคโนโลยีทางดานภาพถายดาวเทยีมกับงานปองกัน
 

และบรรเทาอทุกภัยในประเทศไทยและบรรเทาอทุกภัยในประเทศไทย

คณะอนกุรรมการคณะอนกุรรมการบูรณาบูรณาการระบบแผนทีแ่ละขอมูลภูมิสารสนเทศการระบบแผนทีแ่ละขอมูลภูมิสารสนเทศ

+   +   ไดตั้งคณะทํางานไดตั้งคณะทํางานบูรณาบูรณาการระบบแผนทีแ่ละขอมูลภูมิสารสนเทศการระบบแผนทีแ่ละขอมูลภูมิสารสนเทศ  

เพื่อแกไขปญหาอทุกภยัเพื่อแกไขปญหาอทุกภยั  จํานวนจํานวน  1 1 คณะคณะ

+  +  กําหนดใหกําหนดให  จังหวัดจังหวัด  อางทองอางทอง  เปนหนวยงานตนแบบเปนหนวยงานตนแบบ

+ + มอบมอบ  สทอภสทอภ..
 

  เปนหนวยงานหลักในการดําเนนิการจัดทาํเปนหนวยงานหลักในการดําเนนิการจัดทาํ  EE--Flood Map Flood Map 

((  แผนทีแ่สดงพื้นทีน่้ําทวมแผนทีแ่สดงพื้นทีน่้ําทวม  ))
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การใชเทคโนโลยีทางดานภาพถายดาวเทยีมกับงานปองกันการใชเทคโนโลยีทางดานภาพถายดาวเทยีมกับงานปองกัน
 

และบรรเทาอทุกภัยในประเทศไทยและบรรเทาอทุกภัยในประเทศไทย  ((  ตอตอ  ))

+   +   บูรณาบูรณาการขอมูลเกี่ยวกับภยัพิบัติการขอมูลเกี่ยวกับภยัพิบัติ  น้ําทวมน้ําทวม  จากหนวยงานตางๆจากหนวยงานตางๆ  เชนเชน

--  กรมแผนทีท่หารกรมแผนทีท่หาร  

--  สทอภสทอภ..

--  กรมพฒันาที่ดนิกรมพฒันาที่ดนิ

--  กรมกรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองการและผังเมือง

--  กรมการปกครองกรมการปกครอง

--  กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร

--  การปองกันและบรรเทาสาธารณภยัการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั    ฯลฯฯลฯ

+ + ทําแผนทีน่้าํทวมทําแผนทีน่้าํทวม  3838  จังหวัดจังหวัด  ((  จังหวัดที่เกิดภัยพิบัติน้าํทวมจังหวัดที่เกิดภัยพิบัติน้าํทวม  47 47 จังหวัดจังหวัด  ))



2323

ขอมูลภูมิสารสนเทศกับการจัดการภัยพิบัติขอมูลภูมิสารสนเทศกับการจัดการภัยพิบัติ

วิเคราะหความเสี่ยง การวางแผนเพื่อรองรับ

การเตรียมพรอมรบัสถานการณ

การพยากรณ

ระบบเฝาระวัง

กอนเกิดเหตุการณ

ใหการชวยเหลือ/กูภัย

การกูคนืสภาพเดิม

หลังเกิดเหตุการณ

แบบจําลองคาด

การณลวงหนา

จําแนก/ระบุพื้นที่เสยีหาย

การฟนฟู/บูรณะ

ศึกษาผลกระทบ

จากภัยพิบัติ



2424

ขอมูลดาวเทียมที่ใชในการติดตามพื้นที่อทุกภัยขอมูลดาวเทียมที่ใชในการติดตามพื้นที่อทุกภัย

ดาวเทียมเชิงแสงดาวเทียมเชิงแสง

••
 

LANDSATLANDSAT--55

••
 

SPOTSPOT--22
 

, 4 , 4 และและ  55

ดาวเทียมเรดารดาวเทียมเรดาร

••
 

RADARSATRADARSAT

••
 

ALOSALOS
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บริเวณพื้นที่ภาพดาวเทียมบริเวณพื้นที่ภาพดาวเทียม  

SPOT SPOT ––
 

5 5 ที่นํามาใชติดตามที่นํามาใชติดตาม
 

พื้นที่น้ําทวมพื้นที่น้ําทวม

บริเวณที่มีขอมูลภาพถายบริเวณที่มีขอมูลภาพถาย  

จากดาวเทียมจากดาวเทียม  SPOT SPOT -- 55
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ขอจํากัดของการรับสัญญาณขอมูลภาพถายจากดาวเทียมขอจํากัดของการรับสัญญาณขอมูลภาพถายจากดาวเทียม

ลักษณะการโคจรของดาวเทยีมแตละดวงลักษณะการโคจรของดาวเทยีมแตละดวง  แตกตางกันแตกตางกัน  ทําใหมีระยะเวลาทําใหมีระยะเวลา

ในการรับขอมูลซ้ําพื้นทีเ่ดิมแตกตางกันในการรับขอมูลซ้ําพื้นทีเ่ดิมแตกตางกัน  เชนเชน  LANDSATLANDSAT--5 5 จะถายซ้าํจะถายซ้าํ

บรเิวณเดิมทุกๆบรเิวณเดิมทุกๆ  1616  วันวัน    SPOT SPOT ทุกทุก  2626  วันวัน  (nadir)(nadir) RADARSAT RADARSAT ทุกทุก  3535  วันวัน  

(nadir)(nadir)

ขอมูลดาวเทียมทีใ่ชระบบบันทึกแบบเชิงแสงขอมูลดาวเทียมทีใ่ชระบบบันทึกแบบเชิงแสง  จะมีปญหาเมฆบดบังขอมูลจะมีปญหาเมฆบดบังขอมูล

ขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมในระบบเรดารขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมในระบบเรดาร  ซึ่งมีประโยชนมากในการซึ่งมีประโยชนมากในการ

ติดตามพื้นทีน่้ําทวมติดตามพื้นทีน่้ําทวม  ปจจุบันปจจุบัน  สทอภสทอภ..  มีดาวเทียมมีดาวเทียม  RADARSATRADARSAT--1 1 เพียงดวงเพียงดวง

เดียวเดียว  แตในเดือนกุมภาพันธแตในเดือนกุมภาพันธ  25502550  สามารถรับสัญญาณดาวเทยีมสามารถรับสัญญาณดาวเทยีม  ALOSALOS  

เพิ่มเติมเพิ่มเติม  ((ระหวางระหวาง  ตุลาคมตุลาคม  25492549 ––  มกราคมมกราคม  25502550  สามารถรองขอขอมูลสามารถรองขอขอมูล

จากจากJAXAJAXAไดได))
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กระบวนการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมกระบวนการแปลตีความพื้นที่น้ําทวม

แบงวิธีการแปลเปนแบงวิธีการแปลเปน  22  ประเภทขอมูลประเภทขอมูล

••
 

ขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมเชิงแสงขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมเชิงแสง

••
 

ขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมเรดารขอมูลภาพถายจากดาวเทยีมเรดาร

พืน้ทีน่้าํทวมจากการแปลตคีวามดวยดาวเทยีมพืน้ทีน่้าํทวมจากการแปลตคีวามดวยดาวเทยีม  สามารถแปลตีความพืน้ที่สามารถแปลตีความพืน้ที่
น้ําทวมเฉพาะบรเิวณพื้นทีท่ีเ่ปนน้ําทวมขังน้ําทวมเฉพาะบรเิวณพื้นทีท่ีเ่ปนน้ําทวมขัง  ซึ่งไมรวมถึงพืน้ทีน่้ําปาไหลซึ่งไมรวมถึงพืน้ทีน่้ําปาไหล
หลากหลาก

ภาพดาวเทียมประเภทเรดารมีความคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนงคอนขางสูงภาพดาวเทียมประเภทเรดารมีความคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนงคอนขางสูง
((อันเนือ่งมาจากลักษณะภูมิประเทศอันเนือ่งมาจากลักษณะภูมิประเทศ))  หากนําไปใชงานควรตรวจสอบกับหากนําไปใชงานควรตรวจสอบกับ
พืน้ที่จริงอีกครั้งหนึ่งพืน้ที่จริงอีกครั้งหนึ่ง
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กระบวนการแปลตีความพืน้ที่น้ําทวมกระบวนการแปลตีความพืน้ที่น้ําทวม

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมขอมูลภาพถายจากดาวเทียม

กระบวนการวิเคราะหกระบวนการวิเคราะห

วิเคราะหกําหนดขอบเขตพื้นที่น้ําทวม

(จากคาความเขมขอมูล)

วิเคราะหกําหนดขอบเขตพื้นที่น้ําทวม

(จากคาความเขมขอมูล)

ขอมูลสนบัสนุนขอมูลสนบัสนุน

ฐานขอมูล

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ฐานขอมูล

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาขอมูลอุตุนิยมวิทยา ขอมูลสังคม เศรษฐกิจ ขอมูลสังคม เศรษฐกิจ 

ประเมิน

พื้นที่น้ําทวม

ประเมิน

พื้นที่น้ําทวมขอบเขตของพื้นที่น้ําทวมเบื้องตนขอบเขตของพื้นที่น้ําทวมเบื้องตน

แผนที่แสดงพื้นที่

น้ําทวม

แผนที่แสดงพื้นที่

น้ําทวม
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รายการจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติน้ําทวมรายการจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติน้ําทวม  จํานวนจํานวน  4747  จังหวัดจังหวัด

รายชื่อจังหวัดรายชื่อจังหวัด  ประสบอุทกภัยประสบอุทกภัย

ชัยภูมิชัยภูมิ ตากตาก นครสวรรคนครสวรรค ลพบุรีลพบุรี

บุรีรัมยบุรีรัมย พะเยาพะเยา กําแพงเพชรกําแพงเพชร จันทบุรีจันทบุรี

นครราชสีมานครราชสีมา เพชรบูรณเพชรบูรณ ชัยนาทชัยนาท ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

สุรินทรสุรินทร แพรแพร ยโสธรยโสธร ชลบุรีชลบุรี

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี แมฮองสอนแมฮองสอน รอยเอ็ดรอยเอ็ด ตราดตราด

นครปฐมนครปฐม ลําปางลําปาง ศรีสะศรีสะเกษเกษ นครนายกนครนายก

สิงหบุรีสิงหบุรี ลําพูนลําพูน อุดรธานีอุดรธานี ปราจีนบุรีปราจีนบุรี

อางทองอางทอง อุทัยธานีอุทัยธานี อุบลราชธานีอุบลราชธานี ชุมพรชุมพร

อยุธยาอยุธยา ขอนแกนขอนแกน กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

อุตรดิตถอุตรดิตถ สุโขทัยสุโขทัย นนทบุรีนนทบุรี พังงาพังงา

เชียงรายเชียงราย พิษณุโลกพิษณุโลก ปทุมธานีปทุมธานี สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี

เชียงใหมเชียงใหม พิจิตรพิจิตร สระบุรีสระบุรี

สีขาว
 หมายถึงได

 


จัดทํา
 e –

 
Flood Map

สแีดง
 หมายถึงไมได

 


จัดทํา
 e –

 
Flood Map
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แปลตีความพืน้ที่น้ําทวมจากภาพถายจากแปลตีความพืน้ที่น้ําทวมจากภาพถายจากดาวเทียมดาวเทียม

ตัวอยางการแปลตีความพื้นทีน่้ําทวมดวยตัวอยางการแปลตีความพื้นทีน่้ําทวมดวย  RADARSAT RADARSAT ((สีฟาเปนพื้นทีน่้ําทวมสีฟาเปนพื้นทีน่้ําทวม))
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ตัวอยางการแปลตีความพืน้ที่น้ําทวมดวยตัวอยางการแปลตีความพืน้ที่น้ําทวมดวย  SPOTSPOT--55

ตัวอยางการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมดวยภาพดาวเทียมตัวอยางการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมดวยภาพดาวเทียม  SPOTSPOT--5 5 ((สฟีาเปนพื้นที่น้ําทวมสฟีาเปนพื้นที่น้ําทวม))
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ตัวอยางการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมดวยตัวอยางการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมดวย  ALOSALOS



3333

ตัวอยางการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมดวยตัวอยางการแปลตีความพื้นที่น้ําทวมดวย  LANDSATLANDSAT--55



3434

ตัดขอมูลพื้นที่น้ําทวมตัดขอมูลพื้นที่น้ําทวม  ใหครอบคลุมตามพื้นที่จังหวัดใหครอบคลุมตามพื้นที่จังหวัด

ตัดขอมูล จ.ชัยนาท

ตัดขอมูล จ.สิงหบุรี

ตัดขอมูล จ.อยุธยา

สีฟาเปนพื้นทีน่้ําทวมแปลจาก Landsat วันที่ 25 ตุลาคม 2549



3535

ตัวอยางการวิเคราะหจํานวนวันน้ําทวมขังตัวอยางการวิเคราะหจํานวนวันน้ําทวมขัง

พื้นที่น้ําทวมวันที่ 1 ตุลาคม 2549พื้นที่น้ําทวมวันที่ 5 ตุลาคม 254วิเคราะหพื้นที่น้ําทวมระหวางวันที่ 1 และ 5 ตุลาคม 2549

ทวม 5 วัน

ทวม 1 วัน

พื้นที่น้ําทวมวันที่ 7 ตุลาคม 2549

น้ําทวม 1 วัน

น้ําทวม 3 วัน

น้ําทวม 7 วัน

น้ําทวม 7 วัน

วิเคราะหพื้นที่น้ําทวมวันที่ 1 , 5 และ 7 ตุลาคม 2549



3636

จัดทํารายงานการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นที่จัดทํารายงานการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นท
 

ี่

ประสบอุทกภัยของประเทศไทยประสบอุทกภัยของประเทศไทย  ปป  25492549  แยกเปนจังหวัดแยกเปนจังหวัด
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จัดทําแผนที่อีจัดทําแผนที่อีเล็คเล็คโทรนิโทรนิคพื้นคพื้นที่น้ําทวมรายจังหวัดที่น้ําทวมรายจังหวัด
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พืน้ทีน่้าํทวมจากขอมูลภาพถายพืน้ทีน่้าํทวมจากขอมูลภาพถาย
 จากดาวเทียมจากดาวเทียม  RADARSATRADARSAT--1 1 วันที่วันที่  

2121  ตุลาคมตุลาคม  25492549  ซอนทับกับขอมูลซอนทับกับขอมูล
 ภาพถายดาวเทยีมภาพถายดาวเทยีม  IKONOS IKONOS วันที่วันที่  

3030  พฤษภาคมพฤษภาคม  25452545

ชวยในการวางแผนฟนฟูบูรณะชวยในการวางแผนฟนฟูบูรณะ
 พืน้ทีน่้าํทวมพืน้ทีน่้าํทวม
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การผสมสีภาพดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณน้ําทวมการผสมสีภาพดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณน้ําทวม
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การบินตรวจการพื้นที่น้ําทวมรวมกับการบินตรวจการพื้นที่น้ําทวมรวมกับ
 หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วันที่ 18 ตุลาคม 2549



4141

การสํารวจตําแหนงพื้นที่น้ําทวมดวยจีพีการสํารวจตําแหนงพื้นที่น้ําทวมดวยจีพีเอสเอสจากเครื่องเฮลิคอปเตอรจากเครื่องเฮลิคอปเตอร
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พื้นที่น้ําทวมป 2549 บริเวณภาคเหนือ
จังหวัด                 พื้นที่ (ไร)

นครสวรรค       1,589,630

สุโขทัย              1,278,710

พิษณุโลก          1,330,507

พิจิตร               1,140,465 

เพชรบูรณ         611,738

กําแพงเพชร       474,061

อุตรดิตถ            429,688

ตาก                    97,556

อุทัยธานี            129,774

พะเยา                174,584

ลําปาง               119,055

เชียงราย           159,617

แพร                   24,396

นาน                   11,024

เชียงใหม           4,320
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จังหวัด                พื้นที่ (ไร)

สุพรรณบุรี             1,062,876

พระนครศรีอยุธยา   1,156,762

ฉะเชิงเทรา      831,872

ปราจีนบุร ี               600,706

ลพบุรี               386,946

นครปฐม                  445,951

ชัยนาท                    412,745

นครนายก                 446,296

ปทุมธานี                  399,966

อางทอง                   402,484

สิงหบุรี                     264,012

สระบุรี                     202,213

กรุงเทพมหานคร      194,964

กาญจนบุรี                   1,523

นนทบุรี                    105,646

ชลบุรี                      113,043

สมุทรปราการ            118,298

สระแกว                    86,016

ราชบุรี                      76,957

ประจวบคีรีขันธ           5,454

สมุทรสาคร                  2,079

พื้นที่น้ําทวมป 2549 บริเวณภาคกลาง
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จังหวัด             พื้นที่ (ไร)

นครราชสีมา       1,209,973

ชัยภูมิ                  388,265

ขอนแกน              271,649

ยโสธร                  283,982

บุรีรัมย            253,013

รอยเอ็ด                262,469

ศรีสะเกษ              221,735

สุรินทร                 220,455

หนองคาย             197,518

อุดรธานี               151,783

อุบลราชธานี          196,291

หนองบัวลําภู           39,891

กาฬสินธุ                 42,743

สกลนคร                 40,174

มหาสารคาม            65,446

อํานาจเจริญ            30,513

พื้นที่น้ําทวมป 2549 บริเวณภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตัวอยางการใชงานตัวอยางการใชงาน  e e ––
 

Flood MapFlood Map

เรียกดูภาพดาวเทียมกอนเหตุการณน้ําทวมเรียกดูภาพดาวเทียมกอนเหตุการณน้ําทวม



4646

เรียกดูภาพขณะเกิดน้ําทวมวันที่เรียกดูภาพขณะเกิดน้ําทวมวันที่  2525  ตุลาคมตุลาคม  25492549



4747

เรียกดูภาพผลการแปลน้ําทวมวันที่เรียกดูภาพผลการแปลน้ําทวมวันที่  2525  ตุลาคมตุลาคม  25492549
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เรียกดูภาพถายจากเฮลิคอปเตอรวันที่เรียกดูภาพถายจากเฮลิคอปเตอรวันที่  1818  ตคตค  4949

แนวบินถายภาพ



4949
มาตราสวน 1: 10000000มาตราสวน 1: 5000000มาตราสวน 1: 1000000มาตราสวน 1: 500000มาตราสวน 1: 250000มาตราสวน 1: 100000มาตราสวน 1: 50000มาตราสวน 1: 10000มาตราสวน 1: 4000

ภาพดาวเทียมบรเิวณพื้นทีน่้าํทวมในมาตราสวนตางๆ
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กันพื้นที่แหลงน้ําออก

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/

โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก

พื้นทีป่ระมาณ 14 ไร

ที่อยูอาศัย

พื้นทีป่ระมาณ

4 ไร
พื้นที่ไมมีการใชประโยชน

พื้นทีป่ระมาณ 8 ไร

พื้นที่นาขาว

พื้นทีป่ระมาณ

80 ไร

ตัวอยางการนาํภาพดาวเทยีมรายละเอยีดสูงในการประเมินพืน้ที่เสียหาย



5151

โครงการความรวมมือโครงการความรวมมือ  ไทยไทย--ญี่ปุนญี่ปุน

การฝกอบรมขั้นสูง เกีย่วกับ RS/GIS ณ ประเทศ ญี่ปุน 

เมื่อวนัที่ 11 – 28 มกราคม  พ.ศ.
 

2550
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โครงการความรวมมือโครงการความรวมมือ  ไทยไทย--ญี่ปุนญี่ปุน
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โครงการความรวมมือโครงการความรวมมือ  ไทยไทย--ญี่ปุนญี่ปุน
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โครงการความรวมมือโครงการความรวมมือ  ไทยไทย--ญี่ปุนญี่ปุน
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การจัดนิทรรศการการจัดนิทรรศการ  COUPUOSCOUPUOS

การจัดนิทรรศการ 

“Thailand’s Contribution to Earth Environment from its Space Related Activities “

ระหวางการประชุมคณะอนุกรรมการวาดวยวิทยาศาสตรและ วิชาการ

( COUPUOS ) ครั้งที่ 44  

ณ กรุงเวียนนา ประเทศ ออสเตรีย

วันที่ 12 -23 กุมภาพันธ พ.ศ.
 

2550 
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แนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทาน

โครงการพัฒนาระบบแผนที่โครงการพัฒนาระบบแผนที่  3 3 มิติมิติ  เปนระบบในการพัฒนาขอมูลแผนที่เปนระบบในการพัฒนาขอมูลแผนที่  รวมกับรวมกับ
 ขอมูลเชงิพื้นที่ไมวาจะเปนขอมูลภาพถายทางอากาศขอมูลเชงิพื้นที่ไมวาจะเปนขอมูลภาพถายทางอากาศ  ภาพถายดาวเทียมภาพถายดาวเทียม          และขอมูลและขอมูล

 อรรถธิอรรถธิบายบาย ( (Attribute data) Attribute data) เพื่อการพัฒนาขอมูลสําหรับการใชงานในรูปแบบตางๆเพื่อการพัฒนาขอมูลสําหรับการใชงานในรูปแบบตางๆ  เชนเชน  

--  การสรางกลไกการจําลองการสรางกลไกการจําลอง  (Simulation) (Simulation) 

--  การแสดงรูปแบบอาคารสถานที่การแสดงรูปแบบอาคารสถานที่  แบบแบบ  33  มิติรวมกับมัลติมีเดียและสื่อตางๆมิติรวมกับมัลติมีเดียและสื่อตางๆ    

--  สามารถที่จะเผยแพรขอมูลในรูปแบบสามารถที่จะเผยแพรขอมูลในรูปแบบ  CD CD พรอมชุดโปรแกรมในการแสดงผลพรอมชุดโปรแกรมในการแสดงผล

--  ความสามารถในการที่จะเผยแพรขอมูลแผนที่ความสามารถในการที่จะเผยแพรขอมูลแผนที่  3 3 มิติผานเครือขายอินทราเน็ตมิติผานเครือขายอินทราเน็ต  และและ  

อินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ต  ทําใหหนวยงานทําใหหนวยงาน  สามารถที่จะเขาถงึขอมูลไดอยางรวดเร็วสามารถที่จะเขาถงึขอมูลไดอยางรวดเร็ว    เพื่อที่จะนําไปเพื่อที่จะนําไป

ประยกุตประยุกต  ในการชวยสืบคนวางแผนในการชวยสืบคนวางแผน  การวิเคราะหการวิเคราะห  ทั้งในดานการชลประทานและการทั้งในดานการชลประทานและการ

ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย  ไดได
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แนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทาน
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แนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทาน

ระยะที่ระยะที่  11

เปนการทํางานจัดเตรียมและทําขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบเปนการทํางานจัดเตรียมและทําขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบ
 กับขอมูลภาพที่มีอยูกับขอมูลภาพที่มีอยู  ประเภทตางๆประเภทตางๆ  เพื่อนํามาใชงานในภารกิจเพื่อนํามาใชงานในภารกิจ

 ตางๆตางๆ  โดยจะทําในลักษณะโดยจะทําในลักษณะ  เปนโครงการหรือเปนพื้นที่เฉพาะเปนโครงการหรือเปนพื้นที่เฉพาะ  

เชนเชน  พื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ประสบอุทกภัย  ,,  ผลกระทบในการสรางเขื่อนผลกระทบในการสรางเขื่อน  หรือการหรือการ
 วิเคราะหตางๆวิเคราะหตางๆ  ตามแตภารกิจตามแตภารกิจ  ตลอดจนทําการแสดงผลแบบสามตลอดจนทําการแสดงผลแบบสาม
 มิติไดอนาคตมิติไดอนาคต  ซึ่งไดดําเนินการแลวซึ่งไดดําเนินการแลว  ณณ  ปจจุบันปจจุบัน
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แนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทาน

เครือ่งมือและเครือ่งมือและ  Software Software ที่ไดในระยะที่ที่ไดในระยะที่  1.1.
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แนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทาน
ระยะที่ระยะที่  2 2 

เปนระบบจัดทําแบบจําลองภูมิประเทศเปนระบบจัดทําแบบจําลองภูมิประเทศ  3 3 มิติมิติ  สําหรับการสําหรับการ
 จัดทําขอมูลที่ไดทั้งจากภาพถายดาวเทียมจัดทําขอมูลที่ไดทั้งจากภาพถายดาวเทียม  และขอมูลอื่นๆที่และขอมูลอื่นๆท

 
ี่

เกี่ยวของจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวของจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  จากระยะที่จากระยะที่  1 1 
เพื่อการแสดงผลในรูปแบบเพื่อการแสดงผลในรูปแบบ  สามมิติสามมิติ  แบบแบบ  Fly ToolFly Tool  เพื่อใชเพื่อใช

 


ประกอบในการวิเคราะหขอมูลประกอบในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหมองเห็นสภาพภูมิประเทศเพื่อใหมองเห็นสภาพภูมิประเทศ  
แบบเสมือนจริงแบบเสมือนจริง  ตามภารกิจของหนวยงานทั้งภายในและตามภารกิจของหนวยงานทั้งภายในและ

 ภายนอกภายนอก  ซึ่งเปนโครงการหรือเปนพื้นที่เฉพาะซึ่งเปนโครงการหรือเปนพื้นที่เฉพาะ  เชนเชน  พื้นที่ประสบพื้นที่ประสบ
 อุทกภัยอุทกภัย  ,,  ผลกระทบในการสรางเขื่อนผลกระทบในการสรางเขื่อน  หรือการวิเคราะหตางๆหรือการวิเคราะหตางๆ  

ตามแตภารกิจตามแตภารกิจ    โดยเปนการจัดทําแบบโดยเปนการจัดทําแบบ  Manual Manual ในแตละพื้นที่ๆในแตละพื้นที่ๆ  
ตองการตองการ  

ซึ่งโครงการระยะที่ซึ่งโครงการระยะที่  2. 2. อยูในระหวางการดําเนินการอยูในระหวางการดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทานแนวทางการพัฒนาขอมูลเพื่อใชในกิจการชลประทาน

ระยะที่ระยะที่  3 3 

เปนระบบการจัดทําการเผยแพรขอมูลแบบจําลองภูมิประเทศเปนระบบการจัดทําการเผยแพรขอมูลแบบจําลองภูมิประเทศ  3 3 
มิติมิติ  โดยเปนการทําขอมูลแบบโดยเปนการทําขอมูลแบบ  Automatic Automatic และเปนขอมูลภาพขนาดใหญและเปนขอมูลภาพขนาดใหญ  
โดยใชขอมูลที่ไดจากระยะที่โดยใชขอมูลที่ไดจากระยะที่  1 1 หรอืหรอื  2 2 เปนสวนประกอบเปนสวนประกอบ  โดยผานระบบโดยผานระบบ

 เครอืขายอนิทราเนต็เครอืขายอนิทราเนต็    และอนิเตอรเน็ตและอนิเตอรเน็ต  ตลอดจนการเชื่อมตอเครือขายทั้งตลอดจนการเชื่อมตอเครือขายทั้ง
 แบบแบบ  Local Area Network Local Area Network และและ Wide Area Network  Wide Area Network ภายนอกภายนอก  เพื่อนําเอาเพื่อนําเอา

 ขอมูลผลลัพธที่ไดใหบริการผานระบบเครอืขายขอมูลผลลัพธที่ไดใหบริการผานระบบเครอืขาย  โดยใชโดยใช  Web Technology Web Technology 
เพื่อเปนชองทางการเขาถึงขอมูลทีไ่ดจัดทําไวเพื่อเปนชองทางการเขาถึงขอมูลทีไ่ดจัดทําไว  เพื่อใหบริการแกหนวยงานเพื่อใหบริการแกหนวยงาน

 ตางๆตางๆ  ภายในภายใน  และและ  ภายนอกภายนอก  ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
 หนวยงานไดอยางมีประสทิธิภาพและตอเนือ่งหนวยงานไดอยางมีประสทิธิภาพและตอเนือ่ง  โดยผานเครือขายโดยผานเครือขาย  Internet Internet 

โครงการระยะที่โครงการระยะที่  3. 3. ยังไมไดจัดดําเนินการแตอยูในขั้นตอนการบรรจุยังไมไดจัดดําเนินการแตอยูในขั้นตอนการบรรจ
 

ุ
ไวในแผนการพัฒนาในอนาคตไวในแผนการพัฒนาในอนาคต
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