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areas that could be developed into a permanent source of water
in the eastern areas for the expansion of economic and industrial
area with the assumption that there must be a water source with
water continuously for at least 3-4 months one of the fundamental
factors that is the main goal of this research. The data processing
from satellite recorded in 2017 and 2018, covering the area
Chonburi province, Rayong province and Chachoengsao province
in conjunction with the application of normal index difference
NDWI (Normalized Difference Water Index) and vegetation index
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) to filter and detect
surface water sources. The results showed that the application
normalized difference water index and normalized difference
vegetation index can increase the accuracy of water feature
selection from the dataset by examination with the current water
source data layer in the vector format of the royal Irrigation
Department, which this research has presented processes and
processing methods in every step. The final section discusses
recommendations for the way from research to apply in other
areas of the country.

งานวิจยั นี้นําเสนอผลการศึกษา การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม
Sentinal-2 ทีร่ งั วัดข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น MSI (Multispectral
image) ความละเอียดสูง เพือ่ ตรวจหาพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพทีจ่ ะสามารถ
พัฒนาเป็ นแหล่งนํ้าถาวรในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
สําหรับรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยกําหนดสมมติฐานว่าใน
พืน้ ทีต่ อ้ งมีแหล่งนํ้าทีม่ นี ้ําต่อเนื่องอย่างน้อย
3-4 เดือน เป็ น
ปั จจัยพืน้ ฐานอันหนึ่งทีเ่ ป็ นเป้ าหมายสําคัญของการวิจยั ครัง้ นี้ ด้วยการ
ประมวลผลข้อมูลทีบ่ นั ทึกจากดาวเทียมในปี
2016 และ 2017
ครอบคลุมพืน้ ที่ จังหวัดชลบุร ี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกับการประยุกต์ใช้ดชั นีความแตกต่างของนํ้า
ปกติ NDWI
(Normalized Difference Water Index) และดัชนีพชื พรรณ NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) ในการกรองและตรวจจับ
แหล่งนํ้าผิวดิน ผลการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้ดชั นีความแตกต่าง
ของนํ้าปกติ และดัชนีพชื พรรณ สามารถเพิม่ ความถูกต้องในการคัด
ลักษณะความเป็ นนํ้าจากชุดข้อมูลโดยการตรวจสอบร่วมกับชัน้ ข้อมูล
แหล่งนํ้าทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ในรูปแบบของข้อมูลเชิงเส้น ( vector) ของกรม
ชลประทานซึง่ การวิจยั นี้ได้นําเสนอกระบวนการและวิธกี ารประมวลผล
ทุกขันตอน
้
และในส่วนสุดท้ายได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะสําหรับการนํา
Keywords: NDWI, Satellite data processing, Surface water,
วิธกี ารทีไ่ ด้จากการวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ของประเทศต่อไป
Remote sensing
คําสําคัญ: ดัชนีความแตกต่างของนํ้าปกติ, การประมวลผลข้อมูลจาก
1. คํานํา
ดาวเทียม, แหล่งนํ้าผิวดิน, การสํารวจระยะไกล

Abstract

การสํารวจและการติดตามหาพืน้ ผิวทีเ่ ป็ นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ
หรือทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ในช่วงเวลาต่างๆ เพือ่ นํามาพัฒนาเป็ นแหล่งนํ้า
This research presents data processing of satellite Sentinal-2 ถาวร สําหรับรองรับการขยายตัวของเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
multispectral. That is surveying multi-wave image data และอุตสาหกรรม ทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการใช้น้ําเพิม่ ขึน้ อาจรวมไปถึง
(MSI: Multispectral image), high resolution. To determine potential การบรรเทาปั ญหาเกีย่ วกับการเกษตรเมือ่ เกิดภัยแล้ง การประยุกต์ใช้
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เทคนิคในการ สํารวจเพือ่ รวบรวมข้อมูลแหล่งนํ้านับเป็ นการจัดการ
ทรัพยากรแหล่งนํ้าอีกปั จจัยหนึ่งทีส่ าํ คัญ เนื่องด้วยการรวบรวมข้อมูล
จากการสํารวจภาคสนาม ข้อมูลหน่วยงานต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่และ
เวลาในการทํางานมาก พอสมควร จึงไม่เหมาะสมสําหรับ การสํารวจที่
ครอบคลุม พืน้ ทีท่ ม่ี ขี นาดใหญ่ ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกลเป็ นทางเลือกหนึ่งทีเ่ หมาะสมในการ สํารวจรวมไปถึงการ
ติดตาม ตรวจสอบสถานการ ณ์การ เปลีย่ นแปลงของ สิง่ ต่าง ๆ บน
พืน้ ผิว โลก ได้ถกู นํามาใช้โดยเฉพาะกับพืน้ ทีข่ นาดใหญ่และ กินบริเวณ
กว้าง เนื่องจากเป็ นการลดเวลา แรงงานและขันตอนในการ
้
ลงพืน้ ที่
งานวิจยั นี้จงึ นําเสนอวิธกี ารตรวจหาแหล่งนํ้าผิวดินจากเทคโนโลยีการ
สํารวจระยะไกล การบันทึกคุณลักษณะของวัตถุบนพืน้ ผิวโลกจากค่า
การสะท้อนและการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ ในการตรวจสอบพืน้ ที่
ขนาดใหญ่ โดยนําข้อมูลทีถ่ กู บันทึกจาการสํารวจของดาวเทียม
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinal-2 ทีร่ งั วัดข้อมูลภาพถ่ายหลายช่วง
คลื่น (MSI) ความละเอียดสูง เพือ่ ศึกษาการสะท้อนและการดูดซับ
พลังงานร่วมกับดัชนี NDWI (Normalized Difference Water Index)
ซึง่ เป็ น ดัชนี ท่ใี ช้สกัดลักษณะความเป็ นนํ้าจาก ข้อมูลการสะท้อนช่วง
คลื่นแสง สีเขียว และช่วงคลื่น Near Infrared (NIR) ช่วงความยาวคลื่น
ที่ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผิวนํ้ากับสิง่ อื่นๆ ได้ดี และการ
ประยุกต์ใช้รว่ มกันกับดัชนี NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index)ทีน่ ํามาประยุกต์ใช้เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความถูกต้องให้กบั การ
ตรวจจับพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดินจากทีใ่ ช้แค่เพียงดัชนี NDWI ให้มคี วาม
ถูกต้องเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ งาของภูเขาทีไ่ ม่ได้รบั การ
สะท้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงและมีคา่ NDWI ใกล้เคียงกับการ
ตีความว่าเป็ นแหล่งนํ้า ทัง้ นี้การตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผล
ข้อมูลตามวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การตรวจสอบผลลัพธ์
ร่วมกับชัน้ ข้อมูลแหล่งนํ้า เพือ่ การอุปโภคบริโภคทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั ใน
รูปแบบของข้อมูลเชิงเส้น ( vector) ของกรมชลประทาน ซึง่ การวิจยั นี้
ได้นําเสนอกระบวนการและวิธกี ารประมวลผลอย่างละเอียดทุกขันตอน
้
เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ของประเทศต่อไป

เมตร
ดาวน์โหลดจากระบบให้บริการข้อมูล
Sentinal Hub
(https://www.sentinal-hub.com/explor/eobrower) โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะ
เป็ น ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในรูปแบบโครงสร้าง SEFE ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผู้
ให้บริการข้อมูล และเป็ นข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม 2016,กุมภาพันธ์
2016,มีนาคม 2016,เมษายน 2016,ธันวาคม 2016,มกราคม 2017,
กุมภาพันธ์ 2017,มีนาคม 2017,ตุลาคม 2017และธันวาคม 2017 รวม
10 ภาพ(10เดือน) ซึง่ เป็ นภาพทีม่ เี มฆบดบังน้อย คลอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดชลบุร ี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อหาแหล่งนํ้า
ต้นทุน
การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมเพือ่ หาแหล่งนํ้าต้นทุน จากการ
ประยุกต์ใช้ดชั นีความแตกต่างของนํ้าปกติ NDWI ทํางานร่วมกับดัชนี
พืชพรรณ NDVI เพือ่ แสดงตําแหน่งทีช่ ดั เจนของแหล่งนํ้ามีรายละเอียด
กระบวนการประมวลผล ดังแสดงในรูปที่ 1

2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาและพัฒนา กระบวนการหาพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดิน
ที่
เหมาะสม สําหรับการหาแหล่งนํ้าต้นทุน
จากข้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมแบบหลายช่วงเวลา

3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิ จยั
(1) ข้อมูลภาพถ่า ยจากดาวเทียม Sentinal-2 ครอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดชลบุร ี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึง่ มี ลักษณะ
ภูมศิ าสตร์มคี วามแตกต่างกัน การใช้ประโยชน์พน้ื ทีม่ คี วามหลากหลาย
ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
(2) ประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมให้เป็ น ดัชนี สําหรับใช้เป็ น
เกณฑ์ในการคัดลักษณะ ความเป็ น แหล่งนํ้า ผิวดิน โดยประยุกต์ใช้สอง
ดัชนีรว่ มกัน คือ ดัชนีความแตกต่างของนํ้าปกติ NDWI และดัชนีพชื
พรรณ NDVI สําหรับใช้ในการกรองและตรวจจับแหล่งนํ้าผิวดิน
(3) รวบรวมข้อมู ล จากดาวเทียม Sentinal-2
ทีร่ งั วัดข้อมูล
ภาพถ่ายหลายช่วงคลื่น ความละเอียดสูง resolution ขนาด 10x10

รูปที่ 1 กระบวนการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม

4.1 การปรับแก้ความคลาดเคลือ่ นชัน้ บรรยากาศ
(Atmospheric Correction)
ปรับแก้ ความคาดเคลื่อนใน ชัน้ บรรยากาศ เพือ่ ลดผลกระทบ จาก
การเคลื่อนทีข่ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทีเ่ ดินทางผ่านชัน้ บรรยากาศ ด้วย
โปรแกรม Sen2Cor ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ESA [5] ผลของการทํางานของ
โปรแกรมจะทําให้ขอ้ มูลลดความละเอียด resolution ลงจากภาพ
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ต้นฉบับความละเอียดจุดภาพ 10 x10
20x20 เมตร

เมตร เป็ นข้อมูลภาพขนาด

Red

= รังสีสะท้อนช่วงคลื่นสีแดง

4.2 การประมวลผลหาค่าดัชนี ความแตกต่างของนํ้าปกติ
(Normalized Difference Water Index)
ประมวลผลหาแหล่งนํ้าด้วยดัชนีความแตกต่างของนํ้าปกติ NDWI
ดังแสดงในสมการที่ (1) ในงานวิจยั ของ McFeeters (1996) ค่า NDWI
อยูท่ ช่ี ว่ ง – 1.0 ถึง +1.0 เมือ่ นํามาพิจารณากับงานวิจยั นี้รว่ มกับข้อมูล
ในช่วงคลื่นแสงสีธรรมชาติ (แบบทีต่ ามองเห็น) ช่วงทีเ่ ป็ นแหล่งนํ้าผิว
ดินทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีว่ จิ ยั จะอยูใ่ น ช่วง + 0.4 ถึง +1.00 ดังทีแ่ สดงใน
รูปที่ 2
(1)
เมือ่

Green
Nir

= รังสีสะท้อนช่วงคลื่นสีเขียว
= รังสีสะท้อนช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้

(a) ภาพเงาพื้นที่ป่าไม้ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เดือน ธันวาคม 2016

รูปที่ 2 การประมวลผลหาแหล่งนํ้าด้วยดัชนีความแตกต่างของนํ้าปกติ NDWI
เดือน ธันวาคม 2016

(b) ภาพ NDWI เดือน ธันวาคม 2016
รูปที่ 3 ภาพการตรวจสอบตําแหน่งของมูลแหล่งนํ้าจากดัชนี NDWI เดือน
ธันวาคม 2016

4.3 การประมวลผลหาค่าดัชนี พืชพรรณ (Normalized Difference
Vegetation Index)
ในการตรวจสอบตําแหน่งข้อมูลแหล่งนํ้าจากดัชนี NDWI พบว่าใน
พืน้ ทีป่ ่ าไม้ในด้านทีเ่ ป็ นเงาค่าดัชนีมคี า่ ระหว่าง -1 ถึง +1 เมือ่ ตีความ
ตาม McFeeters (1996) จะตีความได้วา่ เป็ นแหล่งนํ้า ดังแสดงในรูปที่
3 เพือ่ แก้ปัญหาเรือ่ งพืน้ ทีป่ ่ าไม้ดา้ นทีเ่ ป็ นเงานี้ จึงได้นําดัชนีพชื พรรณ
NDVI เข้ามาช่วยในการตีความพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดิน ให้ถกู ต้องมากขึน้
ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยเพิม่ เงือ่ นไขว่าพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดินจะต้องมีคา่
อยูใ่ นเงือ่ นไขทัง้ ค่าดัชนี NDWI และดัชนี NDVI (มีคา่ ตํ่ากว่า 0.3) จึงจะ
ถือว่าเป็ นแหล่งนํ้าผิวดิน ซึง่ ดัชนีพชื พรรณ NDVI ประมวลผลตาม
สมการ ดังแสดงในสมการที่ (2)
รูปที่ 4 การประมวลผลด้วยดัชนีพชื พรรณ NDVI เดือน ธันวาคม 2016

(2)
เมือ่

Nir

= รังสีสะท้อนช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
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4.4 การประมวลผลหาพื้นทีน่ ้ ําผิ วดิ น
จากปั ญหาเรือ่ งพืน้ ทีป่ ่ าไม้ในด้านทีเ่ ป็ นเงาของภูเขาเมือ่ ตีความ
พืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดินจากช่วงค่าดัชนี NDWI การนําดัชนี NDVI มาช่วย
เพิม่ ความถูกต้อง จากการตีความดัชนี NDWI เพียงอย่างเดียว แสดง
ในรูปที่ 5 โดยกําหนดเงือ่ นไขสําหรับใช้ตดั สินใจ กําหนดจุดภาพทีเ่ ป็ น
แหล่งนํ้าผิวดินจากการประยุกต์ใช้ทงั ้ สองดัชนีรว่ มกันตามเงือ่ นไขใน
สมการที่ (3) และผลลัพธ์ของข้อมูลทีผ่ า่ นเงือ่ นไขดังกล่าวจะถูก
กําหนดให้มเี พียงผลลัพธ์ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 โดยค่า 1 คือพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้า
ผิวดิน และค่า 0 ไม่ใช่พน้ื ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดิน และเรียกว่า GwA (Ground
Water Area)

เงือ่ นไขเป็ นแหล่งนํ้าชั ่วคราวทีเ่ หมาะสม สําหรับนํามาพิจารณาถึงการ
พัฒนาเป็ นแหล่งนํ้าถาวรต่อไป
ตารางที่ 1 การแบ่งช่วง แหล่งนํ้าชั ่วคราว เพือ่ พิจารณาเป็ นแหล่งนํ้า
ถาวร
ลําดับ

แหล่งนํ้าผิวดิน

∑ช่วงที่ 1
∑ช่วงที่ 2
∑ช่วงที่ 3
∑ช่วงที่ 1 + ∑ช่วงที่ 2 +∑ ช่วงที่ 3 = ∑GWA

5. ผลการวิจยั

(3)

5.1 จากการประมวลผลหาพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าชั ่วคราว ด้วย หลักการ
แหล่งนํ้าชั ่วคราวควรมีน้ําผิวดินติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 4 เดือนจึง
จะถือว่าเข้าเงือ่ นไขเป็ นแหล่งนํ้าชั ่วคราวทีเ่ หมาะสม
ผลทีไ่ ด้จาก
คํานวณผลบวกตามตารางที่ 1 แสดเป็ นข้อมูลภาพขาว-ดําได้ดงั รูปที่ 6

(a) ภาพ NDWI

(b) ภาพ NDVI

(c) ภาพแสดงผลการประมวลผลระหว่างดัชนี NDWI ร่ วมกับดัชนี NDVI
ของภาพเดือน ธันวาคม 2016 (GwA)
รูปที่ 5 การประมวลผลหาพืน้ ทีน่ ้ําผิวดิน จากเดือน ธันวาคม 2016

4.5 การประมวลผลหาพื้นทีน่ ้ ําชั ่วคราว
เมือ่ ได้ขอ้ มูล GwA ของรายเดือน จากการประมวลผลหาแหล่งนํ้า
ผิวดินในข้อ 4.4 จึง นําผลลัพธ์ (พืน้ ทีน่ ้ําผิวดิน) ทัง้ 10 ภาพ มา
ประมวลผลหาพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าชั ่วคราว โดยการพิจารณาจากผลบวก ดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 1 ตามสมมุตฐิ านทีว่ า่ การเป็ นแหล่งนํ้าชั ่วคราวควร
มีน้ําผิวดิน ต่อเนื่องกัน เป็ นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน จึงจะถือว่าเข้า
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รูปที่ 7 การประมวลผลหาพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าชั ่วคราว ช่วงที่ 2
รูปที่ 6 การประมวลผลหาพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าชั ่วคราว ช่วงที่ 1
ผลจากการแบ่งช่วงในการประมวลผล ช่วงที่ 1 พบว่า ช่วงที่ 1
เป็ นช่วงหน้าแล้ง ในภาพมีแหล่งนํ้าแต่น้ํามีปริมาณลดลง จึงอนุมานว่า
ถ้านํ้ามีในหน้าแล้งดังนัน้ แหล่งนํ้า นัน้ ควรจะ มีน้ําตลอดทัง้ ปี และผ่าน
เงือ่ นไขทีจ่ ะสามารถนําไปพิจารณาพัฒนาเป็ นเป็ นแหล่งนํ้าถาวรต่อไป
5.2 เมือ่ ใช้วธิ กี ารตามข้อ 5.1 ประมวลผลในช่วงที่ 2 (ตารางที่ 1)
หรือปี ถดั มา (2017) จะได้ผลลัพธ์แสดงเป็ นข้อมูลภาพดังในรูปที่ 7

ผลลัพธ์จากช่วงที่ 2 (ธ.ค.2016 ม.ค.2017 ก.พ.2017 และ มี.ค.
2017) เป็ นการช่วยยืนยันเพิม่ เติมถึงความเป็ นแหล่งนํ้าถาวรมีน้ํา
ตลอดทัง้ ปี ทม่ี คี วามเชือ่ มั ่นในผลลัพธ์เพิม่ ขึน้ จากการพิจารณาช่วงเดียว
หรือเพียงปี เดียว
5.3 ผลลัพธ์ในการประมวลผลในช่วงที่ 3 (มี.ค.2017 ต.ค.2017
และ ธ.ค.2017) ได้ผลลัพธ์ดงั ในรูปที่ 8
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รูปที่ 10 ภาพแสดงแหล่งนํ้าจากข้อมูลลุ่มนํ้าภาคตะวันออก
ทีม่ า: ฝ่ ายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน สํานักงาน
ชลประทานที่ 9

6. วิจารณ์ผลและสรุปผล
รูปที่ 8 การประมวลผลหาพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าชั ่วคราว ช่วงที่ 3
ผลจากการแบ่งช่วงในการประมวลผล ช่วงที่ 3 พบว่า ช่วงที่ 3
เป็ นช่วงหน้าฝน ทีม่ เี มฆบดบังน้อย จึงสามารถนํามาประมวลผลได้
และผลลัพธ์แสดงให้เห็นแหล่งนํ้าผิวดินทีจ่ ะช่วยยืนยันเพิม่ ความเชือ่ มั ่น
ให้กบั ผลลัพธ์ของใน 2 ช่วงแรก
5.4 จากการประมวลผลหาแหล่งนํ้า ชั ่วคราวทัง้ 3 ช่วง แล้ว นํา
ผลลัพธ์ท ั ้ง 3 ช่วง มาประมวลผล รวมกัน (∑ช่วงที่ 1 + ∑ช่วงที่ 2 + ∑
ช่วงที่ 3) ได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในรูปที่ 9 คือ พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งนํ้าถาวร

รูปที่ 9 พืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าจากการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม
5.5 เปรียบเทียบประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์จากการวิจยั
ร่วมกับข้อมูลพืน้ ทีร่ ปู ปิ ดแหล่งนํ้าเพือ่ การอุปโภคบริโภคของกรม
ชลประทาน ผลลัพธ์มคี วามสอดคล้องกันในส่วนของแหล่งนํ้าสําคัญใน
ภาคตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึง่ อนุ มานได้วา่ แหล่งนํ้าผิวดินอื่นที่
นอกเหนือจากทีม่ ใี นชัน้ ข้อมูลของกรมชลประทานซึง่ ปรากฏในผลภาพ
จากการประมวลผลจึงเป็ นแหล่งนํ้าผิวดิน หรือแหล่งนํ้าต้นทุนทีจ่ ะ
สามารถนําไปใช้พจิ ารณาปั จจัยเสริมอื่นๆ เพือ่ พัฒนาเป็ นแหล่งนํ้าเพือ่
การอุปโภคบริโภคสําหรับภาคตะวันออกต่อไปได้

การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinal-2 รวม 10 ภาพ
(10เดือน) คลอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากระบบให้บริการข้อมูล Sentinal Hub เพือ่ หาแหล่งนํ้า
ต้นทุน จากการประยุกต์ใช้ดชั นีความแตกต่างของนํ้าปกติ
NDWI
ร่วมกับดัชนีพชื พรรณ NDVI ตามวิธกี ารทีง่ านวิจยั นี้เสนอ โดยมี
สมมุตฐิ านตาม หลักทีว่ า่ การเป็ นแหล่งนํ้าชั ่วคราวควรมีน้ําผิวดิน
ติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน พบว่า การประมวลหาแหล่งนํ้า
จากการพิจารณาเกณฑ์ NDWI ทีม่ คี า่ ระหว่าง +0.4 ถึง +1.0 แสดงถึง
บริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งนํ้าผิวดิน และการนําดัชนีพชื พรรณ NDVI มีคา่ ตํ่า
กว่า 0.3 ร่วมเข้ามาช่วยในการตีความพืน้ ทีแ่ หล่งนํ้าผิวดินเพือ่ แก้ไข
เรือ่ งข้อผิดพลาดในการตีความว่าพืน้ ทีป่ ่ าไม้ดา้ นทีเ่ ป็ นเงาเป็ นแหล่งนํ้า
จากดัชนี NDWI สามารถช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากการตีความด้วย
NDWI เพียงอย่างเดียวได้ ดังนัน้ วิธกี ารประมวลผลหาทีแ่ หล่งนํ้าผิวดิน
GwA สามารถนําวิธกี ารนี้ไปประยุกต์ใช้หาแหล่งนํ้าผิวดิน (ทีเ่ ป็ นแหล่ง
นํ้าถาวร) ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ได้
ด้วยหลักการแหล่งนํ้าชั ่วคราวควรมีน้ําผิวดินติดต่อกัน เป็ นเวลา
อย่างน้อย 4 เดือน แหล่งนํ้าที่ มีขนาดเปลีย่ นแปลงตามค่าดัชนีทใ่ี ช้ใน
การประมวลผล ตามช่วงเวลาฤดูกาล จากการตรวจสอบภาพกลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2 ภาพมีความคมชัดของ ขอบเขตแหล่งนํ้าสอดคล้องกั น ซึง่
ภาพทัง้ สองกลุ่มดังกล่าวนี้เป็ นข้อมูลทีบ่ นั ทึกในช่วงหน้าแล้ง ดังนัน้ จึง
อนุมานว่าขอบเขตดังกล่าวเป็ นขอบเขตทีม่ ี ปริมาณนํ้า น้อยทีส่ ดุ ของปี
แตกต่างกับภาพกลุ่มที่ 3 เป็ นช่วงเวลา ทีบ่ นั ทึกข้อมูลใน หน้าฝนแหล่ง
นํ้าจึงมีจาํ นวนและขนาดใหญ่กว่าสองช่วงแรก และพบว่าพืน้ ที่ บริเวณที่
เป็ นแหล่งนํ้าสอดคล้องกันทัง้ สามช่วงเวลาถือว่ามีน้ําอยูต่ ลอดทัง้ ปี และ
เป็ นแหล่งนํ้าถาวร จากการการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
โดยการตรวจสอบร่วมกับชัน้ ข้อมูลแหล่งนํ้า เพือ่ อุปโภคบริโภค ใน
ปั จจุบนั ของกรมชลประทาน ดังแสดงในรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่า
ผลลัพธ์มคี วามสอดคล้องกันเป็ นอย่างดี
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[4]

[5]
รูปที่ 11 ภาพแสดงแหล่งนํ้าระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมทีไ่ ด้จากการ
ประมวลผล กับชัน้ ข้อมูลแหล่งนํ้าจากกรมชลประทาน
ทีม่ า: ฝ่ ายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน สํานักงาน
ชลประทานที่ 9

[6]

7. ข้อเสนอแนะ
การประมวลผลข้อมูลจาก ภาพถ่ายดาวเทียม โดยการดาวน์โหลด
ภาพจากระบบให้บริการข้อมูล Sentinal Hub ภาพถ่ายทีไ่ ด้จากการ
สํารวจระยะไกลจะมีผลของการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทีเ่ ดิน
ทางผ่านชัน้ บรรยากาศ งานวิจยั จึงเสนอ แนะให้ทาํ การปรับแก้ความ
คาดเคลื่อนในชัน้ บรรยากาศ เพือ่ ลดผลกระทบจากการเดินทางผ่านชัน้
บรรยากาศ ก่อนทีจ่ ะมี การนําภาพถ่ายดาวเทียมมาใ ช้งาน สําหรับการ
แก้ไขปั ญหาเรือ่ งความคลาดเคลื่อนในการพิจารณาค่า NDWI ในพืน้ ที่
ป่ าไม้ทเ่ี ป็ นเงาของภูเขา งานวิจยั ขอเสนอให้นํา ดัชนี
NDVI มา
พิจารณาร่วมกันกับดัชนี NDWI ตามเงือ่ นไขการประมวลผล GwA ที่
ได้เสนอแนะในงานวิจยั นี้

[7]
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