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บทคัดย่อ
การใช้ดัชนีความแห้งแล้งรวมที่มีการพัฒนาขึ้น ในประเทศไทย สาหรับ ติด ตาม
ความแห้ งแล้ง แบบรายสั ปดาห์ ที่ ใกล้ เ คียงระยะเวลาจริ ง ในพื้น ที่ศึ กษา 3 ลุ่ มน้า
ประกอบด้วย ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม และลุ่มน้าชี ผลการศึกษาระหว่างดัชนีความ
แห้งแล้งกับการตรวจสอบทางภาคสนาม พบว่าให้ความถูกต้องอยู่ระหว่างร้อ ยละ
60 – 80 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 69 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามความแห้งแล้งสาหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ: การติดตามความแห้งแล้ง, ดัชนีความแห้งแล้งรวม

Abstract
Using composite drought index with developments in Thailand for
monitoring drought weekly at near real time in the study area 3 basin
Include Maeklong basin Yom basin and Chi basin. From experiment results
between composite drought index to recheck ground truth, the accuracy
percentage is between 60-80 percent or an average of 69 percent. Which
used as a guideline for monitoring drought for troubleshooting drought
occurred properly.

เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ในรู ป แบบของความรุ น แรง (Intensity)
ระยะเวลา (Duration) และขอบเขตเชิงพื้นที่ (Spatial extent) [1]
แนวทางติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง ด้ ว ยดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง มี อ ยู่ ด้ ว ยกัน 3
ประเภท ได้แก่ ดัชนีความแห้งแล้งประเภทเดี่ยว (Single index) ดัชนีความ
แห้ งแล้ง ประเภทหลายตัว (Multiple indices) และดัชนีความแห้ งแล้งรวม
(Composite indices)
ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง ประเภทเดี่ ย ว (Single index) ได้ แ ก่ ดั ช นี Palmer
Drought Severity Index (PDSI) Standardized Precipitation Index (SPI)
และMoisture Available Index (MAI) เป็ นต้น ประเทศที่ใช้ ดัชนีความแห้ง
แล้งประเภทเดี่ยว (Single index) ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ดัชนีความ
แห้งแล้ง Rainfall Deciles ซึ่งพิจารณาฝนอย่างเดียว ในการติดตามความแห้ง
แล้ง ดังแสดงในรูปที่ 1
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บทนำ
ความแห้งแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และฝนที่
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ความรุนแรงของความแห้งแล้ง (Drought) ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณฝน ปริมาณน้าที่เก็บกักที่ผิวดินและใต้ดิน ความชื้นในอากาศ ความชื้น
ของดิน ระยะเวลาและความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้ง ความแห้ง
แล้งมีผลมาจากการที่ได้รับปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลทาให้
เกิดการขาดแคลนน้าเพื่อ การบริโภคและอุปโภค พืชและสัตว์ต่างๆ เกิดการ
ขาดน้า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามปกติและทาให้ผลผลิตลดต่าลง
การลดการสูญเสียจากภาวะความแห้งแล้งวิธีการอย่างหนึ่ง คือ การติดตาม
และประเมินระดับความรุนแรงของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนเพื่อรับมือและบรรเทาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นิยม
ใช้ สาหรับการติดตามความแห้งแล้งคือ การใช้ดัชนีความแห้งแล้ง (Drought
index) และเทคนิคสารวจระยะไกล (Remote sensing) ซึ่งเป็นลักษณะทาง
กายภาพที่สามารถทาการตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลใช้สาหรับวิเคราะห์ หา
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ การเกิ ด ความแห้ ง แล้ ง จากความผิ ด ปกติ ข องความ

รูปที่ 1 ดัชนีความแห้งแล้ง Rainfall Deciles ในประเทศออสเตรเลีย [2]
ประเทศอิ น เดี ย ได้ มี ก ารใช้ ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง ประเภทเดี่ ย วหลายตั ว
(Multiple indices) ร่วมกันในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน โดยใช้ ดัชนีความแห้ง
แล้ง Aridity Anomaly Index (AAI) ติดตามความแห้งแล้งในแบบรายสัปดาห์
และดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง Standardized Precipitation Index (SPI) ติ ด ตาม
ความแห้งแล้งแบบรายเดือน ดังแสดงในรูปที่ 2
ในปั จ จุ บั น การติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง ด้ ว ยดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง รวม
(Composite Drought index) มีการพัฒนานามาใช้ในหลายประเทศเพื่อทา
การติดตามความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาจมีการติดตามทั้งแบบรายวัน
รายเดือน หรือฤดูกาล
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รูปที่ 2 ดัชนีความแห้งแล้ง SPI และ AAI ในประเทศอินเดีย [3]
ในปั จ จุ บั น การติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง ด้ ว ยดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง รวม
(Composite Drought index) มีการพัฒนานามาใช้ในหลายประเทศเพื่อทา
การติดตามความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาจมีการติดตามทั้งแบบรายวัน
รายเดือน หรือฤดูกาล
ดัชนีความแห้งแล้งรวมประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการติดตามความแห้งแล้ง
โดยเป็นการติดตามของ The United States Drought Monitor ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1999 ประกอบด้ ว ย 6 ดั ช นี ได้ แ ก่ ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง Palmer Drought
Severity Index (PDSI) แบบจ าลองความชื้นของดิน (CPC Soil moisture),
ดัชนีความแห้งแล้ง Weekly Stream flow (Percentiles), ดัชนีความแห้งแล้ง
Percent of Normal, ดั ช นี ค ว า มแ ห้ งแ ล้ ง Standardized Precipitation
Index (SPI) และดั ช นี ค วามสมบรู ณ์ ข องพื ช พรรณ (Vegetation Health
Index, VHI) ดังแสดงในรูปที่ 3 เป็นการติดตามความแห้งแล้งแบบรายสัปดาห์
ด้วยดัชนีความแห้งแล้งรวม ประเทศสหรัฐอเมริกา

Relative Moisture index (M) ส าหรั บ ติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง แบบรายวั น
หน่ว ยงานองค์ก ารอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ได้ทาการ
ติดตามความแห้งแล้งแบบรายเดือนด้วยดัชนีความแห้งแล้งรวม Combined
Drought Index (CDI) ในประเทศโซมาเลีย โดยประกอบด้วย 3 ดัชนี ได้แก่
ดัชนีความแห้งแล้ง The Precipitation Drought Index (PDI), ดัชนีความแห้ง
แล้ง The Temperature Drought Index (TDI) และดัชนีความแห้งแล้ง The
Vegetation Drought Index (VDI) เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งรวม (Composite drought index) ใน
ประเทศไทย [5] ได้มี ก ารจั ดประชุม การก าหนดดัชนีความแห้ งแล้ ง รวมที่
เหมาะสมสาหรับประเทศไทย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 อาคารสารนิเทศ 50
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ที่มีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ได้ข้อสรุปของ กลุ่มดัชนีพื้นฐานที่นามาพัฒนาดั ชนี
ความแห้งแล้งรวม 5 ดัชนี
1. ดัชนีความแห้งแล้ง Palmer Drought Severity Index (PDSI) ถูกพัฒนา
โดย Palmer [6] ดัชนีนี้ตอบสนองต่อสภาพอากาศที่มีผิดปกติ หรือ ความชื้น
ผิ ด ปกติ โดยอาศั ย แบบจ าลองชื้ น ในดิ น ซึ่ ง ต้ อ งการตั ว แปรหลายตั ว อาทิ
ปริมาณฝน อุณหภูมิ ค่าศักย์การคายระเหย และความจุของน้าที่เป็นประโยชน์
ของดิน สามารถทาการคานวณได้จากสมการที่ 1 ถึง 7 ส่วนเกณฑ์การพิจารณา
ค่าดัชนีความแห้งแล้ง Palmer Drought Severity Index (PDSI) แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1
PDSIi
= 0.897PDSIi-1 +1/3Zi
(1)
ความชื้นของดิน Zi สามารถหาได้จากสมการที่ 2
Zi = kj (Pi - (j Ei + jGi + iROi - jLi))
(2)
P =
ปริมาณฝน (Precipitation)
E =
ปริมาณการใช้น้าของพืช (Evapotranspiration)
G =
ปริมาณความชื้นที่เพิ่มเข้ามา (Soil moisture recharge)
Ro = น้าไหลบ่าบนผิวดิน (Surface runoff)
L =
ปริมาณความชื้นที่สูญเสียไป (Soil moisture loss)
I =
คาบเวลา
K =
k=

รูปที่ 3 ดัชนีความแห้งแล้งรวมประเทศสหรัฐอเมริกา [4]
การใช้ดัชนีความแห้งแล้งรวมในการติดตามความแห้งแล้งในที่ต่างๆ อาทิ
เช่ น ประเทศสาธารณประชาชนจี น ได้ พั ฒ นาดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง รวม
Comprehensive index (CI) ซึ่งประกอบด้วย 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความแห้ง
แล้ ง Standardized Precipitation Index (SPI) และดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง
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คานวณมาจากสมการที่ 3

Ej  Gj
Pj  Lj

(3)

ค่าสัมประสิทธิ์ , , ,  สามารถคานวณจากจากสมการที่ 4 ถึง 7
 = ET / PET

(4)

 = R / PR

(5)

 = RO / PRO

(6)

 = L / PL

(7)
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ตำรำงที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง PDSI [6]
เกณฑ์ที่ใช้วัดความแห้งแล้ง
PDSI Index
Near normal
-1.99
-2.99 ถึง -2.00
Moderate drought
-3.99 ถึง -3.00
Severe drought
Extreme drought
 -4.00
2. ดัชนีความแห้งแล้ง Standardized Precipitation Index (SPI) ถูกพัฒนา
โดย Mckee และคณะ [7] พิจารณาเป็นแบบรายสัปดาห์หรือแบบรายเดือน
การคานวณนาค่าความแตกต่างของฝนที่ต่างจากค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆหาร
ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพราะว่าการกระจายฝนไม่เป็นปกติ จึงต้องมีการ
ปรับให้เป็นการกระจายแบบปกติ ดังนั้นค่าเฉลี่ยของ SPI จะมีค่าเป็น 0 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าเป็น 1 จากลักษณะดังกล่าวนี้สามารถจัด เกณฑ์การ
พิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง SPI ดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง SPI [7]
เกณฑ์ที่ใช้วัดความแห้งแล้ง
SPI Index
Near normal
-0.99
-1.00 ถึง -1.49
Moderately dry
-1.50 ถึง -1.99
Severely dry
Extremely dry
-2
3. ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง Moisture Availability Index (MAI) พั ฒ นาโดย
Hargreaves [8] ซึ่ ง ก าหนดดั ช นี ม าตรฐานระดั บ ต่ า งๆ ของความชื้ น ที่ ข าด
แคลนหรือเพียงพอสาหรับผลผลิตทางการเกษตรโดยกาหนดดัชนีความชื้นที่
เป็นประโยชน์สาหรับพืช (MAI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าความน่าจะเป็นของ
ปริมาณฝนที่ระดับ 75% หรือ ฝนที่คาดหวังได้ (Dependable Rainfall) กับ
ศักย์การคายระเหยน้าของพืช (Potential Evapotranspiration) ดังสมการที่
8 และเกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง MAI แสดงไว้ในตารางที่ 3
DP
MAI =
(8)
PET
DP = ค่าความน่าจะเป็นของปริมาณฝนที่ระดับ 75% หรือฝนที่คาดหวัง
PET = ศักย์การคายระเหยน้าของพืช (Potential Evapotranspiration)
ตำรำงที่ 3 เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง MAI [8]
MAI Index
เกณฑ์ที่ใช้วัดความแห้งแล้ง
> 1.00
Normal
0.68 ถึง 1.00
Somewhat deficient
0.34 ถึง 0.67
Moderately deficient
0.00 ถึง 0.33
Very deficient
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4. ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง Weekly Stream flow (Percentiles) ดั ช นี อ าศั ย
ข้อมูลอัตราการไหลของน้าท่า (Stream flow) ของแต่ละสถานี โดยพิจารณา
เป็นแบบรายสัปดาห์และทาการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของ Percentile rank แต่
ละสถานี ดังสมการที่ 9 และเกณฑ์พิจารณาค่าดัชนี แสดงไว้ในตารางที่ 4
Weekly Streamflow (Percentiles) =

r x 100
n1

(9)

r = อันดับที่ของข้อมูลดิบ
n = จานวนข้อมูลทั้งหมด
ตำรำงที่ 4 เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง Weekly Stream flow [9]
Weekly Stream flow
เกณฑ์ที่ใช้วัดความแห้งแล้ง
Normal
 25
10 - 24
Below normal
6-9
Moderate hydrologic drought
<6
Severely hydrologic drought
5. ดั ช นี ค ว า ม แ ห้ ง แ ล้ ง Normalized Differences Vegetation Index
(NDVI) หรือ ดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน คานวณได้จากค่าการสะท้อนแสงช่วง
คลื่นสีแดง (Red) และช่วงอินฟราเรดใกล้ (NIR) ของพื้นผิวโลกตามสมการที่
10 เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง NDVI แสดงในตารางที่ 5
NIR - Red
NDVI =
(10)
NIR  Red
ตำรำงที่ 5 เกณฑ์พิจารณาค่าดัชนีความแห้งแล้ง NDVI [10]
NDVI
เกณฑ์ที่ใช้วัดความแห้งแล้ง
No drought
 0.40
0.25 - 0.39
Moderate drought
0.1 - 0.24
Severe drought
< 0.10
Extreme drought
ในตารางที่ 6 จะแสดงค่า ถ่ วงน้าหนัก ของแต่ละดัชนี ที่นามาพัฒนาดัชนี
ความแห้งแล้งรวม (Composite drought index) ซึ่งดัชนีที่นามาพัฒนานั้น
จะต้องสะท้อนถึงความแห้งแล้ง มีการคานวณที่ไม่ซับซ้อน เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
เป็ น ที่ ย อมรั บ ต่ อ การใช้ ง าน สามารถติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง ได้ ใ กล้ เ คี ย ง
ระยะเวลาจริง (Real Time) ในรูปแบบรายสัปดาห์ กรณีที่มีข้อมูลของบางดัชนี
เกิด การขาดหาย เช่น ข้ อ มูลปริมาณน้าท่า พื้นที่ มีเมฆบั ง ทาให้ ไม่สามารถ
คานวณค่าดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน (NDVI) ได้ ค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละดัชนีจะ
มีการเปลี่ยนไป ดังตารางที่ 6 โดยยึดปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
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ตำรำงที่ 6 ค่าถ่วงน้าหนักดัชนีความแห้งแล้งรวม [11]
ดัชนีความแห้งแล้ง
Palmer Drought Severity Index
Standardized Precipitation Index
Moisture Availability Index
Weekly Stream flow
Normalized Differences Vegetation Index

ค่าถ่วงน้าหนัก
5 ดัชนี 4 ดัชนี
0.20
0.25
0.25
0.30
0.25
0.30
0.15
0.15
0.15

ตารางที่ 7 แสดงค่าความเสี่ยงของแต่ละดัชนีที่นามาพัฒนาดัชนีความแห้ ง
แล้งรวม ในแบบรายสัปดาห์ ซึ่งคานวณจากสมการที่ 11 ที่กาหนดค่าปัจจัย
ความเสี่ยงคูณกับค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละดัชนีความแห้งแล้ง
CDI = (I1 * W1) + (I2 * W2) + (I3 * W3) + (I4 * W4) + (I5 * W5) (11)
I1, I2, I3, I4, I5 = ค่ า ความเสี่ ย งของดั ช นี Palmer Drought Severity
Index, Standardized Precipitation Index, Moisture Available Index,
Weekly Stream Flow และNormalized Differences Vegetation Index
W1, W2, W3, W4, W5 = ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ของดั ช นี Palmer Drought
Severity Index, Standardized Precipitation Index, Moisture Available
Index, Weekly Stream Flow และNormalized Differences Vegetation
Index
ตำรำงที่ 7 ค่าความเสี่ยงของดัชนีความแห้งแล้ง [11]
ดัชนีควำมแห้งแล้ง
เกณฑ์
1. Palmer Drought
Severity Index (PDSI)

2. Standardized
Precipitation Index (SPI)

3. Moisture Available
Index (MAI)

4. Weekly Stream flow
(Percentiles)

5. Normalized
Differences Vegetation
Index (NDVI)
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<6

4

 0.40
0.25 - 0.39
0.1 - 0.24
< 0.10

1
2
3
4

ตารางที่ 8 เป็นคาอธิบายระดับความรุนแรงและเกณฑ์ของดัชนีความแห้งแล้ง
รวม (Composite drought index) ที่พัฒนาขึ้น
ตำรำงที่ 8 เกณฑ์ของดัชนีความแห้งแล้งรวม [11]
ระดับ
เกณฑ์
คำอธิบำย
ปกติ พื ช มี ค วามปกติ แ หล่ ง น้ าต่ า งๆ มี น้ า
D0
< 1.75
อุปโภค –บริโภค ใช้อย่างพอเพียง
ควำมแห้งแล้งน้อย เริ่มมีความแห้งแล้ง อาจ
เกิดขาดน้าของพืชบางชนิดบ่อน้า แม่น้า และ
D1
1.75 - 2.49
แหล่งน้าต่างๆ เริ่มมีน้าแห้งขอด น้าอุปโภค –
บริโภค เริ่มขาดแคลน
ควำมแห้งแล้งมำก มีการเสียหายต่อพืชและมี
แนวโน้มของการขาดแคลนน้าและข้ อจากัด
D2
2.50 - 3.24
การใช้น้าเริ่มรุนแรง ขาดแคลนเพื่ออุปโภค –
บริโภค
ควำมแห้งแล้งมำกที่สุด มีการเสียหายต่อพืช
D3
> 3.24
มากและการขาดแคลนน้าในแหล่งน้าต่ า งๆ
และน้าอุปโภค –บริโภคเข้าขั้นวิกฤต

ค่ำควำมเสี่ยง

 -1.99
-2.00 ถึง -2.99

1

-3.00 ถึง -3.99

3

 - 4.00

4

 - 0.99
-1.00 ถึง -1.49

1

-1.50 ถึง -1..99

3

 -2.00
> 1.00

4

0.68 - 1.00

2

0.34 - 0.67

3

0.00 - 0.33

4

 25
10 - 24

1

6-9

3

2

2

1

2

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น เพื่อติดตามและประเมินความแห้งแล้งจากดัชนีความ
แห้งแล้งรวม จากพื้นตัวแทน 3 ลุ่มน้า ประกอบ ลุ่มน้าแม่กลอง (มีพื้นที่เขต
ชลประทาน) ลุ่มน้ายม (พื้นที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่) และลุ่มน้าชี (พื้นที่เกิดความ
แห้ ง แล้ ง บ่ อ ยครั้ ง ) ให้ ค วามถู ก ต้อ งและแม่น ย าเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การลง
ตรวจสอบทางภาคสนาม เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นมาตรฐานสาหรับการติดตาม
ความแห้งแล้ง ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

วิธีกำรทดลอง
1. ทาการศึกษาค้นคว้า ตาราเอกสารและรายงานการวิจัย จากหน่ว ยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาดัชนีภัยความแห้งแล้งในประเทศไทย พร้อมทั้ง
คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลปริมาณน้าท่า กรมชลประทาน ข้อมูลแหล่งน้า พื้นที่ชลประทาน และ
การเกษตร ในพื้นที่ตัวแทน 3 ลุ่มน้า ประกอบด้วย ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม
และลุ่มน้าชี แสดงไว้ในรูปที่ 6
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ผลกำรทดลอง

รูปที่ 6 พื้นที่ทาการศึกษา
2. ค านวณค่ า ดั ช นี ค วามแห้ ง แล้ ง Palmer Drought Severity Index,
Standardized Precipitation Index, Moisture Available Index, Weekly
Stream flow และNormalized Differences Vegetation Index
3. จั ดสร้า งชั้นแผนที่ ในแต่ละดัชนีความแห้ งแล้งด้ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบราสเตอร์ที่ขนาดความละเอียด (Pixel) 250 เมตร
กาหนดค่าปัจจัยความเสี่ยงกับค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละดัชนี พร้อมทั้งพิจารณา
ขอบเขตของแหล่งน้าและพื้นที่ชลประทาน ทาการแบ่งชั้นความรุนแรงของ
ดัชนีความแห้งแล้งรวม แสดงไว้ในรูปที่ 7
4. ทาการซ้อนทับชั้นแผนที่ขอบเขตการปกครอง ในระดับตาบล ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ทราบถึง ระดับความรุนแรงของความแห้ง
แล้งในระดับต่างๆ ในพื้นที่ที่ศึกษา
5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลจากการคานวณจากดัชนีความแห้งแล้ง
ร่วมกับการลงสารวจภาคสนาม พร้อมทั้งตรวจวัดความชื้นของดินด้วยเครื่องมือ
วัดความชื้นในดิน Profile probe PR2 ที่ระดับความลึกเฉลี่ย 60 เซนติเมตร
ในรูปแบบ เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของน้า และทาการพิจารณาสภาพทั่วไปของ
พื้นที่ รวมถึงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากประชาชนในพื้นที่
6. วิเคราะห์ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา

จากการประมวลผลดัชนีความแห้งแล้งรวม ในรูปแบบแผนที่ดัชนีความแห้ง
แล้งรวม แบบรายสัป ดาห์ แสดงไว้ในรูป ที่ 8 ที่มีความยาวนานของข้ อ มู ล
จานวน 47 ปี ตั้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
สาหรับใช้ตรวจสอบทางภาคสนาม บริเวณลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายมและลุ่มน้าชี
ระหว่างช่วงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
จะอาศัยแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมในสัปดาห์ก่อนหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการลงพื้นที่สาหรับติดตามและประเมินความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น
จากแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมในสัปดาห์ที่ 22 และ23 ปีพ.ศ. 2556 ใน
รูปที่ 8 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม และลุ่มน้าชี มีสภาพ
ระดับ ปกติ (D0) พบระดับ ความแห้ งแล้งน้อ ย (D1) บริเวณ อ าเภอสวนผึ้ง
จั ง หวั ด ราชบุ รี ของลุ่ ม น้ าแม่ ก ลอง และบางบริ เ วณของจั ง หวั ด ขอนแก่ น
อุดรธานี กาฬสิน และร้อยเอ็ด เมื่อเปรียบเทียบการลงสารวจทางภาคสนาม
ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบว่า ในพื้นที่ที่มี
ระดับปกติ (D0) พืชพรรณเจริญเติบโตเป็นปกติ แหล่งน้าผิวดินมีปริมาณมาก
ส่วนระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) ความชื้นในดินต่า แหล่งน้าผิวดินเริ่มมีการ
แห้งขอด ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 9
ลุ่มน้าแม่กลอง สัปดาห์ที่ 22 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 16.80%

ลุ่มน้ายม สัปดาห์ที่ 23 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 14.26%

ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 23 ระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) ความชื้นของดิน 7.55%

รูปที่ 9 สภาพพื้นที่จากลงสารวจทางภาคสนามปี พ.ศ.2556

รูปที่ 7 ขั้นตอนการซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
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ลุ่มนำแม่กลอง

สัปดาห์ที่ 22 ปี 2556

สัปดาห์ที่ 24 ปี 2556

สัปดาห์ที่ 17 ปี 2557
ลุ่มนำยม

สัปดาห์ที่ 17 ปี 2558

สัปดาห์ที่ 19 ปี 2559

สัปดาห์ที่ 23 ปี 2556

สัปดาห์ที่ 27 ปี 2556

สัปดาห์ที่ 18 ปี 2557
ลุ่มนำชี

สัปดาห์ที่ 18 ปี 2558

สัปดาห์ที่ 19 ปี 2559

สัปดาห์ที่ 23 ปี 2556
ระดับควำมแห้งแล้ง

สัปดาห์ที่ 27 ปี 2556
ปกติ

สัปดาห์ที่ 19 ปี 2557
ความแห้งแล้งน้อย

สัปดาห์ที่ 18 ปี 2558
ความแห้งแล้งมาก

สัปดาห์ที่ 21 ปี 2559
ความแห้งแล้งมากสุด

รูปที่ 8 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้งรวมสัปดาห์ที่ลงสารวจทางภาคสนาม
จากแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมในสัปดาห์ที่ 24 และ27 ปีพ.ศ. 2556 ใน
รูปที่ 8 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม และลุ่มน้าชี มีสภาพ
ระดับ ปกติ (D0) และพบระดับ ความแห้ งแล้ งน้อ ย (D1) ในบริเวณจั ง หวั ด
ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสิน เมื่อเปรียบเทียบการลงสารวจทางภาคสนาม
ในช่วงวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ในพื้นที่ที่มีระดับ
ปกติ (D0) พืชพรรณเจริญเติบโตเป็นปกติ แหล่งน้าผิวดินมีปริมาณมาก ส่วน
ระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) เริ่มมีฝนตกในพื้นที่ ความชื้นในดินสูง แหล่งน้า
บนผิวดินเริ่มมีปริมาณมาก เกษตรกรเริ่มเพาะปลูก แสดงไว้ในรูปที่ 10

ลุ่มน้ายม สัปดาห์ที่ 27 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 16.06%

ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 27 ระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) ความชื้นของดิน 16.18%

ลุ่มน้าแม่กลอง สัปดาห์ที่ 24 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 16.50%

รูปที่ 10 สภาพพื้นทีจ่ ากลงสารวจทางภาคสนามปี พ.ศ.2556
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ลุ่มน้าแม่กลอง สัปดาห์ที่ 17 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 5.88%
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อาการเหี่ยวเฉา ใบเหลือง รวมทั้งบางส่วนยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้า แหล่งน้า
ผิวดินแห้งขอด แสดงไว้ในรูปที่ 13
ลุ่มน้าแม่กลอง สัปดาห์ที่ 17 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 9.02%

ลุ่มน้ายม สัปดาห์ที่ 18 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 9.92%

ลุ่มน้ายม สัปดาห์ที่ 18 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 9.58%

ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 19 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 6.88%

ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 18 ระดับปกติ (D0) ความชื้นของดิน 3.98%

รูปที่ 11 สภาพพื้นทีจ่ ากลงสารวจทางภาคสนามปี พ.ศ.2557
จากแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมในสัปดาห์ที่ 17, 18 และ19 ปีพ.ศ. 2557
ในรูปที่ 8 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม และลุ่มน้าชี มีสภาพ
ระดับปกติ (D0) เมื่อเปรียบเทียบการลงสารวจทางภาคสนาม ในช่วงวันที่ 23
เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว่า ในพื้นที่ที่มีระดับปกติ (D0) พืช
พรรณมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ แหล่งน้าผิวดินมีปริมาณมาก เริ่มมีฝนตกมาก
ในพื้นที่ เกษตรเริ่มเตรียมแปลงเพื่อทาการเพาะปลูก ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 11
จากแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมในสัปดาห์ที่ 17 และ18 ปีพ.ศ. 2558 ใน
รูปที่ 8 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม และลุ่มน้าชี มีสภาพ
ระดับปกติ (D0) เมื่อเปรียบเทียบการลงสารวจทางภาคสนาม ในช่วงวันที่ 23
เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบว่า ในพื้นที่ที่มีระดับปกติ (D0) พืช
พรรณจะมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ แหล่งน้าผิวดินมีปริมาณมาก มีฝนตกมาก
ในพื้นที่ ดินมีความชื้นสูง แสดงไว้ในรูปที่ 12
จากแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมในสัปดาห์ที่ 19 และ21 ปีพ.ศ. 2559 ใน
รูปที่ 8 พบระดับความแห้งแล้งในลุ่มน้าแม่กลองและลุ่มน้าชี 3 ระดับ คือระดับ
ปกติ (D0) ระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) และระดับความแห้งแล้งมาก (D2)
ส่วนลุ่มน้ายมพบระดับความแห้งแล้ง 4 ระดับคือ ระดับปกติ (D0) ระดับความ
แห้งแล้งน้อย (D1) ระดับความแห้งแล้งมาก (D2) และระดับความแห้งแล้งมาก
ที่ สุ ด (D3) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการลงส ารวจทางภาคสนาม ในช่ ว งวั น ที่ 6
พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ระดับความแห้งแล้ง น้อ ย
(D1) ในลุ่มน้าชี เริ่มมีฝนตกในพื้นที่ เกษตรกรเริ่มไถพรวนสาหรับเตรียมการ
เพาะปลูก ส่วนระดับความแห้งแล้งมาก (D2) ในลุ่มแม่กลองและลุ่มน้ายม พืชมี

รูปที่ 12 สภาพพื้นทีจ่ ากลงสารวจทางภาคสนามปี พ.ศ.2558
ลุ่มน้าแม่กลอง สัปดาห์ที่ 19 ระดับความแห้งแล้งมาก (D2) ความชืน้ ของดิน 2.31%

ลุ่มน้ายม สัปดาห์ที่ 19 ระดับความแห้งแล้งมาก (D2) ความชื้นของดิน 1.82%

ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 21 ระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) ความชื้นของดิน 9.08%

รูปที่ 13 สภาพพื้นทีจ่ ากลงสารวจทางภาคสนามปี พ.ศ.2559
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จากการตรวจความชื้นของดิน ด้ว ยเครื่อ งมือ วัดความชื้นในดิน Profile
probe PR2 ที่ระดับความลึกเฉลี่ย 60 เซนติเมตร ในรูปแบบ เปอร์เซ็นต์ โดย
ปริมาตรของน้า ในภาคสนามพบว่าค่าที่ ระดับปกติ (D0) ค่าความชื้นของดิน มี
ค่าระหว่าง 3.98 – 16.80% ระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) มีค่าความชื้นของ
ดินค่าระหว่าง 7.55 – 15.56% ระดับความแห้งแล้งมาก (D2) มีค่าความชื้น
ของดินค่าระหว่าง 1.82% - 2.31% เมื่อเปรียบกับแผนที่ดัชนีความแห้งแล้ง
รวมในสัปดาห์ที่ลงสารวจ พบว่าแผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมให้ความถูกต้อง
อยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 80 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 69 เปอร์เซ็นต์
ดังแสดงในตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 การเปรียบเทียบความถูกต้องจากภาคสนาม
ถูกต้อง

สารวจ

ถูกต้อง

สารวจ

ถูกต้อง

1/2559

สารวจ

1/2558

ถูกต้อง

1/2557

สารวจ

2/2556

ถูกต้อง

ลุ่มน้าแม่กลอง
ลุ่มน้ายม
ลุ่มน้าชี
รวม
ความถูกต้อง (%)

1/2556

สารวจ

ครั้งที/่ ปี
ลุ่มนำ

4
7
4

2
5
2

2
6
10

2
6
4

3
5
4

3
4
4

4
4
4

4
4
1

3
4
6

1
4
3

15 9
60.0

18 12
66.7

12

10
83.3

12 9
75.0

13 8
61.5

สาเหตุความคลาดเคลื่อนของผลการคานวณดัชนีความแห้งแล้งรวมกับการ
ตรวจสอบทางภาคสนาม ระดับที่เห็นได้ชัดเจนคือ ระดับปกติ (D0) และระดับ
ความแห้ ง แล้ ง น้ อ ย (D1) ที่ มี ก ารคาบเกี่ ย วกั น ของความชื้ น เป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มในพื้นที่ภายหลังการเก็บข้อมูลภาคสนามใน
สัปดาห์ดังกล่าว ส่วนระดับ ความแห้งแล้งมาก (D2) แสดงผลเห็นชัดเจน โดย
พืชมีอาการเหี่ยวเฉา ใบเหลือง และยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้า แหล่งน้าผิวดิน
แห้งขอด ดินมีความชื้นต่า
รูปที่ 14 เป็นตัวอย่างพื้นที่ ที่เกิดความคลาดเคลื่อน บริเวณ ต.บ้านหว้า อ.
เมือง จ.ขอนแก่น สัปดาห์ที่ 27 ปีพ.ศ. 2556 แผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวม
แสดงระดับความแห้งแล้งน้อย (D1) จากการตรวจสอบทางภาคสนาม พบว่า
สภาพพื้นมีฝนตกลงมามาก ความชื้นของดินสูง แหล่งน้าผิวดินมีปริมาณมาก
เกษตรเริ่มทาการเพาะปลูก และที่ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี
สัปดาห์ที่ 18 ปีพ.ศ. 2558 แผนที่ดัชนีความแห้งแล้งรวมแสดงระดับปกติ (D0)
เมื่อตรวจสอบทางภาคสนาม พบว่า พืชมีอาการเหี่ยวเฉา ใบเหลืองและยืนต้น
ตาย ดินมีความชื้นต่า
ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 27 ปีพ.ศ. 2556 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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ลุ่มน้าชี สัปดาห์ที่ 18 ปีพ.ศ. 2558 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี

รูปที่ 14 คลาดเคลื่อนของพื้นที่จากลงสารวจทางภาคสนาม

สรุปผล
การติดตามความแห้ งแล้ง จากแผนที่ ดัช นี ความแห้ ง แล้ ง ร่ ว มกับ การลง
ตรวจสอบทางภาคสนาม พบว่าให้ความถูกต้องอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 80
เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเฉลี่ยเป็น ร้อยละ 69 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามดัชนีความ
แห้งแล้งรวมได้ถูกสอบเทียบในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่ง
พบความแห้งแล้งของพื้นที่อยู่ในระดับปกติ (D0) ระดับแห้งแล้งน้อย (D1) และ
ระดับแห้งแล้งมาก (D2) ซึ่งในภาคสนามยังไม่ได้สามารถตรวจสอบระดับแห้ง
แล้งมากที่สุด (D3) ทาให้ยังไม่สามารถทดสอบความแม่นยาของดัชนีความแห้ง
แล้งรวมให้ถูกต้องมากขึ้นได้ เนื่องจากการสอบเทียบนั้นต้องทาการทดสอบ
ความแห้ งแล้งในทุกระดับ ตั้ง D0 ถึ ง D3 แต่สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการ
ติดตามความแห้ งแล้งในรูป แบบรายสัป ดาห์ ใกล้เคีย งระยะเวลาจริ ง (Real
Time) สาหรับ วางแผนและรับ มือ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งที่ จ ะเกิดขึ้น ใน
อนาคตได้
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