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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและบ่งชี้ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ งทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มนา้ สาขาของลุ่มนา้
สะแกกรัง ด้ วยการใช้ ดัชนีนา้ ฝนมาตรฐาน (SPI) และดัชนีความแห้ งแล้ งทางอุตุนิยมวิทยา (D) โดยใช้ ข้อมูลปริมาณนา้ ฝนระหว่างปี พ.ศ. 25282557 จากสถานีตรวจวัดนา้ ฝน จานวน 8 สถานีตรวจวัดทั้งในและนอกพื้นที่ลุ่มนา้ 2) เปรียบเทียบผลการศึกษากับผลการวิเคราะห์ความแห้ ง
แล้ งของกรมทรัพยากรนา้ ผลการศึกษาพบว่ า พื้นที่ลุ่มนา้ สะแกกรังประสบสภาวะความแห้ งแล้ งในระดับน้ อยถึงปานกลาง โดยมีค่าดัชนี
SPI อยู่ระหว่าง -0.45 ถึง -1.41 และดัชนี D อยู่ระหว่าง -11.75 ถึง -26.62 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับผลการวิเคราะห์ความ
แห้ งแล้ งของกรมทรัพยากรนา้ พบว่าการบ่งชี้ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ งด้ วยดัชนี SPI มีค่าที่สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ความ
แห้ งแล้ งของกรมทรัพยากรนา้ มากกว่าการบ่งชี้ด้วยค่าดัชนี D โดยดัชนี SPI มีค่าเฉลี่ยของร้ อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute
Percentage Error : MAPE) เท่ากับ 20.83 % และดัชนี D มีค่า MAPE เท่ากับ 29.17 % ซึ่งจากผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่า ค่าดัชนี SPI มี
ความเหมาะสมเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ งในระดับพื้นที่ ลุ่มนา้ รวมทั้งเพื่อใช้ ในการคาดการณ์ระดับความรุนแรงของ
ความแห้ งแล้ ง กรณีท่มี ีการพยากรณ์ปริมาณนา้ ฝนที่แม่นยา
คาสัญคัญ: ความแห้ งแล้ งทางอุตุนิยมวิทยา ดัชนีนา้ ฝนมาตรฐาน ดัชนีความแห้ งแล้ งทางอุตุนิยมวิทยา ลุ่มนา้ สะแกกรัง
Abstract
The objectives of this research were 1) to study and indicate the severity levels of meteorological drought in the sub-basins
of the Sakea Krang River basin using the Standardized Precipitation Index (SPI) and the Meteorological Drought Index (D).
Rainfall data between 1985 and 2014 from eight rain gauge stations were used in this study. 2) to compare the severity levels
of drought from this study with those indicated by the Department of Water Resources. The SPI and D index from this study
were between -0.45 and -1.41 and between -11.75 and -26.62, respectively that indicated the severity levels of drought in
the Sakea Krang River basin were between mild drought and moderate drought. Comparison between study results and the
severity levels analyzed by the Department of Water Resources, SPI index showed the severity levels more agreeable with MAPE
of 20.83% than those indicated by D index with MAPE of 29.17%. The results from this study, therefore, illustrated that SPI
index is appropriate to be used for drought severity level analysis in level of watershed area. Beside, this index can be applied for
drought severity level prediction when accurate rainfall data prediction is available.
Keywords: Meteorological drought, The Standardized Precipitation Index, The Meteorological Drought Index,
The Sakae Krang River basin
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และเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ ง
ด้ ว ยค่ า ดั ช นี น้า ฝนมาตรฐาน (The Standardized
ปั ญหาความแห้ งแล้ งเป็ นภัยธรรมชาติท่ีสร้ างความ Precipitation Index: SPI) และดัชนีความแห้ งแล้ งทาง
เสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและวิถี ชีวิต อุตุนิยมวิทยา (The Meteorological Drought Index: D) กับ
ของประชาชนที่สาคัญของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ งของ
ประเทศไทยได้ ป ระสบกั บ ปั ญ หาความแห้ งแล้ ง เป็ น กรมทรั พ ยากรน้า เพื่ อ เป็ นแนวทางหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่
ประจ าทุ ก ปี จากสถิ ติ ค วามเสี ย หายจากภั ย แล้ งของ เหมาะสมในการวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2532-2556 พบว่า มี คาดการณ์เพื่ อ การบริหารจัดการทรั พยากรน้า และการ
จังหวัดที่ประสบภัยแล้ งอยู่ระหว่ าง 29-72 จังหวัด แก้ ไขปั ญหาความแห้ งแล้ งในพื้นที่ได้ อย่ างเหมาะสม มี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2548 ได้ เกิดภัยแล้ งที่ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
รุนแรงและมีมูลค่าความเสียหาย มากที่สดุ โดยมีจังหวัด
เครื่องมือและระเบียบวิธีวิจยั
ที่ประสบภัยแล้ งมากถึง 71 จังหวัด และมีมูลค่าความ
เสียหายสูงถึง 7,565.9 ล้ านบาท (กรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 2558)
1. พื้ นที่ในการศึกษาวิจยั
ลุ่มน้าสะแกกรังเป็ น 1 ใน 25 ลุ่ มน้าหลักของ
พื้ นที่ ลุ่ ม น้ า สะแกกรั ง ตั้ ง อยู่ ท างตอนกลางของ
ประเทศไทยที่ประสบกับปั ญหาความแห้ งแล้ ง มาอย่ าง ประเทศไทย มีพ้ ืนที่ลุ่มนา้ รวมทั้งสิ้น 5,055.88 ตร.กม.
ต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์โดยกรมทรัพยากรนา้ (2551, พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้ แก่ อุทยั ธานี
น. 57) พบว่าลุ่มนา้ สะแกกรังมีระดับความรุนแรงในการ นครสวรรค์ และกาแพงเพชร ลักษณะลุ่มนา้ วางตัวตาม
ขาดแคลนนา้ มากที่สดุ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเพื่อ แนวตะวั น ตก–ตะวั น ออก ระหว่ า งเส้ น รุ้ ง ที่ 14 o 25'
ป้ องกันปัญหาความแห้ งแล้ ง ก็จะสร้ างความเสียหายและ เหนือ ถึงเส้ นรุ้งที่ 15o 08' เหนือ และเส้ นแวงที่ 99o 05'
ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เป็ นอย่างมาก
ตะวันออก ถึงเส้ นแวง ที่ 100o 05' ตะวันออก ทิศเหนือ
การวิเคราะห์ และคาดการณ์ระดับความรุนแรงของ ของลุ่มน้าติดกับลุ่มนา้ ปิ ง ทิศใต้ ติดกับลุ่มนา้ ท่าจีน ทิศ
ความแห้ งแล้ ง เป็ นสิ่งที่สาคัญซึ่งสามารถนาไปวางแผน ตะวันตกติดกับ ลุ่มนา้ แม่กลอง และทิศตะวันออกติดกับ
ป้ องกัน ลดผลกระทบและความเสียหาย อย่ างไรก็ตาม ลุ่มน้าเจ้ าพระยา ลุ่มน้าสะแกกรังประกอบไปด้ วยลุ่มน้า
การศึกษาเพื่อบ่งชี้ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ ง สาขา จานวน 4 ลุ่มน้าสาขา ได้ แก่ นา้ แม่ วงก์ คลองโพธิ์
ยังคงมีอยู่น้อย ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้ ทาการวิเคราะห์ ห้ วยทับเสลา และแม่นา้ สะแกกรังตอนล่าง แสดงดังรูปที่ 1
บทนา

รูปที่ 1 ลุ่มนา้ สะแกกรังและลุ่มนา้ สาขา
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน
ข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนในระหว่างปี พ.ศ.25282557 (คาบ 30 ปี ) จากกรมชลประทาน
2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์
ข้อมูล
2.2.1 โปรแกรม HEC-4
Monthly
Streamflow Simulation ส าหรั บ การต่ อ ขยายข้ อ มู ล
ปริมาณนา้ ฝน
2.2.2 โ ป รแ กร ม SPI_SL_6 ส า ห รั บ กา ร
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ งด้ วยดัชนี
นา้ ฝนมาตรฐาน (SPI)
2.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel สาหรับการ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ งด้ วยดัชนี
ความแห้ งแล้ งทางอุตนุ ิยมวิทยา (D)

3. การรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้ มูลน้ าฝน
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ปริ ม าณน้ า ฝน
ตรวจสอบความเพี ยงพอของจานวนสถานีวัดนา้ ฝน ต่ อ
ขยายข้ อมูล ปริมาณน้า ฝน ทดสอบความน่ า เชื่อถือ ของ
ข้ อมูลปริมาณนา้ ฝน และหาปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยในแต่ละ
พื้นที่ล่มุ นา้ สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝน
เก็บรวบรวมข้ อมูลปริมาณน้าฝนจากสถานีวัด
นา้ ฝนของกรมชลประทานที่มขี ้ อมูลครบถ้ วนและต่อเนื่อง
ในพื้นที่ลุ่มนา้ สะแกกรัง จานวน 5 สถานี และนอกพื้นที่
ลุ่มน้า สะแกกรัง จ านวน 3 สถานี รวมทั้ง สิ้น 8 สถานี
เพื่ อ หาปริ ม าณน้า ฝนเฉลี่ ย ในแต่ ล ะพื้ นที่ ลุ่ ม น้า สาขา
แสดงดังรูปที่ 2 และตารางที่ 1

รูปที่ 2 สถานีวัดนา้ ฝนที่ใช้ ในการศึกษา
ตารางที่ 1 รายละเอียดสถานีวัดนา้ ฝนที่ใช้ ในการศึกษา
สถานี
ลุ่มนา้
ตาแหน่งพิกดั ที่ต้งั สถานี
C.2
เจ้ าพระยา
N 15-40-14
E 100-07-34
Ct.2A
สะแกกรัง
N 15-24-38
E 100-03-27
Ct.4
สะแกกรัง
N 15-47-09
E 99-40-42
Ct.5A
สะแกกรัง
N 15-55-41
E 99-30-11
Ct.7
สะแกกรัง
N 15-38-25
E 99-32-25
Ct.9
สะแกกรัง
N 15-31-06
E 99-29-01
C.30
ท่าจีน
N 15-20-59
E 99-32-02
P.47
ปิ ง
N 16-19-48
E 99-15-29
ที่มา: กรมชลประทาน (2557)

ช่วงสถิติปีข้ อมูล
พ.ศ. 2540 – 2557
พ.ศ. 2545 – 2557
พ.ศ. 2518 – 2557
พ.ศ. 2513 – 2557
พ.ศ. 2518 – 2557
พ.ศ. 2548 – 2557
พ.ศ. 2526 – 2557
พ.ศ. 2527 – 2557

จานวนปี ข้ อมูล
18 ปี
13 ปี
40 ปี
45 ปี
40 ปี
10 ปี
32 ปี
31 ปี
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3.2 การตรวจสอบความเพี ย งพอของจ านวน
สถานีวดั น้ าฝน
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้า ฝนที่ถู ก ต้ อ งและ
สามารถใช้ เป็ นตัวแทนของปริมาณน้าฝนในพื้นที่อย่ าง
แท้ จริงจึงจาเป็ นต้ องตรวจสอบความเพียงพอของจานวน
C
N =  v 
 

โดยที่

N
Cv



P

2

(1)

คือ จานวนสถานีวัดนา้ ฝนที่เหมาะสม
คือ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของปริมาณนา้ ฝน จานวน m สถานี
คือ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ในการประมาณการจากปริมาณฝนเฉลี่ย
กาหนดให้  = 10% ตามคาแนะนาขององค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลก
(Subramanya, 2008)
Cv =

โดยที่

100 m 1
P

(2)

คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้ อมูลปริมาณฝน จานวน m สถานี
คือ ปริมาณฝนเฉลี่ยจากข้ อมูลปริมาณฝน จานวน m สถานี
m

 m1 
Pi

สถานีวัดนา้ ฝนในพื้นที่ศึกษา โดย Cv method ซึ่งเป็ น
วิธกี ารที่เหมาะสมกับพื้นที่ท่มี ีลักษณะเป็ นพื้นที่ลุ่มนา้ มี
ที่มาจากสมการ (กีรติ ลีวัจนกุล, 2543)

 p

i

2

 p

1

m 1

(3)

คือ ปริมาณฝนที่วัดได้ จากสถานีท่ี i โดยที่ i = 1, 2, 3,……,m

3.3 การต่อขยายข้อมูลปริมาณน้ าฝน
เนื่องจากข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนมีจานวนปี ข้ อมูลที่
ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่ มีจานวนปี ข้ อมูลมากกว่ า 30 ปี
อย่างไรก็ตามสถานี C.2, Ct.2A และ Ct.9 พบข้ อมูล
น้ อยกว่า 30 ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
จึงจาเป็ นต้ องทาการต่อขยายข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนของทั้ง
3 สถานี ให้ มีจานวนปี ข้ อมู ล เท่ ากับ 30 ปี โดยการใช้
โปรมแกรม HEC-4 Monthly Streamflow Simulation
ซึ่งพัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center (US
Army Corps of Engineers-HEC, 1971) ก่อนนาข้ อมูล
ไปวิเคราะห์ต่อไป

3.4 การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณ
น้ าฝน
ความไม่ แน่ น อนของข้ อมูล ปริม าณน้าฝนอาจ
เกิดขึ้นได้ จากหลายปั จจัย ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ต้ัง
ของสถานีวัดนา้ ฝน การเปลี่ยนชนิดเครื่องวัดนา้ ฝน การ
เก็บข้ อมูลนา้ ฝนที่ไม่ถูกต้ อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมรอบสถานีวัดนา้ ฝน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้ อง
ทาการทดสอบความน่ าเชื่อถือรวมทั้งการปรับแก้ ข้อมูล
ปริมาณนา้ ฝนหากไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ รวมทั้งการ
ตรวจสอบกับข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในพื้ นที่ศึกษา ซึ่ง ในการศึกษานี้ ได้ ใช้ วิธีเส้ นโค้ งทับทวี
(Double Mass Curve Method) (Searcy & Hardison,

127

Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(3)

1960) ในการทดสอบ เพื่อให้ ข้อมูลปริมาณนา้ ฝนในแต่
ละสถานี มีคุ ณ ภาพเพี ย งพอก่ อนน าข้ อมู ล ไปวิ เ คราะห์
ต่อไป
3.5 การหาปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่ ละพื้ นที่ ลุ่ม
น้ าสาขา
การหาปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ลุ่มนา้
สาขามีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าปริมาณนา้ ฝนที่เป็ นตัวแทน
ของปริ ม าณฝนที่ ต กกระจายอยู่ ท่ั ว พื้ นที่ เพื่ อ ให้ เป็ น
ตัวแทนของปริมาณนา้ ฝนในแต่ละพื้นที่ลุ่มนา้ สาขาที่จะ
นาไปวิเคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป โดยทั่วไปนิยมใช้ 3 วิธี
ได้ แก่ วิธเี ฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ วิธที สิ เสน และวิธเี ส้ นชั้น
นา้ ฝน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาเลือกใช้ วิธีทิสเสน
เนื่องจากมีหลักการที่ดีกว่าวิธเี ฉลี่ยทางคณิตศาสตร์และ

SPI =
โดยที่

X ij

X im



เป็ นวิ ธีท่ีนิ ยมใช้ กัน มากที่สุด (นิ ตยา หวั ง วงศ์ วิ โ รจน์ ,
2551)
4. การวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้ง
4.1 ดั ช นี ป ริ ม า ณ น้ า ฝ น ม า ต ร ฐ า น (The
Standardized Precipitation Index: SPI) เป็ นดัชนีท่ใี ช้
ปริมาณนา้ ฝนเป็ นหลักในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง
ของความแห้ งแล้ ง ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นหลาย
ช่วงเวลา ได้ แก่ 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 เดือน
(McKee, Doesken, & Kleist, 1993) ซึ่งในการศึกษา
ในครั้งนี้กาหนดให้ มีการวิเคราะห์ในช่วงเวลา 12 เดือน
เพื่อการวิเคราะห์เป็ นรายปี ในปี พ.ศ. 2557 โดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPI_SL_6 ที่จัดทาและเผยแพร่โดย
National Drought Mitigation Center ซึ่งมีท่ีมาจาก
สมการ (วรนุช จันทร์สรุ ิย์, 2551)

X ij  X im

(4)



คือ ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยรายเดือนของสถานีท่ตี ้ องการวิเคราะห์
คือ ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยรายเดือนของทุกสถานีท่นี ามาศึกษา
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 ดั ช นี ค วามแห้ งแล้ งทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (The
Meteorological Drought Index: D) เป็ นดัชนีท่ี Kerang
Li ได้ พัฒนาและใช้ ในการศึกษาและจาแนกความแห้ ง
แล้ งทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศจีน (Li, 2000) ซึ่งใช้
ปริ ม าณน้ า ฝนเป็ นข้ อมู ล หลั ก ในการวิ เ คราะห์ โดย

พิจารณาจากผลต่ างจากค่ าปกติของปริมาณน้าฝนเป็ น
รายเดือน ซึ่งคานวณดัชนี D ได้ จากสมการ (5) ทั้งนี้ใน
การศึกษานี้ได้ ประยุกต์นามาใช้ วิเคราะห์ ระดับความแห้ ง
แล้ งเป็ นรายปี ในปี พ.ศ 2557 มาจากสมการ (เทวินทร์
โจมทา, 2550)

PP
  100
D  
P



โดยที่

(5)

D = ค่าดัชนีวัดความแห้ งแล้ งทางอุตนุ ิยมวิทยา
P = ปริมาณนา้ ฝนรายปี
P = ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยรายปี คาบ 30 ปี

4.3 การวิเคราะห์ความแห้ งแล้ งของกรมทรัพยากร
น้า ซึ่ งใช้ การบูร ณาการผลการวิ เคราะห์ ความแห้ งแล้ ง
จาก 3 หน่วยงานที่ได้ ทาการวิเคราะห์ความแห้ งแล้ ง แล้ ว

จึงนามาซ้ อนทับกันเป็ นแผนที่แสดงระดับความรุนแรงใน
การเกิดความแห้ งแล้ งใน 25 ลุ่มนา้ หลักของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2557 โดยเงื่อนไขของข้ อมูลในการวิเคราะห์
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สร้ างแผนที่เสี่ยงภัยแล้ งของหน่ วยงานต่ างๆ พิ จารณา
จาก
4.3.1 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น โดยการแบ่ ง พื้ นที่
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ประกอบด้ วยพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ งสูง
และพื้ นที่เสี่ยงภัยแล้ งปานกลาง โดยใช้ ลักษณะของดิน
และการใช้ ท่ดี นิ เป็ นเกณฑ์หลักในการจาแนก
4.3.2 กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
โดยการแบ่ งพื้ นที่ตามการสารวจสถานการณ์ภั ยแล้ ง ที่
เกิดขึ้นจริงในพื้ นที่ ซึ่งได้ แบ่งพื้นที่ตามความถี่ของการ
เกิดภัยแล้ งจาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ เกิดภัยแล้ ง 1 ครั้ง
เกิดภัยแล้ ง 2 ครั้ง และเกิดภัยแล้ ง 3 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ.
2555-2557
4.3.3 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยการจัดแบ่งพื้นที่


MAPE =

โดยที่

จาแนกตามดัชนีความแตกต่างของความชื้น จากภาพถ่าย
ดาวเทียมช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557
5. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความแห้ งแล้ ง ระหว่ าง
การใช้ ดัชนีนา้ ฝนมาตรฐาน (SPI) และดัชนีความแห้ งแล้ ง
ทางอุตุนิยมวิทยา (D) กับผลการวิเคราะห์ความแห้ งแล้ ง
ของกรมทรัพยากรนา้ จากค่านา้ หนักตามลักษณะความ
แห้ งแล้ ง จากตารางที่ 2 ด้ วยค่ าเฉลี่ยของร้ อยละความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error:
MAPE) ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ในการวั ด ความแม่ น ย า โดย
คานวณออกมาเป็ นค่าร้ อยละของความคลาดเคลื่อน หาก
ค่าที่คานวณได้ มคี ่าที่ต่าแสดงว่ามีความถูกต้ องแม่นยาสูง
ซึ่งมีท่มี าจากสมการ (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2557)

X t  Ft
 100
Xt
n

(6)

X t = ค่านา้ หนักความแห้ งแล้ งในลุ่มนา้ สาขา t (กรมทรัพยากรนา้ )
Ft = ค่านา้ หนักความแห้ งแล้ งในลุ่มนา้ สาขา t (ดัชนี SPI หรือ D)
n = จานวนลุ่มนา้ สาขา

ทั้งนี้ทาการแบ่งระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ ง
ที่บ่งชี้ด้วยค่าดัชนี SPI ค่าดัชนี D และของกรมทรัพยากร

นา้ ในรูปของลักษณะความแห้ งแล้ งและค่านา้ หนัก เพื่อ
วิเคราะห์ค่า MAPE แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การแบ่งระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ งแล้ งที่บ่งชี้ด้วยค่าดัชนี SPI และค่าดัชนี D
กรมทรัพยากรนา้
ลักษณะความแห้งแล้ง
ค่าดัชนี SPI
ค่าดัชนี D
ไม่แห้ งแล้ ง
0.01 to > 2.00
>1
ไม่แห้ งแล้ ง
แห้ งแล้ งน้ อย
-0.99 to 0.00
-1 to -25%
แห้ งแล้ งน้ อย
แห้ งแล้ งปานกลาง
-1.00 to -1.49
-26 to -50%
แห้ งแล้ งปานกลาง
แห้ งแล้ งมาก
-1.50 to -1.99
-51 to -80%
แห้ งแล้ งมาก
แห้ งแล้ งมากที่สดุ
< -2.00
<-80%
ปรับปรุงจาก (เทวินทร์ โจมทา, 2550; World Meteorological Organization, 2012; Makee et al., 1993)

ค่าน้ าหนัก
1
2
3
4
5
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ผลการวิจยั
1. การตรวจสอบความเพียงพอของจานวนสถานี
วัดน้ าฝน

129

ตรวจสอบความเพี ยงพอของจานวนสถานีวัดน้าฝน
โดย Cv method พบว่า จานวนสถานีท่เี พียงพอต่อการนา
ข้ อมู ล ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ท่ีเ หมาะสมในพื้ นที่ลุ่ ม น้า
สะแกกรั ง เท่ า กั บ 1
สถานี จากสมการ
(1)
2

9.50 
N = 
= 0.9 (1 สถานี)
 10 

ดังนั้น สถานีวัดน้าฝนจานวน 5 สถานีในพื้ นที่ลุ่มน้า
สะแกกรั ง และอีก 3 สถานี ข้ า งเคี ยง นอกพื้ นที่ ลุ่ ม น้า
รวมจานวน 8 สถานี จึงเพียงพอสาหรับการศึกษาในครั้งนี้
2. การต่ อขยายและการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลปริมาณน้ าฝน
ทาการต่อขยายข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนของสถานี Ct.9,
Ct.2A และ C.2 ซึ่งมีจานวนปี ข้ อมูลเท่ากับ 10 ปี , 13 ปี
และ 18 ปี ตามลาดับ ให้ มีจานวนปี ข้ อมูลเท่ากับ 30 ปี
โดยใช้ โปรมแกรม HEC-4 ในการต่อขยาย ผลการศึกษา
ด้ วย Double Mass Curve Method พบว่า ข้ อมูลปริมาณ
นา้ ฝนของทั้ง 3 สถานี ที่ได้ รับการต่ อขยายนั้น มีความ
ต่ อ เนื่ อ งเป็ นเนื้ อเดี ย วกั น มี คุ ณ ภาพและน่ า เชื่ อ ถื อ
สามารถนาข้ อมูลไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ผล
การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนของ

ทั้ง 8 สถานี ด้ วย Double Mass Curve Method พบว่า
ข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนของทั้ง 8 สถานี มีลักษณะเส้ นกราฟ
เป็ นเส้ นตรงเพียงเส้ นเดียวและมีความลาดชันคงที่ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ระหว่ าง 0.99820.9998 หรือ 99.82%-99.98% แสดงดังรูปที่ 3 และ
เ มื่ อ ท ด ส อ บ กั บ ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ น้ า ฝ น ข อ ง ส ถ า นี
อุตนุ ิยมวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีค่า R2 เท่ากับ
0.9991 หรือ 99.91% แสดงดังรูปที่ 4 ทั้งนี้ หากค่า
R2 มีค่ามากกว่ า 0.90 หรือ 90% จัดเป็ นข้ อมูลที่มีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูง (กรมชลประทาน, 2555)
ดังนั้นข้ อมูลปริมาณน้าฝนที่นามาใช้ ในการศึกษาครั้งนี้
จึงเป็ นข้ อมูลที่มคี ุณภาพและเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องทาการ
ปรับแก้ ข้อมูลก่อนนาไปใช้ แต่อย่างใด
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รูปที่ 3 ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนในแต่ละสถานีวัดนา้ ฝน

รูปที่ 4 ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลปริมาณนา้ ฝนของกรมอุตุนยิ มวิทยากับกรมชลประทาน

3. การวิเคราะห์ความแห้งแล้ง
3.1 วิเ คราะห์ ร ะดับความรุน แรงในการเกิด ความ
แห้ งแล้ ง ในปี พ.ศ.2557 โดยการใช้ ดชั นี SPI
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พื้ นที่ ลุ่ ม น้ า สะแกกรั ง
ประสบสภาวะความแห้ งแล้ ง ในระดับน้ อยถึงปานกลาง
ซึ่ง หากพิ จ ารณาเป็ นรายพื้ นที่ลุ่ ม น้า สาขาพบว่ า ลุ่มน้า
สาขาแม่ น้า สะแกกรัง ตอนล่ า ง และน้าแม่ ว งก์ ประสบ

สภาวะความ แห้ งแล้ งในระดับปานกลาง ส่วนพื้นที่ลุ่ม
นา้ สาขาคลองโพธิ์และห้ วยทับเสลา ประสบสภาวะความ
แห้ งแล้ งในระดับน้ อย โดยมีค่าดัชนี SPI เท่ากับ -1.41,
-1.11, -0.98 และ -0.45 ตามลาดับ แสดงดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ งแล้ งที่บ่งชี้ด้วยค่าดัชนี SPI และค่าดัชนี D
พื้ นที่ล่มุ น้ าสาขา
ค่าดัชนี SPI
นา้ แม่วงก์
-1.11
คลองโพธิ์
-0.98
ห้ วยทับเสลา
-0.45
แม่นา้ สะแกกรังตอนล่าง
-1.41

3.2 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความ
แห้ งแล้ ง ในปี พ.ศ.2557 โดยการใช้ ดชั นี D
ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ลุ่มนา้ สะแกกรังใน
ภาพรวมประสบสภาวะความแห้ งแล้ งในระดับน้ อยถึง
ปานกลาง ซึ่งหากพิ จารณาเป็ นรายพื้ นที่ลุ่มน้าสาขา
พบว่า ลุ่มนา้ สาขานา้ แม่วงก์ ประสบสภาวะความแห้ ง
แล้ ง ในระดับ ปานกลาง ส่ ว นพื้ นที่ลุ่ มน้า สาขาแม่ น้า
สะแกกรั ง ตอนล่ า ง คลองโพธิ์ และห้ วยทั บ เสลา
ประสบสภาวะความแห้ งแล้ ง ในระดับน้ อย โดยมีค่า
ดัชนี D เท่ากับ -26.62, -22.21, -19.17 และ 11.75 ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 3
4. การเปรี ยบเที ยบผลการวิ เ คราะห์ระดับ ความ
แห้งแล้งกับผลการวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรน้ า

ค่าดัชนี D
-26.62
-19.17
-11.75
-22.21

จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ระดับความ
แห้ งแล้ งเมื่อทาการวิเคราะห์ด้วยดัชนี SPI และดัชนี
D กับผลการวิเคราะห์ ระดับความแห้ งแล้ ง ของกรม
ทรัพยากรนา้ ซึ่งบูรณาการผลการวิเคราะห์ความแห้ ง
แล้ งจาก 3 หน่ วยงาน โดยได้ แบ่งระดับความรุนแรง
ในการเกิดความแห้ ง แล้ งออกเป็ น 4 ระดับ คือ ไม่
แห้ งแล้ ง แห้ งแล้ งน้ อย แห้ งแล้ งปานกลาง และแห้ ง
แล้ งมาก โดยผลการวิเคราะห์ระดับความแห้ งแล้ งของ
กรมทรัพยากรนา้ พบว่า ในปี พ.ศ.2557 ลุ่มนา้ สาขา
คลองโพธิ์ และแม่ น้า สะแกกรั ง ตอนล่ า ง ประสบ
สภาวะความแห้ งแล้ งในระดับปานกลาง ส่วนพื้นที่ลุ่ม
น้าสาขาน้าแม่ วงก์ และห้ วยทับเสลา ประสบสภาวะ
ความแห้ ง แล้ ง ในระดับน้ อย แสดงเป็ นแผนที่ระดับ
ความแห้ งแล้ ง ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบผลการศึกษาระดับความแห้ งแล้ งกับการวิเคราะห์ความแห้ งแล้ งของกรมทรัพยากรนา้

จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ ดัชนี SPI ในการ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ งแล้ ง กับ
ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ ง
แล้ ง ของกรมทรัพยากรน้าพบว่ า มีลุ่มนา้ สาขาที่มีระดับ
ความรุ น แรงในการเกิด ความแห้ งแล้ ง สอดคล้ อ งกั น
จานวน 2 พื้นที่ลุ่มนา้ สาขา จากพื้นที่ลุ่มนา้ สาขาทั้งหมด
จานวน 4 ลุ่มนา้ สาขา ได้ แก่ ลุ่มนา้ สาขาแม่นา้ สะแกกรัง
ตอนล่ า ง และห้ ว ยทับเสลา โดยมีค่ า เฉลี่ ย ของร้ อ ยละ
ความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage
Error : MAPE) เท่ากับ 20.83 % หรือมีค่าความ
ถูกต้ องสัมพันธ์กัน 79.17%ส่วนการใช้ ดัชนี D ในการ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ งแล้ ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการ
เกิดความแห้ งแล้ งของกรมทรัพยากรนา้ พบว่า มีลุ่มนา้
สาขาที่มี ร ะดั บความรุ น แรงในการเกิด ความแห้ งแล้ ง

สอดคล้ องกัน จานวน 1 พื้ นที่ลุ่มนา้ สาขา จาก 4 พื้นที่
ลุ่ ม น้า สาขา ได้ แ ก่ ลุ่ ม น้า สาขาห้ วยทับ เสลา โดยมี ค่ า
MAPE เท่ากับ 29.17 % หรือมีค่าความถูกต้ องสัมพันธ์
กัน 70.83 % แสดงเป็ นแผนที่ระดับความแห้ งแล้ ง ดัง
รูปที่ 5
อภิปรายผล
การวิ เ คราะห์ ค วามแห้ ง แล้ ง ทางอุตุนิ ย มวิ ทยาด้ ว ย
ดัชนี SPI และดัชนี D ซึ่งใช้ ปริมาณนา้ ฝนเป็ นตัวแปร
หลักในการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า ผล
การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ งแล้ ง
โดยทั้งสองดัชนีพบว่า มีค่าสอดคล้ องกัน จานวน 3 พื้นที่
ลุ่มนา้ สาขา จาก 4 พื้ นที่ลุ่มน้าสาขา ได้ แก่ พื้นที่ลุ่มน้า
สาขาน้าแม่ ว งก์ ประสบสภาวะความแห้ ง แล้ งในระดับ
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ปานกลาง ส่ วนพื้ นที่ลุ่มน้า สาขาคลองโพธิ์และห้ วยทับ
เสลา ประสบสภาวะความแห้ งแล้ งในระดับน้ อย อย่างไร
ก็ตามเมื่อ เปรีย บเทียบกับผลการวิ เคราะห์ ร ะดับความ
รุนแรงในการเกิด ความแห้ งแล้ ง ของกรมทรัพยากรน้า
ซึ่งใช้ การบูรณาการผลการวิเคราะห์ ความแห้ งแล้ งจาก
หลายหน่ วยงาน โดยใช้ ตั ว แปรในการ วิ เ คราะห์
หลากหลายตัวแปรนั้น พบว่ า การใช้ ดัชนี SPI ให้ ค่าที่
สอดคล้ องกัน ในเชิง พื้ นที่แ ละทางสถิติ มากกว่ า ผลการ
วิเคราะห์ด้วยดัชนี D โดยผลการวิเคราะห์ความรุนแรงใน
การเกิดความแห้ งแล้ งด้ วยค่าดัชนี SPI มีความสอดคล้ อง
กับผลการวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรนา้ จานวน 2 พื้นที่
ลุ่มนา้ สาขา จาก 4 พื้นที่ลุ่มนา้ สาขา ซึ่งในอีก 2 พื้นที่ลุ่ม
นา้ สาขาที่เหลือนั้น พบว่ า ระดับความรุนแรงในการเกิด
ความแห้ งแล้ ง มี ค่ า แตกต่ า งกัน เพี ย งระดั บ เดี ย ว เมื่ อ
เปรี ย บเทีย บกับผลการศึ ก ษาของ ศิ ริ วั ฒ น์ จิ ต ตนู น ท์
(2557) ซึ่งได้ ทาการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ งของประเทศ
ไทย โดยการวิเ คราะห์ ตัว แปรในการศึกษา จานวน 6
ปัจจัย ได้ แก่ ปริมาณฝนสะสม ฝนขาดช่วง ระดับนา้ ในลา
นา้ สายหลัก ปริมาณนา้ ในอ่างเก็บน้า พื้นที่ท่ีขาดแคลน
นา้ อุปโภค-บริโภค-จุดจ่ายนา้ บาดาล และพื้นที่ท่ปี ระสบ
ปั ญ หาภั ย แล้ ง ซ้า ซาก โดยใช้ ค่ า เปอร์ เ ซ็น ต์ใ นการถ่ ว ง
นา้ หนักในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยพื้นที่ท่ี
ขาดแคลนน้า อุป โภค-บริ โ ภค-จุ ด จ่ า ยน้า บาดาล เป็ น
ปัจจัยที่ไม่สามารถปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบันได้ ส่วนปั จจัย
พื้นที่ท่ปี ระสบปัญหาภัยแล้ งซา้ ซากนั้น ความละเอียดของ
ข้ อมูลในอดีตและปั จจุบันไม่สอดคล้ องกัน และที่สาคัญ
คือการวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ งจะมีความถูกต้ องและ
สามารถนาไปใช้ ได้ ล่วงหน้ าเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่ง
อาจไม่เพียงพอสาหรับการเตรียมการรับมือกับปั ญหาภัย
แล้ ง เช่นเดียวกับ World Meteorological Organization
(2012) ซึ่งระบุว่าการใช้ ดชั นี SPI ซึ่งใช้ ปริมาณนา้ ฝนใน
การวิ เคราะห์ เพี ยงตัว แปรเดียว จะมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการวิเคราะห์มากกว่ าดัชนีอ่ ืนๆที่ยุ่งยากและ
ซับซ้ อนมากกว่า เช่น Palmer Drought Severity Index
เป็ นต้ น ดังนั้นการใช้ ดัชนี SPI จึงมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลของหน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้ อง มีความเหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ระดับความแห้ งแล้ ง
ในพื้ นที่ร ะดั บ ลุ่ ม น้า ได้ โดยเฉพาะถ้ า มี ก ารพยากรณ์
ปริมาณนา้ ฝนล่วงหน้ าที่แม่นยา ก็จะสามารถใช้ ดัชนี SPI
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วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ งแล้ งใน
อนาคตได้ ในหลายช่ วงเวลา ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ในการ
เตรีย มความพร้ อมเพื่ อรับมือกับ ปั ญ หาความแห้ งแล้ ง
ส่วนการใช้ ดัชนี D เพื่ อวิเคราะห์ความแห้ งแล้ ง นั้น มี
ข้ อจากัดบางอย่ างในการนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ความ
แห้ งแล้ งในแต่ ล ะพื้ นที่ ซึ่ ง ต้ องได้ รั บ การปรั บ และ
ประยุกต์ค่าดัชนีเพื่อให้ มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
ความแห้ งแล้ ง ดังเช่ น การปรับและประยุ กต์ใช้ ค่าดัชนี
ดังกล่าวของ เทวินทร์ โจมทา (2550) ที่ได้ ปรับและ
ประยุกต์ค่าดัชนีจากเกณฑ์ของ Li et al. (1996) เพื่อให้
มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ความแห้ งแล้ ง ในพื้นที่
ประสบภั ย แล้ ง บริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศไทย
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่ าพื้นที่ลุ่มนา้ สะแกกรัง ในปี พ.ศ.
2557 ได้ ประสบสภาวะความแห้ งแล้ งในระดับน้ อยถึง
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายพื้นที่ลุ่มนา้ สาขาโดยการ
ใช้ ดัชนี SPI ในการวิเคราะห์ พบว่ า ลุ่มนา้ สาขาแม่ น้า
สะแกกรังตอนล่าง และนา้ แม่วงก์ ได้ ประสบสภาวะความ
แห้ งแล้ งในระดับปานกลาง ส่วนพื้นที่ลุ่มนา้ สาขาคลอง
โพธิ์และห้ วยทับเสลา ได้ ประสบสภาวะความแห้ งแล้ งใน
ระดับน้ อย และหากพิจารณาเป็ นรายพื้นที่ล่มุ นา้ สาขาโดย
การใช้ ดัชนี D ในการวิเคราะห์ พบว่า ลุ่มนา้ สาขานา้ แม่
วงก์ ได้ ประสบสภาวะความแห้ งแล้ ง ในระดับปานกลาง
ส่วนพื้นที่ลุ่มนา้ สาขาแม่นา้ สะแกกรังตอนล่าง คลองโพธิ์
และห้ วยทับ เสลา ได้ ป ระสบสภาวะความแห้ ง แล้ ง ใน
ระดับน้ อย สาหรับการเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์
ระดับความแห้ งแล้ งของกรมทรัพยากรนา้ พบว่า การใช้
ดัชนี SPI ให้ ผลการวิเคราะห์ท่มี คี วามสอดคล้ องมากกว่า
ดัชนี D โดยมีค่าเฉลี่ยของร้ อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์
(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เท่ากับ
20.83 % และ 29.17 % ตามลาดับ
อย่ างไรก็ตามควรมีการศึกษาและพั ฒนาดัชนี อ่ ืนๆ
ในการวิเคราะห์ ความแห้ งแล้ ง รวมถึงการประยุกต์หรือ
ผสมผสานดัชนีหลายรูปแบบมาใช้ ในการวิเคราะห์ความ
แห้ ง แล้ ง ร่ ว มกัน อีกทั้ง ควรศึ ก ษาเกี่ย วกับ การพั ฒ นา
ดัชนีในการวิเคราะห์ ระดับความแห้ งแล้ ง ที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคต เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในการลดมูลค่า
ความเสียหายและผลกระทบจากความแห้ งแล้ ง รวมทั้ง
เพื่อเป็ นการเตรียมการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ศิริวัฒน์ จิตตนู นท์. (2557). พื้นทีท่ ีเ่ สีย่ งภัยแล้งของ
ประเทศไทย. ใน รายงานการศึ กษา. ปทุมธานี: วิทยาลัย
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย. [9]
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