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บทคดัย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและบ่งช้ีระดับความรุนแรงของความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาของลุ่มน า้

สะแกกรัง ด้วยการใช้ดัชนีน า้ฝนมาตรฐาน (SPI) และดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา (D) โดยใช้ข้อมูลปริมาณน า้ฝนระหว่างปี พ.ศ. 2528-

2557 จากสถานีตรวจวัดน า้ฝน จ านวน 8 สถานีตรวจวัดทั้งในและนอกพ้ืนที่ลุ่มน า้ 2) เปรียบเทยีบผลการศึกษากับผลการวิเคราะห์ความแห้ง

แล้งของกรมทรัพยากรน า้ ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ลุ่มน า้สะแกกรังประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยมีค่าดัชนี 

SPI อยู่ระหว่าง -0.45 ถึง -1.41 และดัชนี D อยู่ระหว่าง -11.75 ถึง -26.62 เมื่อเปรียบเทยีบผลการศึกษากับผลการวิเคราะห์ความ

แห้งแล้งของกรมทรัพยากรน า้ พบว่าการบ่งช้ีระดับความรนุแรงของความแห้งแล้งด้วยดัชนี SPI มีค่าที่สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ความ

แห้งแล้งของกรมทรัพยากรน า้มากกว่าการบ่งช้ีด้วยค่าดัชนี D โดยดัชนี SPI มีค่าเฉล่ียของร้อยละความผดิพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute 

Percentage Error : MAPE) เท่ากับ 20.83 % และดัชนี D มีค่า MAPE เท่ากับ 29.17 % ซ่ึงจากผลการศึกษานี้ บ่งช้ีว่า ค่าดัชนี SPI  มี

ความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรนุแรงของความแห้งแล้งในระดับพ้ืนที่   ลุ่มน า้ รวมทั้งเพ่ือใช้ในการคาดการณ์ระดับความรุนแรงของ

ความแห้งแล้ง กรณีที่มีการพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนที่แม่นย า 

     

 ค าสญัคญั: ความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา  ดัชนีน า้ฝนมาตรฐาน  ดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา  ลุ่มน า้สะแกกรัง 

 

 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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บทน า 

 

 ปัญหาความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความ

เสยีหายและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและวิถีชีวิต

ของประชาชนที่ส  าคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง

ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งเป็น

ประจ าทุกปี จากสถิติความเสียหายจากภัยแล้งของ

ประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2532-2556 พบว่า มี

จังหวัดที่ประสบภัยแล้งอยู่ระหว่าง 29-72 จังหวัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2548 ได้เกิดภัยแล้งที่

รนุแรงและมมูีลค่าความเสยีหาย  มากที่สดุ โดยมีจังหวัด

ที่ประสบภัยแล้งมากถึง 71 จังหวัด และมีมูลค่าความ

เสยีหายสงูถึง 7,565.9 ล้านบาท  (กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย, 2558) 

 ลุ่มน ้าสะแกกรังเป็น 1 ใน 25 ลุ่มน ้าหลักของ

ประเทศไทยที่ประสบกับปัญหาความแห้งแล้งมาอย่าง

ต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์โดยกรมทรัพยากรน า้ (2551, 
น. 57) พบว่าลุ่มน า้สะแกกรังมรีะดบัความรุนแรงในการ

ขาดแคลนน า้มากที่สดุ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเพ่ือ

ป้องกนัปัญหาความแห้งแล้ง กจ็ะสร้างความเสยีหายและ 

ส่งผลกระทบกบัประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก  

 การวิเคราะห์และคาดการณ์ระดับความรุนแรงของ

ความแห้งแล้งเป็นสิ่งที่ส  าคัญซึ่งสามารถน าไปวางแผน

ป้องกัน ลดผลกระทบและความเสียหาย อย่างไรกต็าม

การศึกษาเพ่ือบ่งชี้ ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง

ยังคงมีอยู่น้อย ดังนั้นการศึกษานี้ จึงได้ท าการวิเคราะห์ 

 

 

 

และเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง

ด้วยค่าดัชนีน ้าฝนมาตรฐาน  (The Standardized 

Precipitation Index: SPI) และดัชนีความแห้งแล้งทาง

อุตุนิยมวิทยา (The Meteorological Drought Index: D) กบั

ผลการวิเคราะห์ระดบัความรนุแรงของความแห้งแล้งของ

กรมทรัพยากรน ้า  เพ่ือเป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือที่

เหมาะสมในการวิ เคราะห์และประยุกต์ใ ช้ในการ

คาดการณ์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการ

แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม มี

ประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 

 

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีวิจยั 

 

1. พื้ นท่ีในการศึกษาวิจยั 

 พ้ืนที่ ลุ่มน ้าสะแกกรัง ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของ

ประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน า้รวมทั้งสิ้น 5,055.88 ตร.กม. 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อทุยัธานี 

นครสวรรค์ และก าแพงเพชร ลักษณะลุ่มน า้วางตัวตาม

แนวตะวันตก–ตะวันออก ระหว่างเส้นรุ้ งที่ 14
o
 25' 

เหนือ ถงึเส้นรุ้งที่ 15
o
 08' เหนือ และเส้นแวงที่ 99

o
 05' 

ตะวันออก ถงึเส้นแวง ที่ 100
o
 05' ตะวันออก ทศิเหนือ

ของลุ่มน ้าติดกับลุ่มน า้ปิง ทิศใต้ติดกับลุ่มน า้ท่าจีน ทิศ

ตะวันตกตดิกบั ลุ่มน า้แม่กลอง และทศิตะวันออกติดกบั

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ลุ่มน ้าสะแกกรังประกอบไปด้วยลุ่มน ้า

สาขา จ านวน 4 ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ น า้แม่วงก์ คลองโพธิ์ 

ห้วยทบัเสลา และแม่น า้สะแกกรังตอนล่าง แสดงดงัรปูที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 ลุ่มน า้สะแกกรังและลุ่มน า้สาขา 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

    2.1 ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน  

  ข้อมูลปริมาณน า้ฝนในระหว่างปี พ.ศ.2528-

2557 (คาบ 30 ปี) จากกรมชลประทาน 

 2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

  2.2.1 โปรแกรม HEC-4 Monthly 

Streamflow Simulation ส าหรับการต่อขยายข้อมูล

ปริมาณน า้ฝน   

  2.2.2 โป รแกรม  SPI_SL_6 ส า ห รั บกา ร

วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้งด้วยดัชนี

น า้ฝนมาตรฐาน (SPI) 

  2.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel ส าหรับการ

วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้งด้วยดัชนี

ความแห้งแล้งทางอตุนุิยมวิทยา (D)   

3. การรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหข์อ้มูลน ้ าฝน 

 ด า เนิ นการ เก็บรวบรวม ข้อ มูลปริมาณน ้ าฝน 

ตรวจสอบความเพียงพอของจ านวนสถานีวัดน า้ฝน ต่อ

ขยายข้อมูลปริมาณน ้าฝน ทดสอบความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลปริมาณน า้ฝน และหาปริมาณน า้ฝนเฉล่ียในแต่ละ

พ้ืนที่ลุ่มน า้สาขา โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 3.1 การเก็บขอ้มูลปริมาณน ้าฝน 

  เกบ็รวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าฝนจากสถานีวัด

น า้ฝนของกรมชลประทานที่มข้ีอมูลครบถ้วนและต่อเนื่อง

ในพ้ืนที่ลุ่มน า้สะแกกรัง จ านวน 5 สถานี และนอกพ้ืนที่

ลุ่มน ้าสะแกกรัง จ านวน 3 สถานี รวมทั้งสิ้น 8 สถานี 

เพ่ือหาปริมาณน ้าฝนเฉล่ียในแต่ละพ้ืนที่ ลุ่มน ้าสาขา 

แสดงดงัรปูที่ 2 และตารางที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 2 สถานีวัดน า้ฝนที่ใช้ในการศกึษา 

 

ตารางที่ 1 รายละเอยีดสถานีวัดน า้ฝนที่ใช้ในการศกึษา 

สถานี   ลุ่มน า้ ต าแหน่งพิกดัที่ตั้งสถานี ช่วงสถิติปีข้อมูล จ านวนปีข้อมูล 

C.2 เจ้าพระยา N 15-40-14      E 100-07-34 พ.ศ. 2540 – 2557 18 ปี 

Ct.2A สะแกกรัง N 15-24-38      E 100-03-27 พ.ศ. 2545 – 2557 13 ปี 

Ct.4 สะแกกรัง N 15-47-09      E 99-40-42 พ.ศ. 2518 – 2557 40 ปี 

Ct.5A สะแกกรัง N 15-55-41      E 99-30-11 พ.ศ. 2513 – 2557 45 ปี 

Ct.7 สะแกกรัง N 15-38-25      E 99-32-25 พ.ศ. 2518 – 2557 40 ปี 

Ct.9 สะแกกรัง N 15-31-06      E 99-29-01 พ.ศ. 2548 – 2557 10 ปี 

C.30 ท่าจีน N 15-20-59      E 99-32-02 พ.ศ. 2526 – 2557 32 ปี 

P.47 ปิง N 16-19-48      E 99-15-29 พ.ศ. 2527 – 2557 31 ปี 

ที่มา: กรมชลประทาน (2557)  
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 3.2 การตรวจสอบความเพียงพอของจ านวน

สถานีวดัน ้ าฝน 

   เพ่ือให้ได้ข้อมูลปริมาณน ้าฝนที่ ถูกต้องและ

สามารถใช้เป็นตัวแทนของปริมาณน ้าฝนในพ้ืนที่อย่าง

แท้จริงจึงจ าเป็นต้องตรวจสอบความเพียงพอของจ านวน

สถานีวัดน า้ฝนในพ้ืนที่ศึกษา โดย C
v
 method ซึ่งเป็น

วิธกีารที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่มน า้ มี

ที่มาจากสมการ (กรีต ิลีวัจนกุล, 2543) 

  

    N = 

2











vC

                                 (1) 

 

โดยที่   N   คอื จ านวนสถานีวัดน า้ฝนที่เหมาะสม 

C
v
 คอื สมัประสทิธิ์ความแปรปรวนของปริมาณน า้ฝน จ านวน m สถานี 

   คอื  เปอร์เซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ในการประมาณการจากปริมาณฝนเฉล่ีย  

ก าหนดให้  = 10% ตามค าแนะน าขององคก์ารอตุนุิยมวิทยาโลก  

(Subramanya, 2008)  

 

    C
v
 = 

P

m 1100 
      (2) 

 

โดยที่     คอื ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้อมูลปริมาณฝน จ านวน m สถานี 

P  คอื ปริมาณฝนเฉล่ียจากข้อมูลปริมาณฝน จ านวน m สถานี 

 

 

1

2

1
1









m

pp
m

i

m       (3) 

 

iP  คอื ปริมาณฝนที่วัดได้จากสถานีที่ i โดยที่ i = 1, 2, 3,……,m 

 

 3.3 การต่อขยายขอ้มูลปริมาณน ้าฝน 

  เนื่องจากข้อมูลปริมาณน า้ฝนมจี านวนปีข้อมูลที่

ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่มีจ านวนปีข้อมูลมากกว่า 30 ปี 

อย่างไรกต็ามสถานี C.2, Ct.2A และ Ct.9 พบข้อมูล

น้อยกว่า 30 ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของข้อมูล       

จึงจ าเป็นต้องท าการต่อขยายข้อมูลปริมาณน า้ฝนของทั้ง 

3 สถานี ให้มีจ านวนปีข้อมูลเท่ากับ 30 ปี โดยการใช้        

โปรมแกรม HEC-4 Monthly Streamflow Simulation 

ซึ่งพัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center (US 

Army Corps of Engineers-HEC, 1971) ก่อนน าข้อมูล

ไปวิเคราะห์ต่อไป 

 3.4 การทดสอบความน่าเช่ือถอืของขอ้มูลปริมาณ

น ้าฝน 

  ความไม่แน่นอนของข้อมูลปริมาณน ้าฝนอาจ

เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงที่ตั้ง

ของสถานีวัดน า้ฝน การเปล่ียนชนิดเครื่องวัดน า้ฝน การ

เกบ็ข้อมูลน า้ฝนที่ไม่ถูกต้อง รวมถงึการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมรอบสถานีวัดน า้ฝน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง

ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือรวมทั้งการปรับแก้ข้อมูล

ปริมาณน า้ฝนหากไม่ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ รวมทั้งการ

ตรวจสอบกบัข้อมูลปริมาณน า้ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา

ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งในการศึกษานี้ ได้ใช้วิธีเส้นโค้งทับทวี 

(Double Mass Curve Method) (Searcy & Hardison, 
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1960) ในการทดสอบ เพ่ือให้ข้อมูลปริมาณน า้ฝนในแต่

ละสถานีมีคุณภาพเพียงพอก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์

ต่อไป   

 3.5 การหาปริมาณน ้ าฝนเฉลี่ยในแต่ละพื้ นท่ีลุ่ม

น ้ าสาขา 

  การหาปริมาณน า้ฝนเฉล่ียในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน า้

สาขามวีัตถุประสงคเ์พ่ือหาค่าปริมาณน า้ฝนที่เป็นตวัแทน

ของปริมาณฝนที่ตกกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่  เ พ่ือให้เป็น

ตัวแทนของปริมาณน า้ฝนในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาที่จะ

น าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยทั่วไปนิยมใช้ 3 วิธ ี

ได้แก่ วิธเีฉล่ียทางคณติศาสตร์ วิธทีสิเสน และวิธเีส้นชั้น

น า้ฝน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาเลือกใช้วิธีทิสเสน 

เนื่องจากมีหลักการที่ดีกว่าวิธเีฉล่ียทางคณิตศาสตร์และ

เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด (นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์, 

2551) 
4. การวิเคราะหร์ะดบัความแหง้แลง้  

 4.1 ดั ช นี ป ริ ม า ณ น ้ า ฝ น ม า ต ร ฐ า น  (The 

Standardized Precipitation Index: SPI) เป็นดัชนีที่ใช้

ปริมาณน า้ฝนเป็นหลักในการวิเคราะห์ระดบัความรุนแรง

ของความแห้งแล้ง ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้ในหลาย

ช่วงเวลา ได้แก่ 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 เดือน 

(McKee, Doesken, & Kleist, 1993) ซึ่งในการศึกษา

ในครั้งนี้ ก  าหนดให้มีการวิเคราะห์ในช่วงเวลา 12 เดือน 

เพ่ือการวิเคราะห์เป็นรายปี ในปี พ.ศ. 2557 โดยการใช้

โปรแกรมส าเรจ็รูป SPI_SL_6 ที่จัดท าและเผยแพร่โดย 

National Drought Mitigation Center ซึ่งมีที่มาจาก

สมการ (วรนุช จันทร์สรุิย์, 2551) 

 

    SPI = 


imij XX 
     (4) 

 
โดยที่   ijX    คอื ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายเดอืนของสถานีที่ต้องการวิเคราะห์  

  imX   คอื ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายเดอืนของทุกสถานีที่น ามาศึกษา 

        คอื ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 4.2 ดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา (The 

Meteorological Drought Index: D) เป็นดัชนีที่ Kerang 

Li ได้พัฒนาและใช้ในการศึกษาและจ าแนกความแห้ง

แล้งทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศจีน (Li, 2000) ซึ่งใช้

ปริมาณน ้าฝนเป็นข้อมูลหลักในการวิ เคราะห์  โดย

พิจารณาจากผลต่างจากค่าปกติของปริมาณน ้าฝนเป็น

รายเดือน ซึ่งค านวณดัชนี D ได้จากสมการ (5) ทั้งนี้ ใน

การศึกษานี้ ได้ประยุกต์น ามาใช้วิเคราะห์ระดับความแห้ง

แล้งเป็นรายปี ในปี พ.ศ 2557 มาจากสมการ (เทวินทร์ 

โจมทา, 2550) 

 

     100








 


P

PP
D     (5) 

 

โดยที่ D = ค่าดชันีวัดความแห้งแล้งทางอตุนุิยมวิทยา 

  P = ปริมาณน า้ฝนรายปี 

P = ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายปี คาบ 30 ปี 

  

 4.3 การวิเคราะห์ความแห้งแล้งของกรมทรัพยากร

น ้า ซึ่ งใช้การบูรณาการผลการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง  

จาก 3 หน่วยงานที่ได้ท าการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง แล้ว

จึงน ามาซ้อนทบักนัเป็นแผนที่แสดงระดบัความรนุแรงใน

การเกดิความแห้งแล้งใน 25 ลุ่มน า้หลักของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2557 โดยเงื่อนไขของข้อมูลในการวิเคราะห์



Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(3) 128 
 

สร้างแผนที่เสี่ยงภัยแล้งของหน่วยงานต่างๆ พิจารณา

จาก  

  4.3.1 กรมพัฒนาที่ดิน โดยการแบ่งพ้ืนที่

ออกเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วยพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 

และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง โดยใช้ลักษณะของดิน

และการใช้ที่ดนิเป็นเกณฑห์ลักในการจ าแนก 

  4.3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

โดยการแบ่งพ้ืนที่ตามการส ารวจสถานการณ์ภัยแล้งที่

เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ ซึ่งได้แบ่งพ้ืนที่ตามความถี่ของการ

เกดิภัยแล้งจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คอื เกดิภัยแล้ง 1 ครั้ง  

เกดิภัยแล้ง 2 คร้ัง และเกดิภัยแล้ง 3 คร้ัง ในช่วงปี พ.ศ. 

2555-2557 

  4.3.3 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยการจัดแบ่งพ้ืนที่

จ าแนกตามดชันีความแตกต่างของความชื้น จากภาพถ่าย

ดาวเทยีมช่วงเดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2557 

5. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามแหง้แลง้ 
 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความแห้งแล้งระหว่าง

การใช้ดัชนีน า้ฝนมาตรฐาน (SPI) และดัชนีความแห้งแล้ง 

ทางอุตุนิยมวิทยา (D) กบัผลการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง

ของกรมทรัพยากรน า้ จากค่าน า้หนักตามลักษณะความ

แห้งแล้ง จากตารางที่ 2 ด้วยค่าเฉล่ียของร้อยละความ

ผิดพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: 

MAPE) ซึ่ งเป็นเทคนิคในการวัดความแม่นย า โดย

ค านวณออกมาเป็นค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน หาก

ค่าที่ค านวณได้มค่ีาที่ต ่าแสดงว่ามีความถูกต้องแม่นย าสงู 

ซึ่งมทีี่มาจากสมการ (อจัฉรา จันทร์ฉาย, 2557) 

 

    MAPE = 
n

X

FX

t

tt 


100

    (6) 

 

โดยที่ tX = ค่าน า้หนักความแห้งแล้งในลุ่มน า้สาขา t (กรมทรัพยากรน า้) 

tF = ค่าน า้หนักความแห้งแล้งในลุ่มน า้สาขา t (ดชันี SPI หรือ D)  

 n = จ านวนลุ่มน า้สาขา 

 

ทั้งนี้ท าการแบ่งระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง

ที่บ่งชี้ ด้วยค่าดชันี SPI ค่าดชันี D และของกรมทรัพยากร

น า้ ในรูปของลักษณะความแห้งแล้งและค่าน า้หนัก เพ่ือ

วิเคราะห์ค่า MAPE แสดงดงัตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 การแบ่งระดับความรนุแรงในการเกดิความแห้งแล้งที่บ่งช้ีด้วยค่าดัชนี SPI และค่าดัชนี D 

ลกัษณะความแหง้แลง้     ค่าดชัน ี SPI ค่าดชันี D กรมทรัพยากรน า้ ค่าน ้าหนกั 

ไม่แห้งแล้ง 0.01 to > 2.00 > 1    ไม่แห้งแล้ง     1 

แห้งแล้งน้อย -0.99 to 0.00 -1 to -25%        แห้งแล้งน้อย 2 

แห้งแล้งปานกลาง -1.00 to -1.49 -26 to -50%        แห้งแล้งปานกลาง 3 

แห้งแล้งมาก -1.50 to -1.99 -51 to -80%        แห้งแล้งมาก 4 

แห้งแล้งมากที่สดุ      < -2.00  <-80%                - 5 

ปรับปรงุจาก (เทวินทร์ โจมทา, 2550; World Meteorological Organization, 2012; Makee et al., 1993) 
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ผลการวิจยั 

 

1. การตรวจสอบความเพียงพอของจ านวนสถานี

วดัน ้ าฝน 

 ตรวจสอบความเพียงพอของจ านวนสถานีวัดน ้าฝน

โดย C
v
 method พบว่า จ านวนสถานีที่เพียงพอต่อการน า

ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ลุ่มน ้า

สะแกกรังเท่ากับ 1 สถานี จากสมการ (1)

 
 

  
  

N = 

2

10

50.9








=  0.9 (1 สถานี) 

 

 ดังนั้น สถานีวัดน ้าฝนจ านวน 5 สถานีในพ้ืนที่ลุ่มน ้า

สะแกกรัง และอีก 3 สถานีข้างเคียง นอกพ้ืนที่ ลุ่มน ้า 

รวมจ านวน 8 สถานี จึงเพียงพอส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  

2. การต่อขยายและการทดสอบความน่าเช่ือถือของ

ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน 

 ท าการต่อขยายข้อมูลปริมาณน า้ฝนของสถานี Ct.9, 

Ct.2A และ C.2 ซึ่งมจี านวนปีข้อมูลเท่ากบั 10 ปี, 13 ปี 

และ 18 ปี ตามล าดับ ให้มีจ านวนปีข้อมูลเท่ากบั 30 ปี 

โดยใช้โปรมแกรม HEC-4 ในการต่อขยาย ผลการศึกษา
ด้วย Double Mass Curve Method พบว่า ข้อมูลปริมาณ

น า้ฝนของทั้ง 3 สถานี ที่ได้รับการต่อขยายนั้น มีความ

ต่อเนื่ องเป็นเนื้ อเดียวกัน มีคุณภาพและน่าเชื่ อถือ 

สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ผล

การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณน า้ฝนของ

ทั้ง 8 สถานี ด้วย Double Mass Curve Method พบว่า 

ข้อมูลปริมาณน า้ฝนของทั้ง 8 สถานี มีลักษณะเส้นกราฟ

เป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดยีวและมคีวามลาดชันคงที่ โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R
2
) ระหว่าง 0.9982-

0.9998 หรือ 99.82%-99.98% แสดงดังรูปที่ 3 และ

เ มื่ อ ทดสอบกับ ข้ อ มู ลป ริ ม าณน ้ า ฝน ขอ ง สถ า นี

อตุนุิยมวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีค่า R
2
 เท่ากบั 

0.9991 หรือ 99.91% แสดงดังรูปที่ 4 ทั้งนี้    หากค่า 

R
2
 มีค่ามากกว่า 0.90 หรือ 90% จัดเป็นข้อมูลที่มีค่า

สมัประสทิธิ์การตัดสินใจสูง (กรมชลประทาน, 2555) 

ดังนั้นข้อมูลปริมาณน ้าฝนที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้  

จึงเป็นข้อมูลที่มคีุณภาพและเชื่อถอืได้ โดยไม่ต้องท าการ

ปรับแก้ข้อมูลก่อนน าไปใช้แต่อย่างใด  
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รูปท่ี 3 ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลปริมาณน า้ฝนในแต่ละสถานีวัดน า้ฝน 

 

 
 

รูปท่ี 4 ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลปริมาณน า้ฝนของกรมอุตุนยิมวิทยากบักรมชลประทาน 

 

3. การวิเคราะหค์วามแหง้แลง้   

 3.1 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความ

แห้งแล้ง ในปี พ.ศ.2557 โดยการใช้ดชันี SPI   

  ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ ลุ่มน ้าสะแกกรัง

ประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับน้อยถึงปานกลาง 

ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่ลุ่มน ้าสาขาพบว่า ลุ่มน ้า

สาขาแม่น ้าสะแกกรังตอนล่าง และน ้าแม่วงก์ ประสบ

สภาวะความ    แห้งแล้งในระดับปานกลาง ส่วนพ้ืนที่ลุ่ม

น า้สาขาคลองโพธิ์และห้วยทับเสลา ประสบสภาวะความ

แห้งแล้งในระดับน้อย โดยมีค่าดัชนี SPI เท่ากบั -1.41, 

-1.11, -0.98 และ -0.45 ตามล าดับ แสดงดังตาราง 

ที่ 3  
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความรนุแรงในการเกดิความแห้งแล้งที่บ่งช้ีด้วยค่าดัชนี SPI และค่าดัชนี D 

    พื้ นที่ลุ่มน ้าสาขา ค่าดชันี SPI ค่าดชันี D 

น า้แม่วงก ์ -1.11 -26.62 
คลองโพธิ์ -0.98 -19.17 
ห้วยทบัเสลา -0.45 -11.75 
แม่น า้สะแกกรังตอนล่าง -1.41 -22.21 

       

 3.2 วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกดิความ

แห้งแล้ง ในปี พ.ศ.2557 โดยการใช้ดชันี D   

  ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ลุ่มน า้สะแกกรังใน

ภาพรวมประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับน้อยถึง

ปานกลาง ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่ลุ่มน ้าสาขา

พบว่า ลุ่มน า้สาขาน า้แม่วงก ์ประสบสภาวะความแห้ง

แล้งในระดับปานกลาง ส่วนพ้ืนที่ ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้า

สะแกกรังตอนล่าง คลองโพธิ์  และห้วยทับเสลา 

ประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับน้อย โดยมีค่า

ดัชนี D เท่ากับ -26.62, -22.21, -19.17 และ -
11.75 ตามล าดบั แสดงดงัตารางที่ 3  

4. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระดบัความ

แหง้แลง้กบัผลการวิเคราะหข์องกรมทรพัยากรน ้ า 

 จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระดับความ

แห้งแล้งเมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยดัชนี SPI และดัชนี 

D กับผลการวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้งของกรม

ทรัพยากรน า้ ซึ่งบูรณาการผลการวิเคราะห์ความแห้ง

แล้งจาก 3 หน่วยงาน โดยได้แบ่งระดับความรุนแรง

ในการเกิดความแห้งแล้งออกเป็น 4 ระดับ คือ ไม่

แห้งแล้ง แห้งแล้งน้อย แห้งแล้งปานกลาง และแห้ง

แล้งมาก โดยผลการวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้งของ

กรมทรัพยากรน า้พบว่า ในปี พ.ศ.2557 ลุ่มน า้สาขา

คลองโพธิ์  และแม่น ้าสะแกกรังตอนล่าง ประสบ

สภาวะความแห้งแล้งในระดับปานกลาง ส่วนพ้ืนที่ลุ่ม

น ้าสาขาน ้าแม่วงก์ และห้วยทับเสลา ประสบสภาวะ

ความแห้งแล้งในระดับน้อย แสดงเป็นแผนที่ระดับ

ความแห้งแล้ง ดงัรปูที่ 5  
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รูปท่ี 5 การเปรียบเทยีบผลการศกึษาระดับความแห้งแล้งกบัการวิเคราะห์ความแห้งแล้งของกรมทรัพยากรน า้ 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ดัชนี SPI ในการ

วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกดิความแห้งแล้งกับ

ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้ง

แล้งของกรมทรัพยากรน ้าพบว่า มีลุ่มน า้สาขาที่มีระดับ

ความรุนแรงในการเกิดความแห้งแล้งสอดคล้องกัน 

จ านวน 2 พ้ืนที่ลุ่มน า้สาขา จากพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาทั้งหมด 

จ านวน 4 ลุ่มน า้สาขา ได้แก่ ลุ่มน า้สาขาแม่น า้สะแกกรัง

ตอนล่าง และห้วยทับเสลา โดยมีค่าเฉล่ียของร้อยละ

ความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage 

Error : MAPE) เท่ากับ 20.83 % หรือมีค่าความ

ถูกต้องสมัพันธก์ัน 79.17%ส่วนการใช้ดัชนี D ในการ

วิเคราะห์ระดบัความรนุแรงในการเกดิความแห้งแล้งเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัผลการวิเคราะห์ระดบัความรนุแรงในการ

เกดิความแห้งแล้งของกรมทรัพยากรน า้ พบว่า มีลุ่มน า้

สาขาที่มีระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้งแล้ง

สอดคล้องกัน จ านวน 1 พ้ืนที่ลุ่มน า้สาขา จาก 4 พ้ืนที่

ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาห้วยทับเสลา โดยมีค่า 

MAPE เท่ากบั 29.17 % หรือมีค่าความถูกต้องสมัพันธ์

กนั 70.83 % แสดงเป็นแผนที่ระดับความแห้งแล้ง ดัง

รปูที่ 5    

 

อภิปรายผล 

 

 การวิเคราะห์ความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยาด้วย

ดัชนี SPI และดัชนี D ซึ่งใช้ปริมาณน า้ฝนเป็นตัวแปร

หลักในการวิเคราะห์เช่นเดยีวกนั ผลการศึกษาพบว่า ผล

การวิเคราะห์ระดบัความรุนแรงในการเกดิความแห้งแล้ง  

โดยทั้งสองดชันีพบว่า มค่ีาสอดคล้องกนั จ านวน 3 พ้ืนที่

ลุ่มน า้สาขา จาก 4 พ้ืนที่ ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ พ้ืนที่ ลุ่มน ้า

สาขาน ้าแม่วงก์ ประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับ
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ปานกลาง ส่วนพ้ืนที่ ลุ่มน ้าสาขาคลองโพธิ์และห้วยทับ

เสลา ประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับน้อย อย่างไร

กต็ามเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ระดับความ

รุนแรงในการเกิดความแห้งแล้งของกรมทรัพยากรน ้า  

ซึ่งใช้การบูรณาการผลการวิเคราะห์ความแห้งแล้งจาก

หลายหน่วยงาน โดยใ ช้ตัวแปรในการ วิ เคราะ ห์

หลากหลายตัวแปรนั้นพบว่า การใช้ดัชนี SPI ให้ค่าที่

สอดคล้องกันในเชิงพ้ืนที่และทางสถิติมากกว่าผลการ

วิเคราะห์ด้วยดชันี D โดยผลการวิเคราะห์ความรนุแรงใน

การเกดิความแห้งแล้งด้วยค่าดชันี SPI มคีวามสอดคล้อง

กบัผลการวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรน า้ จ านวน 2 พ้ืนที่

ลุ่มน า้สาขา จาก 4 พ้ืนที่ลุ่มน า้สาขา ซึ่งในอกี 2 พ้ืนที่ลุ่ม

น า้สาขาที่เหลือนั้นพบว่า ระดับความรุนแรงในการเกิด

ความแห้งแล้งมีค่าแตกต่างกันเพียงระดับเดียว เมื่อ

เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ศิริวัฒน์ จิตตนูนท ์

(2557) ซึ่งได้ท าการศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของประเทศ

ไทย โดยการวิเคราะห์ตัวแปรในการศึกษา จ านวน 6 

ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณฝนสะสม ฝนขาดช่วง ระดบัน า้ในล า

น า้สายหลัก ปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น ้า พ้ืนที่ที่ขาดแคลน

น า้อปุโภค-บริโภค-จุดจ่ายน า้บาดาล และพ้ืนที่ที่ประสบ

ปัญหาภัยแล้งซ ้าซาก โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ในการถ่วง

น า้หนักในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยพ้ืนที่ที่

ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภค-จุดจ่ายน ้าบาดาล เป็น

ปัจจัยที่ไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ ส่วนปัจจัย

พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ า้ซากนั้น ความละเอยีดของ

ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน และที่ส  าคัญ

คอืการวิเคราะห์สถานการณภ์ัยแล้งจะมคีวามถูกต้องและ

สามารถน าไปใช้ได้ล่วงหน้าเพียง 1-2 สปัดาห์เท่านั้น ซึ่ง

อาจไม่เพียงพอส าหรับการเตรียมการรับมือกบัปัญหาภัย

แล้ง เช่นเดียวกบั World Meteorological Organization 

(2012) ซึ่งระบุว่าการใช้ดชันี SPI ซึ่งใช้ปริมาณน า้ฝนใน
การวิเคราะห์เพียงตัวแปรเดียว จะมีความสะดวกและ

รวดเรว็ในการวิเคราะห์มากกว่าดัชนีอื่นๆที่ยุ่งยากและ

ซับซ้อนมากกว่า เช่น Palmer Drought Severity Index 
เป็นต้น ดังนั้นการใช้ดัชนี SPI จึงมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม

และสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้ง

ในพ้ืนที่ระดับลุ่มน ้าได้ โดยเฉพาะถ้ามีการพยากรณ์

ปริมาณน า้ฝนล่วงหน้าที่แม่นย า กจ็ะสามารถใช้ดัชนี SPI 

วิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการเกิดความแห้งแล้งใน

อนาคตได้ในหลายช่วงเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับปัญหาความแห้งแล้ง 

ส่วนการใช้ดัชนี D เพ่ือวิเคราะห์ความแห้งแล้งนั้น มี

ข้อจ ากัดบางอย่างในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ความ

แห้งแล้งในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่ ง ต้องได้รับการปรับและ

ประยุกตค่์าดัชนีเพ่ือให้มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์

ความแห้งแล้ง ดังเช่น การปรับและประยุกต์ใช้ค่าดัชนี

ดังกล่าวของ เทวินทร์ โจมทา (2550) ที่ได้ปรับและ

ประยุกตค่์าดชันีจากเกณฑข์อง Li et al. (1996) เพ่ือให้

มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพ้ืนที่

ประสบภัยแล้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย  

 

สรุปผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ลุ่มน า้สะแกกรัง ในปี พ.ศ. 

2557 ได้ประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับน้อยถึง 

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาโดยการ

ใช้ดัชนี SPI ในการวิเคราะห์พบว่า ลุ่มน า้สาขาแม่น ้า

สะแกกรังตอนล่าง และน า้แม่วงก ์ได้ประสบสภาวะความ

แห้งแล้งในระดับปานกลาง ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาคลอง

โพธิ์และห้วยทบัเสลา ได้ประสบสภาวะความแห้งแล้งใน

ระดบัน้อย และหากพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาโดย

การใช้ดัชนี D  ในการวิเคราะห์พบว่า ลุ่มน า้สาขาน า้แม่

วงก์ ได้ประสบสภาวะความแห้งแล้งในระดับปานกลาง 

ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาแม่น า้สะแกกรังตอนล่าง คลองโพธิ์ 

และห้วยทับเสลา ได้ประสบสภาวะความแห้งแล้งใน

ระดับน้อย ส าหรับการเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์

ระดับความแห้งแล้งของกรมทรัพยากรน า้ พบว่า การใช้

ดชันี SPI ให้ผลการวิเคราะห์ที่มคีวามสอดคล้องมากกว่า

ดชันี D โดยมค่ีาเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ ์

(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เท่ากับ 
20.83 % และ 29.17 % ตามล าดบั 

อย่างไรกต็ามควรมีการศึกษาและพัฒนาดัชนีอื่นๆ 

ในการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง รวมถึงการประยุกต์หรือ

ผสมผสานดัชนีหลายรูปแบบมาใช้ในการวิเคราะห์ความ

แห้งแล้งร่วมกัน  อีกทั้งควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ดัชนีในการวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคต เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการลดมูลค่า

ความเสียหายและผลกระทบจากความแห้งแล้ง รวมทั้ง

เพ่ือเป็นการเตรียมการอย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพ  
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