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บทคัดย่อ
การประเมินความแห้ งแล้ งมักจะใช้ ข้อมูลทางด้ านอุตนุ ิยมวิทยาซึ่ งมักจะขาดข้ อมูลเชิ งพืน้ ที่ และเชิ งเวลา
ข้ อมูลที่ ได้ มาไม่ สามารถใช้ ได้ ทันที จะต้ องใช้ เวลาวิเคราะห์ เป็ นเวลานาน ไม่ สามารถตอบสนองความต้ องการได้
ทันต่ อเหตุการณ์ เทคโนโลยีดาวเที ยมเป็ นทางเลือกเพื่อติดตามรู ปแบบของพืน้ ที่ เชิ งเวลาและเชิ งพืน้ ที่ ซึ่ งสะท้ อ น
จากข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และพืชพรรณ การประเมินในครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเที ยบรู ปแบบ
ความแห้ งแล้ งเชิ งเวลาและพืน้ ที่ และทาแผนที่ จาแนกระดับความรุ นแรงของความแห้ งแล้ งจากดัชนีอนุพัทธ์ ข้อมูล
ภาพถ่ ายจากดาวเที ยมที่ อ่อนไหวต่ อความแห้ งแล้ ง พื น้ ที่ ศึกษาครอบคลุม ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ไทย ซึ่ งมีเนือ้ ที่ ประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร ในการศึกษาใช้ ข้อมูลภาพถ่ ายดาวเที ยม Terra ระบบ MODIS
10 ปี ช่ วงปี พ.ศ. 2544-2553 โดยจะใช้ ทาแผนที่ เชิ งเวลาจากดัชนี ผลต่ างพื ชพรรณแบบนอมัลไลซ์ (Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI), ดัชนี ผลต่ างความชื ้นแบบนอมัลไลซ์ (Normalized Difference Water
Index: NDWI), ดัชนี ผลต่ างความแห้ งแล้ ง (Normalized Difference Drought Index: NDDI), ดัชนี พืชพรรณ
สั มพัทธ์ (Vegetation Condition Index: VCI) และดัชนี ความแห้ งแล้ งหลายช่ วงคลื่น (Normalized Multiband
Drought Index: NMDI) จากดั ชนี ดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ข้ อ มูล ปริ มาณน ้า ฝน ผลที่ ไ ด้ รั บแสดงความ
แปรปรวนเชิ ง เวลาของปริ มาณน้า ฝน ความแปรปรวนของดั ชนี อ นุ พั ท ธ์ ข้ อ มูล ภาพถ่ ายจากดาวเที ย ม และ
ความสั มพันธ์ ของดัชนี อนุพัทธ์ ปริ มาณนา้ ฝน (ปริ มาณนา้ ฝนและดัชนี ปริ มาณนา้ ฝนมาตรฐาน ( Standardized
Precipitation Index: SPI)) กับค่ าดัชนี อนุพัทธ์ ข้อมูลภาพถ่ ายจากดาวเที ยม พบว่ า ดัชนี NDDI มีความอ่ อนไหว
ต่ อความแห้ งแล้ งได้ ดีที่สุด คื อ เมื่อค่ า NDDI มี ค่ายิ่งสู งความแห้ งแล้ งก็จะยิ่ งมี ความรุ นแรง ค่ า NDWI มี
ความสั มพันธ์ กับปริ มาณนา้ ฝนดีที่สุด ซึ่ งดัชนี อนุพัทธ์ จากข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเที ยมเป็ นข้ อมูลทางเลือกหนึ่ งซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ ประเมินความแห้ งแล้ งเชิ งเวลาและเชิ งพื น้ ที่ โดยประเมินผลได้ อย่ างรวดเร็ วและทั นต่ อ
เหตุการณ์ และมีความสั มพันธ์ กันระหว่ างดัชนี อนุพัทธ์ ข้อมูลภาพถ่ ายจากดาวเที ยมกับผลการวิเคราะห์ ดัชนี ทาง
อุตนุ ิยมวิทยา

- 271 -

Abstract
Drought assessment is usually based on climatic data collected by meteorological stations
which often lack the continuous spatial coverage and immediate data availability, requiring long time
for analysis. With the advent of satellite technology, rapid access to satellite data provides a choice for
monitoring spatial and temporal drought patterns which reflect manifestation of meteorological,
hydrological and vegetation conditions. The assessment was conducted with objective of comparing
temporal and spatial patterns of drought using satellite-derived indices, including the mapping of
drought severity obtained from the sensitive indices. The study area, Northeast Thailand, covers an
area of approximately 170,000 square kilometers and is relatively diverse land cover types. A ten-year
(2001-2010) history of Terra MODIS covering the Northeast Thailand was used to create temporal and
spatial patterns of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference Water
Index (NDWI), Normalized Difference Drought Index (NDDI), Vegetation Condition Index (VCI) and
Normalized Multiband Drought Index (NMDI). Establishment of the relationships between the indices
and rainfall-derived data (amount of rainfalls and Standardized Precipitation Index (SPI)) was
performed to obtain the sensitive indices responding to the drought condition. The proposed NDDI and
NDWI had a stronger response to drought conditions than the other indices and are therefore used for
identifying temporal and spatial drought in the Northeast.
Keywords: Satellite-Derived Data, Rainfall-Derived data, NDDI, Drought, and Terra/MODIS

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การประเมินความแห้งแล้งในพื้นที่โดยทัว่ ไปมักจะใช้ขอ้ มูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ซึ่ ง
มักจะขาดข้อมูลเชิ งพื้นที่ และเชิงเวลา ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมานั้นไม่สามารถนามาใช้ได้ทนั ที จะต้อง
นาเข้าข้อมูลและต้องใช้ระยะเวลาที่ นานในวิเคราะห์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
โดยที่เทคโนโลยีการรับรู ้จากระยะไกลด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเป็ นเครื่ องมือทางเลือกหนึ่ งที่สามารถนามาใช้
เป็ นเครื่ องมือเพื่อติดตามรู ปแบบของความแห้งแล้งในเชิ งเวลาและเชิ งพื้นที่ ได้ ซึ่ งมีค่าการสะท้อนข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และพืชพรรณได้ [1] การประเมินความแห้งแล้งในครั้ งนี้ ได้ใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม Terra/MODIS ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลในช่วงคลื่นที่หลากหลาย มีการบันทึกข้อมูลเป็ นบริ เวณกว้าง และมี
การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ [2] ซึ่งเหมาะแก่การนามาเป็ นเครื่ องมือในประเมินความแห้งแล้งและใช้
ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ท้ งั เชิงเวลาและพื้นที่
การประเมินเพื่อตรวจวัดความแห้งแล้งครั้งนี้ ได้ใช้ดชั นี อนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (SatelliteDerived Data) และดัชนี อนุพทั ธ์ปริ มาณน้ าฝน (Rainfall-derived data) ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจวัดความแห้ง
แล้งดังต่อไปนี้ ดัชนี อนุพทั ธ์ปริ มาณน้ าฝน (ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย และดัชนี ปริ มาณน้ าฝนมาตรฐาน (Standardized
Precipitation Index: SPI)) ดัชนีดงั กล่าวใช้ขอ้ มูลปริ มาณน้ าฝนเพียงอย่างเดียวในการคานวณหาค่าระดับความแห้ง
แล้ง และเป็ นเครื่ องมือตรวจวัดเชิงเวลาที่สามารถปรับให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ โดยค่าของดัชนี SPI สามารถ
เปรี ยบเทียบเชิงเวลาและประมาณค่าเชิงพื้นที่ได้ [3, 4, 5] และดัชนี อนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็ นดัชนี
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(Index) ที่ใช้ปรับเน้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน หรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของข้อมูลให้แสดงความชัดเจนในสิ่ งที่ทาการศึกษามากขึ้น เช่น ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) เน้นข้อมูลพืช
พรรณให้มีความสว่างและเด่นชัดขึ้น [6] ดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ใช้ในการประเมินความแห้ง
แล้งมีดงั ต่อไปนี้ 1) ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (Normalized Difference Drought Index: NDDI) [7] เป็ นอัตราส่ วน
ระหว่างดัชนี ผลต่างพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) เป็ นผลจากการหาสัดส่ วน
ระหว่างช่วงคลื่น NIR (ช่วงคลื่ออินฟราเรดใกล้) กับ RED (ช่วงคลื่นสี แดง) จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง -1.0 ถึง 1.0 [7, 8,
9] กับดัชนีผลต่างความชื้น (Normalized Difference Water Index: NDWI) เป็ นผลจากการหาสัดส่ วนระหว่างช่วง
คลื่นช่วงคลื่น NIR กับ SWIR (ช่วงคลื่ออินฟราเรดสั้น) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 [7, 10] 2) ดัชนี ความแห้งแล้ง
หลายช่วงคลื่น (Normalized Multiband Drought Index: NMDI) เป็ นการใช้ผลต่างระหว่างช่วงคลื่น SWIR ในการ
ตรวจสอบความแห้งแล้งใช้ได้ดีในพื้นที่เป็ นดินหรื อพืชพรรณ และมีความไวต่อการเผาไหม้ในการเกิดไฟป่ า มีค่า
อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 [11] 3) ดัชนีพืชพรรณสัมพัทธ์ (Vegetation Condition Index: VCI) เป็ นดัชนีที่ถูกพัฒนามาจาก
NDVI มีคุณสมบัติแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณในแต่ละช่วงเวลา มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 [8]

วัตถุประสงค์
เพื่อได้มาซึ่ งดัชนี อนุพทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่สะท้อนถึงความแห้งแล้งเชิงเวลาและพื้นที่จาก
การเปรี ยบเที ยบรู ปแบบความแห้งแล้งเชิ งเวลาและพื้นที่ บริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อด้วยข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเที ยม Terra/MODIS หลายช่วงเวลา และเพื่อทาแผนที่ จาแนกระดับความรุ นแรงของความแห้งแล้งจากการ
วิเคราะห์ดชั นีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียม

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการประเมินดัชนีอนุพทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสารวจความแห้งแล้ง
เชิงเวลาและพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยการใช้ดชั นี ทางอุตุนิยมวิทยา SPI และดัชนี อนุ พทั ธ์จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม NDVI NDWI NDDI VCI และ NMDI เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียม
Terra ระบบ MODIS ประกอบด้วยข้อ มู ล จากผลิ ต ภัณฑ์ 2 ชุ ด ข้อ มู ล คื อ ข้อ มู ล ชุ ด MOD09A1 Surface
Reflectance Bands 1–7 [12] และข้อมูลชุด MOD13Q1 Vegetation Indices [13] และข้อมูลปริ มาณน้ าฝน ที่ทาการ
รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลปริ มาณน้ าฝน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2553

พืน้ ทีศ่ ึกษา
พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (รู ปที่ 1) มี เนื้ อที่ ประมาณ 170,000 ตารางกิ โลเมตร ตั้งอยู่ ระหว่าง
ละติ จูด 14˚ 7´ถึงละติจูด 18˚ 26´เหนื อ และลองจิ จูด 100˚ 54´ ถึง ลองจิ จูด 105˚ 38´ ตะวันออก [14] ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีลกั ษณะเหมือนก้นกระทะ โดยที่บริ เวณตอนกลางของเขตต่าลงไปเป็ นแอ่ง โดยมีภูเขายก
ตัวขึ้นมาเป็ นขอบสูงชันสองด้าน ระดับความสู งของพื้นที่ร้อยละ 66 อยูร่ ะหว่าง 120-200 เมตรจากระดับน้ าทะเล
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[15] ในพื้นที่มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย 10 ปี (2544-2553) เท่ากับ 1,400 มิลลิเมตร มีปริ มาณน้ าฝนต่อปี ประมาณ 1,2001,600 มิลลิเมตร
ทั้งนี้ความแห้งแล้งจะปรากฏให้เห็นทุกปี และมักพบปรากฏการณ์ความแห้งแล้งได้ท้ งั ในช่วงฤดูฝน โดย
ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องจนถึงฤดูร้อนนั้นจะมีความรุ นแรงเพิม่ ขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน/พื้นที่การเกษตรแบ่งเป็ น
พื้นที่นาข้าว, พืชไร่ , ไม้ผล/ไม้ยืนต้น, พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, การเกษตรอื่นๆ และพื้นที่นอกการเกษตร คิดเป็ น
ร้อยละ 37.95, 41.49, 15.10, 3.01, 0.11 และ 2.33 ตามลาดับ [16]

รู ปที่ 1 พื้นที่ศึกษา

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาได้กาหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ โดยมีลาดับในการตรวจสอบความแห้งแล้ง
ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 6 ขั้นตอน คือ 1) ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั และการรวบรวม
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลปริ มาณน้ าฝน 2) วิเคราะห์ขอ้ มูลน้ าฝนเชิงเวลาและพื้นที่ดว้ ยค่าเฉลี่ยราย 16 วัน
วิเคราะห์ ดัชนี น้ าฝนมาตรฐาน SPI และวิเคราะห์ ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเที ยมด้วยดัชนี อนุ พทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าฝนกับค่าเฉลี่ยดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
4) คัดเลือกดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่อ่อนไหวต่อความแห้งแล้งเชิงแวลาและพื้นที่ 5) ทาแผนที่
ความแห้งแล้งจากอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และ 6) สรุ ปผลการวิจยั
1. ตรวจสอบเอกสาร และทาการรวบรวมข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียมและข้ อมูลปริมาณนา้ ฝน
1.1 ตรวจสอบเอกสาร
เพื่อหาวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความแห้งแล้งเชิงเวลาและพื้นที่จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลาย
ช่วงเวลา และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลปริ มาณฝน
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1.2 การรวบรวมข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม และข้ อมูลปริมาณนา้ ฝน
1.2.1 การรวบรวมข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม
ทาการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยม Terra ระบบ MODIS จากชุ ดผลิตภัณฑ์ 2 ชุ ด คือ ข้อมูลชุ ด
MOD09A1 ข้อมูลมีบนั ทึกเป็ นราย 8 วัน มีความแยกชัด 500 เมตร [12] ข้อมูลที่ตอ้ งการใช้จากชุดผลิตภัณฑ์ คือ
ช่วงคลื่น Red, NIR, SWIR และข้อมูลชุด MOD13Q1 มีการบันทึกข้อมูลราย 16 วัน มีความแยกชัด 250 เมตร [13]
ข้อมูลที่ตอ้ งการใช้จากชุดผลิตภัณฑ์ คือ NDVI ทาการรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ชุดเป็ นระยะเวลา 10 ปี (2544-2553)
โดยที่ ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้นแบ่งออกเป็ น 2 ระวาง คือ ระวางที่
h27v07 กั บ h28v07 (รู ปที่ 2) นั้ นต้อ งท าการ Mosaic
Image จึ ง ต้อ งท าการต่ อ ภาพทั้ง สองระวางเข้า ด้ว ยกัน
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ง หมด จากนั้น ท าการ
ปรั บ แก้ ค วามคลาดเคลื่ อ นเชิ ง เรขาคณิ ต (Geometric
Correction) โดยใช้พิกดั อ้างอิงแบบ image to image จาก
h27v07
h28v07
ข้อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม Landsat ที่ มี พิ กัด ในระบบ
WGS84 - UTM zone 48N โดยประเมิณค่าของจุดภาพ
(pixels) ด้ว ยวิ ธี Nearest Neighbor และท าการตัด
ภ า พ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม โ ด ย ใ ช้ ข อ บ เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากนั้นสร้ างหน้ากากเพื่อกาหนด
ค่ า ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ น้ าและพื้ น ที่ เ มฆ และเปลี่ ย นค่ า ภายใต้ รู ปที่ 2 ระวางภาพถ่ายดาวเทียม Terra/MODIS
h27v07 และ h28v07 ครอบคลุมพื้นที่
หน้ากากนั้นให้เป็ นข้อมูลไม่มี (No data) เพื่อหลีกเลียง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ค่าที่ สูงและต่ าอย่างผิดปกติจากพื้นที่ น้ าและเมฆออกไป
ไม่ให้นามาใช้เป็ นพื้นที่ในการคานวน
1.2.2 การรวบรวมข้ อมูลปริมาณนา้ ฝน
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายวันถูกรวบรวมจากสถานี ตรวจวัด
ในขอบเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อรายวัน (รู ปที่ 3) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2544-2553 นาเข้าโปรแกรม Microsoft Excel และทาการ
ตรวจสอบข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายวันในแต่ละสถานี เพื่อตัดสถานีที่
มี ขอ้ มูลที่ ไม่มี ขอ้ มู ลหรื อข้อ มูลที่ ไม่ส มบู ร ณ์ อยู่มากออก เพื่ อลด
ความผิดพลาดของข้อมูลปริ มาณน้ าฝน จากนั้นทาการรวมข้อมูล
ปริ มาณน้ าฝนรายวันให้เป็ นค่าเฉลี่ยราย 16 วัน รายเดือน และรายปี
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน และ SPI โดยจานวนสถานี
ในแต่ละปี ดังตารางที่ 1
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รู ปที่
ตรวจวัดนา้ ฝน

3

สถานี

ตารางที่ 1 จานวนสถานีตรวจวัดปริ มาณน้ าฝน
ปี พ.ศ.
จานวน

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

275

267

196

226

211

254

259

225

224

168

2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเวลาและพืน้ ที่
2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม
วิเคราะห์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra ระบบ MODIS ราย 16 วัน ด้วยดัชนี อนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม เพื่อประเมินความแห้งแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ดัชนี อนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ดชั นี NDVI, NDWI, NDDI, VCI และ NMDI
โดยที่ดชั นี NDVI เป็ นผลจากการหาสัดส่วนระหว่างช่วงคลื่น NIR กับ RED มีค่าอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่ ง
ค่า -1 แสดงว่าไม่มีพืชพรรณหรื อเป็ นพื้นที่ที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์จากพืช และค่า 1 จะแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่น้ นั มีพืช
พรรณอยูก่ นั หนาแน่นมากหรื อเป็ นพื้นที่ที่มีคลอโรฟิ ลล์จากพืชสู งมาก [7, 8, 9, 17] NDWI เป็ นผลจากการหา
สัดส่วนระหว่างช่วงคลื่น NIR กับ SWIR มีค่าอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งค่า -1 แสดงว่าเป็ นพื้นที่แหล่งน้ าหรื อมีความ
ชุ่มชื้นสู งมาก และค่า 1 แสดงว่าเป็ นพื้นที่ แห้งแล้งหรื อไม่มีความชุ่มชื้น [7, 10,18] NDDI เป็ นผลจากการหา
สัดส่วนระหว่าง NDVI กับ NDWI
VCI เป็ นการปรับค่า NDVI ให้ค่าของพืชพรรณมีความสว่างขึ้น โดยใช้ค่าสูงสุดและต่าสุดของค่า NDVI
มาใช้ในการคานวณ ค่าที่ได้จากการคานวณจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 [8]
NMDI เป็ นดัชนี ที่ใช้ความแตกต่างระหว่างช่วงคลื่นอินฟราเรด 2 ช่วง คือ ช่วงคลื่นอินฟราเรดสั้น
(1.640 ไมโครเมตร อยูใ่ น channel ที่ 6 จากชุดผลิตภัณฑ์ Terra/MODIS ชุด MOD09A1) และช่วงคลื่นอินฟราเรด
กลาง (2.130 ไมโครเมตร อยูใ่ น channel ที่ 7 จากชุดผลิตภัณฑ์ Terra/MODIS ชุด MOD09A1) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0
ถึง 1 [11]
สมการในการคานวณในแต่ละดัชนีเป็ นดังสมการที่ 1 ถึง 6
NDVI

=

NDWI

=

NDDI

=

VCI

=

NMDIVeg

=

NMDISoil

=

(ρNIR - ρRED)
(ρNIR + ρRED)
(ρNIR – ρSWIR7)
(ρNIR + ρSWIR7)
(NDVI - NDWI)
(NDVI + NDWI)
(NDVIi - NDVImin)
(NDVImax + NDVImin)
(ρNIR - (ρSWIR6 - ρSWIR7))
(ρNIR+ (ρSWIR6 - ρSWIR7))
(ρNIR - (ρSWIR6 - ρSWIR7))
9(ρNIR+ (ρSWIR6 - ρSWIR7))
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

โดยที่
ρRED = ค่าการสะท้อนแสงของคลื่นสี แดง
ρNIR = ค่าการสะท้อนแสงของคลื่นอินฟราเรดใกล้
ρSWIR6,7 = ค่า การสะท้อนแสงของคลื่ นอิ นฟราเรดchannel ที่ 6 และ7 จากชุ ด ผลิ ตภัณฑ์ของดาวเที ย ม
Terra/MODIS ชุด MOD09A1
NDVIi = ค่า NDVI ณ จุดภาพ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
NDVImax = ค่าสูงสุดของ NDVI ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
NDVImin = ค่าต่าสุดของ NDVI ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณนา้ ฝน
ข้อมูลน้ าฝนที่ทาการรวบรวมมาเป็ นรายวันจากสถานี ตรวจวันทางอุตุนิยมวิทยา และทาการรวมข้อมูล
ปริ มาณน้ าฝนรายวันให้เป็ นค่าเฉลี่ยราย 16 วัน รายเดือน และรายปี เพื่อใช้ในการสังเกตุความแปรปรวนและการ
เปลี่ยนแปลงไปของปริ มาณน้ าฝนในแต่ละช่วงเวลา และน้ าค่าเฉลี่ยราย 16 วัน รายเดือน และราบปี ของปริ มาณ
น้ า ฝนรายสถานี ม าค านวณหาค่ า SPI จากนั้นน าผลการคานวณของแต่ล ะสถานี ม าท าการประมาณค่า ข้อ มู ล
(Interpolation) ให้เป็ นข้อมูลเชิงเลข (Grid data) ด้วยวิธี Inverse Distance Weight (IDW)โดยพิจารณาประเมิน
ระดับความรุ นแรงของความแห้งแล้งจากเกณฑ์การจาแนกระดับความแห้งแล้งจาก SPI ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความแห้งแล้งของ SPI [3, 4]
SPI value

Drought Category

2.00 and above
1.50 to 1.99
1.00 to 1.49
0 to 0.99

Extremely wet
Severely wet
Moderately wet
Mild wet

–0.99 to 0

Mild drought

–1.00 to –1.49

Moderately drought

–1.50 to –1.99

Severe drought

–2.00 and less

Extreme drought

ในการคานวณหาค่า SPI นั้นได้ใช้ฟังก์ชนั สมการในโปรแกรม Microsoft Excel [1, 19] ดังต่อไปนี้
SPI

=

NORMSINV(GAMMADIST(x,α, β,true))

โดยที่
,

ค่าปริ มาณน้ าฝนนฉลี่ยในนช่วงฉวีาฉด่ใวกัน
= 10 (ป่ พ.ศ. 2544-2554)
= ค่าฉลี่ยใของค่าปริ มาณน้ าฝนนนนช่วงฉวีาฉด่ใวกัน

x =
n
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3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณนา้ ฝนกับค่ าเฉลีย่ ดัชนีอนุพทั ธ์ ข้อมูลภาพถ่ ายจากดาวเทียม
ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson's Correlation) หรื ออาจเรี ยกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่ าย (Simple
Correlation) เพื่ อ ใช้ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปริ ม าณน้ า ฝนกับ ค่ า เฉลี่ ย ของดัช นี อ นุ พ ทั ธ์ ข ้อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก
ดาวเทียม และทาการสังเกตความสัมพันธ์จากค่าเฉลี่ยเชิงเวลา
4. คัดเลือกดัชนีทอี่ ่ อนไหวต่ อความแห้ งแล้ งเชิงเวลาและพืน้ ที่
ทาการกาหนดค่าระดับความแห้งแล้ง และคัดเลือกดัชนี ที่มีความอ่อนไหวกับการประเมินและตรวจวัด
ความแห้งแล้งได้ดีที่สุด โดยใช้แผนที่ SPI ในการเปรี ยบเทียบเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ เพื่อสังเกตความคล้ายคลึงเชิง
พื้นที่
5. ทาแผนทีค่ วามแห้ งแล้ งจากดัชนีอนุพทั ธ์ ข้อมูลภาพถ่ ายจากดาวเทียม
ทาแผนที่ความแห้งแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจากดัชนี ที่มีความอ่อนไหวกับความแห้งแล้งที่มี
ประสิ ทธิภาพเชิงเวลาและเชิงพื้นที่
6. สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปริ มาณน้ าฝน และดัชนี อนุ พทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเที ยมเพื่อประเมินความแห้ง
แล้งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า
1. ปริมาณนา้ ฝน และ SPI
ค่าเฉลี่ ยของปริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย 10 ปี (2544-2553) มี ค่า เท่ ากับ 1,404.5 มิ ลลิ เ มตร และมี ค่าเฉลี่ ยอยู่
ในช่วงประมาณ 1,200-1,600 มิลลิเมตร/ปี มีเฉลี่ยสู งที่สุดในปี พ.ศ. 2551 มีค่าเท่ากับ 1,614.94 มิลลิเมตร และมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในปี พ.ศ. 2546 มีค่าเท่ากับ 1,205.72 มิลลิเมตร โดยที่ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 มีค่าเฉลี่ยรายปี ต่า
กว่าปริ มาณน้ าฝนค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ปี (รู ปที่ 4a)
SPI จากค่าเฉลี่ยของปริ มาณน้ าฝนรายปี ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2554 พบว่า SPI ในปี พ.ศ. 2546 มีคา่ ที่ต่า
ที่สุดในช่วง 10 ปี มีระดับความรุ นแรงของความแห้งแล้งอยูใ่ นระดับแห้งแล้งที่รุนแรง โดยที่ค่า SPI ในปี พ.ศ.
2546 มีค่าเท่ากับ -1.68 รองลงมาคือปี พ.ศ.2547 มีค่า SPI เท่ากับ -1.25 มีระดับความรุ นแรงของความแห้งแล้ง
อยูใ่ นระดับแห้งแล้งปานกลาง และในปี พ.ศ.2551 มีค่า SPI สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ แต่มีค่าอยูใ่ นระดับชุ่มชื้นปาน
กลางเท่านั้น (รู ปที่ 4b)
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SPI
ค่าเ ลี่ยรายป
ค่าเ ลี่ย ป

(b )

ปพศ

ปพศ
0.359

0.555

0.557

NDVI

0.542
0.530

0.535

0.535
0.523
0.502

0.501

0.330

0.540

NDWI

0.562

0.288

0.309

คุ่ดขาเอมูลีล่ย NDDI 10 ป
0.382
0.354

0.338

คุ่ดาเขอมู
ลี่ยล NDWI รายป

0.267

คุ่ดาขเ อมูลี่ยล NDWI 10 ป

( e)

ปพศ

NMDI Veg

0.455

0.457

0.457

0.354

0.337

0.302

0.291

0.463

VCI

0.365

0.320

0.321
0.311

(d )

ปพศ

0.461

0.454

0.455

0.444

0.450
0.436
คุ่ดาขเ อมูลี่ยล NMDI Veg รายป

0.460

0.460

0.455

0.454

ค่าเ ลี่ย VCI รายป
ค่าเ ลี่ย VCI 10 ป

คุ่ดขาเอมูลีล่ย NDDI รายป

0.421

0.362

0.319

คุ่ดาขเอมูลีล่ย NDVI รายป

ปพศ

0.415

0.325

คุ่ดาขเอมูลีล่ย NDVI 10 ป

( c)

ค่า SPI 2544-2554

0.349

NDDI

( a)

0.455
0.448

0.447

NMDI soil

ปริมา น้าฝน มม

1,404.5

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00

0.438

0.445
0.435

คุ่ดาเขอมู
ลี่ยล NMDI Veg 10 ป

0.449

0.442

คุ่ดาขเ อมูลีล่ย NMDI Soil รายป
คุ่ดาขเ อมูลีล่ย NMDI Soil 10 ป

(f)
(g)
(h)
รู ปที่ 4 ค่าเฉลี่ยปริ มาณน้ าฝนรายปี (2544-2553) (a), SPI รายปี (2544-2553) (b), ค่าเฉลี่ย NDVI (c), ค่าเฉลี่ย
NDWI (d),ค่าเฉลี่ย NDDI (e), ค่าเฉลี่ย VCI (f),ค่าเฉลี่ย NMDIVeg (g) และ ค่าเฉลี่ย NMDISoil (h) รายปี (2544ปพศ

ปพศ

ปพศ

2553)

รู ปที่ 5 แสดงภาพการกระจายของค่าเฉลี่ย
ราย 16 วันระหว่างค่า NDVI กับ NDWI ในช่ วงปี
พ.ศ. 2544-2553 พบว่า ในปี 2548 มีค่าการกระจาย
ของ NDVI กับ NDWI ม่ ค่า ต่ า กว่า ปี อื่ น ๆ ในช่ ว ง
ระยะเวลา 10 ปี และอาจบ่ งบอกได้ว่าค่ าเฉลี่ ยจาก
ภาพถ่ า ยดาวเที ย มที่ ท าการวิ เ คราะห์ ด้ว ยดัช นี พื ช
พรรณ NDVI กับ ดัชนี ความชุ่มชื้น NDWI ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงในปี พ.ศ. 2548 ปรากฏว่า อาจเกิ ด
รู ปที่ 5 แผนภาพการกระจายจากค่าเฉลี่ยราย 16 วัน
ความแห้งแล้ง มากกว่าปี อื่ นๆ ในช่ วง 10 ปี ( 2544ของค่า NDVI และ NDWI ช่วงปี 2544-2553
2553) (รู ป ที่ 5) ซึ่ ง ไม่ มี ความสอดคล้อ งกับ ค่ า เฉลี่ ย
NDVI และ NDWI รายปี ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งในปี 2547 มีค่าเฉลี่ย NDVI และ NDWI ต่ ากว่า
ทุกปี และในปี พ.ศ. 2546 ที่มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยและค่า SPI มีค่าที่ต่าที่สุด ดังรู ปที่ 4
3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณนา้ ฝนกับดัชนีอนุพทั ธ์ จากข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าฝนกับดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ราย 16 วันโดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์เพียรสัน พบว่า ค่า NDWI ส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณน้ าฝนดี กว่าดัชนี อื่น รองลงมาคือค่า
NDVI NDDI VCI โดยมีค่าความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับที่สูง ค่า |r| อยูใ่ นช่วงประมาณ 0.6-0.8 และค่า |r| ของ MNDI
ของพืชและดินนั้นอยูใ่ นช่วงค่อนข้างต่ามีความประมาณ 0.1-0.4
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เมื่ อ สัง เกตระยะเวลาการเปลี่ ย นแปลงของพื ช พรรณและความชุ่ ม ชื้ น หลัง การเกิ ด ฝนในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยสังเกตจากค่าปริ มาณน้ าฝนกับค่าดัชนี เมื่อค่าปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นในระดับ
หนึ่ งค่าดัชนี ต่างๆก็มีการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของดัชนี น้ นั ๆ แต่จะทิ้งระยะห่ างของ
ช่ วงเวลาจากค่า ปริ ม าณน้ าฝนระยะหนึ่ ง ถึ งมี การเปลี่ ย นแปลงตาม และเมื่ อค่ าปริ มาณน้ า ฝนลดระดับลงใน
ระยะเวลาหนึ่งค่าดัชนีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากพืชใช้น้ าในการเจริ ญเติบโตเมื่อพืช
ได้รั บน้ า พืช ก็ จะมี การผลิ ต คลอโรฟิ ลล์ห รื อแตกใบแต่ จ าเป็ นต้อ งใช้เวลาไม่ ส ามารถเขี ย วขจี ไ ด้ทัน ที ทัน ใด
เช่นเดียวกันความชุ่มชื้นบนพื้นผิวและในดิน ก็จะมีการการดูดซับไว้ในช่วงที่เกิดฝนและค่อยๆ คายความชุ่มชื้น
ออกมาในช่วงฝนทิ้งช่วงหรื อฤดูแล้งโดยไม่มีการระเหยไปในทุนทีทนั ใดเช่นเดียวกัน (รู ปที่ 6) และเมื่อสังเกต
การความผันแปรของค่าดัชนี ที่ใช้ในการตรวจสอบความแห้งแล้งกับปริ มาณน้ าฝนสะสม พบว่า เมื่อค่าความชัน
ของปริ มาณน้ าฝนสะสมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1.25 จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของค่า NDVI NDWI และ
VCI มีค่าเพิ่มขึ้นและในขณะเดี ยวกันค่า NDDI จะมีค่าลดต่ าลง จะเห็ นได้วา่ ค่าเฉลี่ย 10 ปี ของค่า NDWI และ
NDDI จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ชด
ั เจนที่สุด ค่าความชัด 1.3 ในช่วงต้นปี จะอยูใ่ นช่วงเดือนมกราคมถึงปลาย
เดือนเมษายน และปลายปี จะอยูใ่ นช่วงกลางเดือนกันยายนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนของปี ถัดไป ค่า NMDIVeg และ
NMDISoil นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่ชด
ั เจนเหมือนดัชนี การตรวจสอบในข้างต้น เนื่ องจากมีช่วงการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงที่แคบกว่า ดังรู ปที่ 7 ดังนั้นอาจจะกาหนดการเกิดสภาวะความแห้งแล้งบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จากดัชนี อนุ พทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยมและปริ มาณน้ าฝน ได้ว่าพื้นที่เสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดความแห้งแล้งบน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจะอยูใ่ นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือน
เมษายนในปี ถัดไป
4. การกาหนดระดับความแห้ งแล้งจากภาพดัชนีอนุพทั ธ์ ข้อมูลภาพถ่ ายจากดาวเทียม
จากการวิ เ คราะห์ ดัช นี อ นุ พ ทั ธ์ จ ากข้อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มทั้ง ในเชิ ง เวลาในข้า งต้น นั้น สามารถ
กาหนดค่าระดับความแห้งแล้งจากแต่ละดัชนี โดยกาหนดดังนี้ เมื่อค่า NDVI ค่าสู งกว่า 0.4 พืชพรรณไม่มีความ
ผิดกปกติหรื อไม่แห้งแล้งและค่าเริ่ มต่ากว่า 0.3 ให้เป็ นพืชพรรณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติหรื อเริ่ มเกิดความ
แห้งแล้ง ค่า NDWI ค่าสู งกว่า 0.35 ความชุ่มชื้นไม่มีความผิดกปกติหรื อไม่แห้งแล้งและค่าเริ่ มต่ ากว่า 0.25 ให้
เป็ นความชุ่มชื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติหรื อเริ่ มเกิดความแห้งแล้ง ค่า NDDI ค่าสูงกว่า 0.40 เริ่ มเกิดความ
แห้งแล้งและค่าเริ่ มต่ากว่า 0.30 ยังไม่เกิดความแห้งแล้ง ค่า VCI ค่าสูงกว่า 0.55 ยังไม่เกิดความแห้งแล้งและค่าเริ่ ม
ต่ากว่า 0.45 เริ่ มเกิดความแห้งแล้ง ค่า NMDIVeg ค่าสู งกว่า 0.45 ยังไม่เกิดความแห้งแล้งและค่าเริ่ มต่ากว่า 0.40
เริ่ มเกิดความแห้งแล้ง และค่า NMDISoil ค่าสู งกว่า 0.55 เริ่ มเกิดความแห้งแล้งและค่าเริ่ มต่ากว่า 0.45 ยังไม่เกิด
ความแห้งแล้ง จะได้แผนที่ความแห้งแล้งจากดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ดังรู ปที่ 8
จากการวิเคราะห์ดชั นีอนุพทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่มีความต่อเนื่ องกัน
ช่วง 10 ปี พบว่า ในช่วงปลายปี ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงช่วง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ดังภาพที่ 8
พบว่า ในวันที่ 7 เมษายน 2548 เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อรุ นแรงมากกว่าปี อื่นๆ ในช่วง
เวลาเดียวกันของดัชนี NDDI ซึ่งดัชนี NDVI NDWI และ NDDI ยังสอดคล้องกับการเพิ่มและลดลงของปริ มาณ
น้ า ฝนในช่ วงเวลาต่ างๆ และบริ เวณที่ เ กิ ด ความแห้ง แล้ง นั้น จะเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น ในตอนกลางของภูมิ ประเทศภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและค่อยๆขยายออกไปจนถึงช่วงที่เกิดความแห้งแล้งมากที่สุดพบพื้นที่เกือบทั้งหมดของภาค
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ตะวันออกเฉี ยงเหนื อเกิดความแห้งแล้ง ซึ่ งดัชนี NDDI เห็นความชัดเจนที่ สุด รองลงมาคือดัชนี NDWIแต่ดชั นี
NMDI นั้นจะปรากฏ พื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งที่ เห็ นได้เด่นชัดเริ่ มที่ ตอนบนและตอนล่างทางด้านทิ ตตะวันออก
ของภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ คือ บริ เวณจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และจังหวัดนครพนม และจะขยายมาสู่
จังหวัดเลย หนองบัวลาภู และสกลนครส่ วนตอนล่างคือ จังหวัดสุ รินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี และจะขยาย
ออกไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ศรี สะเกษ และอานาจเจริ ญ และสัดส่ วนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดจากความแห้ง
แล้งในช่วงฤดูแล้ง วันที่ 16 ตุลาคม 2547 ถึง 25 พฤษภาคม 2548 เป็ นดังรู ปที่ 9
ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบความแห้งแล้งในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อสังเกตความแตกต่างเชิ งเวลาและ
เชิ งพื้นที่ ดังภาพที่ 10 เพื่อแสดงให้เห็ นพื้นที่ ในช่วงเวลาเดี ยวกันของแผนที่ ความแห้งแล้ง NDDI สาหรับภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่วงที่เกิดความแห้งแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 7 เมษายน 2548 มีพ้ืนที่ ที่เกิดความ
แห้งแล้งในระดับที่ มีความรุ นแรงมาก และมีพ้ืนที่ ที่ที่เกิ ดความแห้งแล้งมากที่ สุด เพื่อแสดงศักยภาพของดัชนี
NDDI ในการตรวจสอบความแห้งแล้งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
NDVI สูง สุด

ปริมา น้าฝน

NDVI

2550

2551

ปริมาณน้าฝนน
ง ด ี ยา ด

NDWI
ง ด ี ยา ด

ปริมาณน้าฝนน
ง ด ี ยา ด

NDDI
ง ด ี ยา ด

NDVI

ปริมา น้าฝน มม

ปริมา น้าฝน มม

ปริมา
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ปริมา น้าฝน
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เวลา
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ปพศ
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NMDISoil
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ปพศ
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VCI
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ปริมาณน้าฝนน
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ง ด ี ยา ด
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ง ด ี ยา ด

2544

2549
ปพศ

ปพศ

ปริมา น้าฝน มม

2544

2544

2545

2546

2547

2548

2549
ปพศ

2550

2551

2552

2553

ปริมา น้าฝน

NMDISoil

รู ปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ตามฤดูกาลจากค่าเฉลี่ยราย 16 วัน ระหว่างค่าปริ มาณน้ าฝนกับค่าดัชนี
อนุพทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ช่วงปี พ.ศ. 2544-2553

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าฝนสะสมกับดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียม 16 วัน เฉลี่ย 10 ปี

- 281 -

SPI

NDVI

NDWI

NDDI

VCI

NMDIVeg

NMDISoil

16 ตุลาคม 2547

1 พฤศจิกายน 2547

17 พฤศจิกายน 2547

3 ธันวาคม 2547

19 ธันวาคม 2547

1 มกราคม 2548

2 กุมภาพันธ์ 2548

18 กุมภาพันธ์ 2548

6 มีนาคม 2548

22 มีนาคม 2548

7 เมษายน 2548

รู ปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความแห้งแล้งจากดัชนีอนุพทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
และดัชนีน้ าฝนอนุพทั ธ์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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SPI

NDVI

NDWI

NDDI

VCI

NMDIVeg

NMDISoil

17 มกราคม 2548

23 เมษายน 2548

9 พฤษภาคม 2548

25 พฤษภาคม 2548

NMDIVeg

พ ษ าคม

พ ษ าคม

มีนาคม

มีนาคม

เมษายน
เมษายน

พ ษ าคม

พ ษ าคม

เมษายน

มีนาคม

มีนาคม

กุม าพันธ์

กุม าพันธ์

ปานกลาง
แหงแลงนอย

แหงแลงปานกลาง
แหงแลงรุนแรง
แหงแลงรุนแรงมาก

วัน เดือน

เมษายน

พ ษ าคม

พ ษ าคม

เมษายน

มีนาคม

มีนาคม

แหงแลงรุนแรงมากที่สุด

กุม าพันธ์

NMVIVeg

ความ ุ่ม ื้นนอย

กุม าพันธ์

พ ษ าคม

เมษายน

พ ษ าคม

เมษายน

มีนาคม

มีนาคม

กุม าพันธ์

แหงแลงรุนแรงมากที่สุด

ความ ุ่ม ื้นปานกลาง

มกราคม

แหงแลงรุนแรงมาก

ความ ุ่ม ื้นมาก

ธันวาคม

แหงแลงรุนแรง

VCI

VCI
ความ ุ่ม ื้นมากที่สุด

ธันวาคม

แหงแลงปานกลาง

แหงแลงรุนแรงมากที่สุด
ม่มีขอมูล

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

พ ศจิกายน

แหงแลงนอย

กุม าพันธ์

แหงแลงรุนแรงมาก

ตุลาคม

ปานกลาง

รอยละ

ความ ุ่ม ื้นนอย

มกราคม

แหงแลงรุนแรง

พ ศจิกายน

ความ ุ่ม ื้นปานกลาง

มกราคม

แหงแลงปานกลาง

วัน เดือน

ความ ุ่ม ื้นมาก

ธันวาคม

แหงแลงนอย

มกราคม

NDDI

ความ ุ่ม ื้นมากที่สุด

ธันวาคม

ปานกลาง

NDDI

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

พ ศจิกายน

ความ ุ่ม ื้นนอย

ธันวาคม

แหงแลงรุนแรงมากที่สุด
ม่มีขอมูล

ความ ุ่ม ื้นปานกลาง

ตุลาคม

พ ษ าคม

เมษายน

พ ษ าคม

เมษายน

มีนาคม

มีนาคม

กุม าพันธ์

กุม าพันธ์

มกราคม

มกราคม

ธันวาคม

ธันวาคม

พ ศจิกายน

ตุลาคม

แหงแลงรุนแรงมาก

ความ ุ่ม ื้นมาก

ธันวาคม

แหงแลงรุนแรง

ความ ุ่ม ื้นมากที่สุด

พ ศจิกายน

แหงแลงปานกลาง

วัน เดือน

NDWI

NDWI

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

พ ศจิกายน

แหงแลงนอย

รอยละ

ความ ุ่ม ื้นนอย
ปานกลาง

ม่มีขอมูล

วัน เดือน

ความ ุ่ม ื้นปานกลาง

ตุลาคม

แหงแลงรุนแรงมากที่สุด

เมษายน

NDVI

ความ ุ่ม ื้นมาก

พ ศจิกายน

แหงแลงรุนแรงมาก

กุม าพันธ์

ม่มีขอมูล

ความ ุ่ม ื้นมากที่สุด

พ ศจิกายน

รอยละ

วัน เดือน

รอยละ

แหงแลงรุนแรง

NDVI

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

วัน เดือน

แหงแลงปานกลาง

ตุลาคม

พ ษ าคม

เมษายน

พ ษ าคม

มีนาคม

เมษายน

มีนาคม

กุม าพันธ์

มกราคม

มกราคม

กุม าพันธ์

ธันวาคม

ธันวาคม

พ ศจิกายน

ตุลาคม

แหงแลงรุนแรงมากที่สุด

แหงแลงนอย

กุม าพันธ์

แหงแลงรุนแรงมาก

ปานกลาง

มกราคม

แหงแลงรุนแรง

ความ ุ่ม ื้นนอย

มกราคม

แหงแลงปานกลาง

ความ ุ่ม ื้นปานกลาง

มกราคม

แหงแลงนอย

ความ ุ่ม ื้นมาก

มกราคม

ปานกลาง

รอยละ

ความ ุ่ม ื้นนอย

ความ ุ่ม ื้นมากที่สุด

ธันวาคม

ความ ุ่ม ื้นปานกลาง

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ธันวาคม

ความ ุ่ม ื้นมาก

พ ศจิกายน

ความ ุ่ม ื้นมากที่สุด

พ ศจิกายน

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

พ ศจิกายน

รอยละ

รู ปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความแห้งแล้งจากดัชนีอนุพทั ธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
และดัชนีน้ าฝนอนุพทั ธ์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ต่อ)

NMDISoil

NMDISoil

รู ปที่ 9 สัดส่วนเชิงพื้นที่และเวลาของดัชนี NDVI NDWI NDDI VCI และ NMDI
ช่วง 16 ตุลาคม 2547 ถึง 25 พฤษภาคม 2548
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7 เมษายน 2544

7 เมษายน 2548

7 เมษายน 2545

7 เมษายน 2546

7 เมษายน 2549

7 เมษายน 2547

7 เมษายน 2550

ภาพที่ 10 แผนที่ระดับความแห้งแล้งเชิงเวลาและพื้นที่ จากดัชนี NDDI ในช่วงเวลาเดียวกัน
ช่วงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2544-2550

สรุ ปผล
ผลการวิเคราะห์ดชั นีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกับผลการวิเคราะห์ปริ มาณน้ าฝน และดัชนีทาง
อุตุนิยมวิทยาในเชิงเวลานั้น พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีแต่ละดัชนีมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ
น้ าฝนแต่มีค่าความสัมพันธ์เชิงเวลาที่แตกต่างกับไป โดยที่ดชั นี NDWI มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาน้ าฝนดีที่สุด
รองลงมาคือ ดัชนี NDDI NDVI และ VCI แต่ดชั นี NMDI มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณน้ าฝนน้อยที่สุด และ
เนื่องจากดัชนี NDDI มีช่วงที่ของค่าเฉลี่ยที่กว่ากว่าดัชนีอื่น มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.04 ถึง 0.74 รองลงมาคือ NDWI
NDVI และ VCI มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.12 ถึง 0.54 , 0.42 ถึง 0.69 และ 0.53 ถึง 0.74 ตามลาดับ และNMDI มีช่วง
ของค่าเฉลี่ยแคบที่สุด คือ ประมาณ 0.36 ถึง 0.54 จากค่าเฉลี่ยของดัชนี NDVI NDWI NDDI VCI NMDIVeg
และ NMDISoil ราย 16 วันเป็ นระยะเวลา 10 ปี ได้กาหนดค่า NDVI NDWI NDDI VCI NMDIVeg และ
NMDISoil ที่ค่าสู งกว่า 0.40 , 0.35 , 0.40 , 0.55 , 0.45 และ 0.55 ตามลาดับ จาแนกให้เป็ นพื้นที่ไม่มีความผิดก
ปกติหรื อไม่แห้งแล้ง และค่าเริ่ มต่ากว่า 0.30 , 0.25 , 0.30 , 0.45 , 0.40 และ 0.45 ตามลาดับ ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติหรื อเริ่ มเกิดความแห้งแล้ง และจากการจาแนกระดับความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ดว้ ยภาพ
ดัชนีอนุพทั ธ์ พบว่า ความแห้งแล้งโดยส่วนใหญ่ที่ได้จากการจาแนกดัชนี NDVI NDWI NDDI และ VCI นั้น
จะเกิดความแห้งแล้งขึ้นในตอนกลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและค่อยๆ ขยายออกไป แต่ดชั นี NMDI เริ่ ม
เกิดความเปลี่ยนแปลงจากที่ตอนบนและตอนล่างทางด้านทิตตะวันออกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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ดังนั้นดัชนี NDDI ที่เป็ นอัตราส่วนระหว่างพืชพรรณและความชุ่มชื้น มีช่วงของค่าเฉลี่ยที่กว้าง จึงทาให้
การจาแนกพื้นที่ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในแต่ละระดับแยกกันได้อย่างชัดเจน
กว่าดัชนีอื่น และมีความอ่อนไหวต่อความแห้งแล้งเนื่องจากเป็ นอัตราส่วนระหว่างพืชพรรณ และความชุ่มชื้นใน
พื้นที่ โดยเมื่อค่า NDDI ยิง่ มีคา่ ที่สูงความแห้งแล้งที่เกิดกับพื้นที่ก็จะมีระดับความรุ นแรงสูงตามไปด้วย และค่า
ั ปริ มาณน้ าฝนสูง
NDWI มีความอ่อนไหวและตอบสนองกับความชุ่มชื้นในพื้นที่ได้ดี และยังมีความสัมพันธ์กบ
กว่าดัชนีอื่นๆ ดังนั้นดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจึงเป็ นข้อมูล วิธีการอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความ
สามารถนามาบูรณาการกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในการประเมินเพื่อตรวจวัดความแห้งแล้งได้ท้ งั เชิงเวลาและ
พื้นที่ โดยใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์อนั สั้น ไม่ซบั ซ้อน และรวดเร็ วสามารถนาผลที่ได้มาไปใช้ได้ทนั ต่อ
เหตุการณ์

ขอเสนอแนะ
การประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีอนุพทั ธ์ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียมนั้นหากพื้นที่มีความแตกต่างกันของ
สิ่ งปกคลุมดิ น และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ มีความแตกต่างกัน ความแห้งแล้งที่ เกิ ดขึ้ นกับพื้นที่ ก็อาจมี ความ
แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นเพื่อความถูกต้องในการประเมิน ควรบูรณาการใช้ขอ้ มูลปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเกิ ด
ความแห้งแล้งมาร่ วมการในตัดสิ นใจ เนื่ องจากดัชนี SPI ใช้เพียงตัวแปรปริ มาณน้ าฝนเพียงตัวแปรเดี ยวในการ
ตรวจสอบ ควรใช้ดชั นีทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาที่ใช้ตวั แปรที่หลากหลาย เช่น ดัชนี ความรุ นแรงของความ
แล้งแบบปาล์มเมอร์ (Palmer drought severity index: PDSI) ที่บูรณาการข้อมูลที่หลากหลายในการประเมิน
ความแห้งแล้ง อาทิ ข้อมูลปริ มาณน้ าในแห่งน้ า น้ าใต้ดิน อุณหภูมิ ความชื้น อัตราการระเหยของน้ า และข้อมูลทาง
ชลประทาน เป็ นต้น และเพื่อเป็ นการบูรณาการการวิเคราะห์ความแห้งแล้งจากการใช้ขอ้ มูลทางอุตนุ ิยมวิทยา อุทก
วิทยากับข้อมูลทางด้านการรับรู ้ จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถระบุพ้ืนที่ ที่เกิ ด
ความแห้งแล้งได้แม่นยาและมีความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่นอ้ ยที่สุด
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