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บทคัดย่ อ
ข้ อ มูล ทางอุตุนิ ย มวิ ท ยาอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอ
สํา หรั บ ติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง โดยเฉพาะอย่า งยิ ง การ
ได้ มาซึงข้ อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ ความถี ของข้ อมูลไม่
เพี ย งพอและข้ อมู ล ไม่ ส มบู ร ณ์ ข้ อมู ล พื ช พรรณจาก
ดาวเที ย มเมื อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อมู ล ทาง
อุตนุ ิยมวิทยาจึงจําเป็ นเพือใช้ ประเมินพื นทีความแห้ งแล้ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั งนี เพือหาดัชนีพืชพรรณ
มาตรฐานของช่วงเวลาตามฤดูกาลในการเพิ มเทคนิคใน
การติดตามความแห้ งแล้ ง ของพื นที ให้ ทันต่อ เหตุการณ์
ด้ วยข้ อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม พื นทีศึกษาครอบคลุม
พื นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื อทีประมาณ170,000
ตารางกิ โลเมตร การศึกษาครั งนี ใช้ ข้อมูลจากดาวเทียม
Terra-MODIS 10 ปี (2544-2553) วิเคราะห์ค่าคะแนน
ม า ต ร ฐ า น ( Z-score) ข อ ง ดั ช นี ผ ลต่ า ง พื ช พ ร ร ณ
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI)
ครอบคลุมทั งภาค ใช้ ในการประมาณการสภาพของพืช
พรรณเปรี ยบเทียบกันเชิงพื นทีจาก NDVI เฉลีย 10 ปี ใน 4
ช่วงของฤดูกาล แล้ วตรวจสอบความถูกต้ องดัชนีพืชพรรณ
มาตรฐาน (Standardized Vegetation Index: SVI) กับ
ดัชนีมาตรฐานของนํ าฝน (Standardized Precipitation
Index: SPI) ในช่วงเดียวกัน ผลทีได้ รับให้ ดชั นีทั งเชิงเวลา
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และเชิงพื นที ซึงเป็ นเครื องมือทีเป็ นประโยชน์ในการบอก
ขนาดและความรุ นแรงของความแห้ งแล้ งในระดับความ
ละเอียด 250 เมตร SVI มีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณนํ าฝน
และ SPI เชิงเวลาและพื นที ดัชนี SVI สามารถใช้ เป็ น
ตัวชี วัดความแห้ งแล้ งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั งเชิง
เวลาและเชิงพื นที
คําสําคัญ: ดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน, ความแห้ งแล้ ง, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ABSTRACT
Monitoring areas of drought usually relies on
climatic data alone which is not sufficient and often
lacks timely data availability and continuous spatial
coverage. Analyzing satellite image with climatic
data to identify the drought-related vegetation
condition is a need for spatial and temporal
drought. The objective of this study was to
standardize, by period of season, the NDVI to
enhance drought-monitoring method. The study
area, Northeast Thailand covers an area of about

170,000 km2. A ten-year (2001-2010) history of Terra
MODIS covering the study area was used to
calculate Z-score of the NDVI distribution which can
be estimated the range of vegetation condition
relative to the ten-year average of each period.
Comparison of the Standardized Vegetation Index
(SVI) and Standardized Precipitation Index (SPI) in
the same periods was performed to validate the
result. Results indicate that the SVI is useful method
for monitoring magnitude and severity of drought at
a spatial of resolution of 250 m. The greater
relationships between the SVI and rainfall-derived
data (SPI) was found. The SVI value is capable of
providing a rapid indicator of temporal and spatial
drought in the Northeast Thailand.
KEY WORDS: standardized vegetation index,
drought, Northeast Thailand.
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การตรวจสอบความแห้ งแล้ งให้ มีความถูกต้ องนั นเป็ น
สิ ง ที มี ค วามท้ าทายสู ง เพราะความแห้ งแล้ งเป็ นภั ย
ธรรมชาติทีเริ มเกิดขึ นอย่างช้ าๆ ความแห้ งแล้ งจะมีความ
รุ นแรงต่างกันเมื อปริ มาณนํ าฝนขาดสมดุลในพื นทีและ
ระยะเวลา จึ ง ทํ า ให้ ย ากแก่ ก ารที จ ะเปรี ย บเที ย บว่า ใน
ช่วงเวลาหนึงแห้ งแล้ งกว่าอีกช่วงเวลาหนึงได้ (Peters et
al., 2002) ข้ อมูลทางอุตนุ ิยมวิทยาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
สํา หรั บ ติ ด ตามความแห้ ง แล้ ง โดยเฉพาะอย่า งยิ ง การ
ได้ มาซึงข้ อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ ความถี ของข้ อมูลไม่
เพี ย งพอและข้ อมู ล ไม่ ส มบู ร ณ์ ข้ อมู ล พื ช พรรณจาก
ดาวเที ย มเมื อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อมู ล ทาง
อุตนุ ิยมวิทยาเป็ นทางเลือกเพื อใช้ ประเมินพื นทีความแห้ ง
แล้ ง
กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม แห้ ง แ ล้ ง มั ก จ ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล
หลากหลายทั งข้ อมูลปริ มาณนํ าฝน ความชื นในดิน การ
ระเหยของนํ าเป็ นต้ น ซึง มัก จะมีข้ อมูล ไม่ครอบคลุมทั ง
พื นที ความแห้ งแล้ งอาจจะสามารถวิเคราะห์ได้ ณ จุดใด

จุด หนึ ง ซึ ง มี ข้ อ มูล และรวบรวมได้ ข้ อ มูล จากภาพถ่ า ย
ดาวเทียมเป็ นแหล่งข้ อมูลทีมีการจัดเก็บได้ อย่างต่อเนือง
และมีข้อมูลทีบ่งบอกตําแหน่งได้ (Mongkolsawat et al.,
2009) ความแห้ งแล้ งไม่มีนิยามเป็ นสากลที จดั เจน เพียง
ให้ นิ ย ามเป็ นช่ ว งของอากาศแห้ ง แล้ ง และมี ผ ลต่ อ การ
เปลียนแปลงของพืชพรรณ (Heim, 2002) ความชื นในดิน
การเจริ ญเติบโตของพืชเป็ นดัชนีทีสําคัญโดยตรงทีสดุ ของ
เหตุ ก ารณ์ ค วามแห้ งแล้ ง โดยข้ อมู ล จากดาวเที ย ม
Terra/MODIS เป็ นข้ อมูล ดาวเทีย มที ให้ โ อกาสในการ
วิเคราะห์ความเปลียนแปลงของพืชพรรณได้ โดยเฉพาะ
ชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ MOD13Q1 ซึ ง เป็ น ข้ อมู ล NDVI ที มี
คุณภาพ แทนทีจะรวบรวมข้ อมูลอากาศจํานวนมาก โดย
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภูมิภาคที ครอบคลุมพื นที
ประมาณ 1:3 ของประเทศไทย การวิเคราะห์ ความแห้ ง
แล้ งอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพต้ องอาศัยข้ อมูลมาก
แ ล ะ มั ก ไ ม่ ทั น ต่ อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
(Mongkolsawat et al., 2001) โดยใช้ ข้อมูลบูรณาการ
ของปริ มาณนํ าฝน ข้ อมูลอุตนุ ิยมวิยา และข้ อมูลเชิงพื นที
ด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้ ภาพรวมโดยเฉลี ยของ
ภูมิภาค แต่ไม่สามารถตอบสนองเหตุการณ์เฉพาะหน้ าได้
ดังนั นการวิเคราะห์เพือทํามาตรฐานของดัชนี NDVI น่าจะ
เป็ นแนวทางทีตอบสนองแสดงความแห้ งแล้ งเชิงพื นทีและ
เชิ ง เวลาได้ อย่ า งรวดเร็ ว ตามช่ ว งเวลาที ไ ด้ ซึ ง ข้ อมู ล
MODIS ซึงข้ อมูลดาวเทียมซึงเป็ นข้ อมูลทีสามารถอธิบาย
ถึงลักษณะทางชีวภาพและกายภาพของพื นผิวดินและพืช
พรรณ โดยทํ า การเน้ นข้ อมู ล ดั ว ยดั ช นี (Index) เชิ ง
ส เ ป ก ต รั ม เ ช่ น ดั ช นี NDVI ที จ ะ บ่ ง บ อ ก ถึ ง ก า ร
เปลียนแปลงของสภาพพืชพรรณในแต่ละช่วงของสภาวะ
อากาศได้ เป็ นอย่างดี (ชรัตน์ มงคลสวัสดิ, 2540; Rhee,
2010)
การศึกษาครั งนี มีพื นฐานจากการเปลียนแปลงของ
พืชพรรณ โดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra/MODIS
ในชุดผลิตภัณฑ์ MOD13Q1 เพือนํามาตรวจสอบสภาพ
ความแห้ งแล้ งของพืชพรรณด้ วย ดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน
(Standardized Vegetation Index: SVI) (Peters et al.,
2002) โดย SVI ช่ ว ยให้ ม องเห็ น ความเขี ย วขจี ข องพื ช
พรรณในแง่ความน่าจะเป็ นในแต่ละจุดภาพในช่วงฤดูกาล

ต่างๆ ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) เพือแสดงให้ เห็นถึง
การเปรี ย บเที ย บระดับ ความแห้ ง แล้ ง ที สูง และตํ า กว่ า
ค่าเฉลียในช่วงเวลา 10 ปี ตามช่วงฤดูกาล และได้ ใช้ ดชั นี
ปริ มาณนํ าฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation
Index: SPI) มาทําการเทียบในเชิงเวลา โดยดัชนี SPI ใช้
ข้ อมูลปริ มาณนํ าฝนเพียงอย่างเดียวในการคํานวณหาค่า
ระดับความแห้ งแล้ ง และเป็ นเครื องมือตรวจวัดเชิงเวลาที
สามารถปรั บ ให้ เ ข้ า กับ แต่ล ะสถานการณ์ โดยสามารถ
กํ า หนดช่ ว งในการใช้ ค่ า ปริ ม าณนํ าฝนได้ ตามความ
ต้ องการ (McKee, 1993; 1995)
2. วัตถุประสงค์
เพื อ หา SVI จากข้ อ มูล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
Terra/MODIS หลายช่วงเวลา และใช้ SVI ประเมินพื นทีที
เกิ ด ความแห้ งแล้ ง เชิ ง เวลาและพื นที บริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. พื นทีศึกษา
พื นที ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี เ นื อที ป ระมาณ
170,000 ตารางกิ โ ลเมตร มี ข อบเขตการปกครองแบ่ง
ออกเป็ น 20 จัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตั งอยู่
ระหว่า งละติ จูด 14˚ 7´ ถึ ง ละติ จูด 18˚ 26´ เหนื อ และ
ลองจิ จูด 100˚ 54´ ถึง ลองจิ จูด 105˚ 38´ ตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะเหมือนก้ นกระทะ โดย
ทีบริ เวณตอนกลางของภูมิประเทศตําลงไปเป็ นแอ่ง โดยมี
ภูเขายกตัวขึ นมาเป็ นขอบสูงชันสองด้ าน ระดับความสูง
ของพื นที ร้ อยละ 66 อยู่ ร ะหว่ า ง 120-200 เมตรจาก
ระดั บ นํ าทะเล (ชรั ต น์ มงคลสวัส ดิ , 2549) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะภูมิอากาศแบบมรสุม โดย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้ นํ าเอาฝนมาตกในภูมิภาค ฝนจะ
เริ มตกในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม โดยส่วนใหญ่จะมี
ปริ ม าณนํ าฝนสูง สุด ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง กัน ยายน
(ชรัตน์ มงคลสวัสดิ และคณะ, 2550) ในพื นทีมีปริ มาณ
นํ าฝนเฉลีย 10 ปี (2544-2553) ประมาณ 1,400
มิลลิเมตร มีปริ มาณนํ าฝนต่อปี ประมาณ 1,200-1,600
มิลลิเมตร การใช้ ประโยชน์ทีดิน/พื นทีการเกษตรแบ่งเป็ น
พื นทีนาข้ าว, พืชไร่ , ไม้ ผล/ไม้ ยืนต้ น, พื นทีเพาะเลี ยงสัตว์

นํ า, การเกษตรอืนๆ และพื นทีนอกการเกษตร คิดเป็ นร้ อย
ละ 37.95, 41.49, 15.10, 3.01, 0.11 และ 2.33
ตามลําดับ (สุพรรณ กาญจนสุธรรม และคณะ, 2544)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นทีป่าไม้ ประเภทต่างๆ ในปี
พ.ศ. 2543 จําแนกเป็ น ป่ าดิบชื น ป่ าดิบแล้ ง ป่ าดิบเขา
ป่ าสนเขา ป่ าบุ่ง -ป่ าทาม ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง และ
ป่ าไผ่ รวมพื นทีป่าได้ 25,190.036 ตารางกิโลเมตร (ชรัตน์
มงคลสวัสดิ, 2549)
4. ข้ อมูล
การประเมินพื นทีแห้ งแล้ งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้ วยดัชนีพืชพรรณมาตรฐานจากข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
และข้ อมู ล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในครั งนี ได้ ใช้ ข้ อมู ล ใน
การศึกษาดังนี
4.1 ข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม Terra/MODIS
ดาวเทียม Terra/MODIS ถูกออกแบบมาเพื อ
ติ ด ตามและตรวจสอบข้ อ มูล ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ ง มี
ความกว้ างของ swath ประมาณ 2,330 กิโลเมตร ความ
ละเอียดของเชิงพื นทีมีตั งแต่250 เมตร ถึง 1000 เมตร มี
ระบบการบั น ทึ ก 36 ช่ ว งคลื น และการบัน ทึ ก ข้ อมู ล
ครอบคลุ ม พื นที ทั ว ทั ง โลกได้ ภายใน 2 วั น ดั ง นั น
ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra/MODIS จึงเหมาะสําหรับ
การติดตามการเปลียนแปลงเชิ งพื นทีทีเป็ นบริ เวณกว้ าง
ใหญ่ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการศึกษาได้ ใช้ ชุด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ MOD13Q1 เป็ นชุ ด ข้ อมู ล ดั ช นี พื ช พรรณ
(Vegetation Indices) (ตารางที 1) ทํ า การรวบรวม
ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 10 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2544-2553
โดยที ข้ อมู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มครอบคลุ ม พื นที ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั นแบ่งออกเป็ น2 ระวาง คือ ระวาง
ที h27v07 กับ h28v07 (รู ป ที 2) ดัง นั น ต้ อ งทํ า การ
Mosaic Image เพื อ ต่อ ภาพทั งสองระวางเข้ า ด้ ว ยกัน
เพื อ ให้ ครอบคลุม พื นที ศึ ก ษาทั งหมด จากนั นทํ า การ
ปรั บ แก้ ค วามคลาดเคลื อ นเชิ ง เรขาคณิ ต (Geometric
Correction) โดยใช้ พิกดั อ้ างอิงให้ มีพิกดั ในระบบ WGS84
- UTM zone 48N โดยประเมินค่าของจุดภาพ (pixels)
ด้ ว ยวิ ธี Nearest Neighbor และทํ า การตัด ภาพถ่ า ย
ดาวเทียมโดยใช้ ขอบเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.2 ข้ อมูลปริมาณนํ าฝน
ทําการรวบรวมข้ อมูลปริ มาณนํ าฝนจากสถานี
ตรวจวัดครอบคลุมพื นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รู ปที
3) เป็ นระยะเวลา 10 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553 เพือนํา

1. จังหวัดเลย
2. จังหวัดหนองคาย
3. จังหวัดบึงกาฬ
4. จังหวัดหนองบังลําภู

5. จังหวัดอุดรธานี
6. จังหวัดสกลนคร
7. จังหวัดนครพนม
8. จังหวัดชัยภูมิ

ปริ มาณนํ าฝนมาตรวจสอบหาความสัมพันธ์ เชิงเวลากับ
ค่าเฉลีย SVI เป็ นราย 16 วัน และทําการวิเ คราะห์ ดัช นี
SPI เพือใช้ ในการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงพื นทีกบั SVI

9. จังหวัดขอนแก่น
10. จังหวัดกาฬสินธุ์
11. จังหวัดมุกดาหาร
12. จังหวัดนครราชสีมา

13. จังหวัดมหาสารคาม
14. จังหวัดร้ อยเอ็ด
15. จังหวัดยโสธร
16. จังหวัดอํานาจเจริ ญ

17. จังหวัดบุรีรัมย์
18. จังหวัดสุรินทร์
19. จังหวัดศรี สะเกษ
20. จังหวัดอุบลราชธานี

รูปที 1 พื นทีศกึ ษาครอบคลุมพื นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ตารางที 1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Terra/MODIS
รายการ

ผลิตภัณฑ์ MODIS

ชุดผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลทีใช้ จากผลิตภัณฑ์
ความแยกชัดเชิงพื นที
ระยะเวลาการได้ มาซึงข้ อมูล
ระวางชุดข้ อมูล
ช่วงเวลาของข้ อมูล

MOD13Q1
Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
250 เมตร
ข้ อมูล NDVI ราย 16 วัน
มี 2 ระวาง ครอบคลุมพื นทีศกึ ษา คือ h27v07 และ h28v07
01 มกราคม 2544 ถึง 19 ธันวาคม 2553

รูปที 2 ภาพถ่ายดาวเทียม Terra ระบบ MODIS ระวาง
h27v07 และ h28v07 ครอบคลุมพื นทีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

5.1 การตรวจสอบเอกสาร
ทํ า การสื บ ค้ นเอกสาร บทความ และวิ จั ย
ทางการรั บรู้ จากระยะไกลที เกี ยวข้ องกับดัชนีความแห้ ง
แล้ ง (Drought Indices) ต่าง ๆ (ตารางที 2) เพือศึกษา
วิธีการและขั นตอนในการศึกษาและตรวจสอบข้ อมูลอืนๆ
เพื อ นํ า มาใช้ ป ระกอบการประเมิ น ความแห้ ง แล้ ง อาทิ
ข้ อมู ล ปริ ม าณนํ าฝน ข้ อมู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
Terra/MODIS หลายช่ ว งเวลาที ค ลอบคลุ ม พื นที ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพือใช้ เป็ นเครื องมือประเมินความ
แห้ งแล้ งดัชนีความแห้ งแล้ งเชิงสเปกตรัม
5.2 การวิเคราะห์ SVI
เนืองจาก SVI เป็ นค่าทีพฒ
ั นามาจาก NDVI ใน
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ภ า พ ถ่ า ย จ า ก ด า ว เ ที ย ม
Terra/MODIS ราย 16 วัน ชุดผลิตภัณฑ์ MOD13Q1
ข้ อมูลที ใช้ จากผลิตภัณฑ์ คื อข้ อมูลดัช นี NDVI ซึง เป็ น
ตัวชี วัดทีมีประโยชน์และยังถูกนํามาใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย
สํ า หรั บ การตรวจสอบการเปลี ย นแปลงของพื ช พรรณ
เนืองจาก NDVI มีการคํานวณทีไม่ซบั ซ้ อนและยังเป็ นดัชนี
ทีใ ช้ กับ ดาวเทีย มที มีก ารบัน ทึก ข้ อมูล ในช่ ว งคลื นสีแ ดง
(RED) และช่วงคลืนอินฟราเรดใกล้ (NIR) โดยมีสมการ
การคํานวณดังสมการที 1

NDVI  (NIR - RED) ………………(1)
(NIR  RED)
รูปที 3 ตําแหน่งสถานีตรวจวัดปริ มาณนํ าฝน
5. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาได้ กําหนดขั นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ โดยมีลําดับในการตรวจสอบความแห้ งแล้ งในพื นที
ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ 5 ขั น ตอน คื อ 1) ตรวจสอบ
เอกสารทีเกี ยวข้ องกับงานวิจัย 2) การวิเคราะห์ SVI 3)
การวิ เ คราะห์ ปริ ม าณนํ าฝนและ SPI 4) ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเวลาจากค่าเฉลีย 16 วันระหว่าง SVI กับ
ปริ มาณนํ าฝน และตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงพื นทีราย
16 วันระหว่าง SVI กับ SPI และ 5) ทําแผนทีความแห้ ง
แล้ งจากดัชนี SVI และสรุปผลการวิจยั

โดยที
RED = ค่าการสะท้ อนในระดับทีตามองเห็นสีแดง
NIR = ค่าการสะท้ อนในช่วงคลืนอินฟราเรดใกล้
ค่ า SVI จะขึ นอยู่ กั บ ค่ า คะแนนมาตรฐาน (z
score) ในแต่ ล ะจุ ด ภาพ (pixel) ของข้ อมู ล ภาพถ่ า ย
ด า ว เ ที ย ม Terra/MODIS ใ น ข อ บ เ ข ต พื น ที ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (2045 คอลัม น์ 1912 แถว) ค่ า
คะแนนมาตรฐาน คือ การหาค่าเบี ยงเบนจากค่าเฉลียใน
หน่ว ยของส่ว นเบี ย งเบนมาตรฐานที คํ านวณจาก NDVI

ของแต่ละจุดภาพในแต่ละช่วงฤดูกาล แบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลา
คือ 1. ฤดูฝนช่วงแรก (9 พฤษภาคม - 28กรกฎาคม)
2. ฤดูฝนช่วงหลัง (13 สิงหาคม – 16 ตุลาคม)
3. ฤดูแล้ งช่วงแรก (1 พฤศจิกายน – 17 มกราคม)
4. ฤดูแล้ งช่วงหลัง (2 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน)
ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2553 มีสมการในการคํานวณโดย
Peters et al. (2002) ดังต่อไปนี
Z ijk 

(NDVIijk - NDVIij )
 ij

……………..(2)

.
โดยที
NDVIij = ค่าเฉลียทั งหมด ณ จุดภาพ หรื อ ค่าเฉลีย
ในช่วงเวลานั นๆ ณ จุดภาพ
NDVIijk = NDVI ณ จุดภาพที i ในช่วงเวลาที j ในปี ที k
 ij = ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของจุดภาพที i
ในช่วงเวลาที j

ค่า Zijk เป็ นค่าสมมติฐานเพือให้ สอดคล้ องกับการแจกแจง
ปกติ ม าตรฐานซึ ง มี ค่ า เฉลี ย เป็ น 0 และส่ว นเบี ย งเบน
มาตรฐานเป็ น 1 เพือทดสอบสมมติฐานจากทุกจุดภาพใน
แต่ละช่วงฤดูกาลจากปี พ.ศ. 2544-2553 โดยค่าความ
น่าจะเป็ นของ SVI = P(Zijk) ของค่าคะแนนมาตรฐานจาก
ค่า NDVI เพือสะท้ อนความน่าจะเป็ นของสภาพของพืช
พรรณทีนา่ จะเกิดขึ น

SVI 

(Z ijk - Z ij MIN )
Z ij MAX  Z ij MIN

……………..(3)

โดยที
Zijk = ค่า Z ณ จุดภาพที i ในช่วงเวลาที j ในปี ที k
Zij MAX = ค่า Z มากทีสดุ ณ จุดภาพที i จากช่วง
ระยะเวลาที j
Zij MIN = ค่า Z น้ อยทีสดุ ณ จุดภาพที i จากช่วง
ระยะเวลาที j

ความน่าจะเป็ นของจุดภาพแสดงเป็ นดัชนี SVI เป็ นการ
ประมาณค่าความน่าจะเป็ นที เกิดขึ นของสภาพพืชพรรณ
ในปั จจุบนั จากสภาพพืชพรรณในอดีต ค่าของ SVI จะมีค่า
อยู่ในช่วงมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ ง (0 < SVI < 1)
ศูนย์ คือ เป็ นค่าคะแนนมาตรฐานตําทีสดุ ของค่า NDVI ณ
จุดภาพทีอยูใ่ นช่วงเวลานั นในช่วงเวลา10 ปี และหนึง คือ
เป็ นค่าคะแนนมาตรฐานสูงที สดุ ของค่า NDVI ณ จุดภาพ
ทีอยู่ในช่วงเวลานั นในช่วงเวลา 10 ปี การจํ าแนกระดับ
ความแห้ งแล้ ง จาก SVI สามารถจํ า แนกเป็ น 5 ระดับ
(ตารางที 3)
5.3 การวิเคราะห์ ปริมาณนํ าฝน และ SPI
ทําการหาเฉลียปริ มาณนํ าฝนให้ เป็ นราย16 วัน
เพือนําไปหาความสัมพันธ์ เชิงเวลากับค่าเฉลี ย SVI จาก
ข้ อ มูล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มราย 16 วัน และเพื อ นํ า มา
คํ า นวณหาค่ า SPI 4 ช่ ว งเวลาจากค่ า เฉลี ย รวมของ
ปริ มาณนํ าฝนราย 16 วัน และจัดทําแผนที เพือใช้ สงั เกต
ความสัมพันธ์ เชิงพื นที SVI เนืองจาก SPI เป็ นดัชนีความ
แห้ งแล้ ง ทางด้ านอุตุนิย มวิ ทยาที ใช้ ปริ มาณนํ าฝนเพีย ง
ปั จจัย เดีย วในการวิเคราะห์ ซึง SPI ได้ พัฒ นาขึ นจาก
แนวคิดของ Mckee et al (1993) เพือเฝ้ าดูสภาวะแห้ งแล้ ง
ในช่วงเวลาต่างๆ ทีกําหนด โดย SPI สังเกตได้ จากปริ มาณ
ฝนสะสมในแต่ละช่วงเวลาทีสนใจ ค่า SPI มีวิธีคํานวณได้
จากการหาค่าคํานวณคะแนนมาตรฐาน (Z score) และซึง
ตามปกติปริ มาณฝนโดยทัวไปจะมีการกระจายในรู ปแบบ
ฟั งก์ชนั การแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
เพือความสะดวกและความรวดเร็ วในการคํานวณหาค่า
SPI จากการใช้ ฟังก์ชนั การคํานวณค่าจากสมการทางสถิติ
ใน Microsoft Excel จึ ง ได้ ใช้ ฟั งก์ ชั น การคํ า นวณ
GAMMADIST(x, α, β, true) คือการส่งกลับค่าการแจก
แจงแกมมา เมือได้ คา่ การแจกแจงแบบแกมมาออกมาแล้ ว
จะใช้ ฟั ง ก์ ชัน NORMSINV(x) เป็ นการส่ง กลับ ค่า ผกผัน
ของการแจกแจงแบบปกติ Z ของค่าการแจกแจงแกมมา
(Krajinovic, 2010) ดังสมการที 4
SPI = NORMSINV(GAMMADIST(x,  ,  , true)) ..(4)

โดยที
NORMSINV(x) = การแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน โดย
มีความน่าจะเป็ นเท่ากับ x
GAMMADIST(x,  ,  , true) = การแจกแจงแกมมา
x = ค่าปริ มาณนํ าฝนเฉลียราย16 วันในช่วงเวลา
เดียวกันรายสถานี
โดยฟั งก์ชนั GAMMADIST นั นจะต้ องหาค่าการแจกแจง
ของพารามิเตอร์  และ  มีสมการการคํานวณดังนี
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โดยที

……………..(7)

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจงแบบแกมมา

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจงแบบแกมมา
x
ค่าปริ มาณนํ าฝนเฉลียในช่วงเวลาเดียวกัน
ค่าเฉลียของค่าปริมาณนํ าฝนในช่วงเวลา
x
เดียวกัน
ln(x) = ค่า loge ของปริ มานนํ าฝนเฉลียราย16 วัน ณ
ช่วงเวลาเดียวกัน
ln( x ) = ค่าเฉลีย loge ของปริ มานนํ าฝนเฉลียราย16 วัน
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
n = จํานวนปี ของปริ มาณนํ าฝนทีใช้
พ.ศ. 2544-2553 (n=10)


=
=
=
=

ค่า SPI จากรายสถานีตรวจวัดปริ มาณนํ าฝน
จะนํามาทําการประมาณค่าข้ อมูล (Interpolation) ให้ เป็ น
ข้ อมูลเชิ งเลข (Grid data) ด้ วยวิธี Inverse Distance
Weight (IDW) โดยพิจารณาประเมินระดับความรุ นแรง

ของความแห้ งแล้ งจากเกณฑ์การจําแนกระดับความแห้ ง
แล้ งจาก SPI (ตารางที 4)
5.4 ตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงเวลาและพื นที
5.4.1 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเวลา
จากปริ มาณนํ าฝนเฉลียราย 16 วันทีได้
ทําการรวบรวมจากสถานีตรวจวัดทางอุตนุ ิยมวิทยาในของ
เขต พื นที ภาค ตะวั น ออ กเฉี ยงเ หนื อ จะ นํ า ม าห า
ความสัมพันธ์ กบั ค่าเฉลีย SVI ทั ง 4 ช่วงเวลา ราย 16 วัน
เพื อ ตรวจสอบความสัม พั น ธ์ จ ากค่ า R ของ Pearson
Correlation ว่าปริ มาณนํ าฝนมีความสัมพันธ์ กบั SVI 4
ช่ ว งเวลามากหรื อ น้ อ งและค่ า ความสัม พัน ธ์ เ ป็ นไปใน
ทิศทางใด
5.4.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงพืนที
หลัง จากได้ แผนที ค วามแห้ งแล้ งทาง
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจากค่ า มาตรฐานปริ ม าณนํ าฝน SPI 4
ช่วงเวลา ราย 16 วัน ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2544-2553)
และแผนทีความแห้ งแล้ งทางการรับรู้ จากระยะไกลค่าพืช
พรรณมาตรฐาน SVI ราย 16 วัน ในของเขตพื นที ภ าค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ ไทยจึ ง ทํ า การ
เปรี ยบเทียบกันในเชิงพื นที เพือสังเกตร้ อยละหรื อสัดส่วน
การเปรี ย บแปลงของพื นที ที เ กิ ด ความแห้ งแล้ ง โดย
กําหนดให้ คา่ SPI ทีมีคา่ น้ อยกว่า -1.49 และ SVI ทีมีค่า 0
ถึง 0.25 เป็ นพื นทีทีความแห้ งแล้ ง ค่า SPI ทีมีคา่ -1.49 ถึง
1.49 และ SVI ทีมี ค่า 0.25 ถึง 0.75 เป็ นพื นที ปกติหรื อ
ปานกลาง และค่า SPI ทีมีค่า 1.49 ขึ นไป และSVI ทีมีค่า
0.75 ถึ ง 1 เป็ นพื นที ไ ม่เ กิ ด ความแห้ ง แล้ ง โดยขั นตอน
ทั งหมดในการดําเนินการศึกษาเป็ นดังรูปที 4
6. ผลการศึกษา
6.1 ผลการวิเคราะห์ เชิงเวลา
6.1.1 SVI
การเปลียนแปลงของค่า SVI ในแต่ละ
ช่วงฤดูกาลที ได้ กําหนดไว้ นั น พบว่า จากค่าเฉลี ย 10 ปี
ในช่วงฤดูแล้ งตอนแรกนั นมีค่าเฉลีย 10 ปี สูงทีสุดคือใน
วันที 1 พฤศจิกายน มีคา่ เท่ากับ 0.743 และค่ามีการลดลง
ในช่วงเวลาเดียวกันจนถึงค่าตํ าทีสดุ ในวันที 17 มกราคม

มีค่า เท่ า กับ 0.241 ซึงเป็ นช่ ว งเวลาสุด ท้ า ยของฤดูแ ล้ ง
ช่วงแรก และในฤดูแล้ งช่วงหลังเริ มมีคา่ เฉลียเพิมขึ นเรื อยๆ
โดยที ใ นฤดู ฝ นช่ ว งแรกและหลัง SVI มี ค่ า เฉลี ย 10 ปี
เกณฑ์ทีสงู มีค่าของช่วงทีไม่กว้ างมากอยู่ในช่วงประมาณ
0.5-0.7 ซึงอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ในช่วงฤดูแล้ งช่วงแรก
และหลังมีค่าช่วงที กว้ างมีค่าอยู่ในช่วง 0.2-0.7 ซึงอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงแห้ งแล้ ง (รูปที 5)

ผลจากการวิเคราะห์ SVI ในระยะเวลา
10 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2544-2553 โดยแสดงค่าเป็ นราย 16
วัน ของ 4 ช่วงฤดูกาล คือ ฤดูฝนช่วงแรก (9 พฤษภาคม 28กรกฎาคม), ฤดู ฝ นช่ ว งหลั ง (13 สิ ง หาคม – 16
ตุลาคม), ฤดูแล้ งช่วงแรก (1 พฤศจิกายน – 17 มกราคม)
และฤดูแล้ งช่วงหลัง (2 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน)

ตารางที 2 ดัชนีทีเกียวข้ องกับความแห้ งแล้ ง
Drought Indices
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
Enhanced Vegetation Index (EVI)
The difference of index (dINDEX) & The difference of NDVI
Vegetation Condition Index (VCI)
Temperature Condition Index (TCI)
Vegetation and Temperature Index (VT)
Vegetation Health Index (VT)
Vegetation Water Temperature Condition Index (VWTCI)
Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)
Modified Soil-Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index (OSAVI)
Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index (TSAVI)
Perpendicular Drought Index (PDI)
Modified Perpendicular Drought Index (MPDI)
Anomaly Vegetation Index (AVI)
Vegetation Condition Albedo Drought Index (VCADI)
Temperature Drought Vegetation Index (TDVI)
Vegetation Temperature Condition index (VTCI)
Global Vegetation Monitoring Index (GVMI)
Normalized Difference Water Index (NDWI)
Shortwave Infrared Water Stress Index (SIWSI)
Simple Ratio (SR) & Modified SR
The Normalized Difference Index (NDindex)
The Modified of Normalized Difference Index (mNDindex)
Normalized Difference Drought Index (NDDI)
Land Surface Temperature (LST)

Source and reference
Lawrence & Ripple, 1998;
Chen et al., 2005; Volcani et al., 2005; Bayarjargal et al.,
2006; Gu et al., 2007; Shakya & Yamaguchi, 2007; Cheng
et al., 2008
Huete et al., 2002; Cheng et al., 2008
Volcani et al., 2005
Kogan, 2000; Bayarjargal et al., 2006
Kogan, 2000; Bayarjargal et al., 2006
Kogan, 2000; Bayarjargal et al., 2006
Bayarjargal et al., 2006
Shakya & Yamaguchi, 2007
Huete et al., 1997;
Lawrence & Ripple, 1998
Lawrence & Ripple, 1998
Lawrence & Ripple, 1998
Lawrence & Ripple, 1998
Ghulam et al., 2007
Ghulam et al., 2007
Chen 1994; Kogan 1995
Ghulam et al., 2006
Wang 2001; Sandholt 2002
Wang 2001; Sandholt 2002
Ceccato et al., 2002
Gao ,1996; Chen et al., 2005;
Gu et al., 2007; Cheng et al.,2008
Fensholt & Sandholt, 2003
Lawrence & Ripple, 1998;
Sims & Gamon; 2002
Sims & Gamon, 2002
Sims & Gamon, 2002
Gu et al., 2007
Bayarjargal et al., 2006;
Shakya & Yamaguchi, 2007

ตารางที 3 ระดับความแห้ งแล้ งของ SVI
SVI value
0.00 ถึง 0.05
0.05 ถึง 0.25
0.25 ถึง 0.75
0.75 ถึง 0.95
0.95 ถึง 1.00

Drought Category
very poor
poor
average
good
very good
(Peters et al., 2002)

ตารางที 4 ระดับความแห้ งแล้ งของ SPI
SPI value
มากกว่า 2.00
1.50 ถึง 1.99
1.00 ถึง 1.49
0.00 ถึง 0.99
–0.99 ถึง 0.00
–1.00 ถึง –1.49
–1.50 ถึง –1.99
น้ อยกว่า –2.00

Drought Category
ความชุม่ ชื นมากทีสดุ (Extremely wet)
ความชุม่ ชื นมาก(Severely wet)
ความชุม่ ชื นปานกลาง(Moderately wet)
ความชุม่ ชื นน้ อย(Mild wet)
ความแห้ งแล้ งน้ อย (Mild drought)
ความแห้ งแล้ งปานกลาง (Moderately drought)
ความแห้ งแล้ งมาก (Severe drought)
ความแห้ งแล้ งมากทีสดุ (Extreme drought)
(McKee, 1993; 1995)

รูปที 4 ขั นตอนการศึกษา
พบว่า ในช่วงฤดูฝนช่วงแรกนั นมีเฉลีย
10 ปี เท่า กับ 0.593 ซึง อยู่ใ นระดับ ความแห้ ง แล้ ง ปาน
กลาง มี ค่า เฉลีย ราย 16 วัน ในช่ว งเวลาแบ่ง ออกเป็ น 6
ช่วงเวลา มีคา่ เท่ากับ 0.606, 0.580, 0.533, 0.618, 0.641
และ 0.580 ตามลําดับ ซึงค่าเฉลียอยู่ในระดับปานกลาง

(รูปที 5a) ฤดูฝนช่วงหลังมีเฉลีย 10 ปี เท่ากับ 0.653 ซึงอยู่
ในระดับความแห้ งแล้ งปานกลาง มีค่าเฉลี ยราย 16 วัน
ในช่วงเวลาแบ่งออกเป็ น 5 ช่วงเวลา มีค่าเท่ากับ เท่ากับ
0.592, 0.575, 0.681, 0.714 และ 0.687 ตามลําดับ (รูปที
5b) ฤดูแล้ งช่วงแรก มีเฉลีย 10 ปี เท่ากับ 0.449 มีคา่ เฉลีย

ราย 16 วัน ในช่ ว งเวลาแบ่ ง ออกเป็ น 6 ช่ ว งเวลา มี ค่ า
เท่ากับ 0.742, 0.554, 0.460, 0.378, 0.318 และ 0.241
ตามลําดับ (รู ปที 5c) ฤดูแล้ งช่วงหลังนั นมีเฉลีย 10 ปี
เท่ า กับ 0.426 มี ค่ า เฉลี ย ราย 16 วัน ในช่ ว งเวลาแบ่ ง
ออกเป็ น 6 ช่วงเวลา มีค่าเท่ากับ 0.343, 0.319, 0.354,
0.444, 0.515 และ 0.583 ตามลําดับ (รูปที 5d)
6.1.2 ปริ มาณฝน
จากปริ มาณฝนราย 16 วั น 10 ปี
(2544-2553) มีการเปลียนแปลงของค่าเฉลีย รายปี และ
10 ปี พบว่า โดยการเปลียนแปลงของปริ มาณนํ าฝนมีการ
เปลี ย นแปลงที ค ล้ ายคลึ ง กั น ทุ ก ๆ ปี คื อ ในช่ ว งเดื อ น

SVI

(a)
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

(c)

0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35

2544
2545
2547
2548

SVI

2546

2549
2550
2551
2552

09_พ.ค.

25_พ.ค.

10_มิ.ย.

26_มิ.ย.

12_ก.ค.

28_ก.ค.

2553
ค่าเฉลีย

วันที_เดือน

(b)
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

2544-2545
2545-2546
2546-2547
2547-2548
2548-2549

SVI

SVI

0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

มกราคมมีค่าเฉลี ยปริ มาณนํ าฝนมีปริ มาณตํ าและมีการ
เปลียนแปลงของนํ าฝนเพิมขึ นเรื อย ๆ ไปจนถึงประมาณ
ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนซึงมีปริ มาณนํ าฝนสูงทีสดุ
และเริ มลดลงเรื อยๆ จนถึงจุดตําสุดในช่วงเดือนธันวาคม
และมกราคมในปี ถัดไป(รู ปที 6a) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ของปริ มาณนํ าฝนในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และ
ช่วงกลางเดื อนพฤศจิ กายนถึงธันวาคมมีปริ มาณนํ าฝน
น้ อยความแตกต่ า งกั น ไม่ ม ากช่ ว งของส่ ว นเบี ย งเบน
มาตรฐานจึงมีความแปรปรวนไม่มากนัก ปริ มาณนํ าฝนจะ
มี ค วามแปรปรวนต่า งกัน มากจะอยู่ใ นช่ ว งปลายเดื อ น
เมษายนถึงช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายน (รูปที 6b)
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รูปที 5 ค่าเฉลีย SVI 16 วัน รายช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) 4 ช่วงฤดูกาล ฤดูฝนช่วงแรก (a),
ฤดูฝนช่วงหลัง (b), ฤดูแล้ งช่วงแรก (c), และฤดูแล้ งช่วงหลัง (d)

วัน_เดือน

รูปที 6 ปริ มาณนํ าฝนเฉลียราย16 วัน ระยะเวลา 10 ปี (a) ,
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานตั งแต่ปี พ.ศ. 2544-2553 (b)

6.1.3 ความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่าง SVI กับ
ปริ มาณนํ าฝน
จากค่าเฉลียราย 16 วันของ SVI และ
ปริ ม าณนํ าฝน พบว่า การเปลี ยนแปลงในเชิ ง เวลาของ
ค่าเฉลีย SVI มีความสอดคล้ องกับปริ มาณนํ าฝนราย16
วัน แต่การเปลียนแปลงของค่า SVI มีการเปลียนแปลงช้ า
กว่าปริ มาณนํ าฝน เนืองจากพืชพรรณมีการพัฒนาหลังมี
นํ าทีเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตหรื อการผลิใบ (รู ปที 7) มี
ค่า Pearson Correlation โดยที | r | = 0.460 และเมือทํา
การปรับเวลาให้ SVI กับปริ มาณนํ าฝนต่างกัน 1, 2, 3 และ
4 ช่วงเวลา พบว่า ค่า Pearson Correlation มีค่าเพิมขึ น
สูงทีสดุ ใน 3 ช่วงเวลา โดยที | r | = 0.594, 0.655, 0.666
และ 0.628 ตามลํา ดับ ดัง นั นกล่าวได้ ว่าความสัมพัน ธ์
ระหว่าง SVI และปริ มานนํ าฝนต้ องใช้ ระยะเวลาหนึ งโดย
ต่ า งกัน 3 ช่ ว งเวลาหรื อ ประมาณ 48 วัน โดยจะมี ค่ า
Pearson Correlation ทีมีความสัมพันธ์กนั มากทีสดุ | r | =
0.666 ทีระดับนัยสําคัญ α = 0.01
6.2 ผลการวิเคราะห์ เชิงพื นที
จากรู ป ที 8 แสดงร้ อยละเชิ ง พื นที ข องการ
จํ า แนกระดับความแห้ ง แล้ งจาก SVI ในแต่ละช่ว งเวลา
พบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ปี พ.ศ. 2549
มีพื นทีทีเกิดความแห้ งแล้ งขึ นในช่วงฤดูฝน และในปี พ.ศ.
2547-2548 ในช่วงฤดูแล้ งช่วงแรกต่อด้ วยช่วงหลัง มีค่า
ร้ อยละเชิ งพื นทีทีเกิ ดความแห้ งแล้ งสูงกว่าปี อื นๆ โดยที
ข้ อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที 17 มกราคม 2548
ปรากฏค่าระดับ very poor หรื อ แห้ งแล้ งมาก คิดเป็ นร้ อย
ละ 62.34 และระดับ poor หรื อ แห้ งแล้ ง คิดเป็ นร้ อยละ
27.77 ซึง รวมแล้ วคิ ด เป็ นร้ อนละ 90.11 ของพื นที ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้ องละเฉลี ยการเปลียนแปลง
SVI เชิงพื นทีจากการจําแนกระดับความรุ นแรงของความ
แห้ งแล้ ง 01 มกราคม ถึง 19 ธันวาคม (10 ปี พ.ศ. 25442553) พบว่าในช่วงฤดูแล้ งช่วงแรกใน วันที 17 มกราคม มี
ค่าร้ อยละเชิงพื นทีทีเกิดความแห้ งแล้ งมากทีสดุ ซึงความ
แปรปรวนของค่า SVI ในแต่ละช่วงฤดูกาลและช่วงเวลานั น
จะขึ นอยู่กับค่าเฉลีย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานของ NDVI

และค่ า สูง สุ ด -ตํ า สุด ของค่ า คะแนนมาตรฐานในช่ ว ง
ฤดูกาล 10 ปี
จากพื นทีความแห้ งแล้ ง SVI และ SPI ได้
กําหนดความแห้ งแล้ งในเชิงพื นที โดยกําหนดให้ ค่า SPI ที
มีคา่ น้ อยกว่า -1.00 และ SVI ทีมีคา่ 0 ถึง 0.25 เป็ นพื นทีที
ความแห้ งแล้ ง ค่า SPI ทีมีคา่ -1.00 ถึง 1.00 และ SVI ทีมี
ค่า 0.25 ถึง 0.75 เป็ นพื นทีป กติหรื อปานกลาง และค่า
SPI ทีมีคา่ 1.00 ขึ นไป และSVI ทีมีคา่ 0.75 ถึง 1.00 เป็ น
พื นที ไ ม่เ กิ ด ความแห้ ง แล้ ง พบว่า จากค่า เฉลี ย รายช่ ว ง
ฤดู ก าล คื อ ฤดู ฝ นช่ ว งแรก, ฤดู ฝ นช่ ว งหลัง , ฤดู แ ล้ ง
ช่ ว งแรก และฤดูแ ล้ ง ช่ ว งหลัง ช่ ว งปี พ.ศ. 2544-2553
สัด ส่ว นการเปลี ย นแปลงของ SVI และ SPI มี ก าร
เปลียนแปลงเพิ มและลดของพื นทีทีเกิ ดความแห้ งแล้ งมี
ความสอดคล้ องกัน โดยพื นทีทีเกิดความแห้ งแล้ งมากทีสดุ
ของ SVI คือ ช่วงฤดูแล้ งช่วงหลังของปี พ.ศ. 2548 (รู ปที
9a) ส่วน SPI มีพื นทีทีเกิดความแห้ งแล้ งมากทีสดุ ในช่วง
ฤดูแล้ งช่วงแรกของปี พ.ศ. 2547 (รู ปที 9b) เช่นเดียวกัน
กับในเชิงเวลาทีมีการเกิดฝนหรื อฝนแล้ งในเวลาระยะหนึ ง
พื ช พรรณถึ ง มี ก ารเปลี ย นแปลงตามโดยจะไม่ มี ก าร
เปลียนแปลงในทันที และแผนทีความแห้ งแล้ งจากดัชนี
ผลต่างพืชพรรณ SVI ได้ แสดงพื นทีทีเกิดความแห้ งแล้ ง 5
ระดับ คือ แห้ งแล้ งมาก, แห้ งแล้ ง, ปานกลาง, ชุ่มชื น และ
ชุ่มชื นมาก โดยทัว ไปแล้ ว จากแผนที ค วามแห้ งแล้ ง SVI
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะเกิ ด ความแห้ งแล้ งใน
ตอนกลางของภู มิ ป ระเทศแล้ ว ค่ อ ยแผ่ ข ยายออกไปสู่
บริ เวณรอบๆ ดังรูปที 10, 11, 12 และ 13

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

(a)

SPI

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

02_ก.พ._44
18_ก.พ._44
06_มี.ค._44
22_มี.ค._44
07_เม.ย._44
23_เม.ย._44
09_พ.ค._44
25_พ.ค._44
10_มิ.ย._44
26_มิ.ย._44
12_ก.ค._44
28_ก.ค._44
13_ส.ค._44
29_ส.ค._44
14_ก.ย._44
30_ก.ย._44
16_ต.ค._44
01_พ.ย._44
17_พ.ย._44
03_ธ.ค._44
19_ธ.ค._44
01_ม.ค._45
17_ม.ค._45
02_ก.พ._45
18_ก.พ._45
06_มี.ค._45
22_มี.ค._45
07_เม.ย._45
23_เม.ย._45
09_พ.ค._45
25_พ.ค._45
10_มิ.ย._45
26_มิ.ย._45
12_ก.ค._45
28_ก.ค._45
13_ส.ค._45
29_ส.ค._45
14_ก.ย._45
30_ก.ย._45
16_ต.ค._45
01_พ.ย._45
17_พ.ย._45
03_ธ.ค._45
19_ธ.ค._45
01_ม.ค._46
17_ม.ค._46
02_ก.พ._46
18_ก.พ._46
06_มี.ค._46
22_มี.ค._46
07_เม.ย._46
23_เม.ย._46
09_พ.ค._46
25_พ.ค._46
10_มิ.ย._46
26_มิ.ย._46
12_ก.ค._46
28_ก.ค._46
13_ส.ค._46
29_ส.ค._46
14_ก.ย._46
30_ก.ย._46
16_ต.ค._46
01_พ.ย._46
17_พ.ย._46
03_ธ.ค._46
19_ธ.ค._46
01_ม.ค._47
17_ม.ค._47

รอยละเชิงพื้นที่

very good

ชวงเวลา
good

very good
good

very good
good

แลง

ปกติ

ไมแลง

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

(b)

ฤดูแลงชวงหลัง_44
ฤดูฝนชวงแรก_44
ฤดูฝนชวงหลัง_44
ฤดแลงชวงแรก_44
ฤดูแลงชวงหลัง_45
ฤดูฝนชวงแรก_45
ฤดูฝนชวงหลัง_45
ฤดแลงชวงแรก_45
ฤดูแลงชวงหลัง_46
ฤดูฝนชวงแรก_46
ฤดูฝนชวงหลัง_46
ฤดแลงชวงแรก_46
ฤดูแลงชวงหลัง_47
ฤดูฝนชวงแรก_47
ฤดูฝนชวงหลัง_47
ฤดแลงชวงแรก_47
ฤดูแลงชวงหลัง_48
ฤดูฝนชวงแรก_48
ฤดูฝนชวงหลัง_48
ฤดแลงชวงแรก_48
ฤดูแลงชวงหลัง_49
ฤดูฝนชวงแรก_49
ฤดูฝนชวงหลัง_49
ฤดแลงชวงแรก_49
ฤดูแลงชวงหลัง_50
ฤดูฝนชวงแรก_50
ฤดูฝนชวงหลัง_50
ฤดแลงชวงแรก_50
ฤดูแลงชวงหลัง_51
ฤดูฝนชวงแรก_51
ฤดูฝนชวงหลัง_51
ฤดแลงชวงแรก_51
ฤดูแลงชวงหลัง_52
ฤดูฝนชวงแรก_52
ฤดูฝนชวงหลัง_52
ฤดแลงชวงแรก_52
ฤดูแลงชวงหลัง_53
ฤดูฝนชวงแรก_53
ฤดูฝนชวงหลัง_53

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

02_ก.พ._47
18_ก.พ._47
06_มี.ค._47
22_มี.ค._47
07_เม.ย._47
23_เม.ย._47
09_พ.ค._47
25_พ.ค._47
10_มิ.ย._47
26_มิ.ย._47
12_ก.ค._47
28_ก.ค._47
13_ส.ค._47
29_ส.ค._47
14_ก.ย._47
30_ก.ย._47
16_ต.ค._47
01_พ.ย._47
17_พ.ย._47
03_ธ.ค._47
19_ธ.ค._47
01_ม.ค._48
17_ม.ค._48
02_ก.พ._48
18_ก.พ._48
06_มี.ค._48
22_มี.ค._48
07_เม.ย._48
23_เม.ย._48
09_พ.ค._48
25_พ.ค._48
10_มิ.ย._48
26_มิ.ย._48
12_ก.ค._48
28_ก.ค._48
13_ส.ค._48
29_ส.ค._48
14_ก.ย._48
30_ก.ย._48
16_ต.ค._48
01_พ.ย._48
17_พ.ย._48
03_ธ.ค._48
19_ธ.ค._48
01_ม.ค._49
17_ม.ค._49
02_ก.พ._49
18_ก.พ._49
06_มี.ค._49
22_มี.ค._49
07_เม.ย._49
23_เม.ย._49
09_พ.ค._49
25_พ.ค._49
10_มิ.ย._49
26_มิ.ย._49
12_ก.ค._49
28_ก.ค._49
13_ส.ค._49
29_ส.ค._49
14_ก.ย._49
30_ก.ย._49
16_ต.ค._49
01_พ.ย._49
17_พ.ย._49
03_ธ.ค._49
19_ธ.ค._49
01_ม.ค._50
17_ม.ค._50

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

02_ก.พ._50
18_ก.พ._50
06_มี.ค._50
22_มี.ค._50
07_เม.ย._50
23_เม.ย._50
09_พ.ค._50
25_พ.ค._50
10_มิ.ย._50
26_มิ.ย._50
12_ก.ค._50
28_ก.ค._50
13_ส.ค._50
29_ส.ค._50
14_ก.ย._50
30_ก.ย._50
16_ต.ค._50
01_พ.ย._50
17_พ.ย._50
03_ธ.ค._50
19_ธ.ค._50
01_ม.ค._51
17_ม.ค._51
02_ก.พ._51
18_ก.พ._51
06_มี.ค._51
22_มี.ค._51
07_เม.ย._51
23_เม.ย._51
09_พ.ค._51
25_พ.ค._51
10_มิ.ย._51
26_มิ.ย._51
12_ก.ค._51
28_ก.ค._51
13_ส.ค._51
29_ส.ค._51
14_ก.ย._51
30_ก.ย._51
16_ต.ค._51
01_พ.ย._51
17_พ.ย._51
03_ธ.ค._51
19_ธ.ค._51
01_ม.ค._52
17_ม.ค._52
02_ก.พ._52
18_ก.พ._52
06_มี.ค._52
22_มี.ค._52
07_เม.ย._52
23_เม.ย._52
09_พ.ค._52
25_พ.ค._52
10_มิ.ย._52
26_มิ.ย._52
12_ก.ค._52
28_ก.ค._52
13_ส.ค._52
29_ส.ค._52
14_ก.ย._52
30_ก.ย._52
16_ต.ค._52
01_พ.ย._52
17_พ.ย._52
03_ธ.ค._52
19_ธ.ค._52
01_ม.ค._53
17_ม.ค._53

รอยละเชิงพื้นที่

01_พ.ย._44
03_ธ.ค._44
01_ม.ค._45
02_ก.พ._45
06_มี. ค._45
07_เม.ย._45
09_พ.ค._45
10_มิ. ย._45
12_ก.ค._45
13_ส.ค._45
14_ก.ย._45
16_ต.ค._45
17_พ.ย._45
19_ธ.ค._45
17_ม.ค._46
18_ก.พ._46
22_มี. ค._46
23_เม.ย._46
25_พ.ค._46
26_มิ. ย._46
28_ก.ค._46
29_ส.ค._46
30_ก.ย._46
01_พ.ย._46
03_ธ.ค._46
01_ม.ค._47
02_ก.พ._47
06_มี. ค._47
07_เม.ย._47
09_พ.ค._47
10_มิ. ย._47
12_ก.ค._47
13_ส.ค._47
14_ก.ย._47
16_ต.ค._47
17_พ.ย._47
19_ธ.ค._47
17_ม.ค._48
18_ก.พ._48
22_มี. ค._48
23_เม.ย._48
25_พ.ค._48
26_มิ. ย._48
28_ก.ค._48
29_ส.ค._48
30_ก.ย._48
01_พ.ย._48
03_ธ.ค._48
01_ม.ค._49
02_ก.พ._49
06_มี. ค._49
07_เม.ย._49
09_พ.ค._49
10_มิ. ย._49
12_ก.ค._49
13_ส.ค._49
14_ก.ย._49
16_ต.ค._49
17_พ.ย._49
19_ธ.ค._49
17_ม.ค._50
18_ก.พ._50
22_มี. ค._50
23_เม.ย._50
25_พ.ค._50
26_มิ. ย._50
28_ก.ค._50
29_ส.ค._50
30_ก.ย._50
01_พ.ย._50
03_ธ.ค._50
01_ม.ค._51
02_ก.พ._51
06_มี. ค._51
07_เม.ย._51
09_พ.ค._51
10_มิ. ย._51
12_ก.ค._51
13_ส.ค._51
14_ก.ย._51
16_ต.ค._51
17_พ.ย._51
19_ธ.ค._51
17_ม.ค._52
18_ก.พ._52
22_มี. ค._52
23_เม.ย._52
25_พ.ค._52
26_มิ. ย._52
28_ก.ค._52
29_ส.ค._52
30_ก.ย._52
01_พ.ย._52
03_ธ.ค._52
01_ม.ค._53
02_ก.พ._53
06_มี. ค._53
07_เม.ย._53
09_พ.ค._53
10_มิ. ย._53
12_ก.ค._53
13_ส.ค._53
14_ก.ย._53
16_ต.ค._53

0

ฤดูแลงชวงหลัง_44
ฤดูฝนชวงแรก_44
ฤดูฝนชวงหลัง_44
ฤดแลงชวงแรก_44
ฤดูแลงชวงหลัง_45
ฤดูฝนชวงแรก_45
ฤดูฝนชวงหลัง_45
ฤดแลงชวงแรก_45
ฤดูแลงชวงหลัง_46
ฤดูฝนชวงแรก_46
ฤดูฝนชวงหลัง_46
ฤดแลงชวงแรก_46
ฤดูแลงชวงหลัง_47
ฤดูฝนชวงแรก_47
ฤดูฝนชวงหลัง_47
ฤดแลงชวงแรก_47
ฤดูแลงชวงหลัง_48
ฤดูฝนชวงแรก_48
ฤดูฝนชวงหลัง_48
ฤดแลงชวงแรก_48
ฤดูแลงชวงหลัง_49
ฤดูฝนชวงแรก_49
ฤดูฝนชวงหลัง_49
ฤดแลงชวงแรก_49
ฤดูแลงชวงหลัง_50
ฤดูฝนชวงแรก_50
ฤดูฝนชวงหลัง_50
ฤดแลงชวงแรก_50
ฤดูแลงชวงหลัง_51
ฤดูฝนชวงแรก_51
ฤดูฝนชวงหลัง_51
ฤดแลงชวงแรก_51
ฤดูแลงชวงหลัง_52
ฤดูฝนชวงแรก_52
ฤดูฝนชวงหลัง_52
ฤดแลงชวงแรก_52
ฤดูแลงชวงหลัง_53
ฤดูฝนชวงแรก_53
ฤดูฝนชวงหลัง_53

SVI

ปริมาณฝน (มม.)

300

250

200

150

100

50

วัน_เดือน_ป
ปริมาณน้ําฝน

average

วัน / เดือน /ป
average

average

poor

poor

poor

ชวงเวลา

แลง

ปกติ

SVI

0.900
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

SVI

รูปที 7 การเปลียนแปลงเชิงเวลาของ SVI จาก 4 ช่วงเวลาราย 16 วัน และปริ มาณนํ าฝนเฉลียราย16 วัน
very poor

very poor

วัน / เดือน /ป
very poor

วัน / เดือน /ป

รูปที 8 สัดส่วน SVI เชิงพื นทีจากการจําแนกระดับความรุนแรงของความแห้ งแล้ ง
(วันที 2 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 17 มกราคม 2553)
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26 มิถุนายน 2548

26 มิถุนายน 2549

26 มิถุนายน 2550

26 มิถุนายน 2551

26 มิถุนายน 2552

26 มิถุนายน 2553

12 กรกฎาคม 2544

12 กรกฎาคม 2545

12 กรกฎาคม 2546

12 กรกฎาคม 2547

12 กรกฎาคม 2548

12 กรกฎาคม 2549

12 กรกฎาคม 2550

12 กรกฎาคม 2551

12 กรกฎาคม 2552

12 กรกฎาคม 2553

28 กรกฎาคม 2544

28 กรกฎาคม 2545

28 กรกฎาคม 2546

28 กรกฎาคม 2550

28 กรกฎาคม 2551

28 กรกฎาคม 2552

28 กรกฎาคม 2553

28 กรกฎาคม 2547

very good

28 กรกฎาคม 2548

good

28 กรกฎาคม 2549

average

poor

very poor

13 สิงหาคม 2546

13 สิงหาคม 2547

13 สิงหาคม 2548

13 สิงหาคม 2549

13 สิงหาคม 2550

13 สิงหาคม 2551

13 สิงหาคม 2552

13 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2544

29 สิงหาคม 2545

29 สิงหาคม 2546

29 สิงหาคม 2547

29 สิงหาคม 2548

29 สิงหาคม 2549

29 สิงหาคม 2550

29 สิงหาคม 2551

29 สิงหาคม 2552

29 สิงหาคม 2553

14 กันยายน 2544

14 กันยายน 2545

14 กันยายน 2546

14 กันยายน 2547

14 กันยายน 2548

14 กันยายน 2549

14 กันยายน 2550

14 กันยายน 2551

14 กันยายน 2552

14 กันยายน 2553

30 กันยายน 2544

30 กันยายน 2545

30 กันยายน 2546

30 กันยายน 2547

30 กันยายน 2548

30 กันยายน 2549

30 กันยายน 2550

30 กันยายน 2551

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

16 ตุลาคม 2544

16 ตุลาคม 2545

16 ตุลาคม 2546

16 ตุลาคม 2550

16 ตุลาคม 2551

16 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2553

รูปที 10 SVI ฤดูฝนช่วงแรก (09 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฎาคม)

02_ก.พ._44
18_ก.พ._44
06_มี. ค._44
22_มี. ค._44
07_เม.ย._44
23_เม.ย._44
09_พ.ค._44
25_พ.ค._44
10_มิ. ย._44
26_มิ. ย._44
12_ก.ค._44
28_ก.ค._44
13_ส.ค._44
29_ส.ค._44
14_ก.ย._44
30_ก.ย._44
16_ต.ค._44
01_พ.ย._44
17_พ.ย._44
03_ธ.ค._44
19_ธ.ค._44
01_ม.ค._45
17_ม.ค._45
02_ก.พ._45
18_ก.พ._45
06_มี. ค._45
22_มี. ค._45
07_เม.ย._45
23_เม.ย._45
09_พ.ค._45
25_พ.ค._45
10_มิ. ย._45
26_มิ. ย._45
12_ก.ค._45
28_ก.ค._45
13_ส.ค._45
29_ส.ค._45
14_ก.ย._45
30_ก.ย._45
16_ต.ค._45
01_พ.ย._45
17_พ.ย._45
03_ธ.ค._45
19_ธ.ค._45
01_ม.ค._46
17_ม.ค._46
02_ก.พ._46
18_ก.พ._46
06_มี. ค._46
22_มี. ค._46
07_เม.ย._46
23_เม.ย._46
09_พ.ค._46
25_พ.ค._46
10_มิ. ย._46
26_มิ. ย._46
12_ก.ค._46
28_ก.ค._46
13_ส.ค._46
29_ส.ค._46
14_ก.ย._46
30_ก.ย._46
16_ต.ค._46
01_พ.ย._46
17_พ.ย._46
03_ธ.ค._46
19_ธ.ค._46
01_ม.ค._47
17_ม.ค._47

รอยละเชิงพื้นที่
13 สิงหาคม 2544

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13 สิงหาคม 2545

16 ตุลาคม 2547

very good

วัน / เดือน /ป

16 ตุลาคม 2548

good

16 ตุลาคม 2549

average

poor

very poor

01 พฤศจิกายน 2546

01 พฤศจิกายน 2547

01 พฤศจิกายน 2548

01 พฤศจิกายน 2549

01 พฤศจิกายน 2550

01 พฤศจิกายน 2551

01 พฤศจิกายน 2552

17 พฤศจิกายน 2544

17 พฤศจิกายน 2545

17 พฤศจิกายน 2546

17 พฤศจิกายน 2547

17 พฤศจิกายน 2548

17 พฤศจิกายน 2549

17 พฤศจิกายน 2550

17 พฤศจิกายน 2551

17 พฤศจิกายน 2552

03 ธันวาคม 2544

03 ธันวาคม 2545

03 ธันวาคม 2546

03 ธันวาคม 2547

03 ธันวาคม 2548

03 ธันวาคม 2549

03 ธันวาคม 2550

03 ธันวาคม 2551

03 ธันวาคม 2552

19 ธันวาคม 2544

19 ธันวาคม 2545

19 ธันวาคม 2546

19 ธันวาคม 2547

19 ธันวาคม 2548

19 ธันวาคม 2549

19 ธันวาคม 2550

19 ธันวาคม 2551

19 ธันวาคม 2552

01 มกราคม 2545

01 มกราคม 2546

01 มกราคม 2547

01 มกราคม 2548

01 มกราคม 2549

01 มกราคม 2550

01 มกราคม 2551

01 มกราคม 2552

01 มกราคม 2553

17 มกราคม 2545

17 มกราคม 2546

17 มกราคม 2547

17 มกราคม 2551

17 มกราคม 2552

17 มกราคม 2553 3

รูปที 11 SVI ฤดูฝนช่วงหลัง (13 สิงหาคม ถึง 16 ตุลาคม)

02_ก.พ._44
18_ก.พ._44
06_มี. ค._44
22_มี. ค._44
07_เม.ย._44
23_เม.ย._44
09_พ.ค._44
25_พ.ค._44
10_มิ. ย._44
26_มิ. ย._44
12_ก.ค._44
28_ก.ค._44
13_ส.ค._44
29_ส.ค._44
14_ก.ย._44
30_ก.ย._44
16_ต.ค._44
01_พ.ย._44
17_พ.ย._44
03_ธ.ค._44
19_ธ.ค._44
01_ม.ค._45
17_ม.ค._45
02_ก.พ._45
18_ก.พ._45
06_มี. ค._45
22_มี. ค._45
07_เม.ย._45
23_เม.ย._45
09_พ.ค._45
25_พ.ค._45
10_มิ. ย._45
26_มิ. ย._45
12_ก.ค._45
28_ก.ค._45
13_ส.ค._45
29_ส.ค._45
14_ก.ย._45
30_ก.ย._45
16_ต.ค._45
01_พ.ย._45
17_พ.ย._45
03_ธ.ค._45
19_ธ.ค._45
01_ม.ค._46
17_ม.ค._46
02_ก.พ._46
18_ก.พ._46
06_มี. ค._46
22_มี. ค._46
07_เม.ย._46
23_เม.ย._46
09_พ.ค._46
25_พ.ค._46
10_มิ. ย._46
26_มิ. ย._46
12_ก.ค._46
28_ก.ค._46
13_ส.ค._46
29_ส.ค._46
14_ก.ย._46
30_ก.ย._46
16_ต.ค._46
01_พ.ย._46
17_พ.ย._46
03_ธ.ค._46
19_ธ.ค._46
01_ม.ค._47
17_ม.ค._47

รอยละเชิงพื้นที่

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
01 พฤศจิกายน 2544
01 พฤศจิกายน 2545

17 มกราคม 2549

good

17 มกราคม 2550

average

poor

very poor

รูปที 12 SVI ฤดูแล้ งช่วงแรก (01 พฤศจิกายน ถึง 17 มกราคม)

_ก.พ._44
_ก.พ._44
_มี. ค._44
_มี. ค._44
_เม.ย._44
_เม.ย._44
_พ.ค._44
_พ.ค._44
_มิ. ย._44
_มิ. ย._44
_ก.ค._44
_ก.ค._44
_ส.ค._44
_ส.ค._44
_ก.ย._44
_ก.ย._44
_ต.ค._44
_พ.ย._44
_พ.ย._44
_ธ.ค._44
_ธ.ค._44
_ม.ค._45
_ม.ค._45
_ก.พ._45
_ก.พ._45
_มี. ค._45
_มี. ค._45
_เม.ย._45
_เม.ย._45
_พ.ค._45
_พ.ค._45
_มิ. ย._45
_มิ. ย._45
_ก.ค._45
_ก.ค._45
_ส.ค._45
_ส.ค._45
_ก.ย._45
_ก.ย._45
_ต.ค._45
_พ.ย._45
_พ.ย._45
_ธ.ค._45
_ธ.ค._45
_ม.ค._46
_ม.ค._46
_ก.พ._46
_ก.พ._46
_มี. ค._46
_มี. ค._46
_เม.ย._46
_เม.ย._46
_พ.ค._46
_พ.ค._46
_มิ. ย._46
_มิ. ย._46
_ก.ค._46
_ก.ค._46
_ส.ค._46
_ส.ค._46
_ก.ย._46
_ก.ย._46
_ต.ค._46
_พ.ย._46
_พ.ย._46
_ธ.ค._46
_ธ.ค._46
_ม.ค._47
_ม.ค._47

รอยละเชิงพื้นที่

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

17 มกราคม 2548

very good

วัน / เดือน /ป

02 กุมภาพันธ์ 2545

02 กุมภาพันธ์ 2546

02 กุมภาพันธ์ 2547

02 กุมภาพันธ์ 2548

02 กุมภาพันธ์ 2549

02 กุมภาพันธ์ 2550

02 กุมภาพันธ์ 2551

02 กุมภาพันธ์ 2552

02 กุมภาพันธ์ 2553

18 กุมภาพันธ์ 2545

18 กุมภาพันธ์ 2546

18 กุมภาพันธ์ 2547

18 กุมภาพันธ์ 2548

18 กุมภาพันธ์ 2549

18 กุมภาพันธ์ 2550

18 กุมภาพันธ์ 2551

18 กุมภาพันธ์ 2552

18 กุมภาพันธ์ 2553

06 มีนาคม 2545

06 มีนาคม 2546

06 มีนาคม 2547

06 มีนาคม 2548

06 มีนาคม 2549

06 มีนาคม 2550

06 มีนาคม 2551

06 มีนาคม 2552

06 มีนาคม 2553

22 มีนาคม 2545

22 มีนาคม 2546

22 มีนาคม 2547

22 มีนาคม 2548

22 มีนาคม 2549

22 มีนาคม 2550

22 มีนาคม 2551

22 มีนาคม 2552

22 มีนาคม 2553

07 เมษายน 2545

07 เมษายน 2546

07 เมษายน 2547

07 เมษายน 2548

07 เมษายน 2549

07 เมษายน 2550

07 เมษายน 2551

07 เมษายน 2552

07 เมษายน 2553

23 เมษายน 2545

23 เมษายน 2546

23 เมษายน 2547

23 เมษายน 2548

23 เมษายน 2549

23 เมษายน 2550

23 เมษายน 2551

23 เมษายน 2552

23 เมษายน 2553

รอยละเชิงพื้นที่

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

very good

good

average

poor

very poor

รูปที 13 SVI ฤดูแล้ งช่วงหลัง (02 กุมภาพันธ์ ถึง 23 เมษายน)

02_ก.พ._44
18_ก.พ._44
06_มี. ค._44
22_มี. ค._44
07_เม.ย._44
23_เม.ย._44
09_พ.ค._44
25_พ.ค._44
10_มิ. ย._44
26_มิ. ย._44
12_ก.ค._44
28_ก.ค._44
13_ส.ค._44
29_ส.ค._44
14_ก.ย._44
30_ก.ย._44
16_ต.ค._44
01_พ.ย._44
17_พ.ย._44
03_ธ.ค._44
19_ธ.ค._44
01_ม.ค._45
17_ม.ค._45
02_ก.พ._45
18_ก.พ._45
06_มี. ค._45
22_มี. ค._45
07_เม.ย._45
23_เม.ย._45
09_พ.ค._45
25_พ.ค._45
10_มิ. ย._45
26_มิ. ย._45
12_ก.ค._45
28_ก.ค._45
13_ส.ค._45
29_ส.ค._45
14_ก.ย._45
30_ก.ย._45
16_ต.ค._45
01_พ.ย._45
17_พ.ย._45
03_ธ.ค._45
19_ธ.ค._45
01_ม.ค._46
17_ม.ค._46
02_ก.พ._46
18_ก.พ._46
06_มี. ค._46
22_มี. ค._46
07_เม.ย._46
23_เม.ย._46
09_พ.ค._46
25_พ.ค._46
10_มิ. ย._46
26_มิ. ย._46
12_ก.ค._46
28_ก.ค._46
13_ส.ค._46
29_ส.ค._46
14_ก.ย._46
30_ก.ย._46
16_ต.ค._46
01_พ.ย._46
17_พ.ย._46
03_ธ.ค._46
19_ธ.ค._46
01_ม.ค._47
17_ม.ค._47

7. สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาให้ คา่ เฉลีย SVI ใน 4 ช่วงเวลา ได้ แก่ ฤดูฝนช่วงแรก ฤดูฝนช่วงหลัง ฤดูแล้ งช่วงแรก และฤดูแล้ งช่วงหลัง
ซึงในแต่ละช่วงเวลาจะแสดงเป็ นราย 16 วัน ซึงสามารถใช้ เป็ นค่าเปรี ยบเทียบได้ หาก SVI ตํากว่าค่าเฉลีย คือ มีความแห้ ง
เดือน /ป
แล้ งและยิงตําเข้ าใกล้ 0 มากเท่าไรหมายถึงความแห้วันง/แล้
งทีเกิดขึ นนั นมีความรุนแรงมากแต่หากสูงกว่าค่าเฉลีย คือ มีความ
ชุ่มชื นและหากมีคา่ เข้ าใกล้ 1 มากเท่าไรความชุ่มชื นก็จะสูงตามไปด้ วย ซึงได้ แสดงเป็ นกราฟมาตรฐานได้ จากข้ อมูลดัชนีพืช
พรรณเปรี ยบเทียบในช่วง 10 ปี ซึงน่าจะเป็ นเกณฑ์ตดั สินความแห้ งแล้ งได้ เป็ นอย่างมีเหตุมีผ ล และเมือนํา SVI มาหา
ความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณนํ าฝนราย16 วัน พบว่า มีความสัมพันธ์ มี r = 0.46 แต่เนืองจากค่าทีได้ จากค่าเฉลีย SVI มีค่าที
ขึ นอยูจ่ ากการเปลียนแปลงของพืชพรรณและมีค่าที เหลือมกันในเชิงเวลา ประมาณ48 วัน หรื อ 3 ช่วงเวลา ค่า r จะมีค่าที
เพิมขึ นเป็ น 0.67 และเมื อนํามาหาความสัมพันธ์ เชิ งพื นทีกับ SPI ในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้ ค่าเฉลี ยจาก 4 ช่วงเวลา
เช่นเดียวกับ SVI พบว่า การเปลียนแปลงเป็ นอัตราส่วนเชิงพื นทีมีการเปลียนแปลงทีสอดคล้ องกัน โดยแผนทีความแห้ งแล้ ง
SVI ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงให้ เห็นพื นทีทีเกิดความแห้ งแล้ ง ความแห้ งแล้ งในฤดูแล้ งช่วงแรกและช่วงหลังจะเกิด
ในบริ เวณตอนกลางของภูมิประเทศแล้ วค่อยๆแผ่ขยายออกไปสูบ่ ริ เวณรอบๆ แต่ในช่วงฤดูฝนจะเกิดในบริ เวณตอนบนและ
ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาครั งนี หากนําไปใช้ ประโยชน์ควรมีหน่วยงานทีทําค่า SVI ในขณะนั นแล้ วนํามาเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
แต่อย่างไรก็ตามหากเป็ นไปได้ น่าจะหาค่า SVI จากข้ อมูลทีมากกว่า 10 ปี เพือให้ ค่าเฉลียทีได้ มีความเป็ นกลางกับค่า SVI
ในปี อืนๆ มากทีสดุ
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