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การประเมินความแหงแลงเชิงพ้ืนท่ี โดยใชดัชนีความแตกตางพืชพรรณแบบนอรมอลไลซ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ โดยใชดัชนีความแตกตางพืชพรรณแบบ
นอรมอลไลซ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) และคาอุณหภูมิพ้ืนผิว (Land Surface 
Temperature: LST) จากขอมูลโมดิส (MODIS) อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร มีข้ันตอนวิธีการ
โดยนําขอมูลผสม 16 วัน NDVI และขอมูลผสม 8 วัน LST จากผลิตภัณฑ MOD13A1 และ MOD11A2 ชวงฤดู
แลง พ.ศ. 2559 (พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเมษายน พ.ศ. 2559) มาวิเคราะหคาดัชนีนํ้าอุปทานพืชพรรณ
แบบนอรมอลไลซ (Normalized Vegetation Supply Water Index: NVSWI) เพ่ือประเมินความแหงแลงเชิง
พ้ืนที่ 5 ระดับ การวิเคราะหดัชนีความแหงแลง (drought index) พบวา มีพื้นที่แลงมากรอยละ 0.53 แลงปาน
กลางรอยละ 75.66 แลงเล็กนอยรอยละ 23.81 และไมพบพ้ืนที่ไมแลงหรือพ้ืนที่ชุมช้ืน ทั้งน้ี คาดัชนีพืชพรรณ
และคาอุณหภูมิพ้ืนผิวสามารถนํามาใชแสดงภาพรวมความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ได โดยเฉพาะความแหงแลงเชิง
เกษตรกรรมหรือสภาวะความแหงแลงทางการเกษตร 

คําสําคัญ : ดัชนีความแหงแลง, ดัชนีพืชพรรณ, โมดิส 
 

Abstract 
 This study aims to evaluate spatial drought using the Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) and Land Surface Temperature (LST) based on MODIS data, Parnkratai district, 
Kamphaeng Phet province. The process that include, collected 16-day composite of NDVI, and 
8-day composite of LST data from MOD13A1 and MOD11A2 product during dry season, 2016 
(November 2015 to April 2016). Then, calculate the Normalized Vegetation Supply Water Index 
(NVSWI) to assess five levels of drought classes. The study of drought index analysis found that 
the severe drought area cover 0.53%, moderate drought 75.66%, slight drought 23.81%, and 
disappear the normal or no drought and wet area classes. Therefore, the vegetation index and 
surface temperature can be used to visualize spatial droughts, especially agricultural drought. 
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บทนํา 
 ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเปนเวลานาน จนกอใหเกิดความแหง
แลง และสงผลกระทบตอชุมชน (กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556) 
ทั้งน้ีความรุนแรงของภัยแลงข้ึนอยูกับความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแหงแลง และ
ขนาดของพ้ืนที่ที่เกิดความแหงแลง (ปราณี, 2532) ภัยแลงนอกจากจะกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทําใหแหลงนํ้าตามธรรมชาติต้ืนเขิน ระดับนํ้าใตดินเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะ
ของหนาดิน และการทิ้งรางที่ดินแลว ยังกอใหเกิดปญหาดานอื่นอีกดวย โดยมีประเด็นที่จะตองระวังคือปญหา
ดานสังคม อาทิเชน ปญหาการพิพาทกันในเรื่องแยงนํ้า ปญหาการขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคบริโภค และ
ปญหาตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน เปนตน สวนดานผลกระทบทางเศรษฐกิจภัยแลงอาจทําใหจํานวนและคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า จนทําใหราคาผลผลิตลดลง (ทวิดา, 2554) ภาวะความแหงแลงสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ (1) Meteorological drought (ความแหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยาหรือสภาวะ
อากาศแหงแลง) (2) Hydrological drought (ความแหงแลงเชิงอุทกวิทยาหรือสภาวะการขาดนํ้า) และ (3) 
Agricultural drought (ความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมหรือสภาวะความแหงแลงทางการเกษตร) (ปราณี, 
2532; ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนลางมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547) 
 ในปจจุบันมีการนําขอมูลการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) เขามาใชในการติดตามและเฝา
ระวังดานภัยแลงมากข้ึน โดยกลุมดัชนีดานความแหงแลง โดยใชขอมูลจากสถิติหรือขอมูลภาพดาวเทียม 
ยกตัวอยางไดเชน กลุมที่ใชตรวจวัดความแหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยาหรือสภาวะอากาศแหงแลง ไดแก ดัชนี
หยาดนํ้าฟามาตรฐาน (Standardised Precipitation Index: SPI) ดัชนีความแหงแลงของปาลมเมอร (Palmer 
Drought Severity Index: PDSI) ดัชนีช้ีวัดของอุณหภูมิ (Temperature Condition Index: TCI) และคาดัชนี
ช้ีวัดความแหงแลง (Aridity Index: AI) กลุมที่ใชตรวจวัดความแหงแลงเชิงอุทกวิทยาหรือสภาวะการขาดนํ้า 
ไดแก  ดัชนีระดับนํ้ามาตรฐาน (Standardised Water- Level Index: SWI) และดัชนีอุปทานนํ้าผิวดิน 
(Surface Water Supply Index: SWSI) และกลุมที่ใชตรวจวัดความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมหรือสภาวะความ
แหงแลงทางการเกษตร ไดแก ดัชนีความช้ืนพืชผล (Crop Moisture Index: CMI) ดัชนีพืชพรรณแตกตางแบบ
นอรมัลไลซ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) ผลตางสองชวงเวลาของดัชนีพืชพรรณ
แตกตางแบบนอรมัลไลซ (Difference between the Normalized Difference Vegetation Index: ∆NDVI) 
ดัชนีความช้ืนแตกตางแบบนอรมัลไลซ (Normalized Difference Water Index: NDWI) ดัชนีความแหงแลง
แตกต า งแบบนอร มัล ไลซ  ( Normalized Different Drought Index: NDDI) ดัช นี ช้ี วัดของ พืชพรรณ 
(Vegetation Condition Index: VCI) ดัชนีความสมบูรณของพืชพรรณ (Vegetation Health Index: VHI) 
และดัชนีพืชพรรณแบบเนนภาพ (Enhanced Vegetation Index: EVI) (Ashok & Vijay, 2010;. Bhuiyan et 
al., 2006) 
 โมดิส (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer: MODIS) เปนตัวบันทึกที่ ติดต้ังบน
ดาวเทียม TERRA และ AQUA ตัวอุปกรณแบงการตรวจจับขอมูลชวงคลื่นออกเปน 36 แบนด (spectral 
range หรือ band) ครอบคลุมชวงความยาวคลื่นต้ังแต 0.4 µm ถึง 14.4 µm และมีหลายความละเอียดเชิง
พ้ืนที่ (spatial resolution) โดยมี 2 แบนดที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ 250 เมตร 5 แบนด มีความละเอียดเชิง
พ้ืนที่ 500 เมตร และที่เหลืออีก 29 แบนด มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ 1 กิโลเมตร มีความละเอียดของการบันทึก
ซ้ํา (revisiting time) เทากับ 1-2 วัน (NASA, 2017) ถึงแม MODIS จะมีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่หยาบ (coarse 
spatial resolution) แตก็มีความสามารถในการใหขอมูลแบบใกล เวลาจริง  (near real time) และมี
ประสิทธิภาพของการใชงานที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาปรากฏการณภาคพ้ืนดิน การศึกษาอุณหภูมิภาคพ้ืนผิว 
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และอุณหภูมิเมฆ การศึกษาบรรยากาศ และการศึกษาดานอุทกศาสตร เหมาะสําหรับการตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งเพ่ือการบริหารจัดการ 
และการเฝาระวังและเตือนภัย เชน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (Land 
use and Land cove change) การศึกษาดานอุณหภูมิ การศึกษาดานไฟปา การศึกษาดานภัยแลงและความ
แหงแลง เปนตน นอกจากน้ียังมีอัลกอริทึมตาง ๆ ที่ใหบริการขอมูลพรอมใช เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเชิง
พ้ืนที่ที่หลากหลาย เชน อัลกอริทึม MOD11 Land-Surface Temperature อัลกอริทึม MOD12 Land cover 
product อัลกอริทึม MOD13 Vegetation Index อัลกอริทึม MOD14 MODIS fire product หรือ MODIS 
Hotspot / MODIS burned area product และอัลกอริทึม MOD16 evapotranspiration data set เปน
ตน (สุภาสพงษ, 2558; NASA, 2017) 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีงานวิจัยหลายช้ิน ที่ไดประยุกตใชดัชนีเชิง
คลื่นจาก MODIS มาวิเคราะหและประเมินความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ ดังเชน การศึกษาของ Yingxin et al. 
(2007) ที่ไดทําการประเมินความแหงแลงในสหรัฐอเมรกิา โดยใชคาดัชนี NDVI และ NDWI ในการสรางคาดัชนี 
NDDI (โดยที่ NDDI = (NDVI - NDWI) / (NDVI + NDWI)) พบวาในชวงแลงคา NDVI และ NDWI จะมีคาลด
ตํ่าลงมากกวาชวงปรกติ และการใชคาดัชนี NDDI ในการตรวจสอบความแหงแลงใหผลดีกวาการใช NDVI หรือ 
NDWI เพียงคาใดคาหน่ึง การศึกษาของ Jie Zhang et al. (2016) ที่ใชคา ET แล PET จากอัลกอริทึม 
MOD16 ET/PET และคา NDVI จากอัลกอริทึม MOD13 มาสรางเปนดัชนีความรุนแรงของความแหงแลง 
(Drought Severity Index) และพบวาวิธีการดังกลาวสามารถใหขอมูลที่เหมาะสมในการแสดงความแหงแลง
เชิงพ้ืนที่ระดับภูมิภาคไดเปนอยางดี การศึกษาของ Sawaid et al. (2014) ที่ไดใชคา NDVI และ LST ในการ
ประเมินความแหงแลงในยูนาน (Yunnan) ประเทศจีน โดยใชคาดังกลาวสรางเปนคาดัชนี NVSWI แลวพบวา 
การประเมินความแหงแลงที่ใชขอมูลพืชพรรณและอุณหภูมิดังกลาวใหผลสอดคลองกับสถานการณการกระจาย
ตัวของปริมาณนํ้าฝนจากขอมูลดาวเทียม TRMM (TRMM Rainfall Data) ซึ่งดัชนีน้ีสามารถใชในการประเมิน
ความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมหรือสภาวะความแหงแลงทางการเกษตรไดดี 
 จึงเปนที่มาและความสําคัญของการศึกษาน้ีที่ใช NDVI และ LST จากขอมูล MODIS มาประเมินความ
แหงแลงเชิงพ้ืนที่ของบริเวณพ้ืนที่อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงและมีการ
ใชประโยชนที่ดินหลักเปนพ้ืนทีเ่กษตรกรรม อีกทั้งยังขาดขอมูลสนับสนุนเชิงพ้ืนที่ที่มคีวามจําเปนตอการบรหิาร
จัดการและแกปญหาภัยแลง การศึกษาน้ีจะทําใหเห็นภาพรวมของปญหา อันจะนําไปสูแนวทางการจัดการนํ้า
และแกปญหาความแหงแลงในพ้ืนที่ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาน้ีมีอุปกรณหลัก คือ โปรแกรม QGIS (freeware) 
 ขอมูลหลักที่ใช ประกอบดวย 
  (1) ขอมูลผลิตภัณฑ MODIS NDVI จากอัลกอริทึม MOD13A1 เปนขอมูลราสเตอร (raster) ผสม  
16 วัน มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่เทากับ 500 เมตร จาก NASA, USGS. มีคาสเกลปจจัย (scale factor) เทากับ 
0.0001 จัดเก็บขอมูลในชวง 16 บิท และมีคาประจําพิกเซลอยูในชวง -2,000 ถึง 10,000 
  (2) ขอมูลผลิตภัณฑ MODIS LST จากอัลกอริทึม MOD11A2 เปนขอมูลราสเตอร ผสม 8 วัน มีความ
ละเอียดเชิงพ้ืนที่เทากับ 1 กิโลเมตร จาก NASA, USGS. คาสเกลปจจัยเทากับ 0.02 จัดเก็บขอมูลในชวง  
16 บิท มีคาประจําพิกเซลอยูในชวง 7,500 ถึง 65,535 และมีหนวยเปนเคลวิน 
  มีข้ันตอนหลัก ประกอบดวย 
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 (1) ดาวนโหลดขอมูล NDVI และ LST จากฐานขอมูลของ NASA เว็บไซต https://earthexplorer. 
usgs.gov/ เปนขอมูล NDVI ผสม 16 วัน และ LST ผสม 8 วัน ชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเมษายน 
พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีมีขอมูล NDVI และ LST ในการศึกษาจํานวน 16 ภาพ และ 32 ภาพ ตามลําดับ 

(2) แปลงคาพิกัดของขอมูล NDVI และ LST ใหอยูในระบบ WGS84 UTM 47 North 
(3) ทําการรวม (merge) ขอมูลผสม LST 8 วัน เปนขอมูล 16 วัน พรอมทั้งทําการปรบัสเกลขอมลูใหม 

(rescale) ใหมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่เทากับ 500 เมตร  
(4) แปลงคา NDVI ใหเปนคาจริง โดยใชคาประจําพิกเซล (pixel) คูณดวยคาสเกลปจจัย คือ 0.0001 
(5) แปลงคา LST ใหเปนคาจริง โดยใชคาประจําพิกเซลคูณดวยคาสเกลปจจัย คือ 0.02 จากน้ันลบ

ดวยคาคงที่ 273.15 เพ่ือแปลงคาหนวยจากเคลวินเปนองศาเซลเซียส 
(6) คํานวณคา VSWI พรอมทั้งหาคา NVSWI โดยใชสูตรคํานวณ (Sawaid Abbas et al., 2014) 
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เมื่อ VSWI คือ Vegetation Supply Water Index, NDVI คือ Normalized Difference Vegetation 

Index และ LST คือ Land Surface Temperature ตามลําดับ ทั้งน้ี NDVI สามารถหาไดจากสูตร NDVI = 
(NIR - Red) / (NIR + red) เมื่อ NIR และ Red คือ คาประจําพิกเซลชวงคลื่นอินฟราเรดใกลและชวงคลื่นสแีดง 
ตามลําดับ  
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เมื่อ NVSWI คือ Normalized Vegetation Supply Water Index, VSWImin และ VSWImax คือ 

คาตํ่าสุดและคาสูงสุดของคา VSWI ของพิกเซลในชวงเวลาที่ตองการศึกษา 
(7) จําแนกระดับความแหงแลงจากคา NVSWI ออกเปน 5 ระดับ ตามเกณฑที่กําหนด พรอมจัดทําเปน

แผนที่แสดงความแหงแลงของพ้ืนที่ (Carlson et al., 1990; Sawaid et al., 2014)  
โดยมีเกณฑการจําแนก ดังน้ี  

คา NVSWI < 20   หมายถึง แลงมาก (Severe Dry)  
คา NVSWI 20-40  หมายถึง แลงปานกลาง (Moderate drought)  
คา NVSWI 40-60  หมายถึง แลงเล็กนอย (Slight drought)  
คา NVSWI 60-80  หมายถึง ปรกติหรือไมแลง (Normal) 
คา NVSWI 80-100  หมายถึง ชุมช้ืน (Wet)  

(8) วิเคราะหและสรุปผลขอมูลที่ไดรับ 
 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
 อําเภอพรานกระตายต้ังอยูฝงตะวันออกของแมนํ้าปง จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนที่ 991.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 619,437.50 ไร ประกอบดวย 10 ตําบล ไดแก พรานกระตาย หนองหัววัว ทาไม วังควง วัง
ตะแบก เขาคีริส คุยบานโอง คลองพิไกร ถํ้ากระตายทอง และหวยย้ัง ตอนบนของพ้ืนที่มีในเขตตําบลวังควง ทา
ไม และหวยย้ัง มีพ้ืนที่ปาผลัดใบสมบรูณรอยละ 32.99 พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม รอยละ 60.98 
พ้ืนที่เมืองและที่อยูอาศัยรอยละ 3.22 พ้ืนที่แหลงนํ้ารอยละ 1.21 และพ้ืนที่อื่น ๆ รอยละ 1.60  
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 เมื่อพิจารณาคา NDVI รายเดือน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
พบวา มีคาเฉลี่ยรวมชวงฤดูกาลที่ศึกษา เทากับ 0.53  แนวโนมของคา NDVI มีทิศทางลดลงจากเดือน
พฤศจิกายนที่มีคาเฉลี่ยมากสุดเทากับ 0.740 ไปจนถึงเดือนเมษายน ที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดเทากับ 0.353 ตรงกัน
ขามกับคา LST ที่มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มีคาเฉลี่ยนอยสุดเทากับ 28.86 
และ 28.33 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายน เปนเดือนที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 43.48 องศาเซลเซียส 
และมีคาเฉลี่ยรวมทั้งฤดูกาลเทากับ 34.01 องศาเซลเซียส แสดงขอมูลไดดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
 การวิเคราะหคา NVSWI รายเดือน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
ใหผลลัพธไดดังภาพที่ 3 ทั้งน้ี เมื่อทําการรวมแผนที่ แลวจําแนกชวงช้ันของคา NVSWI ตามเกณฑการประเมิน
ความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ พบวา มีความแหงแลง 3 ระดับ ไดแก พ้ืนที่แลงมากรอยละ 0.53 แลงปานกลางรอยละ 
75.66 แลงเล็กนอยรอยละ 23.81 และไมพบพ้ืนที่ไมแลงหรือพ้ืนที่ชุมช้ืน ทั้งน้ี พ้ืนที่แลงมากตรวจพบในพ้ืนที่
ตําบลคุยบานโอง แสดงแผนที่ไดดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพท่ี 1 คา NDVI รายเดือน 

 

 
ภาพท่ี 2 คา LST รายเดือน 
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ภาพท่ี 3 คา NVSWI รายเดือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ระดับความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
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สรุปผลการศึกษา 
 อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่สวนใหญแหงแลงระดับปานกลาง พ้ืนที่แลงมากตรวจ
พบในพ้ืนที่ตําบลคุยบานโอง สวนพ้ืนที่แลงเล็กนอยจะอยูทางบริเวณตอนบนและทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนที ่
การจําแนกชวงช้ันของคา NVSWI ตามเกณฑการประเมินความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ พบวา มีความแหงแลง 3 
ระดับ ไดแก พ้ืนที่แลงมากรอยละ 0.53 แลงปานกลางรอยละ 75.66 แลงเล็กนอยรอยละ 23.81 และไมพบ
พ้ืนที่ไมแลงหรือพ้ืนที่ชุมช้ืน ทั้งน้ีคา NDVI และ LST สามารถนํามาใชแสดงภาพรวมความแหงแลงเชิงพ้ืนที่ได 
โดยเฉพาะความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมหรือสภาวะความแหงแลงทางการเกษตร 
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