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การประเมินระดับความแล้งทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้้าอูน โดยใช้ค่าดัชนีความแล้งของน้้าท่า
Hydrological drought assessment in Nam Oon basin
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โกวิท บุญรอด1,* จิรวัฒน์ ศุภโกศล2 และ ปริญญา ผาใต้3
1,2

3

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร
*Corresponding author; E-mail address: kowit.bo@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ
ภั ย แล้ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งกว้ า งขวาง
ปริมาณน้้าท่าที่ใช้การได้ในพื้นที่ลุ่มน้้า มีค่าแสดงแนวโน้มที่ลดลงต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยระหว่างปี ท้าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและกระทบต่อ
การจัดการทรัพยากรน้้าของอ่างเก็บน้้า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้มุ่ง
หมายเป้าถึงการเกิดภัยแล้งทางอุทกวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้้าท่าโดย
ใช้ดัชนีความแล้งของน้้าท่า (Streamflow Drought Index, SDI) ของอ่าง
เก็บน้้าล้าน้้าอูน จังหวัดสกลนคร ค่า SDI ใช้การพิจารณาค้านวณตามช่วง
คาบ 3, 6, และ 9 เดือน โดยเปรียบเทียบพื้นที่ต้นน้้าเหนืออ่างเก็บน้้าและ
พื้นที่ปลายน้้าของอ่างเก็บน้้ากับการควบคุมการจัดสรรน้้า ผลการวิเคราะห์
ความแห้ งแล้งทางอุ ทกวิทยาโดยใช้ SDI ในทั้งสองพื้นที่มีแ นวโน้มไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ที่ ส ถานี ต รวจวั ด ที่ อ่ า งเก็ บ น้้ า อู น และสถานี วั ด น้้ า ท่ า
KH108, KH54 จ้านวนเดือนของปรากฏการณ์ภัยแล้ง สูง ณ สถานีวัดน้้าท่า
KH108 อยู่ระหว่าง 55.32% -65.91% ของช่วงคาบ 6 เดือน ค่า SDI ส่วน
ใหญ่แสดงเป็นภัยแล้งไม่รุนแรง อยู่ระหว่าง 41.49%-53.41 % นอกจากนี้
SDI ที่บริเวณกลางลุ่มน้้ามีโอกาสเกิดภัยแล้งมากกว่าพื้นที่ ต้นน้้าและปลาย
น้้า จากการจัดการอ่างเก็บน้้า วิธีการและผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้คาด
ว่าจะใช้เป็นข้อมูลสถิติส้าหรับการตัดสินใจในการวางแผนบรรเทาภัยแล้ง
ในช่วงระยะเวลาที่เกิดซ้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
ค้าส้าคัญ: ปริมาณน้้าท่า, ความแล้งทางอุทกวิทยา, ดัชนีความแล้งของ
น้้าท่า, อ่างเก็บน้้าอูน, การจัดการพื้นทีล่ ุ่มน้้า

Abstract
Drought is a widespread natural phenomenon throughout. It
occurs at a time when streamflow availability in the watershed
shows a trend that is lower than the annual average, causing
insufficient demand and affecting the reservoir's water resource
management. The objective of this study was to determine the
occurrence of hydrologic drought related to streamflow using
the Streamflow Drought Index (SDI) of the Nam Oon Reservoir in

Sakon Nakhon Province. The SDI values were calculated over
time periods of 3, 6, and 9 months, comparing the upstream
area above the reservoir and the downstream area of the
reservoir with regulating over water allocation. The results of
hydrological drought analysis using SDI in both areas showed
trends in the same direction. At site station of dam and station
KH108, HK54. The number of months of drought-phenomena at
station KH108 ranged between 55.32% -65.91% of time periods
6 months. The SDI values were mainly expressed in Mild Drought
between 21.8%-33.9%. In addition, the SDI at the upstream area
illustrates a higher chance of drought than the downstream area
due to reservoir management. The methodology and results
obtained from this study are expected to be used as statistical
data for decision-making in drought mitigation planning during
the recurrence period in the watershed area.
Keywords: Streamflow, Hydrological drought, Streamflow
Drought Index, Nam Oon Reservoir, Watershed management.

1. ค้าน้า
ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส้าคัญต่อการ
ด้ า รงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิตทุ ก ชนิ ด ได้ มี ก ารน้ า น้้ า มาใช้ ใ นด้ า นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค นันทนาการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงด้าน
สิ่งแวดล้อม ในด้านสถานการณ์น้า ของประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านน้้าทั้งปัญหาน้้าท่วมและปัญหาน้้าแล้ง
บางพื้นที่เกิดปัญหาซ้้าซาก บางพื้นที่ทั้งประสบปัญหาทั้งท่วมและแล้งในที่
เดียวกัน ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัญหาน้้าแล้งที่ตลอดช่วง
หลายปีที่ผ่านมาก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่เปลี่ย นแปลง การเกิดสภาวะโลกร้อ น ท้า ให้ มีอุ ณหภูมิสูงขึ้น
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ปริมาณความชื้น ปริมาณน้้าฝน และปริมาณน้้าท่า
ที่ ล ดลง การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณฝนในทางลบ เป็ น ภาวะแล้ ง ทาง
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อุตุนิยมวิทยา (meteorological drought) สาเหตุจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ ทั้งจากสาเหตุทางธรรมชาติ หรือ จากการกระท้าของมนุษย์
ส่งผลให้ปริมาณความชื้นในดินลดลง ซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณน้้าที่
สามารถน้ า มาใช้ ก ารได้ โ ดยพื ช ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะแล้ ง ทางการเกษตร
(agricultural drought) จะส่ ง ผลต่ อ องค์ ป ระกอบของวั ฏ จั ก รน้้ า อย่ า ง
ต่อเนื่อง ได้แก่ ปริมาณการไหลบนผิวดิน ปริมาณน้้าท่า และปริมาณน้้าที่
ไหลซึมลงสู่ชั้นน้้าใต้ดิน ชั้นน้้าบาดาล ที่เรียกว่า ปริมาณการเติมน้้าลงสู่ใต้ดิน
ก่อให้เกิดภาวะแล้งทางอุทกวิทยา (hydrological drought) ท้ายที่สุดจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียกว่า ภาวะแล้ง
ทางเศรษฐกิจ-สังคม (socio-economic drought) [1]
การศึกษาเหตุการณ์สภาวะแล้งทางอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับน้้าท่า โดย
ใช้ดัชนีความแล้งของน้้าท่า (Streamflow Drought Index - SDI) ค่า SDI
เกิดจากความสัมพันธ์ของปริมาณน้้าท่าที่มีผลกระทบสะสมเกิดขึ้นเป็นระยะ
เวลานานและมีความผิดปกติของปริมาณน้้าท่า ที่ลดลงและขาดแคลน ค่า
ดัชนีจะใช้ประโยชน์เพื่ อก้าหนดมาตรการวางแผนงานได้ตามล้า ดับ ความ
รุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ปริมาณน้้าท่าที่ใช้การได้ในพื้นที่ลุ่มน้้า มีค่าแสดงแนวโน้มที่ลดลงต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยระหว่างปี ท้าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและกระทบต่อ
การจั ดการทรัพยากรน้้าของอ่ างเก็บ น้้า การศึก ษานี้ได้ท้า ประเมินระดับ
ความแล้งทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้้า ตรวจสอบความแล้งของพื้นที่ต้นน้้า
และท้ายน้้า ที่มีอิทธิพลเนื่องจากการกักเก็บ น้้าของเขื่อน โดยใช้ดัชนีความ
แล้ง SDI ที่ค้านวนได้ ณ ต้าแหน่งสถานีวัดน้้า ท่าที่อ่างเก็บน้้า ใช้เป็นสถานี
ตัวแทนต้นน้้า และใช้สถานีวัดน้้าท่าในล้าน้้า 2 สถานี เป็นตัวแทนท้ายน้้า ที่
ช่วงเวลา 3, 6, และ 9 เดือน วิธีการและผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้คาดว่า
จะใช้เป็ นข้ อ มูลสถิ ติส้า หรั บ การตัด สินใจในการวางแผนบรรเทาภั ย แล้ ง
ในช่วงระยะเวลาที่เกิดซ้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าได้

2. วิธีการศึกษา
2.1 พื้นที่ศึกษา
การศึกษานี้พิจารณาลุ่มน้้าอูนเป็นลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าน้้าสงคราม มี
พื้นที่ลุ่มน้้า 3,542.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,214,306.43 ไร่ [2] ตั้งอยู่ใน
ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีต้นน้้าอยู่ในทิวเขาภูพานจังหวัด
สกลนคร ไหลลงแม่น้าสงครามที่จังหวัดนครพนม ที่ราบสองฝั่งแม่น้าอูนมี
ลักษณะเป็นแอ่ง บริเวณที่ราบใกล้เคียงมีการเพาะปลูกมากทั้งข้าวและพืช
อื่น ๆ ในเวลาช่วงฝนตกหนักจึงมักมีปัญหาอุทกภัย ท้าให้พืชผลเสียหาย
บ่ อ ยครั้ ง และช่ ว งขาดฝนก็ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ไม่ เ พี ย งพอในการ
เพาะปลูก กรมชลประทานจึงสร้างเขื่อนเก็บน้้าขึ้นที่บ้านหนองบัว อ้าเภอ
พังโคน และอ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เขื่อนน้้าอูนเป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้า
อู น อ้ า เภอพั ง โคน จั ง หวั ด สกลนคร ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด ประมาณ 54
กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 ตัวเขื่อนสร้างเสร็จ พ.ศ. 2517 งาน
ระบบส่งน้้าเสร็จ พ.ศ. 2524 ตัวเขื่อนน้้าอูน มีความสูง 29.50 เมตร สัน
เขื่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้้าได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อ
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การเพาะปลูกในฤดูฝน 185,800 ไร่ ในฤดูแล้ง 63,000 ไร่ และช่วยบรรเทา
อุ ทกภัย ในลุ่มน้้า อู น อยู่ในความดูแ ลของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ในเขต
อ้ า เภอพังโคน เป็ นเขื่ อ นดินสร้า งกั้นล้า น้้า อูนซึ่งเป็ นสายหนึ่งของแม่น้า
สงคราม ซึ่งมีต้นน้้า มาจากเทือกเขาภูพานลักษณะการใช้ประโยชน์ ของ
เขื่อนเพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ในการชลประทานบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในรูป
ที่ 1

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาลุม่ น้้าอูน

2.2 การรวบรวมข้อมูล
2.2.1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลฝนรายวัน ในช่วงปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 ที่
รวบรวมได้จากสถานีตรวจวัดน้้าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา จ้านวน 6 สถานี
ได้แก่ สถานี 356001 อ้าเภอพรรณานิคม สถานี 356002 อ้าเภอวานร
นิว าส สถานี 356004 อ้ า เภอกุสุมาลย์ สถานี 356014 อ้ า เภอกุดบาก
สถานี 356201 สถานีตรวจวัดอากาศสกลนคร และสถานี 357004 อ้าเภอ
ศรีสงคราม ส่วนข้อมูลอุทกวิทยาใช้ข้อมูลอัตราการไหลรายเดือนที่ไหลเข้าสู่
อ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้าอูน รหัสโครงการ 100202 ที่ได้จากโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาน้้าอูน อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถานีวัดน้้าท่าในล้าน้้าอูน
รหัส KH108 บ้านพอกใหญ่ อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และสถานี
วัดน้้าท่าในล้าน้้าอูน รหัส KH54 อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในช่วง
ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 ดังแสดงในรูปที่ 2
2.2.2 ข้อมูลสภาพพื้นที่ของลุ่มน้้าที่ศึกษา
ข้อมูลสภาพพื้นที่ลุ่มน้้าที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลขอบเขต
ลุ่ ม น้้ า และเส้ น ล้ า น้้ า ข้ อ มู ล ระดั บ ความสู ง เชิ ง เลข (Digital Elevation
Model, DEM) ความละเอียดในแนวราบขนาด 30 เมตร x 30 เมตร รวมถึง
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use map) และแผนที่กลุ่มชุดดิน (soil
map) มาตราส่วน 1:25,000 ปี พ.ศ. 2558 ที่จัดท้าขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน
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รูปที่ 2 ต้าแหน่งของสถานีวัดน้้าฝน สถานีวดั น้้าท่า ในพื้นที่ลุ่มน้้าอูน

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การประเมินระดับความแล้งทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้้าอูน โดยใช้ค่า
ดัชนีความแล้งของน้้าท่า มีกรอบแนวคิดดังรูปที่ 3
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ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มชุดดิน และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมูลฝนและ
ภูมิอากาศรายวัน ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563
2) สร้ า งแบบจ้ า ลอง SWAT ท้ า การสร้ า งขอบเขตของลุ่ ม น้้ า และ
เครือข่ายของล้าน้้าโดยใช้ข้อมูล DEM ก้าหนดหน่วยตอบสนองทางอุทก
วิ ท ยา (Hydrologic Response Units, HRUs) จาก ประเภทของการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น กลุ่ ม ชุ ด ดิ น และความลาดชั น ของพื้ น ที่ น้ า เข้ า ข้ อ มู ล
ภูมิอ ากาศ และประมวลผลข้ อ มูลน้า เข้ า ทั้งหมดเพื่อ ค้า นวณหาปริมาณ
น้้าท่ารายวัน
3) สอบเที ย บแบบจ้ า ลอง (model calibration) ท้ า การปรั บ แก้
ค่าพารามิเตอร์ที่มีความอ่อนไหวด้วยหลักการลองผิดลองถูก (Trial and
error) เพื่อให้แบบจ้าลองค้านวณผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
สภาพของลุ่มน้้า ส้าหรับการสอบเทียบจะใช้ข้อมูลอัตราการไหลรายวันที่
ไหลเข้ า สู่ สถานีตรวจวัด อ่ างเก็บ อูน 100202, สถานี KH108 และสถานี
KH54 ในช่วงปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2563 การตรวจสอบความแม่นย้าของ
แ บ บ จ้ า ล อ ง ใ ช้ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ( coefficient of
determination, R2)
2.5 การวิเคราะห์ดัชนีความแล้งทางอุทกวิทยา
ดัชนีความแล้งของน้้า ท่า (Streamflow Drought Index - SDI) เป็น
ดัชนีความแล้งตัวหนึ่งที่ได้รับ ความนิย มอย่างแพร่ห ลายเพราะได้รับ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความเข้าได้ง่าย โดยอาศัยข้อมูลอัตราการไหลของ
น้้า ท่า (Stream Flow) ของแต่ละสถานีห รือ จากการท้า แบบจ้า ลองโดย
พิ จ ารณาเป็ น แบบรายวั น รายสั ป ดาห์ และรายเดื อ น พั ฒ นาขึ้ น โดย
Nalbantis [4] เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณน้้าท่า ณ
ช่วงเวลาต่างๆ โดยพิจารณา จากสูตรดังนี้
3k

Vi,k =  Qi, j

(1)

j=1

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา

การศึ ก ษาจะใช้ ข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศ ปริ ม าณฝน ร่ ว มกั บ การ
ประยุกต์ใช้แบบจ้าลองอุทกวิทยา SWAT ส้าหรับการค้านวณปริมาณน้้าท่า
เป็นรายวันโดยใช้ข้อมูลน้้าท่าจากสถานีวัดในอ่างเก็บน้้าและในล้าน้้าเป็น
สถานีสังเกตุการณ์ เพื่อสอบเทียบแบบจ้าลอง และท้าการค้านวณค่าดัชนี
ความแล้งของน้้า ท่า SDI เป็นรายเดือน ตรวจสอบค่า ตามช่วงคาบ 3, 6,
และ 9 เดือน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้
2.4 แบบจ้าลองอุทกวิทยา SWAT
แบบจ้าลองอุทกวิทยา Soil and Water Assessment Tool (SWAT)
ใช้ ข้ อ มู ล ทางกายภาพของลุ่ม น้้ า และข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิทยา เพื่ อ ประเมิน
ปริมาณน้้าท่า ภายในพื้นที่ลุ่มน้้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
[3] โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนของแบบจ้าลองดังนี้
1) เตรียมข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลอง SWAT ใช้ข้อมูลสภาพพื้นที่ ได้แก่
ข้อมูล DEM ข้อมูลล้าน้้า ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้้า ความลาดชัน แผนที่การใช้

เมื่ อ Vi,k หมายถึ ง ปริ ม าณน้้ า ท่ า สะสมที่ ช่ ว งเวลา k ปี i, Q คื อ
ปริมาณการไหลของน้้าท่า จากนั้นสร้างค่า SDI ขึ้น โดยค่าดัชนีความแล้ง
(SDI) หาได้จากการน้าค่าปริมาณน้้าท่า ณ เวลาที่สนใจ ลบด้วยประมาน
น้้าท่าเฉลี่ย จากนั้นหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลประมาณ
น้้าท่าสะสมของเวลาที่สนใจ ก็จะได้ค่าคะแนน SDI ตามลักษณ์ของข้อมูล
โดยเทียบกับระยะเวลาที่เราสนใจ

S Di I,

k

Vi , k- V
k
=
Sk

(2)

เมื่อ SDIi,k หมายถึงค่าดัชนีความแล้งน้้าท่าที่ช่วงเวลา k ปี i, Vi,k
คื อ ปริ ม าณน้้ า ท่ า ที่ ช่ ว งเวลา k ปี i, V k คื อ ปริ ม าณน้้ า ท่ า เฉลี่ ย ของ
ช่วงเวลา k, และ S,k คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลประมาณน้้าท่า
สะสมของเวลา k โดยแสดงช่วงเกณฑ์การแบ่งระดับภาวะแล้งในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ช่วงเกณฑ์การแบ่งระดับภาวะแล้ง
ช่วงเกณฑ์การแบ่ง

ระดับภาวะแล้ง

มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00

1.น้้ามากรุนแรงที่สุด (extremely wet)

1.50 ถึง 1.99

2.น้้ามากๆ (very wet)

1.00 ถึง 1.49

3.น้้ามากปานกลาง (moderate wet)

0.00 ถึง 0.99

4.น้้ามากเล็กน้อย (slightly wet)

-0.99 ถึง 0.00

5.น้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought)

-1.49 ถึง -1.00

6.น้้าแล้งปานกลาง (moderate drought)

-1.99 ถึง -1.50

7.น้้าแล้งรุนแรง (severe drought )

น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2.00

8.น้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝนในพื้นทีล่ ุ่มน้้า
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณฝน ที่ได้จากการเก็บข้อมูล
จากสถานีวัดน้้าฝนในพื้นที่และข้างเคียง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา จ้านวน 6
สถานี ด้ ว ยวิ ธี Double mass curve ได้ ผ ลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ค่ า R2 ในแต่ ละ
สถานีเท่ากับ 0.99 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถน้าไปใช้ในแบบจ้าลองทางอุทก
วิทยาได้ ดังแสดงใน รูปที่ 4
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ปริมาณการไหลรายเดือนที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้้าอูน มีค่า R2 เท่ากับ 0.75
ปริมาณน้้า ท่า เฉลี่ย รายปี จากข้ อ มูลจั ดเก็บ เท่า กับ 2,826 ล้า น ลบ.ม.
ปริมาณน้้า ท่า เฉลี่ย รายปี จากแบบจ้ า ลองฯ เท่า กับ 2,354 ล้า น ลบ.ม.
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลรายเดือนที่ไหลเข้าสถานี KH108 มี
ค่า R2 เท่ากับ 0.71 ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี จากข้อมูลจัดเก็บ เท่ากับ
601.275 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี จากแบบจ้าลองฯ เท่ากับ
530.785 ล้าน ลบ.ม. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการไหลรายเดือนที่ไหล
เข้าสถานี KH54 มีค่า R2 เท่ากับ 0.78 ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี จากข้อมูล
จั ด เก็ บ เท่ า กั บ 1,141.6 ล้ า น ลบ.ม. ปริ ม าณน้้ า ท่ า เฉลี่ ย รายปี จาก
แบบจ้าลองฯ เท่ากับ 1,083.61 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งผลที่ได้
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้ง 3 สถานี สามารถน้าผลปริมาณน้้าท่าที่ได้จาก
แบบจ้ า ลอง SWAT ไปใช้ จ้ า ลองสถานการณ์ ต่ า งๆได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ งและ
น่าเชื่อถือ ซึ่งน้าไปประเมินค่า SDI ในพื้นที่ลุ่มน้้าต่อไป

รูปที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลฝน ด้วยวิธี Double mass curve

3.2 ผลการสอบเทียบแบบจ้าลอง SWAT ส้าหรับพื้นที่ลุ่มน้า้ อูน
ในการศึกษานี้ได้แบ่งพื้นที่ลุ่มน้้าอูนออกเป็น 18 ลุ่มน้้าย่อย เพื่อน้าไปใช้
ประเมินค่า SDI ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้าย่อย อีกทั้งการประเมินค่า SDI
เทียบกับสถานีวัดน้้าท่าต้นน้้า ที่ไหลลงในอ่างเก็บน้้าอูน ณ สถานีวัดน้้าท่า
ในอ่ า งเก็บ น้้า และสถานีวัดน้้าท่าที่อยูด้านท้ายอ่ างเก็บ น้้า KH108 และ
KH54 ตามล้า ดับ ช่ว งปี พ.ศ.2555 ถึ ง พ.ศ.2563 (ค.ศ.2012 ถึ ง ค.ศ.
2020) ผลของปริมาณน้้าท่าที่ได้จากแบบจ้าลอง SWAT จะถูกสอบเทียบ
ด้ว ยวิธี coefficient of determination, R2 พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่าง

รูปที่ 5 ผลการสอบเทียบแบบจ้าลอง SWAT กับปริมาณการไหลรายเดือนที่ไหล
เข้าสู่อ่างเก็บน้้าอูน, สถานี KH108 และสถานี KH54
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รูปที่ 6 ปริมาณน้้าท่าเป็นรายเดือนที่ได้จากแบบจ้าลอง SWAT และค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้้าท่ารายปี เพือ่ เตรียมประเมินค่า SDI ในแต่ละสถานี

3.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้้าท่ารายเดือนจากแบบจ้าลอง SWAT
ผลการค้า นวนปริม าณน้้า ท่า รายเดือ นจากแบบจ้ า ลอง SWAT ของ
สถานีตรวจวัดอ่างเก็บน้้าอูน , สถานี KH108 และสถานี KH54 ช่วงปี พ.ศ.
2555 ถึง พ.ศ.2563 (รวบรวมจาก 8 ปี) ได้แสดงในรูปที่ 6 พิจารณาข้อมูล
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี ส้าหรับสถานีตรวจวัดอ่างเก็บน้้าอูน พบว่ามีค่า
เท่ากับ 132.77 ลบ.ม.ต่อวินาที ส้าหรับสถานี KH108 มีค่าเท่ากับ 195.80
ลบ.ม.ต่อวินาที และสถานี KH54 มีค่าเท่ากับ 402.66 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งนี้
พบว่าค่าปริมาณน้้าท่าด้านท้ายน้้าที่สถานี KH54 มีค่าสูงกว่าสถานีต้นน้้าที่
ไหลเข้าอ่างเก็บน้้าอูน
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3.4 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความแล้งทางอุทกวิทยา
ผลจากการค้านวนปริมาณน้้าท่ารายเดือนที่ได้จากแบบจ้าลอง SWAT
ในแต่ ล ะสถานี น้ า ไปประเมิ น ค่ า SDI ตามช่ ว งเวลาที่ ต้ อ งการ ค่ า SDI
ค้ า นวณโดยการใช้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้้ า ท่ า รายเดื อ นจากสถานี ต รวจวั ด
พิ จ ารณาในรู ป แบบของข้ อ มู ล เพื่ อ ค้ า นวณค่ า SDI จะเริ่ ม ต้ น จากเดือ น
ตุลาคม ถึง กันยายน (ปีถัดไป) การค้านวณ SDI โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น
4 ช่วง ได้แก่ ชุด 3 เดือน ชุด 6 เดือน ชุด 9 เดือน และชุด 12 เดือน เป็น
การกระจายตัวตามอนุกรมเวลา (Time series) และค่าระดับความแห้งแล้ง
ของ SDI [5] ค่าดัชนีความแล้ง SDI ที่ถูกก้าหนดค่าคะแนนตามระดับความ
รุนแรงของดัชนี 8 ระดับ ได้แ ก่ ระดับ 1 คือ ภาวะน้้า มากรุนแรงที่สุ ด
(extremely wet), ระดับ 2 คือ ภาวะน้้ามากๆ (very wet), ระดับ 3 คือ
ภาวะน้้ามากปานกลาง (moderate wet), ระดับ 4 คือ น้้ามากเล็กน้อย
(slightly wet), ระดับ 5 คือ ภาวะน้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought), ระดับ
6 คือ ภาวะน้้าแล้งปานกลาง (moderate drought), ระดับ 7 คือ ภาวะน้า้
แล้งรุนแรง (severe drought ) และระดับ 8 คือ ภาวะน้้าแล้งรุนแรงสุด
(extreme drought) ส้า หรับ การศึกษานี้ท้าการแบ่งช่วงเวลาค้านวณค่า
SDI ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ชุด SDI-3 เดือน ชุด SDI-6 เดือน และชุด SDI-9
เดือน
จากสถานีตรวจวัดอ่างเก็บน้้าอูน แสดงให้เห็นดังรูปที่ 7 ผลการค้านวณ
ค่า SDI ชี้ให้เห็นว่าการค้านวณจากทั้ง 3 ช่วงเวลามีกลุ่มของการแสดงค่าที่
เป็นไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกัน เห็นได้จากการกระจายตัวของค่า SDI (ค่า
ลบ) ต่อเนื่องในช่วงปี ค.ศ.2012-2013 จากนั้นจะเกิดขึ้นอีกในปี ค.ศ.20142016 และจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ.2018-2020 ในระดับ 7 ภาวะน้้าแล้ง
รุนแรง (severe drought) เมื่อ ประเมินจากชุด SDI-3 เดือ น และ SDI-6
เดือน รูปที่ 7(a) และ7(b) พบว่าจะเกิดขึ้นสูงสุดในระหว่างปี ค.ศ.20122013 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ค่า SDI สูงสุดเท่ากับ -2.30 เกิด
ในระดับ 8 ภาวะน้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought) และเกิดสภาวะ
แล้งต่อเนื่องจ้านวน 12 เดือน (ระหว่าง -0.23 ถึง -2.13) โดยในชุด SDI6 เดือนจะมีทิศทางคล้ายชุด SDI-3 เดือน เกิดขึ้นสูงสุดในระหว่างปี ค.ศ.
2019-2020 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม ค่า SDI สูงสุดเท่ากับ -2.24
เกิ ด ในระดั บ 8 ภาวะน้้ า แล้ ง รุ น แรงสุ ด (extreme drought) และเกิ ด
สภาวะแล้งต่อเนื่องจ้านวน 14 เดือน (ระหว่าง -0.16 ถึง -0.94) ในขณะที่
ชุดการค้านวณ SDI-9 เดือน รูปที่ 7(c) เริ่มแสดงช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่
ยาวนาน ดังจะเห็นได้จากในช่วงปี ค.ศ.2018-2020 มีจ้านวนเดือนที่เกิด
เหตุการณ์ยาวนานถึง 20 เดือน อยู่ในระดับ 7 ภาวะน้้าแล้งรุนแรง (severe
drought)
จากสถานีวัดน้้าท่า KH108 แสดงให้เห็นดังรูปที่ 8 ผลการค้านวณค่า
SDI ชี้ให้ เห็ นว่า การค้านวณจากทั้ง 3 ช่ว งเวลามีก ลุ่มของการแสดงค่าที่
เป็นไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกัน เห็ นได้จากการกระจายตัวของค่า SDI (ค่า
ลบ) ต่อ เนื่อ งในช่ว ง ค.ศ.2019-2020 จากนั้นจะเกิดขึ้ นสู งสุดในปี ค.ศ.
2016 และจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ.2019-2020 ในระดับ 7 ภาวะน้้าแล้ง
รุนแรง (severe drought) รูป ที่ 8(a) ช่ว ง SDI-3 เดือ น พบว่า จะเกิดขึ้น
สูงสุดในปี ค.ศ.2016 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ค่า SDI สูงสุด
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เท่ากับ -2.16 เกิดในระดับ 8 ภาวะน้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought)
และเกิดสภาวะแล้งต่อเนื่องในระหว่างปี ค.ศ.2018-2020 จ้านวน 22 เดือน
(ระหว่าง -0.22 ถึง -1.80)

รูปที่ 8 การกระจายตัวตามอนุกรมเวลา (Time series) และค่าระดับความแล้ง
SDI ของสถานีวัดน้้าท่า KH108
รูปที่ 7 การกระจายตัวตามอนุกรมเวลา (Time series) และค่าระดับความแล้ง
SDI ของสถานีวัดน้้าท่าทีอ่ ่างเก็บน้้าอูน

รูป ที่ 8(b) ช่ว ง SDI-6 เดือ น พบว่า จะเกิดขึ้ นสูงสุดในปี ค.ศ.20152016 ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง พฤษภาคม ค่า SDI สูงสุดเท่ากับ -2.07
เกิ ด ในระดั บ 8 ภาวะน้้ า แล้ ง รุ น แรงสุ ด (extreme drought) และเกิ ด
สภาวะแล้ ง ต่ อ เนื่ อ งในระหว่ า งปี ค.ศ.2018-2020 จ้ า นวน 21 เดื อ น
(ระหว่าง -0.32 ถึง -1.91) รูปที่ 8(c) เริ่มแสดงช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่
ยาวนาน ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากในช่ ว งปี 2014-2017 มี จ้ า นวนเดื อ นที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ยาวนานถึง 31 เดือน โดยมีค่าเฉลี่ย -0.28 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ 5
ภาวะน้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought) รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ในระดับ 8
ภาวะน้้ า แล้ ง รุ น แรงสุ ด (extreme drought) ในช่ ว งปี 2018-2020
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกรกฎาคม ค่า SDI สูงสุดเท่ากับ -2.06

จากสถานี วัดน้้าท่า KH54 แสดงให้ เห็นดังรูปที่ 9 ผลการค้านวณค่า
SDI ชี้ให้ เห็ นว่าการค้านวณจากทั้ง 3 ช่ว งเวลามีกลุ่มของการแสดงค่าที่
เป็นไปในทิศทางแบบกระจายความแล้ง เห็นได้จากค่า SDI (ค่าลบ) ต่อเนื่อง
ในช่วง ค.ศ.2019-2020 และเกิดขึ้นสูงสุดในปี ค.ศ. 2020 ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ 7 ภาวะน้้ า แล้ ง รุ น แรง (severe drought) รู ป ที่ 9(a) ช่ ว ง SDI-3
เดือน พบว่าจะเกิดขึ้นสูงสุดในปี ค.ศ.2020 ระหว่างเดือนกุมภาพัน ธ์ ถึง
เมษายน ค่า SDI สูงสุดเท่ากับ -2.08 เกิดในระดับ 8 ภาวะน้้าแล้งรุนแรงสุด
(extreme drought) และเกิดสภาวะแล้งต่อเนื่องในระหว่างปี ค.ศ.20152016 จ้านวน 12 เดือน (ระหว่าง -0.42 ถึง -1.42)
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ค้านวณ ณ ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดอ่างเก็บน้้าอูน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้้าอ่างเก็บ
น้้าอูน พบว่ามีจ้านวนเดือนที่เกิดสภาวะความแห้งแล้งรวมสูงอยู่ที่ 51.06%
ของช่วงเวลาพิจารณา SDI-6 เดือน ค่า SDI ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 5 ภาวะ
น้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought) ส้าหรับค่า SDI-3 เดือน ในระดับ 8 ภาวะ
น้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought) มีค่า 5.15%
ตารางที่ 2 สรุปจ้านวนเดือนที่เกิดสภาวะแล้ง ณ ต้าแหน่งสถานีตรวจวัด
ระดับภาวะแล้ง
สถานีวัดน้้าท่าที่อ่างเก็บน้้าอูน
1.น้้ามากรุนแรงที่สุด (extremely wet)
2.น้้ามากๆ (very wet)
3.น้้ามากปานกลาง (moderate wet)
4.น้้ามากเล็กน้อย (slightly wet)
5.น้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought)
6.น้้าแล้งปานกลาง (moderate drought)
7.น้้าแล้งรุนแรง (severe drought)
8.น้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought)
รวม
ระดับภาวะแล้ง
สถานีวัดน้้าท่า KH108
1.น้้ามากรุนแรงที่สุด (extremely wet)
2.น้้ามากๆ (very wet)
3.น้้ามากปานกลาง (moderate wet)
4.น้้ามากเล็กน้อย (slightly wet)
5.น้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought)
6.น้้าแล้งปานกลาง (moderate drought)
7.น้้าแล้งรุนแรง (severe drought)
8.น้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought)
รวม
ระดับภาวะแล้ง
สถานีวัดน้้าท่า KH54

รูปที่ 9 การกระจายตัวตามอนุกรมเวลา (Time series) และค่าระดับความแล้ง
SDI ของสถานีวัดน้้าท่า KH54

รูป ที่ 9(b) ช่ว ง SDI-6 เดือ น จะเกิดขึ้ นสูงสุดในปี ค.ศ.2019-2020
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ค่า SDI สูงสุดเท่ากับ -1.99 เกิดใน
ระดั บ 7 ภาวะน้้ า แล้ ง รุ น แรง (severe drought) และเกิ ด สภาวะแล้ ง
ต่อเนื่องในระหว่างปี ค.ศ.2014-2016 จ้านวน 21 เดือน (ระหว่าง -0.11
ถึง -1.66) รูปที่ 9(c) เริ่มแสดงช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่ยาวนาน ดังจะเห็น
ได้จากในช่วงปี 2014-2016 มีจ้านวนเดือนที่เกิดเหตุการณ์ยาวนานถึง 25
เดือน มีค่าเฉลี่ย -0.57 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ 5 ภาวะน้้าแล้งเล็กน้อย (mild
drought)
ตารางที่ 2 เป็นการสรุปจ้านวนเดือนที่เกิดสถานการณ์ความแห้ งแล้ง
ณ ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดทั้ง 3 สถานี เมื่อวิเคราะห์จาก 3 ช่วงที่ท้าการ

1.น้้ามากรุนแรงที่สุด (extremely wet)
2.น้้ามากๆ (very wet)
3.น้้ามากปานกลาง (moderate wet)
4.น้้ามากเล็กน้อย (slightly wet)
5.น้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought)
6.น้้าแล้งปานกลาง (moderate drought)
7.น้้าแล้งรุนแรง (severe drought)
8.น้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought)
รวม

SDI-3
เดือน %
0.00 0.00
1.00 1.03
18.00 18.56
33.00 34.02
29.00 29.90
8.00 8.25
3.00 3.09
5.00 5.15
97.00 100.0
SDI-3
เดือน %
4.00 4.26
3.00 3.19
10.00 10.64
25.00 26.60
39.00 41.49
9.00 9.57
3.00 3.19
1.00 1.06
94.00 100.0
SDI-3
เดือน %
3.00 3.09
2.00 2.06
13.00 13.40
30.00 30.93
30.00 30.93
13.00 13.40
5.00 5.15
1.00 1.03
97.00 100.0

SDI-6
เดือน %
0.00 0.00
2.00 2.13
23.00 24.47
21.00 22.34
31.00 32.98
11.00 11.70
4.00 4.26
2.00 2.13
94.00 100.0
SDI-6
เดือน %
6.00 6.59
3.00 3.30
5.00 5.49
21.00 23.08
44.00 48.35
7.00 7.69
4.00 4.40
1.00 1.10
91.00 100.0
SDI-6
เดือน %
5.00 5.32
5.00 5.32
5.00 5.32
25.00 26.60
40.00 42.55
7.00 7.45
7.00 7.45
0.00 0.00
94.00 100.0

SDI-9
เดือน %
0.00 0.00
2.00 2.20
23.00 25.27
20.00 21.98
27.00 29.67
15.00 16.48
4.00 4.40
0.00 0.00
91.00 100.0
SDI-9
เดือน %
8.00 9.09
3.00 3.41
1.00 1.14
18.00 20.45
47.00 53.41
8.00 9.09
2.00 2.27
1.00 1.14
88.00 100.0
SDI-9
เดือน %
7.00 7.69
4.00 4.40
2.00 2.20
30.00 32.97
34.00 37.36
7.00 7.69
7.00 7.69
0.00 0.00
91.00 100.0

ส้าหรับการวิเคราะห์ ณ ต้าแหน่งสถานี KH108 และ KH54 ช่วงท้าย
อ่างเก็บน้้าอูน ซึ่งเป็นต้าแหน่งที่ได้รับอิทธิพลการการปล่อยน้้าจากอ่างเก็บ
น้้า พบว่ามีจ้านวนเดือนที่เกิดสถานการณ์แห้งแล้งมากกว่าที่ต้าแหน่งของ
สถานี ต รวจวั ดอ่ า งเก็บ น้้ า อู น จ้ า นวนเดื อ นที่ เ กิด สภาวะความแห้ งแล้ง
รวมอยู่ ที่ 55.32% ของสถานี KH108 และ 50.52% ของสถานี KH54
ในช่วงเวลาพิจารณา SDI-3 เดือน ค่า SDI ระดับ 5 ภาวะน้้าแล้งเล็กน้อย
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(mild drought) เป็นระดับที่มีความถี่มากที่สุด รองลองมาคือระดับ 6 น้้า
แล้งปานกลาง (moderate drought) ในท้านองเดียวกันความถี่ของการ
เกิดค่า SDI ในระดับ 8 ภาวะน้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme drought) จะเกิด
ในช่วงสั้นๆ อยู่ที่ 1.03% ช่วงเวลาพิจารณา SDI-3 เดือน ของสถานี KH54
และ 1.14% ช่วงเวลาพิจารณา SDI-9 เดือน ของสถานี KH108 ส้าหรับ
จ้านวนเดือนที่เกิดสภาวะความแห้งแล้ง รวมสูงสุดอยู่ที่ 65.91% ช่วงเวลา
พิจารณา SDI-9 เดือน ของสถานี KH108

ระเบียบวิธีและผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ารอบบริเวณอ่างเก็บน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

4. บทสรุป

เอกสารอ้างอิง

การศึก ษาถึ งดัชนีความแห้ งแล้งทางอุ ทกวิทยาโดยการประยุก ต์ ใ ช้
ข้อมูลปริมาณน้้าท่าที่ค้านวณได้จากแบบจ้าลอง SWAT ของสถานีตรวจวัด
น้้าท่าอ่างเก็บน้้าอูน สถานีวัดน้้าท่า KH108 และสถานีวัดน้้าท่า KH54 แล้ว
ท้ า การค้ า นวณค่ า ดั ช นี ค วามแล้ ง SDI เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ถึ ง
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต้นน้้าและท้ายน้้าของอ่างเก็บน้้าอูน ซึ่งเป็นอ่าง
เก็บน้้าเอนกประสงค์ที่ส้าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การค้านวณออกเป็น 3 ช่วงและการกระจายตัวตามอนุกรมเวลา (Time
series) ผลลัพ ธ์ที่ได้สามารถชี้ให้ เห็ นถึ งสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้ นในระดับ
ความรุนแรงที่แตกต่างกัน ส้าหรับการสรุปในภาพรวมเมื่อประเมินในระดับ
รายเดือนพบว่าช่วงเวลาการเกิดภัยแล้ง สูงสุดอยู่ที่ 65.91% เมื่อเทียบกับ
จ้านวนช่วงเวลา SDI-9 เดือน และเกิดขึ้นในกลางช่วงฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน
ค่า SDI ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระดับ 5 ภาวะน้้าแล้งเล็กน้อย (mild drought)
และในระดับ 6 น้้าแล้งปานกลาง (moderate drought) เป็นล้าดับถัดมา
ส้าหรับช่วงเวลาที่แสดงค่าในระดับ 8 ภาวะน้้าแล้งรุนแรงสุด (extreme
drought) นั้นพบว่ามีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นสูงสุด 5.15% ของจ้านวนช่วงเวลา
SDI-3 เดือน การพิจารณาเปรียบเทียบ ณ ช่วงเวลาเดียวกันที่ SDI-9 เดือน
จากต้าแหน่งที่ตั้งของต้าแหน่งสถานีตรวจวัดอ่างเก็บน้้าอูน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้น
น้้าอ่างเก็บน้้าอูน พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีระยะเวลาที่ยาวนาน 50.55%
ต้าแหน่งสถานี KH108 และ KH54 ช่วงท้ายอ่างเก็บน้้าอูน ซึ่งเป็นต้าแหน่ง
ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลการการปล่ อ ยน้้ า จากอ่ า งเก็ บ น้้า สถานการณ์ ภั ย แล้งมี
ระยะเวลาที่ยาวนาน 65.91% และ 52.75% ตามล้าดับ ผลจากการศึกษา
จึ ง เสนอแนะให้ พิ จ ารณาถึ ง ปริ ม าณน้้ า ท่ า ที่ ต้ า แหน่ ง ทั้ ง สองสถานี นี้
จ้าเป็นต้องได้รับการควบคุมจากอ่างเก็บน้้าเพื่อจัดสรรต่อพื้นที่ ท้ายน้้าให้
เกิดการขาดแคลนปริมาณน้้าในแม่น้าน้อยที่สุด ในช่วงของเดือนที่เกิดความ
รุนแรงของภัยแล้ง ในทางตรงกันข้าม ปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้า สู่ล้า น้้า ใน
พื้นที่ต้นน้้าของอ่างเก็บน้้า ขึ้นตรงต่ออิทธิพลของสภาพการเปลี่ยนแปลง
ด้านอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่เป็นหลัก
ในการศึกษานี้ จ้าเป็นต้องน้าผลศึกษาระดับความรุนแรงของดัชนีไป
กระจายค่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของภัยแล้งเชิงพื้นที่ ด้วย
วิ ธี ร ะยะทางกลับ โดยน้้ า หนั ก (Inverse Distance Weight, IDW) [6] ซึ่ ง
เป็ นการกระจายค่า ของข้ อ มูลลงพื้นที่โ ดยอยู่บ นพื้นฐานของต้า แหน่ ง ที่
ใกล้เคียงกันสร้างความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ การศึกษาในปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อ ภัย แล้งในด้า นอื่ น ๆ เช่น การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ความ
ต้ อ งการน้้ า เพื่ อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ไม่ ไ ด้ ถู ก น้ า มาพิ จ ารณาในการศึก ษานี้
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