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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินพืน้ที่อ่อนไหวต่อการขาดแคลนน า้และบ่งชีส้าเหตุของปัญหาเพื่อใช้ในการ

วางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว พืน้ที่อ่อนไหวต่อการขาดแคลนน า้ประเมินได้จากค่า
ดชันีพืชพรรณ และคา่ดชันีความแตกต่างของความชืน้ โดยใช้ข้อมลูโทรสมัผสัระยะไกลจากดาวเทียม Landsat 4-5TM 7ETM 
และ 8OLI ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 โดยการท าศึกษาแยกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน การบ่งชี ้
สาเหตขุองปัญหาการขาดแคลนน า้ได้จากการระบปุระเด็นในการสนทนากลุม่ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รัฐ ผู้ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน า้ และตัวแทนประชาชนหรือเกษตรกรผู้ ใช้น า้ในพืน้ที่จังหวดัสระแ ก้ว ผลการศึกษาชี ้                  
ให้เห็นว่าในฤดรู้อนพืน้ที่สว่นใหญ่ (ร้อยละ 60 ถึง 80 ของพืน้ท่ี) มีสภาวะแล้งน้อย ยกเว้นปี พ.ศ.2545 2552 2560 และ 2561 
มีสภาวะแล้งมากครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 30 ของจังหวดั ในฤดูฝนโดยเฉลี่ยจังหวัดสระแก้วมีสภาพแล้งน้อยถึงปานกลาง 
(มากกว่าร้อยละ 70 ของพืน้ที่) ส่วนในฤดูหนาวโดยเฉลี่ยมีสภาวะแล้งน้อยเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 48 ถึง 70 ของ
พืน้ที่) การระบปุระเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยการสนทนากลุม่ชีใ้ห้เห็นว่าพืน้ที่ที่ประสบปัญหามากที่สดุ 
คือ อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสงู และอ าเภอวฒันานคร ซึ่งอยูท่างทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัสระแก้ว
สอดคล้องกบัผลการประเมินพืน้ที่ออ่นไหวต่อการเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยใช้ข้อมลูโทรสมัผสัระยะไกล
จากดาวเทียม จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทัง้สองวิธีนีส้ามารถน ามาใช้ในการระบุพื น้ที่และวางแผนจัดการปัญหาการ                
ขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้วได้   
 

ค าส าคัญ  :  พืน้ท่ีออ่นไหว ; การขาดแคลนน า้ ; การเกษตร ; จงัหวดัสระแก้ว  
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Abstract 
 This research aimed to assess areas susceptible to water shortage and identify the root causes for 
planning solutions in agricultural sector in Sa Kaeo Province. The areas were assessed from the Normalize 
difference vegetation index (NDVI) and Normalize difference moisture index (NDMI) values using remote sensing 
data from Landsat 4-5TM, 7ETM satellites, and 8OLI from 2002 to 2018. Susceptible area was separately 
evaluated into 3 seasons: hot dry season, cool dry season and wet season. To identify causes of the problems, 
we organized group discussion which participants including government officials who being involved in water 
management and representatives of the people or farmers who use water in the province. The results indicated 
that in hot dry season most of the area (60 to 80% of the area) had low drought conditions, except 2002, 2009, 
2017 and 2018 which had extreme drought conditions, covering 30% of the province. On average during the wet 
season, Sa Kaeo Province has mild to moderate drought conditions (more than 70% of the area) while in the cool 
dry season there is mostly less drought (approximately 48 to 70 % of the area). Identifying root causes by group 
discussion pointed out that the most susceptible areas were Ta Phraya, Khok Sung and Watthana Nakhon District 
where is in the north and northeast of the Province, in line with the results of the evaluation of areas susceptible to 
water shortages by using remote sensing technique. From the data obtained in this study, both of these methods 
can be used to identify areas and plan to manage water shortages in agriculture in Sa Kaeo Province.    
 

Keywords :  susceptible area ; water shortage ; agriculture ; Sa Kaeo Province 
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บทน า   
จงัหวดัสระแก้วตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกของประเทศมีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 4,496,961 ไร่ โดยเป็นพืน้ที่เกษตรกรรม

ประมาณ 3,046,917 ไร่ (ร้อยละ 67.74 ของพืน้ที่ทัง้หมด) สง่ผลให้การท าเกษตรกรรมเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ที่หลกั
ของจังหวัดสระแก้ว ประเภทการท าเกษตรกรรมหลักของจังหวัดสระแก้วเรียงล าดับตามขนาดการใช้ประโยชน์พืน้ที่ 
ประกอบด้วยพืชไร่ (1,233,897 ไร่) นาข้าว (889,287 ไร่) ไม้ยืนต้น (791,626 ไร่) ไม้ผล (118,472 ไร่) พืชสวน (2,709 ไร่) และ
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลีย้งสตัว์ (9,955 ไร่) (Land Development Department, 2020) การท าเกษตรกรรมแต่ละประเภทนี ้
จ าเป็นต้องใช้น า้เป็นปัจจยัส าคญั โดยที่มาของน า้สว่นใหญ่นีค้ือน า้ฝนท่ีตกลงมาในพืน้ที่ และบางสว่นถกูกกัเก็บไว้ในแหลง่น า้
ธรรมชาติและแหลง่น า้ที่มนษุย์สร้างขึน้ ปริมาณฝนเฉลีย่รายปีของจงัหวดัสระแก้วอยู่ในช่วง 1,287.57 – 1,743.33 มิลลเิมตร 
(ค่าเฉลี่ย 1,443.49 มิลลิเมตร) ซึ่งถือว่าไม่สงูมากนกัและฝนสว่นใหญ่กระจายตวัอยู่ในพืน้ที่ทางทิศใต้ และทิศตะวนัตกของ
จงัหวดั (Noichaisin et al., 2021) สว่นพืน้ท่ีอื่นโดยเฉพาะด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น อ าเภอตาพระยา และอ าเภอโคกสงูมี
ฝนตกน้อยเนื่องจากอยู่ในเขตอับฝน นอกจากนัน้เมื่อพิจารณาถึงน า้ชลประทานซึ่งเป็นอีกแหล่งน า้หนึ่งที่ส าคัญส าหรับ
เกษตรกรรมพบว่าพืน้ที่ที่ได้รับประโยชน์จากน า้ชลประทานในจังหวดัสระแก้วมีเพียง  132,239 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.34 ของ
พืน้ท่ีเกษตรกรรมทัง้หมด (Bureau of Project Management Royal Irrigation Department, 2019) สง่ผลให้พืน้ท่ีเกษตรกรรม
สว่นใหญ่ของจงัหวดัยงัต้องพึ่งพาน า้ฝนเป็นทรัพยากรน า้หลกัของพืน้ที่ และเกษตรกรมกัประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อ
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง จนหลายหน่วยงานทัง้ในจังหวัดสระแก้ว หน่วยราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคต่ างด าเนิน
มาตรการตา่งๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดงักลา่ว เช่น การขดุบอ่กกัเก็บน า้ การขดุลอกคลองสง่น า้ หรือ
อ านวยความสะดวกในการขดุเจาะน า้บาดาล เป็นต้น แตย่งัไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากหลาย
ปัจจัย เช่น ข้อจ ากัดหรืออปุสรรคด้านภูมิประเทศ สภาพดินในพืน้ที่ และการขาดการมีสว่นร่วมจากชุมชนและประชาชนใน
พืน้ที่ในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ นอกจากนัน้อีกปัจจยัหนึ่งที่สง่ผลต่อความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้
เพื่อการเกษตร คือ ขาดการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมและครอบคลมุพืน้ท่ีที่เกิดปัญหาทัง้หมดของจงัหวดั รวมทัง้การน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจอย่างเหมาะสม เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินการภายใต้พนัธกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่
ตา่งกนั รูปแบบการจดัเก็บ การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมลูมีความแตกตา่งกนัสง่ผลให้ในบางกรณีเกิดความซ า้ซ้อนในการ
แก้ไขปัญหา หรือไม่ครอบคลมุพืน้ที่ที่ประสบปัญหา และอาจสิน้เปลืองงบประมาณโดยไม่จ าเป็น ดงันัน้เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบควรเร่ิมจากการวิเคราะห์และบง่ชีพ้ืน้ที่ท่ีมีปัญหาโดยใช้ข้อมลูจริงและ
ถูกน าเสนออย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์                
ถกูน ามาใช้ในการจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีอยา่งแพร่หลายเนื่องจากสามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมลูในรูปแบบ
แผนท่ีหรือเชิงพืน้ท่ีได้ท าให้สามารถใช้ประกอบการตดัสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง  ลดความซ า้ซ้อนในการท างานและเสริม
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆได้ ดงันัน้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์จึงสามารถน ามาใช้เพื่อบ่งชีพ้ืน้ที่ที่มี
ความออ่นไหวตอ่สภาพความแห้งแล้งหรือการขาดแคลนน า้ที่สง่ผลตอ่การเจริญเติบโตหรือความสมบรูณ์ของพืชท าให้สามารถ
ระบพุืน้ที่ท่ีจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบได้อยา่งถกูต้อง อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์หาสาเหตเุพื่อ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายงัจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการการมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ที่เพื่อสะท้อนปัญหาที่อาจ
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แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพืน้ที่  (Carlos et al., 2021) จึงจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา                   
ที่เหมาะสม  เป็นท่ียอมรับ และตรงกบัความต้องการของประชาชนและบริบทของแตล่ะพืน้ท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

งานวจิยัชิน้นีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินพืน้ท่ีออ่นไหวตอ่การขาดแคลนน า้และบง่ชีป้ระเด็นปัญหาเพื่อ
เป็นข้อมลูในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การประเมินพืน้ท่ีอ่อนไหวและประเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้ว แบง่การศึกษา
ออกเป็นสองสว่น คือ (1) การประเมินพืน้ที่อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยใช้ข้อมลูโทรสมัผสั
ระยะไกลจากดาวเทียม และ (2) การระบุประเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจังหวดัสระแก้วโดยการจัดการ
สนทนากลุม่ของผู้ เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องในการบริหารจดัการน า้ เกษตรกรและประชาชนในพืน้ท่ี 
 1) พืน้ท่ีออ่นไหวตอ่การเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้วในการศกึษาครัง้นีป้ระเมินจาก
การใช้ข้อมลูโทรสมัผสัระยะไกลจากดาวเทียม Landsat 4-5TM, 7ETM และ 8OLI ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 โดยการ
ท าศกึษาแยกเป็น 3 ฤด ูได้แก่ฤดรู้อน (Hot dry season) ฤดหูนาว (Cool dry season) และฤดฝูน (Wet season) ท าการกรอง 
(Filtering) เมฆและปัจจยัรบกวนจากบรรยากาศอื่น ๆ ด้วยอลักอริทึม่ Fmask (Fmask algorithm) (Zhu et al., 2015;  Frantz 
et al., 2015) ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat ที่ได้จะถูกค านวณเป็นดัชนี Normalize difference vegetation index (NDVI) 
และ Normalize difference moisture index (NDMI) (Lin et al., 2010) ซึ่งสามารถใช้เป็นดชันีบ่งชีถ้ึงความสมบูรณ์ของพืช           
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความแล้งหรือการประสบกับภาวะขาดน า้ ดัชนี  NDVI และ NDMI สามารถค านวณได้จากสมการที่ 1                
และ 2 ดงันี ้ 
 
                                       NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED)                     (1) 
                                       NDMI = (NIR – MIR)/(NIR + MIR)                      (2) 
 
โดย RED, NIR และ MIR หมายถึงภาพการสะท้อนจากช่วงคลืน่แดง อินฟราเรดใกล้ และอินฟราเรดกลาง ตามล าดบั จากนัน้ 
คา่ความผิดปกติ (Anomalies) ของ NDVI และ NDMI ในช่วงเวลา k กริด i , j จะถกูค านวณจากสมการท่ี 3 และ 4 
 
                                         NANOijk = NDVIij - NDVIijk                                 (3) 
                                         MANOijk = NDMIij - NDMIijk                               (4) 
 
โดยที่  NDVIij  และ NDMIij  คือค่าเฉลี่ยระยะยาวของ NDVI and NDMI ของ ของกริด i, j และ  NANOijk (MANOijk) คือค่า
ความผิดปกติของ NDVI (NDMI) ในช่วงเวลา k ของกริด i, j ตามล าดบั  
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ในการศึกษานี ้พืน้ที่อ่อนไหวต่อการขาดแคลนน า้จะถูกประเมินจากการวิเคราะห์ค่าแอมพลิจูด (Amplitude) ของ 
NANOijk และ MANOijk ดงัแสดงในสมการท่ี 5 (Lin et al., 2010)  
 
                                         Amplitudeijk =   (NANOijk)2 + (MANOijk)2           (5) 
โดย Amplitudeijk  คือค่าแอมพลิจูดของ NANOijk และ MANOijk  ตามล าดบั จากนัน้ข้อมลูที่ได้จะถกูน าเสนอในรูปแผนที่เชิง
ภมูิศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ในการประเมินพืน้ท่ีออ่นไหวตอ่การขาดแคลนน า้ได้      
 
 2) การระบปุระเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว  

ท าการศึกษาในรูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) โดยผู้วิจยัจดัการสนทนากลุม่  (Focus group 
discussion) จ านวน 2 กลุม่ คือ (1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและผู้ เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการน า้ มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 56 คน 
และ (2) ตวัแทนประชาชนหรือเกษตรกรผู้ ใช้น า้ในพืน้ที่จงัหวดัสระแก้ว มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 30 คน ใช้เวลาในการสนทนากลุ่ม
ประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในการด าเนินการสนทนากลุม่ ผู้วิจยัมีประเด็นข้อค าถามน าการสนทนาเพื่อการระบสุาเหตขุองปัญหา
การขาดแคลนน า้โดยประยุกต์หัวข้อประเด็นและกระบวนการในการระบุปัญหาจากเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน า้และแผนปฏิบตัิการภายใต้แผนแม่บทลุม่น า้สาละวิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 ของส านกังานทรัพยากรน า้แหง่ชาติ (Office of National Water Resources, 2019) ดงันี ้

2.1) ระบพุืน้ที่ที่มีปัญหาทรัพยากรน า้ และความร้ายแรงของปัญหา โดยเรียงล าดบัตัง้แต่ 1 ถึง 9 โดยมีรายละเอียด
ประกอบการประเมิน ดงันี ้

 
ล าดบัท่ี 1 ไมม่ีปัญหาในพืน้ท่ี 
ล าดบัท่ี 2 พบปัญหาฝนทิง้ช่วงแตม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ีเพียงพอ 
ล าดบัท่ี 3 มีฝนหรือแหลง่น า้ต้นทนุเพียงพอ แตไ่มม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ผิวดินในพืน้ท่ีอยา่งเพียงพอ 
ล าดบัท่ี 4 เป็นพืน้ท่ีอบัฝน (เงาฝน) ขาดน า้ต้นทนุ แตม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ีเพียงพอ 
ล าดบัท่ี 5 มีฝนหรือแหลง่น า้ต้นทนุเพียงพอ แตไ่มม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ี 
ล าดบัท่ี 6 พบปัญหาฝนทิง้ช่วง แหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ีไมเ่พียงพอ 
ล าดบัท่ี 7 เป็นพืน้ท่ีอบัฝน (เงาฝน) ขาดน า้ต้นทนุและไมม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ีอยา่งเพียงพอ 
ล าดบัท่ี 8 พบปัญหาฝนทิง้ช่วง และไมม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ี 
ล าดบัท่ี 9 เป็นพืน้ท่ีอบัฝน (เงาฝน) แห้งแล้ง และไมม่ีแหลง่กกัเก็บน า้ในพืน้ท่ี 

2.2) สาเหตขุองปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร  
2.3) ความต้องการในการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 
จากนัน้น ามาสรุปประเด็นปัญหาของแต่ละพืน้ที่รวมทัง้ความต้องการในการพฒันาและบรรเทาความเดือนร้อนที่

ประชาชนและเกษตรกรต้องการ 
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เมื่อได้รับข้อมูลจากทัง้สองส่วน คือ (1) พืน้ที่อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร และ (2) 
ประเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้ในแต่ละพืน้ท่ีแล้วจากนัน้น ามาวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาในแตล่ะพืน้ที่รวมทัง้แนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงกบัความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพืน้ท่ี 

 
ผลการวิจัย   
 1. การประเมินพืน้ทีอ่่อนไหวต่อการเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว 

จากการประเมินพืน้ท่ีออ่นไหวตอ่การเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยใช้ข้อมลูโทรสมัผสัระยะไกลจาก
ดาวเทียม Landsat 4-5TM, 7ETM และ 8OLI ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 การท าศึกษาแยกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ฤดูร้อน 
(Hot dry season) ฤดหูนาว (Cool dry season) และฤดฝูน (Wet season) สามารถแสดงผลด้วยค่าแอมพลิจูด (Amplitude) 
ของความผิดปกติ  (Anomaly) ของดัชนี  Normalize difference vegetation index (NDVI) และ Normalize difference 
moisture index (NDMI) ของพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้วได้ดงัภาพท่ี 1 ถึง ภาพท่ี 6   

 
ภาพที่ 1  คา่ดชันีความแล้งช่วงฤดรู้อนในจงัหวดัสระแก้ว ปีพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559  
               ถึง พ.ศ. 2561 โดยแถบสแีสดงถึง ระดบัความแห้งแล้งตัง้แตป่กติ (สเีขียวเข้ม) จนถงึแล้งมาก (สแีดงเข้ม) ตามล าดบั  
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ภาพที่ 2  สดัสว่นพืน้ท่ีจ าแนกตามความแล้ง (ร้อยละ) ช่วงฤดรู้อนในจงัหวดัสระแก้วตัง้แตปี่พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547  
               ถึง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 โดยแถบสแีสดงถงึระดบัความแล้งตัง้แตป่กติ (Normal condition; สเีขยีวเข้ม)  
               แล้งน้อย (Slight drought; สเีหลอืงเข้ม) แล้งปานกลาง (Moderate drought; สส้ีม) และแล้งมาก (Severe drought; สแีดงเข้ม)  
               ตามล าดบั 

 

แผนที่และสดัส่วนพืน้ที่ความแล้งช่วงฤดูร้อนในจังหวดัสระแก้วตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 (ภาพท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั) แสดงให้เห็นวา่โดยเฉลี่ยจงัหวดัสระแก้วในฤดรู้อนมีสภาวะแล้งน้อยเป็น
ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 60 ถึง 80 ของพืน้ที่) โดยช่วงเวลาที่เกิดสภาวะแล้งมากคือช่วงปีพ.ศ. 2545, 2552, 2560 และ 
2561 โดยมีสดัสว่นครอบคลมุเชิงพืน้ท่ีมากกวา่ร้อยละ 30 โดยฤดรู้อนปีพ.ศ. 2545 เป็นช่วงที่จงัหวดัสระแก้วมีสภาวะแล้งมาก
ซึง่คิดเป็นร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีทัง้หมด นอกจากพืน้ที่ป่าทางตอนเหนือของจงัหวดัสระแก้วอยูใ่นภาวะแล้งมากในปี พ.ศ. 2552 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีอื่น ๆ อยูภ่าวะแล้งปานกลาง  
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ภาพที่ 3  คา่ดชันีความแล้งชว่งฤดฝูนในจงัหวดัสระแก้ว ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2552  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ    
                   พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 โดยแถบสแีสดงถึงระดบัความแห้งแล้งตัง้แตป่กติ (สเีขยีวเข้ม) จนถงึแล้งมาก (สแีดงเข้ม)  
                   ตามล าดบั   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
                          วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่ 27 (ฉบบัที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

                          BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 27 (No.2)  May – August   2022                                                    บทความวิจยั 

 
 

 

 876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  สดัส่วนพืน้ที่จ าแนกตามความแล้ง (ร้อยละ) ช่วงฤดูฝนในจังหวัดสระแก้วตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 ถึง  
              พ.ศ.2552  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 โดยแถบสแีสดงถึงระดบัความแล้งตัง้แตป่กติ  
                (Normal condition; สเีขียวเข้ม) แล้งน้อย (Slight drought; สเีหลอืงเข้ม) แล้งปานกลาง (Moderate drought; สส้ีม) และแล้งมาก  
                (Severe drought; สแีดงเข้ม) ตามล าดบั  
 
 แผนที่และสดัส่วนพืน้ที่ความแล้งช่วงฤดูฝนในจังหวัดสระแก้วตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2552  
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 3 และ 4 ตามล าดบั) แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยจงัหวดัสระแก้ว               
มีสภาพแล้งน้อยถึงปานกลาง (รวมมากกว่าร้อยละ 70 ของพืน้ที่) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอ าเภอเมืองสระแก้ว วฒันานคร
และอรัญประเทศ โดยในฤดฝูนพ.ศ. 2554 พบวา่ภาวะแล้งปานกลางถึงมากได้กระจายครอบคลมุสว่นใหญ่ของจงัหวดัคิดเป็น     
ร้อยละ 40 และ 38 ของพืน้ท่ีตามล าดบั  
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ภาพที่ 5 ค่าดชันีความแล้งช่วงฤดหูนาวในจงัหวดัสระแก้วตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 โดยแถบสีแสดงถึงระดบัความแห้งแล้งตัง้แต่ปกติ (สีเขียวเข้ม) จนถึงแล้งมาก 
(สแีดงเข้ม) ตามล าดบั 
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ภาพที่ 6  สดัสว่นพืน้ท่ีจ าแนกตามความแล้ง (ร้อยละ) ช่วงฤดหูนาวในจงัหวดัสระแก้วตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547   
               พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2561  โดยแถบสแีสดงถึงระดบัความแล้ง 
               ตัง้แตป่กติ (Normal condition; สเีขียวเข้ม) แล้งน้อย (Slight drought; สเีหลอืงเข้ม) แล้งปานกลาง (Moderate  
               drought; สส้ีม)  และแล้งมาก (Severe drought; สแีดงเข้ม) ตามล าดบั 
 
แผนที่และสดัส่วนพืน้ที่ความแล้งช่วงฤดูหนาวในจังหวัดสระแก้วตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551          
พ.ศ.2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561    (ภาพที่ 5 และ 6 ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยจังหวัด
สระแก้วในฤดูหนาวมีสภาวะแล้งน้อยเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 48 ถึง 70 ของพืน้ที่) โดยช่วงที่เกิดสภาวะแล้ง                   
ปานกลางถึงมากคือช่วงปีพ.ศ. 2545 โดยมีสดัส่วนครอบคลุมพืน้ที่รวมประมาณร้อยละ 54 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่การ
เพาะปลูกพืช โดยบริเวณที่มีสภาพปกติถึงแล้งน้อยคือบริเวณพืน้ที่ป่าทางตอนเหนือของจังหวดัสระแก้วซึ่งเป็นพืน้ที่ของ
อทุยานแหง่ชาติปางสดีา  

อย่างไรก็ตามในการศึกษานีไ้ม่สามารถแปรผลและน าเสนอข้อมูลในบางช่วงปีของแต่ละฤดูกาล เนื่องจากในช่วง
เวลาดงักล่าวมีเมฆปกคลมุพืน้ที่ศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ที่ศึกษา จึงจ าเป็นต้องตดัข้อมูลในช่วงดงักล่าวออกเพื่อ
ความนา่เช่ือถือของข้อมลูและการแปรผล 

2 การระบปุระเด็นปัญหาการขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว 
ผลการระบุประเด็นปัญหาจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ทัง้สองกลุม่ คือ (1) เจ้าหน้าที่รัฐและ

ผู้ เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการน า้ มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 56 คน และ (2) ตวัแทนประชาชนหรือเกษตรกรผู้ ใช้น า้ในพืน้ที่จงัหวดั
สระแก้ว มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 30 คน สามารถบ่งชีพ้ืน้ที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรเรียงล าดบัตามความ
ร้ายแรงของปัญหาได้ดงัตารางที่ 1 และภาพท่ี 7 
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ตารางที่ 1  พืน้ท่ีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว  

ระดับความร้ายแรงของปัญหา อ าเภอ ต าบล 

8 ตาพระยา ทกุต าบล 

7 โคกสงู 

โคกสงู 

โนนหมากมุน่ 

หนองมว่ง 

6 

วฒันานคร 

แซร์ออ 

หนองแวง 

โนนหมากเค็ง 

วงัสมบรูณ์ 

วงัสมบรูณ์ 

วงัทอง 

วงัใหม ่

คลองหาด 

คลองหาด 

คลองไก่เถ่ือน 

ไทรเดี่ยว 

ไทยอดุม 

อรัญประเทศ 

หนัทราย 

ทา่ข้าม 

ทพัพริก 

เขาฉกรรจ์ พระเพลงิ 

วงัน า้เย็น ทุง่มหาเจริญ 

5 เมืองสระแก้ว ทกุพืน้ท่ี 
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ภาพที่ 7 พื ้นท่ีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพือ่การเกษตรในจงัหวดัสระแก้ว 

 

 จากตารางที่ 1 และภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรมากที่สดุในจงัหวดั
สระแก้ว คือ อ าเภอตาพระยา (ทกุต าบล) รองลงมาคืออ าเภอโคกสงู (ต าบลโคกสงู โนนหมากมุ่น และหนองม่วง) และอ าเภอ
วฒันานคร (ต าบลแซร์ออ หนองแวง และโนนหมากเค็ง) ซึ่งพืน้ที่ดงักล่าวนีอ้ยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จงัหวดัสระแก้ว โดยข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มนีส้อดคล้องกับผลการประเมินพืน้ที่อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาการขาด
แคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยใช้ข้อมูลโทรสมัผสัระยะไกลจากดาวเทียม Landsat 4-5TM, 7ETM และ 8OLI ที่แสดงให้เห็นว่า
พืน้ที่ดงักลา่วนีม้ีระดบัความแล้งอยู่ในระดบัมากโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2559 – 2561 ส่วนความต้องการในการช่วยเหลือ
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ให้ข้อมลูวา่ต้องการความช่วยเหลอืในการพฒันาแหลง่น า้ในพืน้ท่ีเกษตร หรือพฒันาแหลง่น า้สาธารณะที่
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้  
 
วิจารณ์ผลการวิจัย   
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินพืน้ที่อ่อนไหวและระบปุระเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในพืน้ที่
จงัหวดัสระแก้ว ในสว่นของการระบุพืน้ที่อ่อนไหวต่อการขาดแคลนน า้นัน้ประเมินจากการใช้ข้อมูลโทรสมัผสัระยะไกลจาก
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ดาวเทียม Landsat 4-5TM, 7ETM และ 8OLI ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 ท าการศึกษาแยกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ฤดูร้อน 
(Hot dry season) ฤดหูนาว (Cool dry season) และฤดฝูน (Wet season) ข้อมลูจากดาวเทียม Landsat ที่ได้จะถกูค านวณ
เป็นดชันี Normalize difference vegetation index (NDVI) และ Normalize difference moisture index (NDMI) (Lin et al., 
2010) ซึง่สามารถใช้เป็นดชันีบง่ชีถ้งึความสมบรูณ์ของพืชซึง่เกิดการเปลีย่นแปลงไปเมื่อประสบปัญหาความแห้งแล้งหรืออยูใ่น
สภาวะขาดน า้ ผลการศกึษาพบวา่ในฤดรู้อนพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้วประสบปัญหาความแล้งมากในปีพ.ศ.2545 2552 2560 และ 
2561 โดยประสบปัญหาในทุกพืน้ที่ของจังหวดัยกเว้นพืน้ที่ตอนบนของจังหวดัซึ่งเป็นพืน้ที่ป่าของอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ปัญหาการขาดแคลนน า้ของจงัหวดัสระแก้วในปี พ.ศ.2560 และ 2561 อาจเป็นผลมาจากปรากฎการณ์เอลนีโญซึง่เกิดขึน้ในปี
พ.ศ.2558 และ 2559 ที่ส่งผลให้มีปริมาณฝนตกในจังหวัดสระแก้วน้อยกว่าปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย  10 ปี โดยพืน้ที่ที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สดุอยู่ในบริเวณทิศเหนือและทิศตะวนัออก (Noichaisin et al., 2021) นอกจากนัน้เมื่อพิจารณาปริมาณน า้
ระเหยในช่วงฤดแูล้งจากแผนที่แสดงน า้ระเหยคาบ 30 ปีของจงัหวดัสระแก้ว พบว่า พืน้ที่ที่มีปริมาณน า้ระเหยมากอยู่ทางทิศ
เหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของจังหวดัในเขตอ าเภอวัฒนานคร อ าเภอตาพระยา และอ าเภอโคกสงู (Meteorological 
Development Division, 2016) ซึง่ปัจจยัดงักลา่วนีส้ง่ผลโดยตรงตอ่ภาวะความแห้งแล้งของพืน้ท่ีนีด้้วย สว่นในช่วงฤดฝูนพืน้ท่ี
จงัหวดัสระแก้วประสบปัญหาแล้งน้อยถึงปานกลาง ยกเว้นในปีพ.ศ.2554 ที่ประสบปัญหาแล้งปานกลางถึงมาก ดงันัน้เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมแล้วพบวา่พืน้ท่ีที่มกัประสบปัญหาความแล้งอยูใ่นบริเวณทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในภาวะที่พืชขาดน า้จะมีการแสดงออกโดยลดการสงัเคราะห์แสงและปริมาณคลอโรฟิลด์ (Chlorophyll content) ลง 
(Giovanni et al., 2020 ; Jannifer et al., 2013) ซึ่งสง่ผลตอ่การสะท้อนแสงของพืชที่สามารถประเมินได้จากดชันี Normalize 
difference vegetation index (NDVI) และ Normalize difference moisture index (NDMI) ดงันัน้ดัชนีทัง้สองนีจ้ึงสามารถ
น ามาใช้ประเมินภาวะที่พืชประสบกับความแล้งหรือการขาดแคลนน า้ได้ (Lin et al., 2010) ในการตอบสนองต่อภาวะ           
การขาดแคลนน า้นีพ้ืชที่มีอายสุัน้ (น้อยกวา่ 1 ปี) จะได้รับผลกระทบมากกวา่พืชที่มีอายยุาวหรือไม้ยืนต้น (Lkhagvadorj et al., 2019) 
ดงันัน้ผลของความแล้งหรือการขาดแคลนน า้จึงปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในจังหวดัสระแก้วเนื่องจากมีพืน้ที่ปลกูพืชไร่  
(อ้อย และมนัส าปะหลงั) ซึง่เป็นพืชอายสุัน้มากกวา่พืชชนิดอื่น (National Statistical Office, 2020) นอกจากนัน้อ าเภอตาพระยาและ
อ าเภอโคกสงูซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีที่ประสบปัญหาความแล้งมากกวา่พืน้ท่ีอื่นยงัมีพืน้ท่ีปลกูข้าวเป็นบริเวณกว้าง (National Statistical 
Office, 2020) ซึ่ง Guoyong et al. (2019) ระบวุา่ข้าวเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน า้มาก เกษตรกรในพืน้ที่นี ้
จึงมกัประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ในการปลกูข้าวอยู่เสมอ  
 ในการสนทนากลุม่ผู้ เก่ียวข้องทัง้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารจดัการน า้ ตวัแทนประชาชนหรือเกษตรกรผู้ ใช้
น า้ระบวุ่าพืน้ที่ที่มกัประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรมากคือ พืน้ที่อ าเภอตาพระยา บางส่วนของอ าเภอโคกสงู 
และบางสว่นของอ าเภอวฒันานคร สอดคล้องกบัผลการประเมินพืน้ที่อ่อนไหวต่อการขาดแคลนน า้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
สาเหตุของปัญหาการขาดแคลนน า้คือมีปริมาณฝนตกน้อยเนื่องจากอยู่ในเขตอบัฝน และไม่มีแหล่งกักเก็บน า้ ซึ่งประเด็น
ปัญหาที่ระบุได้จากการสนทนากลุ่มนีส้อดคล้องกับผลการศึกษาของ Kwanyeun et al. (2020) ที่พบว่าปัญหาด้านทรัพยากรน า้
ของจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ในพืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยคลองพระปรงและลุ่มน า้ย่อยโตนเลสาปตอนบน คือ การขาดแคลนน า้เพื่อ
การเกษตรโดยเฉพาะพืน้ที่นอกเขตชลประทาน โดยความต้องการน า้เพื่อการเกษตรในพืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยคลองพระปรงและ                 
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ลุ่มน า้ย่อยโตนเลสาปตอนบนของจังหวดัสระแก้ว เท่ากับ 417.28 ล้าน ลบ.ม. และ 320.35 ล้าน ลบ.ม. ตามล าดับ ในการ
สนทนากลุ่มผู้ เข้าร่วมสนทนาระบวุ่าต้องการความช่วยเหลือในการพฒันาแหลง่น า้เพื่อการเกษตรหรือแหล่งน า้สาธารณะที่
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้ในพืน้ที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพืน้ที่ทางทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัซึ่งเป็น
พืน้ท่ีออ่นไหวตอ่การเกิดภยัแล้ง 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากผลการประเมินพืน้ที่อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในจงัหวดัสระแก้วโดยใช้ข้อมูล
โทรสมัผสัระยะไกลจากดาวเทียม Landsat 4-5TM, 7ETM และ 8OLI ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 พบวา่ในฤดรู้อนโดย
เฉลีย่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ในจงัหวดั (ร้อยละ 60 ถึง 80) มีสภาวะแล้งน้อย ยกเว้นปี พ.ศ.2545, 2552, 2560 และ 2561 มีสภาวะแล้ง
มากครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 30 ของจงัหวดั ในฤดฝูนโดยเฉลี่ยจงัหวดัสระแก้วมีสภาพแล้งน้อยถึงปานกลาง (มากกว่าร้อยละ 
70 ของพืน้ที่) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอวฒันานครและอ าเภออรัญประเทศ สว่นในฤดหูนาวโดย
เฉลีย่จงัหวดัสระแก้วมีสภาวะแล้งน้อยเป็นสว่นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 48 ถึง 70 ของพืน้ท่ี) โดยช่วงที่เกิดสภาวะแล้งปานกลาง
ถึงมากคือช่วงปีพ.ศ. 2545 โดยมีสดัสว่นครอบคลมุพืน้ที่ประมาณร้อยละ 54 ซึ่งสว่นใหญ่เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม นอกจากนัน้
การระบุประเด็นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีผู้ ร่วมสนทนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจัดการน า้ และตวัแทนประชาชนหรือเกษตรกรผู้ ใช้น า้ในพืน้ที่จงัหวดัชีใ้ห้เห็นว่าพืน้ที่ที่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรมากที่สดุ คือ อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสงู และอ าเภอวฒันานคร ซึ่งอยู่ทาง
ทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัสระแก้ว ข้อมลูที่ได้จากการสนทนากลุม่นีส้อดคล้องกบัผลการประเมินพืน้ที่
ออ่นไหวตอ่การเกิดปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรโดยใช้ข้อมลูโทรสมัผสัระยะไกลจากดาวเทียม ดงันัน้จากข้อมลูที่ได้
จากการศกึษาทัง้สองวิธีดงักลา่วนีส้ามารถน ามาใช้ในการระบพุืน้ท่ีและวางแผนจดัการปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร
ในจงัหวดัสระแก้วได้อยา่งถกูต้องและตรงกบัพืน้ท่ีที่ประสบปัญหา  
 
กิตติกรรมประกาศ   
 ขอขอบคณุส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ส าหรับทนุสนบัสนนุงานวิจยันี ้
และส านกังานทรัพยากรน า้แหง่ชาติ ภาค 2 ส าหรับข้อมลูกระบวนการการระบปัุญหาด้านทรัพยากรน า้  
 
เอกสารอ้างอิง  
Bureau of Project Management Royal Irrigation Department. (2019). River Basin Development Master Plan Report 

Sa Kaeo Province. Retrieved March 31, 2020, from http://opm.rid.go.th. (in Thai) 
 
Carlos, D.-M., & Gerardo, B. (2021). Social and environmental dimensions of drought in Mexico: An integrative 

review. International Journal of Disaster of Drought Risk Reduction, 55, 102067. 



                           
                          วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่ 27 (ฉบบัที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

                          BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 27 (No.2)  May – August   2022                                                    บทความวิจยั 

 
 

 

 883 

 
Frantz, D., Röder, A., Udelhoven, T. & Schmidt, M. (2015). Enhancing the Detectability of Clouds and Their 

Shadows in Multitemporal Dryland Landsat Imagery: Extending Fmask. IEEE Geoscience and Remote 

Sensing Letters, 12(6), 1242-1246. 

 

Giovanni, G., Giuseppe, T., Federico, M., Vittorio, F., & Riccardo, L. B. (2020). Water Deficit Affects the Growth 
and Leaf Metabolite Composition of Young Loquat Plants, Plants, 9, 1-15. 

 
Guoyong, L., & Jim. H. (2019). Crop yield sensitivity of global major agricultural countries to droughts 

and the projected changes in the future. Science of the Total Environment, 654, 811-821. 
 

Jannifer, I., Luis. A.J.M., Paul, R.H.R., & Maurice, B. (2013). Physiological and growth responses to water deficit in 
the bioenergy crop Miscanthus x giganteus. Frontiers in Plant Science, 4, 1-12. 

 
Kwanyeun, B., Wongpetch, J., & Tepprasit, C. (2020). Administration and syntheses the study of research project 

on water balance and water saving for sustainable development in Eastern Economic Corridor (EEC). 
Research Report, Bangkok. (in Thai) 

 
Land Development Department. (2020). Report of survey results / improvement of land use maps. Retrieved 

March 31, 2020, from http://www1.ldd.go.th/web_OLP/index.html. (in Thai) 
 
Lin, M.-L., Wang, Q., Sun, F., Chu, T., & Shiu, Y. (2010). Quick Spatial Assessment of Drought Information Derived 

from MODIS Imagery Using Amplitude Analysis. International Journal of Geographical and Environmental 

Engineering, 4(7), 271–275. 

 

Lkhagvadorj, N., Zhang, J.-H., Tuvdendorj, B., Nabil, M., Zhang, S., & Y, B. (2019). NDVI anomaly for drought 
monitoring and its correlation with climate factors over Mongolia from 2000 to 2016. Journal of Arid 
Environments, 164, 69-77. 

 

http://www1.ldd.go.th/web_OLP/index.html


                           
                          วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีที่ 27 (ฉบบัที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

                          BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 27 (No.2)  May – August   2022                                                    บทความวิจยั 

 
 

 

 884 

Meteorological Development Division. (2016). Agricultural Meteorology to know for Sa Kaeo. Retrieved March 31, 
2020, from http://www.arcims.tmd.go.th>Agromettoknow.pdf. (in Thai) 

 
National Statistical Office. (2020). Statistical data by survey / census project. Retrieved March 31, 2020, from 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%20Survey.aspx. (in Thai) 
 
Noichaisin, L., Na-U-Dom, T., Sriwongchai, S., & Niyomrat, S. (2021). The Influence of ENSO (El Nino/Southern 

Oscillation) on Rainfall Distribution in Sa Kaeo Province. Burapha Science Journal, 26, 1-13. (in Thai) 
 
Office of National Water Resources. (2019). Documentation for the workshop project to formulate the Water 

Resource Management Master Plan and the Action Plan under the Salween River Basin Master Plan 
Fiscal Year 2020 - 2022. Retrieved February 1, 2021, from http://www.mnre.go.th/reo01/th/news/ 
detail/44917 (in Thai) 
 

Zhu, Z., Wang, S. & Woodcock, C.E. (2015). Improvement and Expansion of the Fmask Algorithm: Cloud, Cloud 
Shadow, and Snow Detection for Landsats 4-7, 8, and Sentinel 2 Images. Remote Sensing of Environment, 
159, 269-277. 

 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%20Survey

