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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาและบงชีร้ ะดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตนุ ยิ ม
วิทยาในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว ลมุ น้ำปาสัก ซึง่ เปนพืน้ ทีเ่ กษตรน้ำฝน โดยใชดชั นีน้ำฝนมาตรฐาน
(Standardized Precipitation Index: SPI) ในการวิเคราะห จากขอมูลปริมาณน้ำฝนซึง่ จัดเก็บและบันทึก
โดยกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 5 สถานี ทั้งในและนอกพื้นที่
ศึกษาระหวางป พ.ศ. 2532-2561 (คาบ 30 ป) ผลการวิเคราะหระดับความแหงแลงเปนรายปพบวา
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561 พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทาง
อุตุนิยมวิทยาในระดับแตกตางกัน โดยประสบสภาวะความแหงแลงในระดับแหงแลงมากที่สุดในปพ.ศ.
2558 ระดับแหงแลงมากในป พ.ศ. 2559 และระดับแหงแลงปานกลางในป พ.ศ. 2536 โดยมีคา SPI
เทากับ-3.17, -1.74 และ -1.34 ตามลำดับ สำหรับในป พ.ศ. 2561 นัน้ เมือ่ วิเคราะหเปนรายเดือนพบวา
พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาในระดับแหงแลงนอยใน
เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม โดยมีคา SPI เทากับ -0.63 และ -0.49 ตามลำดับ สวนเดือนอืน่ ๆ
นัน้ ไมประสบสภาวะความแหงแลง
คำสำคัญ: ความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยา ดัชนีน้ำฝนมาตรฐาน ลมุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว

150

12th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

Abstract
The objective of this research is to study and indicate the severity levels of meteorological drought in the HuaiKoKaeo sub-basin (the Rain-fed agriculture area)of the Pasak River
Basin using the Standardized Precipitation Index (SPI). Rainfall data between 1989 and 2018
from five rain gauge stations of the Department of water resources, the Royal Irrigation
Department and The Thai Meteorological Departmentboth inside and outside study area were
usedin this study. The meteorological drought analysis results indicatethat from 1989 to
2018,there was no clear trend in meteorological drought in the HuaiKoKaeo sub-basin. The
yearlymeteorological drought severity level analysis was graded as extreme drought in 2015,
severe drought in 2016and moderate drought in 1993 with SPI scores of -3.17, -1.74 and -1.34,
respectively.In 2018 the monthlymeteorological drought severity level analysis was graded as
mid drought in November and December with SPI scores of -0.63 and -0.49, respectively.
Keywords : Meteorological drought, The Standardized Precipitation Index, The HuaiKoKaeo
sub-basin
1. ความสำคัญและทีม่ าของปญหา
ประเทศไทยไดประสบกับปญหาทางดานทรัพยากรน้ำเปนประจำทุกป โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาความ
แหงแลง ซึง่ ปญหานีไ้ ดสรางความเสียหายและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและวิถชี วี ติ ของประชาชน
เปนอยางมาก จากความตองการปริมาณการใชน้ำในภาพรวมของทัง้ ประเทศในปพ.ศ. 2560 อยทู ปี่ ระมาณ
151,750 ลานลูกบาศกเมตรจำแนกเปนความตองการใชน้ำเพือ่ การเกษตรสูงถึง 113,960 ลานลูกบาศกเมตร
หรือรอยละ 75 ของความตองการใชน้ำทั้งหมดซึ่งในจำนวนนี้อยูในเขตแหลงกักเก็บน้ำและระบบ
ชลประทานจำนวน 65,000ลานลูกบาศกเมตรสวนทีเ่ หลือจำนวน 48,960 ลานลูกบาศกเมตรเปนความ
ตองการใชน้ำเพือ่ การเกษตรในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน (พืน้ ทีเ่ กษตรน้ำฝน) รองลงไปเปนการใชน้ำเพือ่
รักษาระบบนิเวศประมาณ 27,090 ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ 18 ของความตองการน้ำทัง้ หมดการ
ใชน้ำเพือ่ การอุปโภคบริโภคและการทองเทีย่ วประมาณ 6,490 ลานลูกบาศกเมตรหรือรอยละ 4 ของความ
ตองการน้ำทัง้ หมดและการใชน้ำเพือ่ การอุตสาหกรรมประมาณ 4,206 ลานลูกบาศกเมตรหรือรอยละ 3
ของความตองการน้ำทัง้ หมด(กรมทรัพยากรน้ำ, 2561: 1-2)
การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ำของประเทศไทยเปนการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่โดยสามารถ
แบงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการออกเปน2พื้นที่หลักๆประกอบไปดวยการบริหารจัดการในพื้นที่เขต
ชลประทานซึง่ ดำเนินการโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณมพี นื้ ทีป่ ระมาณ 30.22 ลานไร
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และการบริหารจัดการในพืน้ ทีเ่ กษตรน้ำฝนครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 119.02 ลานไรโดยปจจุบนั ดำเนิน
การโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณและ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพบกกระทรวงกลาโหม นอกจากนัน้ แลวในพืน้ ทีเ่ กษตรน้ำฝนยังคงเหลือ
พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเปนพืน้ ทีช่ ลประทานอีกจำนวน 42 ลานไรตามลำดับซึง่ การดำเนินกิจกรรม
ดานการเกษตรในพืน้ ทีเ่ กษตรน้ำฝนโดยสวนใหญอาศัยปริมาณน้ำตนทุนสำคัญจาก 3 แหลงน้ำตนทุนหลัก
ไดแกปริมาณน้ำฝนแหลงน้ำขนาดเล็กและแหลงน้ำบาดาลซึง่ สงผลใหพนื้ ทีเ่ กษตรน้ำฝนนัน้ มีความเสีย่ ง
ตอสภาวะการขาดแคลนน้ำเนื่องจากสภาวะฝนทิ้งชวงหรือปริมาณฝนสะสมในพื้นที่มีคานอยกวาคา
ปกติอยางมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพลมฟาอากาศและลักษณะทางกายภาพของ
พืน้ ทีซ่ งึ่ ไมเอือ้ อำนวยตอการพัฒนาระบบกระจายน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติเพือ่ มาใชประโยชนในกิจกรรม
ดานการเกษตร(กรมทรัพยากรน้ำ, 2561: 2-3)
ลมุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว ลมุ น้ำปาสักเปนพืน้ ทีท่ อี่ ยนู อกเขตชลประทาน (พืน้ ทีเ่ กษตรน้ำฝน) ซึง่
ไดประสบกับปญหาความแหงแลงเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิง่ ความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยา เนือ่ ง
จากโครงการพัฒนาแหลงน้ำในพืน้ ทีม่ ไี มเพียงพอตอความตองการและประชาชนสวนใหญในพืน้ ทีย่ งั คงพึง่
พาน้ำฝนสำหรับการใชน้ำในกิจกรรมทางการเกษตรและอื่นๆ
2. วัตถุประสงค
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาและบงชีร้ ะดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตนุ ยิ ม
วิทยาในพื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยเกาะแกว
3. วิธกี ารวิจยั
3.1 พืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจยั
พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวเปนลมุ น้ำสาขา 1 ใน 8 ของลมุ น้ำหลักปาสักรหัสลมุ น้ำ 1206มี
พืน้ ทีล่ มุ น้ำรวมทัง้ สิน้ ประมาณ491.70 ตร.กม.คิดเปนรอยละ 3.15 ของพืน้ ทีล่ มุ น้ำปาสัก ครอบคลุมพืน้ ที่
บางสวนของอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ และอำเภอโคกเจริญและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรแี สดงดัง
ภาพที่ 1 ทิศเหนือของลมุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวติดกับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ ทิศใตตดิ กับ อ.ชัยบาดาล
และอ.สระโบสถ จ.ลพบุรที ศิ ตะวันตกติดกับ อ.โคกเจริญ และอ.สระโบสถ จ.ลพบุรี และทิศตะวันออก
ติดกับ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ และ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (กรมทรัพยากรน้ำ, 2554)
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ภาพที่ 1 ลมุ น้ำปาสักและลมุ น้ำสาขา
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3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
3.2.1 ขอมูลปริมาณน้ำฝน
ขอมูลปริมาณน้ำฝนในระหวางป พ.ศ. 2532 - 2561 (คาบ 30 ป) จากกรมทรัพยากรน้ำ
กรมชลประทาน และกรมอุตนุ ยิ มวิทยา
3.2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรทใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
1.) โปรแกรม HEC-4 Monthly Streamflow Simulation สำหรับการตอขยายขอมูล
ปริมาณน้ำฝน
2.) โปรแกรมArcGISสำหรับการหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำ
3.) โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณน้ำฝน
4.) MDM Software สำหรับการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลง
ทางอุตนุ ยิ มวิทยา (Standardized Precipitation Index: SPI)
3.3 การรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอ มูลน้ำฝน
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝน คำนวณหาจำนวนสถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ที่
และหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ตรวจสอบความเพียงพอของจำนวนสถานีวดั น้ำฝน ตอขยายขอมูลปริมาณน้ำ
ฝน และทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณน้ำฝน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝน
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทาน
และกรมอุตนุ ยิ มวิทยาทีม่ ขี อ มูลครบถวนและตอเนือ่ งทัง้ ในและนอกพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวเพือ่
หาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สถานีวดั น้ำฝนทีใ่ ชในการศึกษา
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3.3.2 การคำนวณหาจำนวนสถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีแ่ ละหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่
การคำนวณหาจำนวนสถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีเ่ พือ่ คัดเลือกสถานีทมี่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ที่
ศึกษา และการหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำเพือ่ หาคาปริมาณน้ำฝนทีเ่ ปนตัวแทนของปริมาณฝนที่
ตกกระจายอยทู วั่ พืน้ ที่ เพือ่ ใหเปนตัวแทนของปริมาณน้ำฝนในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวทีจ่ ะนำไป
วิเคราะหในขัน้ ตอนตอไป โดยทัว่ ไปนิยมใช 3วิธี ไดแก วิธเี ฉลีย่ ทางคณิตศาสตร วิธที สิ เสน และวิธเี สน
ชั้นน้ำฝน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาเลือกใชวิธีทิสเสน เนื่องจากมีหลักการที่ดีกวาวิธีเฉลี่ยทาง
คณิตศาสตรและเปนวิธที นี่ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ (นิตยา หวังวงศวโิ รจน, 2551: 93)
3.3.3 การตรวจสอบความเพียงพอของจำนวนสถานีวดั น้ำฝน
เพื่อใหไดขอมูลปริมาณน้ำฝนที่ถูกตองและสามารถใชเปนตัวแทนของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่
อยางแทจริงจึงจำเปนตองตรวจสอบความเพียงพอของจำนวนสถานีวดั น้ำฝนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดย Cvmethod
ซึง่ เปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะเปนพืน้ ทีล่ มุ น้ำ (พัฒนา วิจติ รพงษสกุล และคณะ, 2559)
มีทมี่ าจากสมการ (กีรติ ลีวจั นกุล, 2543: 47)
(1)
โดยที่ N คือ จำนวนสถานีวดั น้ำฝนทีเ่ หมาะสม
Cv คือ สัมประสิทธิค์ วามแปรปรวนของปริมาณน้ำฝน จำนวน m สถานี
คือ เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหในการประมาณการจาก
ปริมาณฝนเฉลีย่ กำหนดให = 10% ตามคำแนะนำขององคการอุตนุ ยิ มวิทยาโลก(Subramanya, 2008)
(2)
โดยที่

คือ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานจากขอมูลปริมาณฝน จำนวน m สถานี
คือ ปริมาณฝนเฉลีย่ จากขอมูลปริมาณฝน จำนวน m สถานี
(3)
Pi คือ ปริมาณฝนทีว่ ดั ไดจากสถานีที่ i โดยที่ i = 1, 2, 3,……,m

3.3.4 การตอขยายขอมูลปริมาณน้ำฝน
เนือ่ งจากขอมูลปริมาณน้ำฝนของแตละสถานีมจี ำนวนปขอ มูลทีไ่ มเทากัน โดยมีบางสถานีทมี่ จี ำนวน
ปขอ มูลนอยกวา 30 ป ซึง่ อาจสงผลตอความนาเชือ่ ถือของขอมูลจึงจำเปนตองทำการตอขยายขอมูลปริมาณ
น้ำฝนของสถานีเหลานั้นใหมีจำนวนปขอมูลเทากับ 30 ปโดยการใชโปรมแกรม HEC-4 Monthly
Streamflow Simulation ซึ่งพัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center (US Army Corps of
Engineers-HEC, 1971)กอนนำขอมูลไปวิเคราะหตอ ไป(พัฒนา วิจติ รพงษสกุล และคณะ, 2559)
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3.3.5 การทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณน้ำฝน
ความไมแนนอนของขอมูลปริมาณน้ำฝนอาจเกิดขึน้ ไดจากหลายปจจัย ไดแก การเปลีย่ นแปลง
ทีต่ งั้ ของสถานีวดั น้ำฝน การเปลีย่ นชนิดเครือ่ งวัดน้ำฝน การเก็บขอมูลน้ำฝนทีไ่ มถกู ตอง รวมถึงการเปลีย่ น
แปลงของสภาพแวดลอมรอบสถานีวดั น้ำฝน ดังนัน้ จึงจำเปนตองทำการทดสอบความนาเชือ่ ถือรวมทัง้ การ
ปรับแกขอ มูลปริมาณน้ำฝนหากไมผา นเกณฑการทดสอบ ซึง่ ในการศึกษานีไ้ ดใชวธิ เี สนโคงทับทวี (Double
Mass Curve Method) (Searcy, &Hardison, 1960) ในการทดสอบเพือ่ ใหขอ มูลปริมาณน้ำฝนในแตละ
สถานีมคี ณ
ุ ภาพเพียงพอกอนนำขอมูลไปวิเคราะหตอ ไป (พัฒนา วิจติ รพงษสกุล และคณะ, 2559)
3.4การวิเคราะหระดับความแหงแลง
การวิเคราะหความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาสามารถวิเคราะหไดหลายดัชนี ซึง่ ในการศึกษานีไ้ ด
ใชดชั นีน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Index: SPI)เปนดัชนีทใี่ ชวเิ คราะหระดับความ
แหงแลงทางดานอุตนุ ยิ มวิทยาโดยใชปริมาณน้ำฝนเปนหลัก เนือ่ งจากสามารถวิเคราะหไดหลายชวงเวลา
ไดแก 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 เดือน (McKee, Doesken, & Kleist, 1993) ทัง้ นีไ้ ดกำหนดใหมกี าร
วิเคราะหในชวงเวลา 3 เดือน สำหรับการวิเคราะหเปนรายเดือน และชวงเวลา 12 เดือนสำหรับการ
วิเคราะหเปนรายป (Wichitarapongsakun. P, 2016) โดยการใช MDM Software ซึง่ จำแนกระดับ
ความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาดวยดัชนี SPI แสดงไดดงั ตารางที่ 1 ซึง่ มีทมี่ า
จากสมการ
Xij - Xim
(4)
SPI =
โดยที่ X_ij คือ ปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ รายเดือนของสถานีทตี่ อ งการวิเคราะห
X_im
คือ ปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ รายเดือนของทุกสถานีทนี่ ำมาศึกษา
คือ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 1 ระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทีบ่ ง ชีด้ ว ยดัชนี SPI

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก Wichitarapongsakun. P (2016)
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4. ผลการวิจยั
4.1 การเก็บขอมูลปริมาณน้ำฝน
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานและ
กรมกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีขอมูลครบถวนและตอเนื่องทั้งในและนอกพื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยเกาะแกว
แสดงดังภาพที่ 2
4.2 การคำนวณหาจำนวนสถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีแ่ ละหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่
ดำเนินการคำนวณหาจำนวนสถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีแ่ ละหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ
น้ำสาขาหวยเกาะแกวดวยวิธที สิ เสนโดยการใชโปรแกรมArcGISพบวามีสถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ที่
ลมุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว จำนวน 7 สถานี แสดงดังภาพที่ 3 และตารางที่ 2

ภาพที่ 3 สถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว
ตารางที่ 2 สถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีแ่ ละเปอรเซ็นตตอ พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว
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เมือ่ พิจารณาแลวพบวาสถานีวดั น้ำฝนบานโคกแสมสารและสถานีบา นรังเตีย้ มีอทิ ธิพลตอพืน้ ทีล่ มุ
น้ำสาขาหวยเกาะแกวนอยมาก คิดเปนรอยละ 0.41 และ 0.04 ตามลำดับ ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงปรับสถานีวดั
น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีแ่ ละคำนวณหาปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวใหม แสดง
ดังตารางที่ 3และรายละเอียดสถานีวดั น้ำฝนทีใ่ ชในการศึกษา แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 สถานีวดั น้ำฝนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพืน้ ทีแ่ ละเปอรเซ็นตปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวย

ตารางที่ 4 รายละเอียดสถานีวดั น้ำฝนทีใ่ ชในการศึกษา

4.3 การตรวจสอบความเพียงพอของจำนวนสถานีวดั น้ำฝน
ตรวจสอบความเพียงพอของจำนวนสถานีวดั น้ำฝนโดยวิธี Cv method จากสมการ (1) พบวา
ผลการคำนวณจำนวนปริมาณสถานีวดั น้ำฝนทีเ่ พียงพอในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกว N = 2.4(3 สถานี)
ดังนัน้ การใชสถานีวดั น้ำฝนจำนวน 5 สถานีจงึ เพียงพอสำหรับการศึกษาในครัง้ นี้
4.4 การตอขยายและการทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณน้ำฝน
ทำการตอขยายขอมูลปริมาณน้ำฝนของสถานีที่มีขอมูลนอยกวา 30 ป ใหมีจำนวนปขอมูลเทา
กับ 30 ป โดยใชโปรมแกรม HEC-4 ในการตอขยายและทำการทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณ
น้ำฝนดวย Double Mass Curve Method พบวาขอมูลปริมาณน้ำฝนของสถานีทไี่ ดรบั การตอขยายนัน้
มีความตอเนือ่ งเปนเนือ้ เดียวกัน มีคณ
ุ ภาพและนาเชือ่ ถือสามารถนำขอมูลไปวิเคราะหในขัน้ ตอนตอไปได
ทัง้ นีผ้ ลการทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณน้ำฝนของทัง้ 5สถานี ดวย Double Mass Curve
Method พบวา ขอมูลปริมาณน้ำฝนของทัง้ 5 สถานี มีลกั ษณะเสนกราฟเปนเสนตรงเพียงเสนเดียวและ
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มีความลาดชันคงที่ โดยมีคา สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (R2) อยรู ะหวาง 0.9976-0.9994 หรือ 99.76 %-99.94 %
แสดงดังภาพที่ 4 ทัง้ นีห้ ากคา R2 มีคา มากกวา 0.90 หรือ 90% จัดเปนขอมูลทีม่ คี า สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ
ในระดับสูง (กรมชลประทาน, 2555) ดังนัน้ ขอมูลปริมาณน้ำฝนทีน่ ำมาใชในการศึกษาครัง้ นี้ จึงเปนขอมูล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเชือ่ ถือได โดยไมตอ งทำการปรับแกขอ มูลกอนนำไปใชแตอยางใด

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลปริมาณน้ำฝนในแตละสถานีวดั น้ำฝน
4.5 การวิเคราะหความแหงแลง
ดำเนินการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุมน้ำ
สาขาหวยเกาะแกว ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561 โดยการใชดชั นีน้ำฝนมาตรฐาน(Standardized
Precipitation Index: SPI) ผลการศึกษาพบวาการวิเคราะหระดับความแหงแลงเปนรายปในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2532-2561 พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาใน
ระดับแตกตางกัน โดยประสบสภาวะความแหงแลงในระดับแหงแลงมากทีส่ ดุ ในป พ.ศ. 2558 ระดับแหง
แลงมากในป พ.ศ. 2559 และระดับแหงแลงปานกลางในป พ.ศ. 2536 โดยมีคา SPI เทากับ-3.17, -1.74
และ -1.34 ตามลำดับแสดงดังตารางที5่ สำหรับในป พ.ศ. 2561 นัน้ เมือ่ วิเคราะหเปนรายเดือนพบวา
พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาในระดับแหงแลงนอยใน
เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม โดยมีคา SPI เทากับ -0.63 และ -0.49 ตามลำดับ สวนเดือนอืน่ ๆ
นัน้ ไมประสบสภาวะความแหงแลงแสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทีบ่ ง ชีด้ ว ยคาดัชนี SPI
เปนรายป ระหวางป พ.ศ. 2532-2561

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทีบ่ ง ชีด้ ว ยคาดัชนี SPI
เปนรายเดือน
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5. การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
การวิเคราะหความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาดวยดัชนี SPIซึง่ ใชปริมาณน้ำฝนเปนตัวแปรหลักใน
การวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงเปน
รายปในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลง
ทางอุตนุ ยิ มวิทยาในระดับทีแ่ ตกตางกันกลาวคือ มีทงั้ ชมุ ชืน้ มาก ชมุ ชืน้ ปานกลาง ชมุ ชืน้ นอย แหงแลง
นอย แหงแลงปานกลาง แหงแลงมาก และแหงแลงมากทีส่ ดุ สลับกันไปโดยไมมรี ปู แบบทีแ่ นนอนและ
ชัดเจน เมือ่ พิจารณาในแตละเดือนในป พ.ศ. 2561 นัน้ พบวา ไดประสบสภาวะความแหงแลงในระดับ
แหงแลงนอยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม สวนในเดือนอืน่ ๆ นัน้ ไมประสบสภาวะความแหงแลง
และเมือ่ พิจารณาระดับความแหงแลงตลอดทัง้ ป พ.ศ. 2561 พบวา ไดประสบสภาวะความแหงแลงใน
ระดับชมุ ชืน้ นอย (ไมแหงแลง)แสดงดังภาพที่ 5ซึง่ สามารถบงชีไ้ ดวา ในป พ.ศ. 2561 ในภาพรวมนัน้
พืน้ ทีล่ มุ น้ำสาขาหวยเกาะแกวมีปริมาณน้ำฝนสูงกวาคาเฉลีย่ ในคาบ 30 ปเล็กนอยจึงไมประสบสภาวะ
ความแหงแลงโดยไดประสบสภาวะความแหงแลงระดับนอยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเทา
นัน้ ดังนัน้ การวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตนุ ยิ มวิทยาดวยดัชนี SPI ซึง่ ใช
ปริมาณน้ำฝนในการวิเคราะหเพียงตัวแปรเดียวจะมีความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห จึงมีความ
เหมาะสมและสามารถนำไปใชในการวิเคราะหระดับความแหงแลงในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ไดโดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
พื้นที่เกษตรน้ำฝนซึ่งเกษตรกรสวนใหญพึ่งพาน้ำฝนเปนหลัก ทั้งนี้หากมีการพยากรณปริมาณน้ำฝ
นลวงหนาที่แมนยำก็สามารถใชดัชนีSPIในการวิเคราะหระดับความรุนแรงที่จะเกิดความแหงแลงใน
อนาคตได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในวางแผนการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเกษตรกร
สามารถวางแผนการเพาะปลูกไดอยางเหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละชวงเวลาทีจ่ ะประสบความแหงแลง รวมทัง้
หนวยงานที่รับผิดชอบและมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถเตรียมความพรอม
เพือ่ รับมือกับปญหาความแหงแลงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดสรรน้ำ การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการพัฒนาแหลงน้ำ การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำรวมทัง้ การเตรียมการเพือ่ รับมือปญหา
ความแหงแลงเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

161

ภาพที่ 5 แผนทีร่ ะดับความแหงแลงป พ.ศ. 2561

6. ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาและพัฒนาดัชนีอนื่ ๆ ในการวิเคราะหความแหงแลง รวมถึงการประยุกตหรือผสมผสาน
ดัชนีหลากหลายรูปแบบมาใชในการวิเคราะหความแหงแลงรวมกันในพืน้ ทีล่ มุ น้ำอืน่ ๆ อีกทัง้ ควรศึกษา
เกีย่ วกับการพัฒนาดัชนีในการวิเคราะหระดับความแหงแลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดไปใช
ประโยชนในการปองกันและลดมูลคาความเสียหายและผลกระทบจากความแหงแลง รวมทั้งเพื่อเปน
การเตรียมการอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
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