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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีNเป็ นการศึกษาผลกระทบของความผันแปรและการเปลีVยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะความ
แห้งแล้งบริ เวณภาคเหนื อของประเทศไทยในช่ วงฤดูมรสุ ม (เดื อนมิ ถุนายนถึ งเดื อนกันยายน) ระหว่า งปี
พ.ศ. 2524 – 2561 กลไกของปรากฏการณ์เอ็นโซ่ มีผลต่อปริ มาณฝน นํามาวิเคราะห์โดยใช้องค์ประกอบหลัก
วิธีการแปลงฟูริเย่ร์อย่างรวดเร็ วถูกนํามาวิเคราะห์เพืVอหาความเชืV อมโยงปรากฏการณ์เอ็นโซ่และความแห้งแล้ง
บริ เวณภาคเหนื อของประเทศไทยภายใต้สภาวะโลกร้อน การวิเคราะห์ฟั งก์ชนั มูลฐานออร์ ธอกอนัลถูกนํามาใช้
ในการลดขนาดของข้อมูลความผิ ด ปกติ ข องอุ ณหภูมิผิ วนํNาทะเล และการกระจายแบบแกมม่า ถูกประยุกต์ใ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลฝนรายเดือนในรู ปของดัชนี ความแห้งแล้ง ผลการศึกษาพบว่า การเกิดสภาวะความแห้งแล้ง
จะเกิ ดขึN นทุ กๆ 7.5 ปี ในช่ วงปี พ.ศ. 2524 – 2538 และมี แนวโน้มการเกิ ดบ่ อยขึN นเป็ นทุ กๆ 5 ปี ในช่ วงปี
พ.ศ. 2539 – 2561 เมืVอพิจารณาในรู ปของดัชนี ชN ีวดั ความแห้งแล้งหลายช่วงเวลา เช่น SPI3 SPI6 และ SPI12 ภายใต้
การขับ เคลืV อ นของการเปลีV ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ แสดงให้ เ ห็ น ความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งชัด เจนว่ า สั ญ ญาณ
ของปรากฏการณ์ เอ็นโซ่ ทีVรุ นแรงจะส่ งผลกระทบต่ อการเกิ ดสภาวะภัยแล้งบริ เวณภาคเหนื อของประเทศไทย
ได้บ่อยมากขึNนในรอบสองทศวรรษทีVผา่ นมา
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Abstract
This work aims to study the influences of climate variability and climate change to the drought events
in the northern Thailand during monsoon rainfall (June-September) 1981– 2018. The ENSO mechanisms and
their impacts are taken into account on this analysis in term of the principal component. The Fast Fourier
Transform (FFT) is performed to reveal the link between the ENSO impacts and drought events in the northern
Thailand under global warming. The Empirical Orthogonal Functions (EOFs) is also performed to truncate the
Sea Surface Temperature (SST) anomaly and Gamma distribution is applied to fitting the monthly precipitation
data as a Standardized Precipitation Index (SPI). The results show that the average drought period changes from
7.5 years in 1981-1995 to a new average period of 5 years since 1996 onwards in terms of many SPI time scales
(e.g. SPI3, SPI6 and SPI12). Under the climate change forcing, it clearly shows the correlation that the signal of
strong ENSO events affects the drought periods in Northern Thailand more frequently for the last two decades.
Keywords: Drought, ENSO, EOFS, Fast Fourier Transform (FFT)
1. บทนํา
ความผันแปรสภาพภูมิอากาศ (climate variability) มีผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติหลาย
พืNนทีVทวVั โลก ทัNงในแง่ของความรุ นแรงและถีVบ่อย ประเทศไทยเผชิ ญปัญหากับภัยธรรมชาติในรอบหลายปี ทีV ผ่าน
มา เช่ น อุ ท กภัย และภัย แล้ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายของชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น พืN น ทีV ท างการเกษตรและ
ความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ การเกิ ด ภัย แล้ง ในพืN น ทีV ภ าคเหนื อของประเทศไทยมี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ
ปรากฏการณ์ เอ็นโซ่ (ENSO) ซึV งเกิ ดจากอุณหภูมิผิวนํNาทะเลบริ เวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิ ฟิกเขตร้อน
สู งขึN นกว่า ค่ า ปกติ ทําให้กระแสลมตะวัน ออกอ่ อนกําลังลงและเกิ ด การยกตัว ของไอนํNา ระเหยตอนกลางของ
มหาสมุทรแปซิ ฟิกสู่ชN นั บรรยากาศมากขึNน เกิดความผันแปรของการไหลเวียนในบรรยากาศ ส่ งผลให้เกิดอากาศ
แห้งจมตัว ลงบริ เ วณคาบสมุ ทรอิ น โดจี น มากขึN น และเกิ ด ความแห้งแล้งตามมา สถิ ติ การเกิ ด ภัย แล้งในพืN น ทีV
ภาคเหนื อของประเทศไทยจะเริV ม ตัNงแต่ เดื อ นมกราคมและอาจส่ ง สัญ ญาณต่ อเนืV อ งมาจนถึ ง เดื อนกรกฎาคม
เนืV องจากเป็ นบริ เวณทีV อิทธิ พ ลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ย งใต้จากมหาสมุทรอิ นเดี ยทีV เ ข้าสู่ ฤดู กาลช้ากว่ าปกติ
ประกอบกับอิทธิ พลของลมมรสุ มบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิกตะวันตกเฉี ยงเหนื อมีกาํ ลังอ่อนลงในช่วงของการเกิ ด
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ และเกิดความผันแปรของกระแสลมทัNงทิศทางและความเร็ วร่ วมกับการถ่ายเทความร้อนของ
อุ ณ หภู มิ ผิ ว นํNา ทะเลทีV สู ง ขึN นกว่ า ปกติ บ ริ เวณมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กตะวัน ออก ซึV งเป็ นเงืV อนไขสํ า คัญ ในเกิ ด
ความแห้งแล้งและความผันแปรของปริ มาณฝนบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิก ในช่วงของการเกิดปรากฏการณ์เอ็นโซ่
หลายบริ เวณทัวV โลก รวมทัNงประเทศไทย ซึVงจะได้รับอิทธิ พลจากสภาวะความแห้งแล้งทีVมีความรุ นแรงต่างกัน
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ความผัน แปรของอุ ณ หภู มิ ผิ ว นํN าทะเลทีV มี แ นวโน้ ม เพิV ม สู ง ขึN นทุ ก ๆปี ทัN งจากมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
และมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก อัน เนืV องมาจากความผัน แปรสภาพภู มิอ ากาศ โดยเฉพาะอย่ า งยิV งบริ เ วณตอนกลาง
ของมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ กเขตร้ อ น ทีV เ กิ ด วงรอบของปรากฏการณ์ เ อ็ น โซ่ เ นืV อ งจากอุ ณ หภู มิ ผิ ว นํN าทะเล
บริ เวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิ ฟิกสู งกว่าค่าเฉลีV ย ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อการไหลเวียนของกระแสลม
ในบรรยากาศและการยกตัวของเมฆฝนในช่ วงฤดูมรสุ ม ทําให้เกิดปริ มาณฝนลดลงและเกิดสภาวะความแห้งแล้ง
หลายพืNนทีVทวVั โลก รวมทัNงบริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ย [1-2]
ปริ มาณฝนเป็ นปัจจัยทีVสาํ คัญต่อพืNนทีVทางการเกษตรและการอุปโภคบริ โภค ดังนัNนการศึกษาเพืVอให้เข้าใจ
กลไกและอิทธิ พลของปรากฏการณ์เอ็นโซ่ เป็ นสิV งทีV สําคัญต่ อปริ มาณฝนในภาคเหนื อของประเทศไทย ซึV งช่ วย
ในคาดการณ์ ภูมิอากาศโลกซึV งเป็ นระบบทีV มีค วามซับซ้อนและเชืV อมโยงกัน การเปลีV ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในบริ เวณหนึV งจะส่ งผลกระทบต่ อบริ เวณอืVนๆ ด้วย ดังนัNนลมมรสุ มสําหรั บภูมิอากาศเขตร้ อนมีความสัมพันธ์
กับปรากฏการณ์เอ็นโซ่ และมีความเชืV อมโยงกันโดยตรงกับความผันแปรภูมิอากาศในพืNนทีVภาคเหนื อของประเทศ
ไทยในช่ วงต้นฤดูมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ พบว่า ในช่ วงต้นฤดูมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ปริ มาณฝนพืNนทีVภาคเหนื อ
ของประเทศไทยมีแนวโน้มสู งขึN น ส่ วนอุณหภูมิสูงสุ ดและตํVาสุ ดเฉลีVยมีแนวโน้มสู งขึNนโดยเฉพาะอุณหภูมิตVาํ สุ ด
เฉลีVยสู งขึNนชัดเจน จากรายงาน IPCC ฉบับทีV 5 (IPCC AR5) [3] ชีN ให้เห็นว่าอุณหภูมิผิวพืNนเฉลีVยทัวV โลกเพิVมขึN น
0.85 องศาเซลเซี ยส ในช่วงปี ค. ศ. 1951-2012 อุณหภูมิผิวพืNนมีอตั ราการเพิVมขึNนเกือบเท่าตัวตัNงแต่ปี ค.ศ. 1880 [4]
การเพิVมขึNนของอุณหภูมิผิวพืNนโลกไม่เพียงแต่ทาํ ให้ความร้อนของพืNนทวีปและมหาสมุทรเปลีVยนไปจาก [5-6] และ
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ จึงมีอิทธิ พลต่อระบบมรสุ มและปริ มาณฝนในภูมิเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทัNงภาคเหนื อ
ของประเทศไทย สภาวะทีVเกิดขึNนกับการเกิดสภาวะโลกร้อน บริ เวณทีVมีฝนตกก็จะมีฝนตกมากขึNน บริ เวณทีVมีความ
แห้งแล้งก็จะแห้งแล้งมากขึNนโดยมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคอย่างมีนยั สําคัญ [7-9]
การศึกษาเพืVอให้เข้าใจถึงกลไกของปรากฏการณ์เอ็นโซ่ถึงความเชืVอมโยงต่อความผันแปรของปริ มาณฝน
พืNนทีV ภาคเหนื อของประเทศไทย จะช่ วยให้สามารถระบุระดับความแปรปรวนของปริ มาณฝนในฤดูกาลทีV เป็ น
ตัวบ่งชีN การเกิ ดภัยแล้ง และทําให้สามารถคํานวณหาแนวโน้มและโอกาสของความรุ นแรงของการเกิ ดภัยแล้ง
ทีV จ ะเกิ ดขึN นในอนาคตได้ การพยากรณ์ ภู มิอากาศทีV มีค วามถูกต้องแม่ นยําจะช่ วยให้การวางแผน และกําหนด
มาตรการสําหรับเตรี ยมการรับมือภัยธรรมชาติจากผลกระทบดังกล่าวเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพืVอลดความเสีV ยง
ของทัNงชีวิตและทรัพย์สิน ความเสียหายทางเศรษฐกิจและพืNนทีVทางการเกษตร เพืVอให้เข้าใจถึงกลไกความเชืVอมโยง
ของปรากฏการณ์ เอ็น โซ่ ทีVมีอิ ทธิ พ ลต่ อ ความผัน แปรของปริ ม าณฝนในช่ ว งฤดู มรสุ มในรอบ 36 ปี ทีV ผ่ า นมา
การศึ กษาโดยการประยุกต์ใช้วิธีการวิ เคราะห์ เชิ งประจักษ์ฟั งก์ชันมูลฐาน (Empirical Orthogonal Function
Analysis หรื อ EOFs) จะช่วยให้สามารถระบุระดับความแปรปรวนของปริ มาณฝนในฤดูกาลทีVเป็ นตัวบ่งชีN การเกิด
ภัย แล้ง และการประยุ ก ต์ใ ช้วิ ธี ก ารแปลงฟู ริ เ ยร์ แ บบไม่ ต่ อ เนืV อ งหรื อ เรี ย กว่ า การแปลงฟู ริ เ ยร์ อ ย่ า งรวดเร็ ว
(Discrete Fourier Transform หรื อ Fast Fourier Transform, FFT) จะช่วยให้สามารถคํานวณหาแนวโน้มและ
โอกาสของความรุ นแรงของการเกิดภัยแล้งทีVจะเกิดขึNนในอนาคตได้
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2. ระเบียบวิธีวจิ ยั
1. รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทีVเกีVยวข้อง เช่น อุณหภูมิผิวนํNาทะเลบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิก ดัชนี ชN ี
วัดทางสมุทรศาสตร์ (ONI) ในช่วง 36 ปี ทีVผ่านมา (พ.ศ. 2524 ถึง 2559) จากฐานข้อมูล ERSSTv4 จาก NCEP/CPC
ข้อมูลปริ มาณฝนเฉลีVยรายเดื อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลฝนเฉลีVยรายเดื อนเชิ งตารางฐานข้อมูล PRECL
จาก NCEP/CPC และข้อมูลฝนเฉลีVยรายวันเชิ งตาราง GPCC จาก NCEP/NCAR และข้อมูลฝนเฉลีVยรายวันเชิ ง
ตารางความละเอียดสู ง RFEv2 จาก NCEP/CPC ข้อมูลความชุ่มชืN นในดิ นและข้อมูลการไหลของนํNาจากกรม
อุตุนิยมวิทยา และข้อมูลความชุ่มชืNนในดินและข้อมูลการไหลของนํNาเชิงตารางจาก NCEP/CPC
2. รวบรวมข้อมูลตรวจวัดฝนรายวันจากสถานี ตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่ วงฤดูมรสุ มระหว่าง
เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2524 – 2559 ข้อมูลรายสถานี ทNงั หมดจะถูกพิจารณาค่านัยสําคัญทางสถิติและ
แทนทีVค่าบกพร่ องจากการตรวจวัดโดยวิธีการประมาณค่าทีVเหมาะสม (Optimized Interpolation) จากข้อมูลสถานี
วัด ฝนแวดล้อม และข้อ มู ลทางอุ ตุ นิ ย มวิ ทยาทีV ถูกนํา ใช้ร่ ว มในการวิเ คราะห์ ปรากฏการณ์ เ อ็น โซ่ ด้วยวิ ธีก าร
composites ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิผิวนํNาทะเลจาก หน่วยงาน NCEP/NOAA; ข้อมูลความเร็ วลมทีVระดับ 200 และ
850 มิลลิบาร์; ข้อมูลปริ มาณฝนและข้อมูลความกดอากาศทีVระดับความสูง 200 และ 850 มิลลิบาร์
3. การวิเคราะห์ฟังก์ชนั มูลฐานออร์ ธอกอนอล (Empirical Orthogonal Function) เพืVอแยกองค์ประกอบ
ของสภาวะหรื อปรากฏการณ์ทีVซบั ซ้อน เพืVอศึกษารู ปลักษณะและอนุกรมเวลาของฟั งก์ชนั มูลฐาน
4. ประยุกต์การวิเคราะห์ฟูเรี ยร์ เพืVอศึกษาความรุ นแรง คาบและความถีV ของการเกิดฝนทิNงช่วงและภัยแล้ง
โดยใช้การคํานวณการแปลงฟูริเยร์ อย่างรวดเร็ ว Fast Fourier Transform (FFT)
FFT เป็ นวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ทีVนาํ มาประยุกต์ใช้ในกรองข้อมูล และการแยกองค์ประกอบของข้อมูล
และเป็ นการวิเคราะห์ ข อ้ มูลทีV อยู่ในรู ปแบบของอนุ กรมเวลาในรู ปแบบขอบเขตเวลาแปลงให้อยู่อยู่ในรู ปแบบ
ขอบเขตของความถีV อนุกรมเวลาสามารถเขียนอยู่ในรู ปคลืVนซายน์ (Sine wave) ดังสมการทีV (1)
y (t) = Asin(2π ft + φ )

(1)

บางครัNง 2π f = ω โดยทีV y(t) ค่าข้อมูลในช่วงเวลาทีVแตกต่างกัน (time series) และ A คือแอมพลิจูดของคลืVน และ
ω ความเร็ วเชิงมุม
สําหรับการแปลงฟูริเยร์ อย่างรวดเร็ วเป็ นพืNนฐานมาจากอนุกรมฟูเรี ยร์ แทนด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาในรู ปแบบของ
ผลรวมของคลืVนซายน์และคลืVนโคซายน์ ดังสมการทีV (2)
y (t) =

a0 ∞
+ ∑ an cos(nx) + bn sin(nx)
2 n =1

(2)

การแปลงฟูริเยร์ อย่างรวดเร็ วเพืVอแทนอนุกรมเวลาให้อยู่ในรู ปแบบของอนุ กรมความถีV เพืVอวิเคราะห์ความถีVของ
การเกิดเหตุการณ์
5. วิเคราะห์ผลการคํานวณทัNงมิติเชิ งพืNนทีVและอนุ กรมเวลาด้วยดัชนีความแห้งแล้ง SPI3 SPI6 และ SPI12
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SPI เป็ นดัชนี ความแห้งแล้งทีV ใ ช้กันมากสําหรั บการวิเคราะห์ และอธิ บายลักษณะความแห้งแล้งทาง
อุตุนิยมวิ ทยา SPI ถูกพัฒนาขึN นโดย [10-11] ใช้ SPI เพืV อศึ กษาลักษณะคาบการเกิ ดความแล้งและชุ่ มนํNา
ว่าสามารถครอบคลุมบริ เวณทีV ศึกษาได้มากน้อยเพียงใด รวมทัNงลักษณะความรุ นแรงทีVเกิ ดขึN น ความถีVบ่อยของ
การเกิดสภาวะแล้งทีV แตกต่างกันในแต่ละช่ วงเวลา เช่น 1, 3, 12, 48 เดื อน พร้อมบันทึ กปริ มาณฝนระยะยาว
ในช่ วงเวลานัNน ข้อมูลปริ มาณฝนสะสมสอดคล้องกับการแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบแกมม่า และจะแปลงเป็ น
การแจกแจงแบบปกติ ค่ า SPI เฉลีV ยสําหรั บพืN นทีV และเวลาจะมีค่าเป็ น 0 สําหรั บแต่ ละพืN นทีV จะขาดสมดุ ลของ
ปริ มาณฝนทีV รุนแรงมากขึNน (เช่ นความแห้งแล้งอุตุนิยมวิทยา) ถูกระบุว่าเป็ น SPI ลดลงตํVากว่า 1.0 ในขณะทีV
ปริ มาณนํNาฝนส่ วนเกินทีVรุนแรงมากขึNนแสดงว่า SPI เพิVมขึNนสูงกว่า 1.0 เนืV องจากค่า SPI อยู่ในหน่วยของค่าส่ วน
เบีV ยงเบนมาตรฐานจากค่ าเฉลีVยระยะยาว จึ งสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีN เพืVอเปรี ยบเที ยบความผิดปกติ ของความแล้ง
สําหรั บพืN นทีV ทางภูมิศาสตร์ และช่ วงเวลาต่างกัน โดยปกติ ชืVอของตัวบ่งชีN จะแก้ไขเพืVอรวมระยะเวลาการสะสม
ตัวอย่างเช่น SPI3 และ SPI12 หมายถึงระยะเวลาการสะสมนาน 3 เดื อนและ 12 เดือนตามลํา ดับ องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกได้แนะนําให้ใช้ SPI เพืVอกําหนดลักษณะความแห้งแล้งของอุตุนิยมวิทยา [12] ปริ มาณนํNาฝนทีV
ลดลงในช่ วงระยะเวลาหนึV งในสถานทีV หนึV งอาจนําไปสู่ ภาวะภัย แล้งได้ห ลายระดับ ส่ ง ผลกระทบต่ อแหล่ งนํNา
การเกษตรและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคม เนืV องจากปริ มาณฝนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในแต่ละภูมิภาค
แนวคิ ด ของความแห้ ง แล้ง อาจแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะสถานทีV ดัง นัN น เพืV อ การประเมิ น ปรากฏการณ์ ภ ัย แล้ง
ทีV มีประสิ ทธิ ภาพยิVงขึNนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) [12] และแนะนําให้ใช้ดชั นี วดั ความแห้งแล้ง (SPI)
เพืVอตรวจสอบความรุ นแรงของสภาวะแล้ง SPI เป็ นดัชนี ทีVแสดงถึงความน่าจะเป็ นของปริ มาณนํNาฝนทีVสังเกตได้
เมืVอเปรี ยบเทียบกับค่าทางภูมิอากาศของปริ มาณฝนทีVตาํ แหน่ งและเวลาอ้างอิงใดๆ ค่า SPI ลบแสดงถึงการขาด
ปริ มาณฝน ความรุ น แรงของสภาวะแล้งสามารถจําแนกได้ตามขนาดของค่ า SPI เป็ นลบ ตัวอย่างเช่ นค่ า SPI
เป็ นลบทีVมากกว่า 2 ส่ วนเบีVยงเบนมาตรฐานมักจะจัดเป็ นสภาพแห้งมาก นอกจากนีN SPI สามารถวัดปริ มาณฝน
ในช่วงเวลาทีVแตกต่างกัน (เช่น 3, 6, 12, หรื อ 24 เดือน) เพืVอวิเคราะห์ผลกระทบภัยแล้งต่อความต้องการทรัพยากร
นํNาทีVแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น SPI3 ทําการวัดปริ มาณฝนในช่วง 3 เดือน ความผิดปกติทีVส่งผลกระทบต่อสภาพนํNา
ในดิ น และผลผลิ ตทางการเกษตร ในขณะทีV SPI24 วัด ปริ ม าณนํNา ฝนในช่ ว งสองปี ทีV ผ่า นมาเนืV องจากภัย แล้ง
ทีV ยื ดเยืN อสามารถก่ อให้เกิ ดการขาดแคลนในนํNา ใต้ดิ นการไหลของกระแสนํNา และการเก็บนํNา จื ด ในอ่ า งเก็บนํNา
ข้อได้เปรี ยบในการใช้ SPI คื อมีเพียงข้อมูลปริ มาณนํNาฝนทีV จาํ เป็ นสําหรั บการคํานวณ สามารถเปรี ยบเทียบ SPI
พืNนทีV ทีVแตกต่ งกันและมีเงืVอนไขทางภูมิอากาศแตกต่ างกันได้ความแห้งแล้งทางอุตุนิย มวิทยาหมายถึ งช่ วงเวลา
ทีV มีการขาดสมดุลของปริ มาณฝนผิดปกติ ซVึ งสัมพันธ์กบั เงืVอนไขเฉลีV ยระยะนานสําหรับพืN นทีV นN ัน ๆ ตัวบ่งชีN SPI
แสดงให้เห็ น ถึ งความผิ ด ปกติ ข องปริ ม าณฝนทีV สั งเกตได้สํา หรั บแต่ ล ะสถานทีV (ความเบีV ย งเบนจากค่ า เฉลีV ย )
และระยะเวลาการสะสมทีVมีผลต่อค่าเฉลีVยคือการวัดความน่าจะเป็ นของความรุ นแรงของสภาวะแล้ง เนืV องจาก SPI
สามารถคํานวณได้จากระยะเวลาการสะสมทีVแตกต่ างกัน (โดยทัวV ไปอยู่ในช่ วง 1 ถึง 48 เดื อน) ตัวชีN วดั SPI
ทีVแตกต่างกันทําให้สามารถประเมินผลกระทบทีV อาจเกิดขึN นจากภัยแล้งอุตุนิยมวิทยา SPI1 ถึง SPI3 ใช้สาํ หรั บ
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คํานวณ SPI สําหรับระยะเวลาการสะสมทีVสN นั ลง (เช่น 1 ถึง 3 เดือน) สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีN สาํ หรับผลกระทบ
ทันทีเช่นความชืNนในดินทีVลดลงหิ มะและการไหลในลําธารเล็ก ๆ SPI3 ถึง SPI12 เมืVอคํานวณ SPI สําหรับช่วงเวลา
การสะสมปานกลาง (เช่น 3 ถึง 12 เดือน) สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีNสาํ หรับการไหลของกระแสนํNาและการเก็บกักนํNา
ทีVลดลง SPI12 ถึง SPI48 ใช้สาํ หรับคํานวณ SPI เป็ นระยะเวลาการสะสมนานขึNน (เช่น 12 ถึง 48 เดือน) สามารถ
ใช้เป็ นตัวบ่ งชีN สําหรั บอ่า งเก็บนํNาทีV ลดลงและการเติ มนํNาใต้ดิ น โดยความสัมพันธ์ ทีVแน่ นอนระหว่ างระยะเวลา
การสะสมและผลกระทบจากภัย แล้ง นัNน ขึN น อยู่ กับ สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ (เช่ น ธรณี วิ ท ยาดิ น ) และ
การรบกวนของมนุษย์ (เช่นการดํารงอยู่ของแผนการชลประทาน) เพืVอให้ได้ภาพรวมของผลกระทบทีVอาจเกิดขึN น
จากภัยแล้งควรคํานวณและเปรี ยบเทียบ SPI สําหรับช่วงเวลาการสะสมทีVแตกต่างกัน
การคํานวณดัชนี ความแห้งแล้ง SPI ดําเนิ นการโดยการวัดกระจายทางสถิติของปริ มาณฝนสะสมสําหรับ
ระยะสัNน (เช่นรายวัน 1 เดือน 3 เดือน) และระยะยาว (อย่างน้อย 30 ปี ) โดยการแจกแจงความน่ าจะเป็ นต่อเนืV อง
พารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ทีVใช้เพืVอคํานวณ SPI สําหรับปริ มาณฝนสะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น 1, 3, 12 หรื อ 48
เดื อน โดยดูจากลักษณะรู ปร่ างและมาตราส่ วนของการแจกแจงแกมม่า ขึN นอยู่กบั การแจกแจงความถีVของปริ มาณ
ฝนสะสมทีVไม่เป็ น 0 สําหรับข้อมูลในอดีต สําหรับทุกปี สําหรับอนุกรมเวลาของ SPI การประมาณค่าความน่าจะ
เป็ นสู งสุ ด สําหรับการแจกแจงแกมมาของปริ มาณฝนสะสมทีV พฒั นาโดย [13] และ [14] พบว่าความน่ าจะเป็ น
สะสมนัNนจะได้รับตามพารามิเตอร์ของการแจกแจงแกมม่าและการใช้อลั กอริ ทึมทีVจดั ทําโดย [15] หลังจากปรับค่า
ความน่าจะเป็ นของปริ มาณฝนสะสมให้เป็ น 0 แล้วแปลงความน่ าจะเป็ นของปริ มาณฝนสะสมทีVให้อยู่ในรู ปแบบ
ตัวแปรสุ่ มทีVมีการแจกแจงปกติ Z ทีVมีค่าเฉลีVยเป็ น 0 และความแปรปรวนของค่าใดค่าหนึV ง โดยใช้การประมาณได้
อธิ บายโดย [16] ค่าทีVแปลงแล้วคือ SPI และSPI นัNนเทียบเท่ากับคะแนน Z ทีVมกั ใช้ในสถิติ อย่างไรก็ตามสําหรับ
ชุดของการวัดปริ มาณนํNาฝนทีV มีสเกลเวลา 12 เดือนหรื อน้อยกว่าการกระจายของข้อมูลมักจะถือว่าเบ้ [14] พบว่า
การแจกแจงแบบแกมมาสอดคล้องกับข้อมูลปริ มาณฝนทีVเหมาะสมมากขึNน ฟั งก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะ
เป็ นสําหรับการแจกแจงแกมมา g(x) มีดงั นีN
x

g(x) =

−
1
X α−1e β
β Γ(α)

(3)

สําหรับ α > 0 เป็ นพารามิเตอร์ ของรู ปร่ าง, β > 0 เป็ นพารามิเตอร์ ของมาตราส่ วนและ x เป็ นการวัดปริ มาณฝน
ฟังก์ชนั แกมม่า Γ(α) เขียนในรู ปดังสมการดังกล่าว
∞

Γ(α) = ∫ y α−1e− y dy

(4)

0

การแจกแจงแบบแกมมากับข้อมูลปริ มาณนํNาฝนทีV เหมาะสมนัNนต้องใช้การประมาณ α และ β [11] แนะนําให้
ประมาณค่าพารามิเตอร์เหล่านีNโดยใช้การประมาณของ [17] เพืVอความเป็ นไปได้สูงสุดทีVจะได้รับ
αˆ =

1 
4A 
1 + 1 +


4A 
3 

6

(5)
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โดยทีV

A = ln( x ) −

∑ ln( x) และ n คือจํานวนการวัดปริ มาณนํNาฝน และ
n

การอิ นทิ เกรต
ช่วงเวลารายเดือน

g (x)

x

x

เที ยบกับ x และการประมาณค่ า ของ α และ β ได้จากสมการการแจกแจงสะสม

G (x) = ∫ g (x) dx =

x

1

x

β

−

x
ˆ

αˆ −1
β
∫ x e dx

βˆ αˆ Γ(αˆ ) 0

กําหนดให้ t = xˆ การแจงแจงสะสมจะกลายเป็ น G(x) = Γ(1αˆ ) ∫ t
x=0

คือค่าเฉลีVยของ

ˆ 1 −t
α−

e dt

(6)

และเนืV องจากฟั งก์ชนั แกมม่าถูกกําหนดให้

0

และข้อมูลฝนอาจจะมีค่าเป็ น 0 จากความคลาดเคลืVอนในการตรวจวัด การแจกแจงสะสมสามารถเขียนดังนีN
H(x) = q − (1 − q) G(x)

(7)

โดยทีV q คือความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0 นันV คือถ้า m มีค่าเท่ากับ 0 ของอนุ กรมเวลาของปริ มาณนํNาฝน และ [17] ระบุว่า
q ถูกประมาณได้โดย m การแจกแจงสะสม H(x) จะถูกแปลงเป็ นตัวแปรสุ่ มการแจกแจงปกติ Z โดยประมาณทีV
n

จัดทําโดย [16] เป็ น Z=SPI
3. ผลการวิเคราะห์
จากผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ENSO ช่วงปี พ.ศ. 2494 – 2559 (ค.ศ. 1951 - 2016) จากรู ปทีV 1 แสดง
รายละเอี ย ดปี เอลนี โ ญ่ –ลานี ญ่า แยกตามชนิ ด ของปรากฎการณ์ แ ละความรุ นแรง ตัNง แต่ ปี ค.ศ. 1951-2016
(พ.ศ. 2494-2559) โดยใช้ดชั นี ชN ี วดั ทางสมุทรศาสตร์ บริ เวณ ONI 3.4 ในการระบุสภาวะของปรากฏการณ์ พบว่า
ปรากฏการณ์เอลนี โญ่ตN งั แต่ปี ค.ศ. 1971-2016 ปี ทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนี โญ่ระดับรุ นแรง (Strong El Nino) ได้แก่
ปี ค.ศ. 1972-1973 พบว่ า มี ป ริ มาณฝนเพิV ม ขึN นสู ง กว่ า ค่ า ปกติ บ ริ เวณภาคกลางและตอนล่ า งของภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ (+1.25) ของค่ า มาตรฐาน ส่ ว นบริ เ วณอืV น ๆ มี ป ริ ม าณฝนลดลง (-0.5) ในปี
ค.ศ. 1987-1988 ปริ มาณฝนลดลงเกื อ บทุ ก ภาคของประเทศประมาณ (+0.75) ยกเว้น ตอนล่ า งของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีฝนเพิV มขึN นประมาณ (+1.0) ปี ค.ศ. 1991-19992 ปริ มาณฝนลดลงทางตอนบนประเทศ
ประมาณ (+0.75) ส่วนทางตอนล่างของประเทศมีฝนเพิVมขึNน (-0.5) ปี ทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนี โญ่ระดับรุ นแรงมาก
(Very strong El Nino) ได้แก่ปี ค.ศ. 1982-1983 ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีปริ มาณฝนสูงกว่าค่า
ปกติ (+1.0) ของค่ามาตรฐาน ส่ วนภาคอืVนๆ มีปริ มาณฝนตํVากว่าค่าปกติ (-0.5) ในปี ค.ศ. 1997-1998 ตอนกลางของ
ประเทศมีปริ มาณฝนตํVากว่าค่าปกติ (-1.0) ส่ วนภาคอืVนๆของประเทศมีปริ มาณฝนสู งกว่าค่าปกติประมาณ (+0.5)
ปี ค.ศ. 2015-2016 ตอนบนของประเทศมีปริ มาณฝนตํVากว่าค่าปกติ ประมาณ (-1.25) ส่ วนภาคอืVนๆของประเทศมี
ปริ มาณฝนสูงกว่าค่าปกติ (+0.5) การคํานวณโดยใช้ดชั นี ทางสมุทรศาสตร์ (ONI) 3.4 พบว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนี
โญ่–ลานีญ่า แยกตามชนิ ดของปรากฏการณ์และความรุ นแรง ดังนีN
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รู ปทีV 1 รายละเอียดปี เอลนี โญ่–ลานีญ่า แยกตามชนิ ดของปรากฎการณ์และความรุ นแรง ตัNงแต่ปี ค.ศ.1951-2016
(พ.ศ. 2494-2559) (ใช้ดชั นีชN ีวดั ทางสมุทรศาสตร์ บริ เวณ ONI 3.4 ในการระบุสภาวะของปรากฏการณ์)

(ก)

(ข)
รู ปทีV 2 (ก) ค่าอนุกรมเวลาดัชนีทางสมุทรศาสตร์ ONI บริ เวณ Nino3.4 ช่วงปี ค.ศ. 1981-2018 (พ.ศ. 2524-2561)
และ (ข) สเปกตรัมของอนุกรมเวลาของวงจรการเกิด ENSO ด้วยวิธีการ FFT
จากการทดลองนําข้อมูล NINO3.4 มาแสดงผลเป็ นอนุ กรมเวลาและคํานวณ FFT พบว่า ผลการวิเคราะห์
ความถีVของการเกิ ดปรากฏการณ์ ENSO แสดงในรู ปทีV 2 โดยกราฟบนแสดงให้เห็น ช่วงการเกิ ดปรากฏการณ์
ENSO จากข้อมูลอุณหภูมิผิวนํNาทะเลทีVผิดปกติ ทีVมีความรุ นแรงในปี ค.ศ.1982-1983 (รุ นแรงมาก) ค.ศ.1987-1988
(รุ นแรง) ค.ศ.1992-1993 (รุ นแรงมาก) ค.ศ.1997-1998 (รุ นแรงมาก) ค.ศ.2001-2002 (รุ นแรง) และค.ศ.2015-2016
(รุ นแรงมาก) เมืVอวิเคราะห์ดว้ ย FFT พบว่าปรากฏการณ์ ENSO จะมีคาบการเกิด 10-14 เดือน และในบางฤดูกาล
อาจเกิดในช่วง 22-28 เดือน
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จากรู ปทีV 3 ข้อมูลฝนเฉลีVยรายปี มาวิเคราะห์ดว้ ยดัชนี ความแห้งแล้ง SPI และนําข้อมูลมาประกอบกันเพืVอ
วิเคราะห์พ ร้ อมกัน (composite data) ระหว่างข้อมูลฝนเฉลีVย รายปี และกําหนดให้บริ เวณภาคเหนื อถือว่าเป็ น
บริ เวณทีVแห้งแล้งมากและนําข้อมูลฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวัน) มาแสดงดังรู ปทีV 3(ข)

A dry

(ก)

(ข)

รู ปทีV 3 (ก) ปริ มาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวัน) บริ เวณประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 1981–2016 และพืNนทีVศึกษาบริ เวณ
ภาคเหนื อ (พืNนทีVแห้งแล้ง) 99–101E และ (ข) ปริ มาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวัน) บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง
ตําแหน่ง 99–101E และ 17–19N และรายละเอียดรายจังหวัด
ในช่วงปี ค.ศ. 1981–2016 จากรู ปทีV 3(ก) แสดงปริ มาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวัน) บริ เวณประเทศไทย
และจากรู ปทีV 3(ข) แสดงปริ มาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวัน) บริ เวณประเทศไทย เมืVอพิจารณาพืNนทีVศึกษาบริ เวณ
ภาคเหนื อระหว่างตําแหน่งลองจิจูดทีV 99–101 องศาตะวันออก และ ละติจูดทีV 17–19 องศาเหนื อ โดยมีปริ มาณฝน
เฉลีVยรายปี 4 – 5.5 มม.ต่อวันและกําหนดให้เป็ นพืNนทีVแห้งแล้ง พบสัญญาณความแห้งแล้งจากดัชนี SPI3 และ SPI6
มีค่าน้อยกว่า – 0.8 ในปี ค.ศ. 1982, 1992, 1994, 1997, 2004, 2005, 2010 และ 2015 โดยส่ งผลต่อความชืN นในดิน
(soil moisture) ให้มีค่าลดลงน้อยกว่าค่าปกติ –100 มม. ปริ มาณความชืN นในดินทีVลดลงดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรบริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง โดยเฉพาะพืNนทีVทีVอยู่นอกเขตชลประทาน และพบสัญญาณความแห้งแล้งจาก
ดัชนี SPI6 และ SPI12 มีค่าน้อยกว่า – 0.8 ในปี ค.ศ. 1982, 1992, 1994, 1997, 2010, 2015 และ 2016 โดยส่ งผลต่อ
ปริ มาณนํNาทีVผิวดิน (surface runoff) ให้มีค่าลดลงน้อยกว่าค่าปกติ – 0.5 มม.ต่อวัน
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ก)

ข)
รู ปทีV 4 (ก) ความผิดปกติของปริ มาณฝน (มม.ต่อวัน) ความผิดปกติของปริ มาณนํNาผิวดิน (มม.ต่อวัน) และ ความ
ผิดปกติของความชืNนในดิน (มม.) และ (ข) ค่าดัชนี ความแห้งแล้ง SPI3 SPI6 และ SPI12 บริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง
ตัNงแต่ปี ค.ศ. 1981–2016
จากรู ปทีV 4 พบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1982, 1997, 2010 และ 2015 ปริ มาณนํNาผิวดินทีVลดลงดังกล่าวจะส่ งผล
กระทบต่อภาคบริ หารจัดการนํNา โดยสัญญาณความแห้งแล้งจากดัชนี SPI3 SPI6 และ SPI12 ทีVความรุ นแรงทีVระดับ
– 0.8 มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์เอลนีโญ่ทีVเกิดขึNนในปี ค.ศ. 1982-1983 (ระดับรุ นแรงมาก) ค.ศ.1992-1993
(ระดับรุ นแรง) ค.ศ.1994-1995 (ระดับปานกลาง) ค.ศ.1997-1998 (ระดับรุ นแรงมาก) ค.ศ. 2004-2005 (ระดับอ่อน)
ค.ศ. 2009-2010 (ระดับปานกลาง) และ ค.ศ. 2015-2016 (ระดับรุ นแรงมาก)
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4. วิจารณ์ ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ความผิดปกติ ของปริ มาณฝนโดยใช้ค่ามาตรฐาน (standardized) บริ เวณประเทศไทย
รวมทัNงเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ พิ จารณาร่ วมกับช่วงทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนี โญ่ ตัNงแต่ปี ค.ศ. 1971–2016 พบว่า
ในช่ วงทีVเกิ ดปรากฏการณ์เอลนี โญ่ระดับรุ นแรงถึ งรุ นแรงมาก จะส่ งผลกระทบต่อความผิดปกติ ของปริ มาณฝน
บริ เวณประเทศไทยต่างกัน ส่ วนมากทางตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนื อ โดยจะมีปริ มาณฝนลดลงจาก
ค่าปกติเล็กน้อย ซึV งมีค่าความสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ ENSO ประมาณ –0.2 ถึง –0.3
2. การวิเคราะห์ดว้ ยการแปลงฟูริเยร์ FFT กับอนุ กรมเวลา พบว่าปรากฏการณ์ ENSO จะมีคาบการเกิ ด
10-14 เดือน และในบางฤดูกาลอาจเกิดในช่วง 22–28 เดือน และส่งผลกระทบต่อปริ มาณฝนในประเทศไทย
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริ มาณฝนเฉลีVยทัNงราย 1 เดือน และ 3 เดือน กับ ดัชนีทางสมุทรศาสตร์
Nino3.4 พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ตVาํ ประมาณ –0.3 ถึง +0.3 จากค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าว พบว่าเมืVออุณหภูมิผิวนํNา
ทะเลบริ เวณกลางมหาสมุทร (Nino3.4) มีค่าสูงกว่าค่าปกติ (ค่าเฉลีVย 30) จะส่ งผลให้บริ เวณประเทศไทยตอนบน
โดยเฉพาะภาคเหนือ
4. การวิเคราะห์ดว้ ยดัชนี ความแห้งแล้ง SPI และข้อมูล composite พบสัญญาณความแห้งแล้งจากดัชนี
SPI3 และ SPI6 ส่ งผลต่อความผิดปกติของความชืN นในดินล่วงหน้า 2–3 เดือนในพืNนทีVชุ่มนํNา และ 1–1.5 เดือนใน
พืNนทีVแล้งและสัญญาณความแห้งแล้งจากดัชนี SPI6 และ SPI12 ส่ งผลต่อความผิดปกติของปริ มาณนํNาผิวดินด้วย
โดยปี ทีVพบสัญญาณความแห้งแล้งหลายปี มีความเชืVอมโยงกับปรากฏการณ์เอลนี โญ่ระดับรุ นแรงถึงรุ นแรงมากเช่น
ค.ศ.1982-1983 (ระดับรุ นแรงมาก) ค.ศ.1987-1988 (ระดับรุ นแรง) ค.ศ.1992-1993 (ระดับรุ นแรง) ค.ศ.1997-1998
(ระดับรุ นแรงมาก) และค.ศ.2015-2016 (ระดับรุ นแรงมาก)
5. สรุ ปผลการวิจยั
แนวโน้มการเกิดภัยแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้ง SPI และการวิเคราะห์ฟูริเยร์ FFT กับปรากฏการณ์ ENSO
พบว่า ภาคเหนื อ มีแนวโน้มดัชนี ความแห้งแล้ง SPI3 SPI6 และ SPI12 บริ เวณภาคเหนือตอนล่าง พบสัญญาณช่วง
การเกิ ดความแห้งแล้ง (แนวเส้นประ) ตํVากว่า – 0.8และความชุ่ มชืN น (แนวเส้นทึ บ) สู งกว่า +0.8 สลับกัน โดย
สามารถสังเกตุคาบการเกิดซํNาทุก 7.5 ปี ช่ วงปี ค.ศ. 1981–2000 และมี คาบการเกิ ดซํNาสัNนลงคื อทุก 5 ปี ช่วงปี
ค.ศ. 2001–2018 การวิเ คราะห์ ความผิด ปกติ ของปริ มาณฝนกับปรากฏการณ์ เอลนี โ ญ่ ตัNงแต่ ปี ค.ศ. 1971-2016
พบว่าในช่วงทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนี โญ่ (ค่าเฉลีVย) ส่ งผลกระทบให้ภาคเหนื อ มีปริ มาณฝนลดลงตํVากว่าค่าปกติ
เล็กน้อยถึงปานกลาง จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุ กรมเวลา พบว่าปริ มาณฝนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเกือบทุก
ช่วงเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอุณหภูมิผิวนํNาทะเลบริ เวณมหาสมุทรแปซิ ฟิก Nino3.4 ในช่วงทีV
เกิ ดปรากฏการณ์ เอลญี โญ่ ส่ งผลให้บริ เวณภาคเหนื อประเทศไทย มีปริ มาณฝนตํVากว่าค่ าปกติ เกื อบทุ กช่ วงฤดู
โดยเฉพาะในช่ วงฤดูฝน และผลการวิ เคราะห์ความถีV ดว้ ย FFT แสดงให้เห็น สัญญาณความถีV ของปรากฏการณ์
ENSO และ MJO ถึงแนวโน้มทีVปรากฏการณ์ทN งั สองจะเสริ มกันทําให้เกิดความรุ นแรงบ่อยครัNงขึNน
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ผลการศึ กษาอุทกภัย ไม่สามารถระบุ ผลและแนวโน้มจากข้อมูลเชิ งประจักษ์ทีVนํามาวิเคราะห์ ได้อย่า ง
ชัดเจนเนืV องจากอุกทกภัยส่ วนใหญ่เกิ ดขีN นในระยะเวลาไม่ยาวนานมาก และมีปัจจัยมาจากพายุหมุยเขตร้ อนทีV
เคลืVอนตัวผ่านประเทศไทย ส่ วนมหาอุทกภัยในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ไม่ได้เกิดจากปริ มาณฝนทีVสูงผิดปกติใน
ช่วงเวลานัNน ไม่ได้เกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลืVอนตัวผ่าน
กิตติกรรมประกาศ
บทความนีNเป็ นส่ วนหนึVงของงานวิจยั นีN ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานักงานประสานงานโครงการวิจยั
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ ทุ น มุ่ งเป้ า วช-สพภ.ประจํา ปี งบประมาณ 2560
ขอขอบพระคุ ณหน่ วยงานสนับสนุ น ส่ งเสริ มการดํา เนิ นการวิ จยั ครัN งนีN และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออกทีVสนับสนุนสิV งอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการวิจยั นีNให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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