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บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาและบงชีร้ะดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิม

วทิยาในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว ลมุน้ำปาสกั ซึง่เปนพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน โดยใชดชันนี้ำฝนมาตรฐาน
(Standardized Precipitation Index: SPI) ในการวเิคราะห จากขอมลูปรมิาณน้ำฝนซึง่จดัเกบ็และบนัทกึ
โดยกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 5 สถานี ทั้งในและนอกพื้นที่
ศกึษาระหวางป พ.ศ. 2532-2561 (คาบ 30 ป) ผลการวเิคราะหระดบัความแหงแลงเปนรายปพบวา
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561 พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทาง
อุตุนิยมวิทยาในระดับแตกตางกัน โดยประสบสภาวะความแหงแลงในระดับแหงแลงมากที่สุดในปพ.ศ.
2558 ระดบัแหงแลงมากในป พ.ศ. 2559 และระดบัแหงแลงปานกลางในป พ.ศ. 2536 โดยมคีา SPI
เทากบั-3.17, -1.74 และ -1.34 ตามลำดบั สำหรบัในป พ.ศ. 2561 นัน้ เมือ่วเิคราะหเปนรายเดอืนพบวา
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาในระดบัแหงแลงนอยใน
เดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม โดยมคีา SPI เทากบั -0.63 และ -0.49 ตามลำดบั สวนเดอืนอืน่ ๆ
นัน้ไมประสบสภาวะความแหงแลง

คำสำคญั: ความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยา ดชันนี้ำฝนมาตรฐาน ลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกว
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Abstract
The objective of this research is to study and indicate the severity levels of meteoro-

logical 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. ความสำคญัและทีม่าของปญหา
ประเทศไทยไดประสบกบัปญหาทางดานทรพัยากรน้ำเปนประจำทกุป โดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาความ

แหงแลง ซึง่ปญหานีไ้ดสรางความเสยีหายและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิและวถิชีวีติของประชาชน
เปนอยางมาก จากความตองการปรมิาณการใชน้ำในภาพรวมของทัง้ประเทศในปพ.ศ. 2560 อยท่ีูประมาณ
151,750 ลานลกูบาศกเมตรจำแนกเปนความตองการใชน้ำเพือ่การเกษตรสงูถงึ 113,960 ลานลกูบาศกเมตร
หรือรอยละ 75 ของความตองการใชน้ำทั้งหมดซึ่งในจำนวนนี้อยูในเขตแหลงกักเก็บน้ำและระบบ
ชลประทานจำนวน 65,000ลานลกูบาศกเมตรสวนทีเ่หลอืจำนวน 48,960 ลานลกูบาศกเมตรเปนความ
ตองการใชน้ำเพือ่การเกษตรในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน (พืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน) รองลงไปเปนการใชน้ำเพือ่
รกัษาระบบนเิวศประมาณ 27,090 ลานลกูบาศกเมตร หรอืรอยละ 18 ของความตองการน้ำทัง้หมดการ
ใชน้ำเพือ่การอปุโภคบรโิภคและการทองเทีย่วประมาณ 6,490 ลานลกูบาศกเมตรหรอืรอยละ 4 ของความ
ตองการน้ำทัง้หมดและการใชน้ำเพือ่การอตุสาหกรรมประมาณ 4,206 ลานลกูบาศกเมตรหรอืรอยละ 3
ของความตองการน้ำท้ังหมด(กรมทรพัยากรน้ำ, 2561: 1-2)

การบริหารจัดการดานทรัพยากรน้ำของประเทศไทยเปนการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่โดยสามารถ
แบงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการออกเปน2พื้นที่หลักๆประกอบไปดวยการบริหารจัดการในพื้นที่เขต
ชลประทานซึง่ดำเนนิการโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณมพีืน้ทีป่ระมาณ 30.22 ลานไร
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และการบรหิารจดัการในพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 119.02 ลานไรโดยปจจบุนัดำเนนิ
การโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยักระทรวงมหาดไทย กรมพฒันาทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
หนวยบญัชาการทหารพฒันากองทพับกกระทรวงกลาโหม นอกจากนัน้แลวในพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนยงัคงเหลอื
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเปนพืน้ทีช่ลประทานอกีจำนวน 42 ลานไรตามลำดบัซึง่การดำเนนิกจิกรรม
ดานการเกษตรในพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนโดยสวนใหญอาศยัปรมิาณน้ำตนทนุสำคญัจาก 3 แหลงน้ำตนทนุหลกั
ไดแกปรมิาณน้ำฝนแหลงน้ำขนาดเลก็และแหลงน้ำบาดาลซึง่สงผลใหพืน้ทีเ่กษตรน้ำฝนนัน้มคีวามเสีย่ง
ตอสภาวะการขาดแคลนน้ำเนื่องจากสภาวะฝนทิ้งชวงหรือปริมาณฝนสะสมในพื้นที่มีคานอยกวาคา
ปกติอยางมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพลมฟาอากาศและลักษณะทางกายภาพของ
พืน้ทีซ่ึง่ไมเอือ้อำนวยตอการพฒันาระบบกระจายน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาตเิพือ่มาใชประโยชนในกจิกรรม
ดานการเกษตร(กรมทรพัยากรน้ำ, 2561: 2-3)

ลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกว ลมุน้ำปาสกัเปนพืน้ทีท่ีอ่ยนูอกเขตชลประทาน (พืน้ทีเ่กษตรน้ำฝน)   ซึง่
ไดประสบกบัปญหาความแหงแลงเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิง่ความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยา เนือ่ง
จากโครงการพฒันาแหลงน้ำในพืน้ทีม่ไีมเพยีงพอตอความตองการและประชาชนสวนใหญในพืน้ทีย่งัคงพึง่
พาน้ำฝนสำหรับการใชน้ำในกิจกรรมทางการเกษตรและอื่นๆ

2. วตัถปุระสงค
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาและบงชีร้ะดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิม

วิทยาในพื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยเกาะแกว

3. วธิกีารวจิยั
3.1 พืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยั
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวเปนลมุน้ำสาขา 1 ใน 8 ของลมุน้ำหลกัปาสกัรหสัลมุน้ำ 1206มี

พืน้ทีล่มุน้ำรวมทัง้สิน้ประมาณ491.70 ตร.กม.คดิเปนรอยละ 3.15 ของพืน้ทีล่มุน้ำปาสกั ครอบคลมุพืน้ที่
บางสวนของอำเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบรูณ และอำเภอโคกเจรญิและชยับาดาล จงัหวดัลพบรุแีสดงดงั
ภาพที ่1 ทศิเหนอืของลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกวตดิกบั อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ ทศิใตตดิกบั อ.ชยับาดาล
และอ.สระโบสถ จ.ลพบรุทีศิตะวนัตกตดิกบั อ.โคกเจรญิ และอ.สระโบสถ จ.ลพบรุ ีและทศิตะวนัออก
ตดิกบั อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ และ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี(กรมทรพัยากรน้ำ, 2554)
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ภาพที ่1 ลมุน้ำปาสกัและลมุน้ำสาขา
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3.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
3.2.1 ขอมลูปรมิาณน้ำฝน
ขอมลูปรมิาณน้ำฝนในระหวางป พ.ศ. 2532 - 2561 (คาบ 30 ป) จากกรมทรพัยากรน้ำ

กรมชลประทาน และกรมอตุนุยิมวทิยา
3.2.2 โปรแกรมคอมพวิเตอรทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู

1.) โปรแกรม HEC-4 Monthly Streamflow Simulation สำหรบัการตอขยายขอมลู
ปริมาณน้ำฝน

2.) โปรแกรมArcGISสำหรบัการหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำ
3.) โปรแกรม Microsoft Excel สำหรบัการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน
4.) MDM Software สำหรบัการวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลง

ทางอตุนุยิมวทิยา (Standardized Precipitation Index: SPI)
3.3 การรวบรวม ตรวจสอบ และวเิคราะหขอมลูน้ำฝน
ดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูปรมิาณน้ำฝน คำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ที่

และหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝน ตอขยายขอมลูปรมิาณน้ำ
ฝน และทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน โดยมรีายละเอยีดดงันี้

3.3.1 การเกบ็รวบรวมขอมลูปรมิาณน้ำฝน
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทาน
และกรมอตุนุยิมวทิยาทีม่ขีอมลูครบถวนและตอเนือ่งทัง้ในและนอกพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวเพือ่

หาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำแสดงดงัภาพที ่2

ภาพที ่2 สถานวีดัน้ำฝนทีใ่ชในการศกึษา
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3.3.2 การคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่
การคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีเ่พือ่คดัเลอืกสถานทีีม่อีทิธพิลตอพืน้ที่

ศกึษา และการหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำเพือ่หาคาปรมิาณน้ำฝนทีเ่ปนตวัแทนของปรมิาณฝนที่
ตกกระจายอยทูัว่พืน้ที ่ เพือ่ใหเปนตวัแทนของปรมิาณน้ำฝนในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวทีจ่ะนำไป
วเิคราะหในขัน้ตอนตอไป โดยทัว่ไปนยิมใช 3วธิ ีไดแก วธิเีฉลีย่ทางคณติศาสตร วธิทีสิเสน และวธิเีสน
ชั้นน้ำฝน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาเลือกใชวิธีทิสเสน เนื่องจากมีหลักการที่ดีกวาวิธีเฉลี่ยทาง
คณติศาสตรและเปนวธิทีีน่ยิมใชกนัมากทีส่ดุ (นติยา หวงัวงศวโิรจน, 2551: 93)

3.3.3 การตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝน
เพื่อใหไดขอมูลปริมาณน้ำฝนที่ถูกตองและสามารถใชเปนตัวแทนของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

อยางแทจรงิจงึจำเปนตองตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝนในพืน้ทีศ่กึษา โดย Cvmethod
ซึง่เปนวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเปนพืน้ทีล่มุน้ำ (พฒันา วจิติรพงษสกลุ และคณะ, 2559)
มทีีม่าจากสมการ (กรีต ิลวีจันกลุ, 2543: 47)

โดยที่ N คอื จำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีเ่หมาะสม
Cv คอื สมัประสทิธิค์วามแปรปรวนของปรมิาณน้ำฝน จำนวน m สถานี

คอื เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหในการประมาณการจาก
ปรมิาณฝนเฉลีย่กำหนดให  = 10% ตามคำแนะนำขององคการอตุนุยิมวทิยาโลก(Subramanya, 2008)

โดยที่ คอื สวนเบีย่งเบนมาตรฐานจากขอมลูปรมิาณฝน จำนวน m สถานี
คอื ปรมิาณฝนเฉลีย่จากขอมลูปรมิาณฝน จำนวน m สถานี

 
iP คอื ปรมิาณฝนทีว่ดัไดจากสถานทีี ่i โดยที ่i = 1, 2, 3,……,m

3.3.4 การตอขยายขอมลูปรมิาณน้ำฝน
เนือ่งจากขอมลูปรมิาณน้ำฝนของแตละสถานมีจีำนวนปขอมลูทีไ่มเทากนั โดยมบีางสถานทีีม่จีำนวน

ปขอมลูนอยกวา 30 ป ซึง่อาจสงผลตอความนาเชือ่ถอืของขอมลูจงึจำเปนตองทำการตอขยายขอมลูปรมิาณ
น้ำฝนของสถานีเหลานั้นใหมีจำนวนปขอมูลเทากับ 30 ปโดยการใชโปรมแกรม HEC-4 Monthly
Streamflow Simulation ซึ่งพัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center (US Army Corps of
Engineers-HEC, 1971)กอนนำขอมลูไปวเิคราะหตอไป(พฒันา วจิติรพงษสกลุ และคณะ, 2559)

(1)

(2)

(3)
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3.3.5 การทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน
ความไมแนนอนของขอมลูปรมิาณน้ำฝนอาจเกดิขึน้ไดจากหลายปจจยั ไดแก การเปลีย่นแปลง

ทีต่ัง้ของสถานวีดัน้ำฝน การเปลีย่นชนดิเครือ่งวดัน้ำฝน การเกบ็ขอมลูน้ำฝนทีไ่มถกูตอง รวมถงึการเปลีย่น
แปลงของสภาพแวดลอมรอบสถานวีดัน้ำฝน ดงันัน้จงึจำเปนตองทำการทดสอบความนาเชือ่ถอืรวมท้ังการ
ปรบัแกขอมลูปรมิาณน้ำฝนหากไมผานเกณฑการทดสอบ ซึง่ในการศกึษานีไ้ดใชวธิเีสนโคงทบัทว ี(Double
Mass Curve Method) (Searcy, &Hardison, 1960) ในการทดสอบเพือ่ใหขอมลูปรมิาณน้ำฝนในแตละ
สถานมีคีณุภาพเพยีงพอกอนนำขอมลูไปวเิคราะหตอไป (พฒันา วิจติรพงษสกลุ และคณะ, 2559)

3.4การวิเคราะหระดับความแหงแลง
การวเิคราะหความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาสามารถวเิคราะหไดหลายดชัน ีซึง่ในการศกึษานีไ้ด

ใชดชันนี้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Index: SPI)เปนดชันทีีใ่ชวเิคราะหระดับความ
แหงแลงทางดานอตุนุยิมวทิยาโดยใชปรมิาณน้ำฝนเปนหลกั เนือ่งจากสามารถวเิคราะหไดหลายชวงเวลา
ไดแก 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 เดอืน (McKee, Doesken, & Kleist, 1993) ทัง้นีไ้ดกำหนดใหมกีาร
วเิคราะหในชวงเวลา 3 เดอืน สำหรบัการวเิคราะหเปนรายเดอืน และชวงเวลา 12 เดอืนสำหรบัการ
วเิคราะหเปนรายป (Wichitarapongsakun. P, 2016) โดยการใช MDM Software ซึง่จำแนกระดบั
ความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาดวยดชัน ี SPI แสดงไดดงัตารางที ่ 1 ซึง่มทีีม่า
จากสมการ

SPI =                      (4)

โดยที่     X_ij คอื ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่รายเดอืนของสถานทีีต่องการวเิคราะห
               X_im คอื ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่รายเดอืนของทกุสถานทีีน่ำมาศกึษา

คอื สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ตารางท ี ่1 ระดับความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทีบ่งชีด้วยดชัน ีSPI

Xij - Xim

ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Wichitarapongsakun. P (2016)
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4. ผลการวจิยั
4.1 การเกบ็ขอมลูปรมิาณน้ำฝน
เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานและ

กรมกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีขอมูลครบถวนและตอเนื่องทั้งในและนอกพื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยเกาะแกว
แสดงดงัภาพที ่2

4.2 การคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพ้ืนทีแ่ละหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่
ดำเนนิการคำนวณหาจำนวนสถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุ

น้ำสาขาหวยเกาะแกวดวยวธิทีสิเสนโดยการใชโปรแกรมArcGISพบวามสีถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ที่
ลมุน้ำสาขาหวยเกาะแกว จำนวน 7 สถาน ีแสดงดงัภาพที ่3 และตารางที ่2

ภาพที ่ 3 สถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว

ตารางที ่ 2 สถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละเปอรเซน็ตตอพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว
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เมือ่พจิารณาแลวพบวาสถานวีดัน้ำฝนบานโคกแสมสารและสถานบีานรงัเตีย้มอีทิธพิลตอพืน้ทีล่มุ
น้ำสาขาหวยเกาะแกวนอยมาก คดิเปนรอยละ 0.41 และ 0.04 ตามลำดบั ดงันัน้ผวูจิยัจงึปรบัสถานวีดั
น้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละคำนวณหาปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวใหม แสดง
ดงัตารางที ่ 3และรายละเอยีดสถานวีดัน้ำฝนทีใ่ชในการศกึษา แสดงดงัตารางที ่ 4

ตารางที ่3 สถานวีดัน้ำฝนทีม่อีทิธพิลตอพืน้ทีแ่ละเปอรเซน็ตปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่ในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวย

ตารางที ่ 4 รายละเอยีดสถานวีดัน้ำฝนทีใ่ชในการศกึษา

4.3 การตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝน
ตรวจสอบความเพยีงพอของจำนวนสถานวีดัน้ำฝนโดยวธิ ีCv method จากสมการ (1) พบวา

ผลการคำนวณจำนวนปรมิาณสถานวีดัน้ำฝนทีเ่พยีงพอในพืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกว N = 2.4(3 สถาน)ี
ดงันัน้ การใชสถานวีดัน้ำฝนจำนวน 5 สถานจีงึเพยีงพอสำหรบัการศกึษาในครัง้นี้

4.4 การตอขยายและการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝน
ทำการตอขยายขอมูลปริมาณน้ำฝนของสถานีที่มีขอมูลนอยกวา 30 ป ใหมีจำนวนปขอมูลเทา

กบั 30 ป โดยใชโปรมแกรม HEC-4 ในการตอขยายและทำการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณ
น้ำฝนดวย Double Mass Curve Method พบวาขอมลูปรมิาณน้ำฝนของสถานทีีไ่ดรบัการตอขยายนัน้
มคีวามตอเนือ่งเปนเนือ้เดยีวกนั มคีณุภาพและนาเชือ่ถอืสามารถนำขอมลูไปวเิคราะหในขัน้ตอนตอไปได
ทัง้นีผ้ลการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝนของทัง้ 5สถาน ีดวย Double Mass Curve
Method พบวา ขอมลูปรมิาณน้ำฝนของทัง้ 5 สถาน ีมลีกัษณะเสนกราฟเปนเสนตรงเพยีงเสนเดยีวและ
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มคีวามลาดชนัคงที ่โดยมคีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) อยรูะหวาง 0.9976-0.9994 หรอื 99.76 %-99.94 %
แสดงดงัภาพที ่4 ทัง้นีห้ากคา R2 มคีามากกวา 0.90 หรอื 90% จดัเปนขอมลูทีม่คีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ
ในระดบัสงู (กรมชลประทาน, 2555) ดงันัน้ขอมลูปรมิาณน้ำฝนทีน่ำมาใชในการศกึษาครัง้นี ้จงึเปนขอมลู
ทีม่คีณุภาพและเชือ่ถอืได โดยไมตองทำการปรบัแกขอมูลกอนนำไปใชแตอยางใด

4.5 การวเิคราะหความแหงแลง
ดำเนินการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุมน้ำ

สาขาหวยเกาะแกว ในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561 โดยการใชดชันนี้ำฝนมาตรฐาน(Standardized
Precipitation Index: SPI) ผลการศกึษาพบวาการวเิคราะหระดบัความแหงแลงเปนรายปในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2532-2561 พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาใน
ระดบัแตกตางกนั โดยประสบสภาวะความแหงแลงในระดบัแหงแลงมากทีส่ดุในป พ.ศ. 2558 ระดับแหง
แลงมากในป พ.ศ. 2559 และระดบัแหงแลงปานกลางในป พ.ศ. 2536 โดยมคีา SPI เทากบั-3.17, -1.74
และ -1.34 ตามลำดบัแสดงดงัตารางที5่สำหรบัในป พ.ศ. 2561 นัน้ เมือ่วเิคราะหเปนรายเดอืนพบวา
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาในระดบัแหงแลงนอยใน
เดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม โดยมคีา SPI เทากบั -0.63 และ -0.49 ตามลำดบั สวนเดอืนอืน่ๆ
นัน้ไมประสบสภาวะความแหงแลงแสดงดงัตารางที ่6

ภาพที ่ 4 ผลการทดสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูปรมิาณน้ำฝนในแตละสถานวีดัน้ำฝน
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทีบ่งชีด้วยคาดชัน ี SPI
เปนรายป ระหวางป พ.ศ. 2532-2561

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทีบ่งชีด้วยคาดชัน ี SPI
เปนรายเดือน
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5. การอภปิรายผลและสรปุผลการวจิยั
การวเิคราะหความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาดวยดชัน ี SPIซึง่ใชปรมิาณน้ำฝนเปนตวัแปรหลกัใน

การวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหระดับความรุนแรงในการเกิดความแหงแลงเปน
รายปในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2561พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวไดประสบสภาวะความแหงแลง
ทางอตุนุยิมวทิยาในระดบัทีแ่ตกตางกนักลาวคอื มทีัง้ชมุชืน้มาก ชมุช้ืนปานกลาง ชมุชืน้นอย แหงแลง
นอย แหงแลงปานกลาง แหงแลงมาก และแหงแลงมากทีส่ดุ สลบักนัไปโดยไมมรีปูแบบทีแ่นนอนและ
ชดัเจน เมือ่พจิารณาในแตละเดอืนในป พ.ศ. 2561 นัน้ พบวา ไดประสบสภาวะความแหงแลงในระดบั
แหงแลงนอยในเดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม สวนในเดอืนอืน่ๆ นัน้ไมประสบสภาวะความแหงแลง
และเมือ่พจิารณาระดบัความแหงแลงตลอดทัง้ป พ.ศ. 2561 พบวา ไดประสบสภาวะความแหงแลงใน
ระดบัชมุชืน้นอย (ไมแหงแลง)แสดงดงัภาพที ่ 5ซึง่สามารถบงชีไ้ดวา ในป พ.ศ. 2561 ในภาพรวมนัน้
พืน้ทีล่มุน้ำสาขาหวยเกาะแกวมปีรมิาณน้ำฝนสงูกวาคาเฉลีย่ในคาบ 30 ปเลก็นอยจงึไมประสบสภาวะ
ความแหงแลงโดยไดประสบสภาวะความแหงแลงระดับนอยในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเทา
นัน้ดงันัน้การวเิคราะหระดบัความรนุแรงในการเกดิความแหงแลงทางอตุนุยิมวทิยาดวยดชัน ีSPI ซึง่ใช
ปรมิาณน้ำฝนในการวเิคราะหเพยีงตวัแปรเดยีวจะมคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการวเิคราะห จงึมคีวาม
เหมาะสมและสามารถนำไปใชในการวเิคราะหระดบัความแหงแลงในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ไดโดยเฉพาะอยางยิง่ใน
พื้นที่เกษตรน้ำฝนซึ่งเกษตรกรสวนใหญพึ่งพาน้ำฝนเปนหลัก ทั้งนี้หากมีการพยากรณปริมาณน้ำฝ
นลวงหนาที่แมนยำก็สามารถใชดัชนีSPIในการวิเคราะหระดับความรุนแรงที่จะเกิดความแหงแลงใน
อนาคตได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในวางแผนการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเกษตรกร
สามารถวางแผนการเพาะปลกูไดอยางเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละชวงเวลาทีจ่ะประสบความแหงแลง รวมทัง้
หนวยงานที่รับผิดชอบและมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถเตรียมความพรอม
เพือ่รบัมอืกบัปญหาความแหงแลงในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ การจดัสรรน้ำ การพจิารณาจดัสรร
งบประมาณโครงการพฒันาแหลงน้ำ การพฒันาแหลงเกบ็กกัน้ำรวมท้ังการเตรยีมการเพือ่รบัมอืปญหา
ความแหงแลงเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6. ขอเสนอแนะ
ควรมกีารศกึษาและพฒันาดชันอีืน่ๆ ในการวเิคราะหความแหงแลง รวมถงึการประยกุตหรอืผสมผสาน

ดชันหีลากหลายรปูแบบมาใชในการวเิคราะหความแหงแลงรวมกนัในพืน้ทีล่มุน้ำอ่ืน ๆ อกีทัง้ควรศกึษา
เกีย่วกบัการพฒันาดชันใีนการวเิคราะหระดับความแหงแลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่นำขอมลูทีไ่ดไปใช
ประโยชนในการปองกันและลดมูลคาความเสียหายและผลกระทบจากความแหงแลง รวมทั้งเพื่อเปน
การเตรียมการอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
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