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งานวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาและประเมินผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของ

ปรมิาณฝนเชิงพืน้ที่และเชิงเวลาในภาคตะวนัออกของประเทศไทยจากปรากฏการณเ์อนโซ่ ตัง้แต่ช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถงึ พ.ศ.2562 
พรอ้มทัง้หาความสัมพันธร์ะหว่างการเกิดปรากฏการณเ์อนโซ่กับปัจจยัอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อการแปรปรวนของปริมาณฝนใน
ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปดว้ยลุ่มแม่น า้จ  านวน 4 ลุ่ม ไดแ้ก่ ลุ่มแม่น า้โตนเลสาป ลุ่มแม่น า้ปราจีนบุรี ลุ่มแม่น า้บางปะกง และ
ลุ่มแม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยใชข้อ้มูลปรมิาณฝนสะสมรายเดือน จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตนิุยมวิทยา จ านวน
ทัง้สิน้ 15 สถานี และขอ้มลูจากดชันี Oceanic Niño Index (ONI) จาก Climate Prediction Center (NOAA) ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาวะลานีญาค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทุกลุ่มน า้เมื่อเทียบจากภาวะปกติ  โดยเพิ่มขึน้สูงสุดที่ลุ่มน ้า
โตนเลสาป 26% ภาวะเอลนีโญมีแนวโน้มลดลงทุกลุ่มน า้เมื่อเทียบจากภาวะปกติ  โดยลดลงสูงสุดที่ลุ่มน า้บางปะกง และลุ่มน า้
โตนเลสาป 31% จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา  ไดแ้ก่ อุณหภูมิ  ความกดอากาศ  ความชืน้  และ
ความเร็วลม ดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลักพบว่า ปัจจัยอุตนิุยมวิทยาที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาค
ตะวนัออกจากปรากฏการณเ์อนโซ่นั้นมีจ  านวน 2 องคป์ระกอบหลัก (PC) คือ ไดแ้ก่ PC1 คือ องคป์ระกอบหลักที่ประกอบด้วย
ปัจจยัอตุุนิยมวิทยาที่ท  าใหเ้กิดฝน ไดแ้ก่ อณุหภมูิ ความกดอากาศ และความชืน้ และ PC2 คือ องคป์ระกอบหลักที่ประกอบดว้ย
ปัจจัยอตุุนิยมวิทยาที่ไม่ท  าใหเ้กิดฝน ไดแ้ก่ ความเรว็ลม ทัง้นีภ้าวะลานีญา PC1 สามารถอธิบายความแปรปรวนตัง้แต่ 72.29% - 
49.65%  PC2 สามารถอธิบายความแปรปรวนตัง้แต่ 13.27% - 25.71% ภาวะปกติ PC1 สามารถอธิบายความแปรปรวนตัง้แต่ 
57.93% - 39.82% PC2 สามารถอธิบายความแปรปรวนตัง้แต่ 20.58% - 31.21% และภาวะเอลนีโญ PC1 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนตัง้แต่ 54.66% - 39.38% PC2 สามารถอธิบายความแปรปรวนตัง้แต่ 22.04% - 33.16% จะพบว่าภาวะลานีญา PC1 มี
สดัส่วนมากกว่า PC1 ในภาวะปกติ จึงท  าใหม้ีฝนตกเพิ่มขึน้จากปกติ แต่ในภาวะเอลนีโญ PC1 มีสัดส่วนน้อยกว่า PC1 ในภาวะ
ปกติ จงึท  าใหม้ีฝนตกนอ้ยลงจากปกติ นอกจากนีผ้ลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการคดัเลือกปัจจยั
ทางอตุนิุยมวิทยา เพื่อสรา้งสมการถดถอยพหุคณูแบบใชอ้งคป์ระกอบหลกั (PCR) ใหม้ีความแม่นย ามากยิ่งขึน้จากการใชส้มการ
ถดถอยพหุคูณเพียงอย่างเดียว โดยมีค่า r2 ตัง้แต่ 0.11- 0.73 ในลุ่มน า้บางปะกงในภาวะเอลนีโญ  ลุ่มน า้โตนเลสาปในทุกภาวะ 
และลุ่มน า้ปราจีนบุรใีนภาวะเอลนีโญ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study and to assess the effects of The El Niño-

Southern Oscillation (ENSO) phenomenon on spatial and temporal variability of rainfall in Eastern Thailand from 1990 
to 2019; and to identify the relationship between ENSO and the meteorological factors affecting rainfall in Eastern 
Thailand, including four watersheds: Tonle Sap, Prachinburi, Bangpakong and the eastern coast by using monthly 
cumulative rainfall and meteorological data from 15 ground-based stations at the Thai Meteorological Department, 
and the Oceanic Niño Index (ONI) from the Climate Prediction Center (NOAA). The results suggested that during the 
La Niña phase, the coefficient of variance indicated that monthly cumulative rainfall increased in all watersheds, with a 
maximum of 26% in the Tonle Sap watershed. In the El Niño phase, the monthly cumulative rainfall decreased in all 
watershed areas with a maximum decrease of 31% in Bangpakong and Tonle Sap, respectively. From the analysis of 
rainfall and the meteorological factors analysis, such as temperature, air pressure, humidity and wind speed, using 
principal components analysis (PCA), which revealed that the meteorological factors which effected rainfall variation 
in Eastern Thailand during ENSO had two components (PC). Firstly, PC1 is the component which induces the rainfall 
process in Eastern Thailand, including temperature, air pressure and relative humidity. Secondly, PC2 is a component 
which increases the rainfall process, including temperature and wind speed. During the La Niña phase, PC1 had a 
percentage variance that explained 72.29% to 49.65%, while the PC2 explained 13.27% to 25.71%. During the normal 
phase, the PC1 percentage variance explained 57.93% to 39.82%, whereas the PC2 explained 20.58% to 31.21%. In 
the El Niño phase, PC1 had percentage variance that explained 54.66% to 39.38% and explained 22.04% to 33.16%. 
The PC1 during the La Niña phase explained a higher percentage than the PC1 during the normal phase resulted in 
higher rainfall than the normal phase. While the PC1 during the El Niño phase could explain a lower percentage than 
PC1 during the normal phase suggested lower rainfall than the normal phase. Moreover, PCA results could be used to 
select the significant variables before adopting multi-linear regression analysis to improve rainfall estimation accuracy. 
The results showed the accuracy improvement indicating coefficient of determination (r2) values between 0.11- 0.73 in 
the Bangpakong watershed in the El Niño phase, in the Tonle Sap watershed at all ENSO phases and in Prachinburi in 
the El Niño phase. 
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บทที ่1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 
 ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตรอ้นใกลเ้สน้ศูนยส์ตูร ท าใหมี้สภาพภมิูอากาศแบบเขตรอ้น พืน้ท่ี
ตัง้อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัจากมหาสมุทรอินเดียท าใหเ้กิดฤดูฝนและ
ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัจากจากทะเลจีนใตท้  าใหเ้กิดฤดูหนาว ฤดูฝนจะเริ่มตัง้แต่ช่วง
กลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงสิน้เดือนตุลาคมของทุกปี ส่งผลให้ประเทศไทยท่ีเป็นประ เทศ
เกษตรกรรม เริ่มฤดูเพาะปลูกพืชและกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแลง้ หน่วยงานภาครัฐตลอดจน
เกษตรกรสามารถวางแผนการใชท้รพัยากรน า้เพื่อใหมี้น า้ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอทัง้ปี แต่ปัจจุบนัสภาพ
อากาศมีความแปรปรวนไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลมาจากการแปรปรวนไปของ
ภูมิอากาศโลก ท าใหฤ้ดูกาลต่างๆ ไดร้บัผลกระทบเกิดความแปรปรวนไปดว้ย เช่น ปีท่ีมีปริมาณ
น า้ฝนนอ้ยจนเกิดความแหง้แลง้ ปีท่ีมีปริมาณฝนมากจนอาจท าใหเ้กิดอุทกภัยได ้ซึ่งนับวนัก็จะ
เพิ่มความรุนแรงและความถ่ีในการเกิดมากขึน้ ดังนัน้ การแปรปรวนของปริมาณน า้ฝนนีส้ง่ผล
กระทบต่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งการแปรปรวนของปริมาณฝนเกิดจาก
อิทธิพลของลมมรสุมประจ าถ่ินแลว้ ยงัมีปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลกระทบต่อ
สภาพภูมิอากาศโลก โดยปรากฏการณ์หนึ่งท่ีเป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลายและส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณฝนในประเทศใกลเ้สน้ศูนยส์ตูรท่ีอยูร่อบมหาสมุทรแปซิฟิกและประเทศท่ีอยูใ่นแถบซีกโลก
ใต ้ซึ่งรวมทัง้ประเทศไทย นั่นคือ ปรากฏการณเ์อนโซ ่(El Niño -Southern Oscillation: ENSO) ซึ่ง
เกิดจากอุณหภูมิผิวน า้ทะเลในมหาสมุทรมีความแปรปรวนไป ท าใหส้ภาพอากาศเกิดสภาวะรอ้น 
(warm phase) และ สภาวะเย็น (cool phase) จากปรากฏการณ์เอลนีโญ และปรากฏการณ์
ลานีญา ตามล าดับ ท าให้เกิดสภาพแห้งแลง้และสภาพฝนตกหนักสลับกันไปมาระหว่างฝ่ัง
ตะวันออกและฝ่ังตะวันตกของมหาสมุทร โดยผลกระทบนี ้ไม่ไดเ้กิดผลกระทบต่อบริเวณพืน้ท่ี
ชายฝ่ังของมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านัน้ ยังสง่ผลต่อเน่ืองไปยงัพืน้ท่ีบนแผ่นดินท่ีอยู่ไกลออกไปอีก
ดว้ย  
 ปริมาณฝนสะสมรายปีในแต่ละภาคของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปีระหว่าง ค.ศ. 2009 
ถึง ค.ศ. 2018 (ภาพประกอบ 1) พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาคกลางมีค่าต ่าท่ีสดุ แสดงว่า
ปริมาณฝนสะสมในภาคกลางมีความแปรปรวนของฝนนอ้ยท่ีสดุ (1,223.22 มิลลิเมตร) และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือรองลงมา แสดงถึงปริมาณฝนสะสมของภาคใต ้(2,366.56 มิลลิเมตร) และ
ภาคตะวนัออก (1,871.29 มิลลเิมตร)นัน้มีความแปรปรวนสงูอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 1 ปรมิาณน า้ฝนสะสมรายปีในแตล่ะภาคของประเทศไทย ระหวา่งปี 2009 – 2018 

 ท่ีมา : Thaiwater (2018) 
 

 นอกจากนีมี้งานวิจัยหลายชิน้ท่ีศึกษาการแปรปรวนของปริมาณน า้ฝนในประเทศไทยท่ี
ได้ร ับผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอนโซ่ ตัวอย่างเช่น Sriwicha .et al. (2016)ได้ส รุปว่า 
ปรากฏการณ์เอนโซ่และปรากฏการณ์อินเดียนโอเชียนโดโพลสง่ผลกระทบต่อปริมาณน า้ฝนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการถดถอย
ส่วนประกอบหลกั (Principal Component Regression: PCR) นอกจากนี ้ปริญ หล่อพิทยากร 
(2559) ไดส้รุปวา่ ปรากฏการณเ์อนโซส่ง่ผลกระทบต่อปริมาณน า้ฝนในภาคตะวนัออกดว้ยเช่นกัน
โดยใชว้ิเคราะหท์างสถิติวิธี Pearson correlation พบว่า ปริมาณฝนรวมรายปีจะลดลงในปีท่ีเกิด
ปรากฏการณเ์อลนีโญ และปริมาณฝนรวมรายปีจะมีปรมิาณเพิ่มขึน้ในปีลานีญา นอกจากนีย้งัมี
การวิจัยล่าสุดท่ีศึกษาวัฎจักรของปรากฏการณ์เอนโซ่ โดย Lin and Qian (2019) พบว่า 
ปรากฏการณ์เอนโซ่มีลกัษณะการเกิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คือ วงรอบการเกิดระหว่าง
ปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ลานีญามีแนวโน้มรอบการเกิดสั้นลง ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ทัง้สอง ซึ่งส่งผลใหเ้กิดภัยแลง้ น า้ท่วม และ สภาพอากาศวิกฤติเพิ่มขึน้ ดังเช่นใน 
วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ประกาศเขตภยัแลง้ รวม 27 
จงัหวดั ประกอบไปดว้ย 158 อ าเภอ 836 ต  าบล ดงัภาพประกอบ 2 แผนท่ีแสดงความแหง้แลง้จาก
ดชันีความชืน้ในดินท่ีระดบัความลกึ 30 เซนติเมตร ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 (ภาพประกอบ 2

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ปริ
มา

ณน
 ้าฝ

น 
(ม

ม.
)

ปี ค.ศ.

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้



 3 
 
ก) มากกว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ท่ีในประเทศไทยอยู่ในระดบัแลง้มาก แมจ้ะเขา้สูฤ่ดูฝนในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 (ภาพประกอบ 2ข และ 2ค) แลว้ก็ตาม ซึ่งเป็นผล
มาจากปรากฏการณเ์อลนีโญ แต่ในเดือนตุลาคมจนถึงตน้เดือนพฤศจิกายน พบวา่ ประเทศไทยมี
ฝนตกหนกัต่อเน่ืองสง่ผลใหเ้กิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ไหลหลาก วาตภยัและดิน ในหลายจังหวดัท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น กาฬสินธุ ์ขอนแก่น นครราชสีมา อ านาจเจริญ ปราจีนบุร ีสระแกว้ 
จากอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอ้นจ านวน 5 ลูก ไดแ้ก่ หลิ่นฟา นังกา โซเดล โมลาเบ และ โคนี 
(ภาพประกอบ 3) แมว้า่ประเทศไทยจะเขา้สูฤ่ดูหนาวแลว้ก็ตาม ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเทา่นัน้ ฝ่ัง
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกก็เกิดพายุเฮอริเคนจ านวน 5 ลูก พัดเขา้ประเทศสหรฐัอเมริกา
เช่ น กั น  (NOAA, 2020) ซึ่ ง  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
องคก์รศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในมหาสมุทรและบรรยากาศ ไดป้ระกาศสาเหตุของการเกิด
พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกทัง้ฝ่ังตะวันออกและตะวันตกนั้น มาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์
ลานีญา ท่ีเพิ่งเริ่มตน้ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2563 เป็นตน้มา 
 

 

(ก) วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 (ข) วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 (ค) วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ภาพประกอบ 2 ดชันีความชืน้ในดินในช่วงเวลาเกิดปรากฏการณเ์อลนีโญ 
ระหวา่ง วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

 ท่ีมา : กรมอุตนิุยมวิทยา (2563ก) 
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ภาพประกอบ 3 พายไุตฝุ้่ นโมลาเบ ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8  
ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 เวลา 10:00 น. 

 ท่ีมา :กรมอุตนิุยมวิทยา (2563ข) 
 

 จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์เอนโซ่ส่งผลต่อปริมาณน า้ฝนในประเทศไทยเกือบทุกภาค
โดยเฉพาะภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ภาคใต้นัน้ท่ีมีการแปรปรวนของปรมิาณฝนสงูกว่าภาคอ่ืน
เน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลจากสองลมมรสมุ โดยในช่วงฤดฝูนไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต ้ประกอบกับมีเทือกเขานครศรีธรรมราชตัง้อยู่ตามแนวยาวของภูมิภาค จึงแบ่งเป็นภาคใตฝ่ั้ง
ตะวันออกและภาคใตฝ่ั้งตะวันตก ส่งผลให้ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกท่ีรบัลมมรสุมมีฝนตกมากกว่า
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก แตช่่วงฤดหูนาวไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหภ้าคใต้
ฝ่ังตะวนัออกซึ่งรบัลมมรสมุมีฝนตกมากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2564) ดงันัน้ 
การศึกษาครัง้นีจ้ึงเลือกท าการศึกษาความแปรปรวนของปริมาณฝนจากปรากฏการณ์เอนโซ่ใน
ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื ้นท่ีมีปริมาณฝนสะสมรายปีสูงเป็นอันดับสองแทน เน่ืองจากภาค
ตะวนัออกเป็นพืน้ท่ีเป็นเพาะปลกูผลไมท่ี้มีมลูคา่สงู เป็นท่ีตัง้นิคมอุตสาหกรรมท่ีส  าคญัหลายแห่ง 
มีแหลง่ท่องเท่ียวยอดนิยมมากมาย อีกทัง้ยังมีการท าการประมงและแหลง่ผลิตอัญมณีท่ีส  าคัญ
ของประเทศ จึงกลา่วไดว้่าเป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสงู จากการผลิตสินคา้สง่ขาย
สนิคา้ทัง้ในและนอกประเทศ การศึกษาปริมาณฝนท่ีผนัแปรโดยผลกระทบจากปรากฏการณเ์อน
โซด่ว้ยการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอุตนิุยมวิทยาในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกนัน้จึงเป็นสิ่งส  าคญั
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ยิ่ง เพื่อการใชป้ระกอบการพยากรณอ์ากาศ หรือ การประเมินปริมาณน า้ฝน ซึ่งเป็นประโยชนใ์น
การวางแผนจดัเตรยีมการใชน้  า้ในอนาคตตอ่ไป 

วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อประเมินการแปรปรวนของปริมาณฝนเชิงเวลาและเชิงพืน้ท่ีในภาคตะวนัออก จาก
ผลกระทบของปรากฏการณเ์อนโซร่ะหวา่ง พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562  
 2.เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการเกิดปรากฏการณเ์อนโซก่บัปัจจยัอุตนิุยมวิทยาท่ี
สง่ผลตอ่การแปรปรวนของปรมิาณฝนในภาคตะวนัออก 

ความส าคัญของงานวิจัย 
 1.เพื่ อทราบการแปรปรวนและกระจายตัวของปริมาณฝน ท่ีได้ร ับผลกระทบจาก
ปรากฏการณเ์อนโซท่ี่เกิดขึน้ในช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 ในภาคตะวนัออก 
 2.ท าใหท้ราบความสมัพนัธ์ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เอนโซก่ับปัจจัยอุตนิุยมวิทยาท่ี
สง่ผลตอ่การแปรปรวนของปรมิาณฝนในภาคตะวนัออก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านเนือ้หา คือ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 7 
จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว จังหวดัปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จงัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัตราด 
 2.ขอบเขตดา้นขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา โดยมีการรวบรวมขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ.2533 ถึง 
พ.ศ.2562 ดงันี ้
  2.1 ขอ้มลูอุตนิุยมวิทยา 
   -ปรมิาณน า้ฝน (rainfall) หนว่ย: มิลลเิมตร 
   - ความกดอากาศ (pressure) หนว่ย: เฮกโตปาสคาล 
   - อุณหภมิู (temperature) หนว่ย: องศาเซลเซียส 
   - ความชืน้สมัพทัธ ์(relative humidity) หนว่ย: เปอรเ์ซ็นต ์
   - ความเรว็ลม (wind speed) หนว่ย: น็อต 
   - ทิศทางลม (wind direct) หนว่ย: กิโลเมตร 
  2.2 ขอ้มูลค่าดชันีชีว้ดัท่ีค  านวณจากค่าอุณหภูมิท่ีผิวน า้ทะเลท่ีเปลี่ยนไปจากค่า
อุณหภมิูน า้ทะเลปกติ (Oceanic Nino Index: ONI) (NASA Official, 2019) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 เอนโซ่ (El Niño Southern Oscillation :ENSO) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ผิวน า้ทะเลในแปซิฟิกเขตศนูยส์ตูรและความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ้จึงหมายความ
รวมถึงปรากฏการณท์ัง้เอลนีโญและลานีญา (ศูนยก์ารเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร ,์ 
2546) 
 เอลนีโญ (El Niño) หมายถึง กระแสลมสินคา้ตะวนัออกอ่อนก าลงัลง กระแสลมพืน้ผิว
เปลี่ยนทิศทาง พดัจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลยีตอนเหนือไปทางตะวนัออก แลว้ยกตัว
ขึน้เหนือชายฝ่ังทวีปอเมรกิาใตเ้กิดฝนตกหนกัและแผน่ดินถลม่ในประเทศเปรูและเอกวาดอร ์อีกทัง้
กระแสลมพัดกระแสน า้อุ่นบนพืน้ผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกันบริเวณชายฝ่ังประเทศเปรู 
สง่ผลใหก้ระแสน า้เย็นใตม้หาสมุทรไม่สามารถลอยตวัขึน้มาได้ (ศูนยก์ารเรียนรูว้ิทยาศาสตรโ์ลก
และดาราศาสตร,์ 2546) 
 ลานีญา (La Niña) หมายถึง กระแสลมสินคา้ตะวนัออกมีก าลงัแรง ท าใหร้ะดบัน า้ทะเล
บริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติ ลมสินคา้ยกตวัเหนือประเทศ
อินโดนีเซีย ท าใหเ้กิดฝนตกอย่างหนัก น า้เย็นใตม้หาสมุทรยกตัวขึน้แทนท่ีกระแสน า้อุ่นพืน้ผิว
มหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกตะวันตก เป็นปรากฏการณท่ี์มีลกัษณะตรงขา้มกับเอลนีโญ  (ศูนยก์าร
เรยีนรูว้ิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร,์ 2546) 
 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Components Analysis: PCA) คือ เทคนิคท่ีมี
วตัถปุระสงคท่ี์จะน ารายละเอียดของตวัแปรท่ีมีจ านวนตวัแปรมากๆ มาไวใ้นองคป์ระกอบท่ีมีเพียง
ไม่ก่ีตวั โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดทัง้หมดจากแต่ละตวัแปร ในการวิเคราะห ์PCA จะสรา้ง
การเช่ือมรวมกบัสมการเชิงเสน้ของตวัแปร 
 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MLR) คือ การวิเคราะห์
การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม จะเป็น
การศกึษาความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในงานวิจยั

การเปล่ียนแปลงปรากฏการณเ์อนโซ่ 

ภาวะเอลนีโญ ภาวะปกติ ภาวะลานีญา 

-ขอ้มลูอตุนุิยมวทิยา ไดแ้ก่ ขอ้มลูปริมาณน า้ฝน ขอ้มลูความกดอากาศ ขอ้มลูอณุหภมูิ ขอ้มลูความชืน้

สมัพทัธ ์ขอ้มลูความเรว็ลมและขอ้มลูทิศทางลม 

ประเมนิการแปรปรวนของปรมิาณฝนเชิงเวลาและเชิงพืน้ท่ีในภาคตะวนัออก 

จากผลกระทบของปรากฏการณเ์อนโซ่ระหวา่ง พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 

แผนท่ีการแปรปรวนของปรมิาณฝนจาก

อิทธิพลของปรากฏการณเ์อนโซ่ 

 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั(Principal Component Analysis: PCA) 

วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการเกิดปรากฏการณเ์อนโซ่กบัปัจจยั

อตุนุิยมวทิยาท่ีสง่ผลตอ่การแปรปรวนของปริมาณฝนในภาคตะวนัออก 

วตัถปุระสงค ์1 

วตัถปุระสงค ์2 



 

บทที ่2  
เอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตา่งๆ  
ดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
  2.1 การเกิดฝนในประเทศไทย 
  2.2 ปรากฏการณเ์อนโซ ่(ENSO) 
  2.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) 
  2.4 การวิเคราะหค์า่สหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation) 
  2.5 การวิเคราะหก์ารถดถอยสว่นประกอบหลกั (Principal Component 
Regression: PCR) 
  2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.การเกิดฝนในประเทศไทย 
 ฝน คือ หยาดน า้ฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่ และมีน า้หนกัมากพอท่ีจะชนะแรง ตา้นอากาศ และตก
สูพ่ืน้โลกได ้โดยไม่ระเหยเป็นไอน า้เสียก่อน ขณะท่ีอยู่ใตร้ะดบัควบแน่น ซึ่งเป็นลกัษณะเป็นเม็ด
ของเหลว มี เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.5 มิลลิลิตร (ภาพประกอบ 5) เกิดจากไอน า้กลั่นตวัเป็นสายของ 
น า้แลว้รวมตวักนั มีขนาดโตจนมีน า้หนกัมากพอท่ีตกลงสูพ่ืน้โลก ยิ่งหยาดน า้มีขนาดโตเทา่ใด ก็ยิ่ง
ลงสูพ่ืน้เรว็เท่านัน้ ขนาดท่ีลมพดั ผา่นภูเขา ไอน า้ท่ีระเหยมาจากทะเลและพืน้ดิน ก็จะลอยตามลม
สงู ขึน้ไปบนฟ้าดว้ย ยิ่งลอยสงูขึน้ อากาศก็ยิ่งเย็นลง ขณะท่ีอากาศ เย็นลง ไอน า้ท่ีอยู่ในอากาศก็
จะกลั่นตวัรวมกนัเป็นหยดน า้เล็กๆ เกาะกลุม่รวมกัน เป็นเมฆลอยอยู่ในอากาศ เม่ือหยดน า้เล็กๆ 
รวมตวักนั และมีขนาดโตขึน้ ก็กลายเป็นเม็ดฝนตกกลบัมาลงสูพ่ืน้ดิน หรอืในทะเลอีกครัง้หนึ่ง การ
หมนุเวียนเช่นนี ้เรยีกวา่ วฏัจักรของน า้ (Water Cycle) (ภทัรา  ตาไว, 2563) 
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ภาพประกอบ 5 วฏัจกัรของน า้ (Water Cycle) 

 ท่ีมา Coffs Harbour City Council (2018) 
 

 ประเทศไทยไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพ้ัดปกคลุม และร่องความกด
อากาศต ่าพาดผ่านท าใหมี้ฝนตกชุก โดยจะพาดผ่านในเดือนพฤษภาคมท าใหภ้าคใตเ้กิดฤดฝูน ใน
ปลายเดือนมิถุนายน แลว้พดัขึน้ไปทางเหนือตามล าดบั โดยจะพาดผา่นบรเิวณประเทศจีนตอนใต ้
สง่ผลใหป้ระเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง เรียกว่า ฝนทิง้ช่วง ประมาณ 1 - 2 สปัดาห ์ซึ่งในบางปี
อาจทิง้ช่วงมากกว่านี ้ในภาวะปกติช่วงเดือนกรกฎาคมรอ่งความกดอากาศต ่าจะเลื่อนกลบัลงมา
ทางใตพ้ดัผ่านบรเิวณประเทศไทยท าใหมี้ฝนตกชุกต่อเน่ือง สว่นในช่วงกลางเดือนตลุาคมปริมาณ
ฝนจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยกเวน้ภาคใต้
ยงัคงมีฝนชุกต่อเน่ืองโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกจะมีปริมาณฝนนอ้ยกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 
ทั้งนี ้ฤดูฝนจะ เกิดช้าหรือ เร็วกว่าก าหนดได้ป ระมาณ  1 - 2 สัปดาห์  เน่ือ งจากมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเขา้มาปกคลมุประเทศไทยแทนท่ีมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้
 

2.1.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดฝน 
  1) ปรมิาณไอน า้ในอากาศ ท่ีมีจ านวนมากจะรวมตวักันท าใหเ้กิดเป็นเมฆ จากนัน้
ก็จะพฒันาไปเป็นหยดของไอน า้ท่ีมีน า้หนกัมากขึน้ และตกลงสูพ่ืน้ผิวโลก ยิ่งมีไอน า้มากปรมิาณ
ของน า้ฝนก็จะยิ่งมาก การตกแตล่ะครัง้ก็ตกนาน และตกไดบ้อ่ยครัง้ 
  2) อุณหภูมิของชัน้บรรยากาศ มีสว่นในการรวมตวักนัของไอน า้ และการกลั่นตวั
เป็นหยดน า้ตกลงสูผิ่วโลก อุณหภูมิท่ีสงูจะท าใหน้  า้อยู่ในสภาพไอน า้มากขึน้ อุณหภูมิท่ีลดต ่าลง
จะท าใหไ้อน า้กลั่นตัวเป็นหยดน า้แลว้รวมตัวกันเป็นเมฆ และถ้าอุณหภูมิลดต ่าลงอีก ไอน า้จะ
รวมตวัเป็นหยดน า้ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ จนตกลงสูผิ่วโลกได ้
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  3) ลมซึ่งเป็นทัง้ลมปกติและลมพายุ ลมเป็นปัจจยัในการพดัพาละอองไอน า้ใหไ้ป
รวมกนัตามบรเิวณตา่งๆ เม่ืออุณหภมิูลดลงจะตกลงมาเป็นฝน ลมท่ีเกิดตามปกติของประเทศไทย
ท่ีท าใหเ้กิดฤดฝูน คือ ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้ลมนีจ้ะพดัพาไอน า้จากมหาสมุทรอินเดียและอ่าว
ไทยเขา้สูป่ระเทศไทย ท าใหเ้กิดฝนตกเป็นช่วงฤดูฝน ลมท่ีเกิดเป็นกรณีพิเศษ คือ ลมพายุ (ลมพายุ
ไตฝุ้่ น ลมพายทุอรน์าโด ลมพายเุฮอรร์เิคน) ลมพายจุะเกิดขึน้ในมหาสมทุร มีก าลงัแรงมาก จะพดั
พาเอาไอน า้จ านวนมหาศาลเข้าสู่พืน้ดิน ไอน า้จะรวมตัวกันตกลงมาเป็นฝนจ านวนมากเป็น
ระยะเวลายาวนาน นอกจากนีย้งัมีปัจจัยจากภาพพืน้ท่ีท่ีเป็นภูเขาและป่าไม้ ภูเขาเป็นสว่นท่ีสูง
ขึน้มาจากผิวโลกจึงเป็นเหมือนก าแพงท่ีกัน้ปะทะใหไ้อน า้มารวมตวักันเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ี
ป่าไมจ้ะคายไอน า้ ท าใหอุ้ณหภูมิต ่าลงและท าใหไ้อน า้รวมตวักันเป็นหยดน า้ตกลงสูผิ่วโลก ภเูขา
และป่าไมจ้ึงเป็นบรเิวณท่ีฝนจะตกมากเป็นพิเศษเม่ือเปรยีบเทียบกบัพืน้ท่ีท่ีไม่มีภเูขาและป่าไม ้ 
 

2.1.2 กระบวนการเกิดฝนในประเทศไทย 
  การท่ีอากาศจะมีอุณหภูมิลดลงจนท าใหไ้อน า้ในอากาศกลั่นตวัเป็นเม็ดฝนไดน้ัน้ 
ในประเทศไทยมีกระบวนการท่ีท าใหอุ้ณหภูมิของอากาศลดลงนั้นแตกต่างกันออกไปตามกลไก
การเกิดฝน ดงัตอ่ไปนี ้
  1.การพาความรอ้น (convectional) คือ กระบวนการท่ีเกิดจากกลุม่อากาศรอ้น
ลอยตัวสูงขึน้จนถึงจุดไอน า้กลั่นตัวลงมาเป็นฝนในตอนเย็นและกลางคืน ลกัษณะฝนท่ีตกเป็น 
แบบฝนโปรย (rain shower) หรอืเกิดฝนตกหนกัมากเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ในขณะท่ีฝนตกอาจจะมี
พายุพดัรุนแรง มีลกูเห็บตก และฟา้คะนองรุนแรง การเกิดฝนชนิดนีจ้ะปรากฏในเดือนมีนาคมและ
เดือนเมษายน (ภาพประกอบ 6) 
 

 

ภาพประกอบ 6 การพาความรอ้น (convectional ) 
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  2.การปะทะภูเขา (orographic) คือ กระบวนการท่ีเกิดจากลมท่ีมีความชืน้พดัไป
ปะทะภูเขา โดยเฉพาะลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ลมนีจ้ะถูกยกตัวใหสู้งขึน้และอุณหภูมิจะลด
ต ่าลงจนถึงจุดท่ีไอน า้กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน เกิดฝนตกมากและตกบ่อยครัง้ จะเริ่มตกตั้งแต่
สปัดาหท่ี์ 2 ของเดือนพฤษภาคมและสิน้สดุ ในสปัดาหท่ี์ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ตามปกติมัก
ในช่วงตอนบา่ยหรอืตอนกลางคืน (ภาพประกอบ 7) 

 

ภาพประกอบ 7 การปะทะภเูขา (orographic) 

  3.พายหุมนุ (cyclonic) ประเทศไทยตัง้อยูใ่นทางผา่นของพายหุมนุซึ่งก่อตวัขึน้ใน
ทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกเข้าสู่ชายฝ่ังทะเล เวียดนาม เลยเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พายุท่ีพัดเขา้มาในประเทศไทยมักจะอ่อนก าลงัลงเป็น
ดีเปรสชั่นหรอืหางพายุ นอกจากนีฝ้นพายหุมนุยงัเกิด จากการ ปะทะของอากาศหลายกระแส ซึ่ง
พดัมาจากทิศทางต่าง ๆ เช่น ประเทศจีนตอนใต ้ฝนชนิดนีจ้ะพบในเดือนมิถนุายนถึงเดือนตุลาคม 
(ภาพประกอบ 8) 

 

ภาพประกอบ 8 พายหุมนุ (cyclonic ) 

 ท่ีมา : NASA Official (2004) 
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  4.แนวปะทะอากาศ (frontal) เป็นกระบวนการเกิดฝนท่ีเกิดจากมวลอากาศรอ้น
และอากาศเย็นมาปะทะกัน อากาศเย็นจะหนุนอากาศรอ้นลอยตวัขึน้บน อุณหภูมิของอากาศจะ
ลดลงจนกลั่นตวัตกลงเป็นฝน ฝนชนิดนีจ้ะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และช่วง
เดือนกมุภาพนัธถ์ึงเดือนเมษายน (ภาพประกอบ 9) 
 

 

ภาพประกอบ 9 แนวปะทะอากาศ (frontal) 

 

2.2 ปรากฏการณเ์อนโซ่ (ENSO) 
2.2.1 การเกิดปรากฏการณเ์อนโซ่ 

  เอนโซ่ (El Niño Southern Oscillation: ENSO) เป็นปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิผิว
น า้ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศนูยส์ตูรและความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใตมี้ความ
แปรปรวนไป ท าให้สภาพอากาศเกิดภาวะรอ้น (warm phase) และ ภาวะเย็น (cool phase) 
เรยีกว่า ปรากฏการณเ์อลนีโญ และปรากฏการณล์านีญา (ภาพประกอบ 10) โดยท่ีปรากฏการณ์
เอลนีโญ คือ อุณหภูมิผิวน า้ทะเลบรเิวณตอนกลางและตะวนัออกของแปซิฟิกเขตศูนยส์ตูรอุ่นขึน้
ผิดปกติ และปรากฏการณ์ลานีญา คือ อุณหภูมิผิวน า้ทะเลบริเวณตอนกลางและตะวนัออกของ
แปซิฟิกเขตศูนยส์ูตรเย็นกว่าปกติ ท าใหเ้กิดสภาพแหง้แลง้และสภาพฝนตกหนัก สลบักันไปมา
ระหวา่งฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของมหาสมทุรแปซิฟิก 
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ภาพประกอบ 10 อณุหภมิูผิวน า้ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตรอ้น 

 ท่ีมา : กรมอุตนิุยมวิทยา. (2546ก) 
 

  ภาวะปกติบรเิวณเสน้ศูนยส์ตูรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ลมคา้ตะวนัออกเฉียงใต้
จะพัดพากระแสน า้อุ่นจากมหาสมุทรแปซิกไปทางตะวันตก นั่นคือ บริเวณตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงประเทศไทย ท าใหบ้ริเวณตะวันออกเฉียงใตแ้ละประเทศไทย มีฝนตกตามฤดูกาลและมี
ความชุ่มชืน้ สว่นฝ่ังตะวนัออก จะมีอากาศหนาวเย็นตามฤดูกาล แตบ่างครัง้เม่ือลมคา้อ่อนก าลงั
แรงลงแทนท่ีปลายทางจะเป็นฝ่ังมหาสมุทรตะวันตก กลบัมุ่งหนา้สู่ตะวนัออกแทน ท าใหก้ระแส
น า้อุ่นไป กองรวมกันอยู่กลางมหาสมุทร ค่อนมาทางฝ่ังตะวนัตก ส่งผลใหบ้ริเวณฝ่ังตะวันตกมี
ปรมิาณฝนตกนอ้ยและแหง้แลง้ และฝ่ังตะวันออกมีปรมิาณฝนตกชุกกวา่ปกติ เรยีกปรากฏการณ์
นีว้่า เอลนีโญ ในทางตรงกันขา้มเม่ือลมคา้พัดแรงกว่าปกติ ท าใหก้ระแสน า้อุ่นท่ีพัดมาจากฝ่ัง
ตะวนัออก ไปกองรวมกันทางฝ่ังตะวนัตกเป็นจ านวนมาก สง่ผลใหบ้รเิวณฝ่ังตะวนัตก เกิดฝนตก
ชุกกว่าปกติ และฝ่ังตะวนัออก มีปริมาณฝนตกนอ้ยและแหง้แลง้ เรยีกปรากฏการณนี์ว้่า ลานีญา 
จากความสมัพนัธ์กนัเช่นนี ้จึงมกักลา่วถึงความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใตด้ว้ย และรวม
เรยีกวา่เอนโซ ่(Nicholls, 1987) 
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  ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation: SO) 
หมายถึง การท่ีบรเิวณความกดอากาศท่ีระดบัน า้ทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิกใต ้มีความสมัพนัธเ์ป็น
สว่นกลบัของบริเวณความกดอากาศท่ีระดบัน า้ทะเลในมหาสมุทรอินเดีย กลา่วคือ เม่ือความกด
อากาศบรเิวณมหาสมุทรแปซิฟิกใตมี้คา่สงู ความกดอากาศบรเิวณมหาสมุทรอินเดียจากแอฟรกิา
ถึงออสเตรเลียมกัจะมีคา่ต ่าและในทางกลบักนัก็เช่นเดียวกนั Quinn.et.al. (1978) แสดงใหเ้ห็นว่า
ความผนัแปรนีเ้กิดจากการแลกเปลี่ยนอากาศระหวา่งความกดอากาศสงูกึ่งเขตรอ้นในแปซิฟิกใต ้
และความกดอากาศต ่าแถบศูนย์สูตรบริเวณประเทศอินโดนีเซีย กล่าวโดยสรุป จะเกิดการ
หมนุเวียนของอากาศจากบรเิวณท่ีมีความกดอากาศสงูไปยงับรเิวณท่ีมีความกดอากาศต ่าระหวา่ง
มหาสมทุรทัง้สอง อุณหภูมิผิวน า้ทะเลท่ีสงูขึน้ผิดปกติ (เช่น ปรากฏการณเ์อลนีโญ) จะเกิดขึน้โดย
เฉลี่ยประมาณ 2 ครัง้ในทุกๆ 10ปี แมว้่าช่วงห่างระหว่างการเกิดแต่ละครัง้จะไม่สม ่าเสมอก็ตาม 
การอุ่นขึน้ของน า้ทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวนัออก กับน า้ทะเลท่ีเย็นลงบรเิวณใกลท้วีปออสเตรเลีย 
จะกินเวลาประมาณ 12 เดือน โดยมักจะเริ่มประมาณช่วงตน้ของปีและสิน้สดุประมาณตน้ปีถดัไป 
สว่นในปีก่อนและหลงัการเกิดเอลนีโญมักจะเป็นปีท่ีผิวน า้ทะเลในแปซิฟิกตะวนัออกบรเิวณเสน้
ศนูยส์ตูรมีอุณหภมิูท่ีเย็น (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2546ก) 
 

2.2.1.1 ปรากฏการณเ์อลนีโญ (El Niño) 
ภาวะปกติ (ภาพประกอบ 11) ลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุม

เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตรอ้นในซีกโลกใต ้จะพัดพาน า้อุ่นจากทางตะวันออกมหาสมุทรไป
รวมตวัอยู่ทางตะวนัตก (ดา้นเอเชีย ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย) บริเวณตะวนัตกของมหาสมุทร
แปซิฟิกเขตรอ้นจึงมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศกลั่นตัวเป็นเมฆฝนมากขึน้ ส่วนทาง
แปซิฟิกตะวนัออก (ประเทศเอกวาดอร ์ชิลี และแปรู) จะมีการไหลของน า้เย็นระดบัลา่งไปสูผิ่วน า้ 
(upwelling) ท าใหอุ้ณหภมิูผิวน า้ตา่งกนั และสง่ผลใหบ้รเิวณแถบแปซิฟิกตะวนัออก เกิดภาวะแหง้
แลง้ (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2546ข) 

ส าหรบัในช่วงเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ (ภาพประกอบ 12) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณก์ารเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของกระแสน า้อุ่นฝ่ังตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
(ตามแนวชายฝ่ังตะวนัตก ของทวีปอเมริกาใต)้ ท าใหน้  า้ทะเลบริเวณตอนกลางและชายฝ่ังดา้น
ตะวนัออกของมหาสมทุร แปซิฟิกอุ่นขึน้ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศใน
บรเิวณมหาสมุทร แปซิฟิกฝ่ังตะวนัตก (ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนและออสเตรเลีย) กับ
ความกดอากาศ ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝ่ังตะวนัออก (ประเทศเอกวาดอร ์เปรู และชิลี) ซึ่ง
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ปกติแลว้ความกดอากาศฝ่ังตะวนัออกจะสงูกว่าฝ่ังตะวนัตก แต่ในปีท่ีเกิดปรากฏการณเ์อลนีโญ 
ความกดอากาศฝ่ังตะวนัตกจะสูงกว่าฝ่ังตะวนัออก เน่ืองจากการอ่อนก าลงัของลมคา้ท าใหเ้กิด 
คลื่นใตน้  า้พดัพาเอามวลน า้อุ่นท่ีสะสมในฝ่ังตะวนัตกเขา้ไปแทนท่ีน า้เย็น ในฝ่ังตะวนัออก ท าใหผิ้ว
น า้บรเิวณแปซิฟิกตะวนัออกอุ่นขึน้ จึงเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศต ่า สง่ผลใหมี้ปรมิาณฝนตก
เพิ่มมากขึน้ ขณะท่ีแปซิฟิกฝ่ังตะวนัตกเกิดความแหง้แลง้ (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2546ข) 

 

 

ภาพประกอบ 11 การหมนุเวียนของน า้ทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิกในสภาวะปกติ 

ท่ีมา :กรมอุตนิุยมวิทยา (2546ข) 

 

ภาพประกอบ 12 การหมนุเวียนของน า้ทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิกในภาวะเอลนีโญ 

ท่ีมา : กรมอุตนิุยมวิทยา (2546ข) 
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ระดับความรุนแรงขนาดของเอลนีโญถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
1.ระดับอ่อนมาก  2.ระดับอ่อน  3.ระดับปานกลาง  4.ระดับรุนแรง  5.ระดับรุนแรงมาก ทั้งนี ้
ผลกระทบที่เกิดขึน้บนพืน้ทวีปจะมีเพียง 3 ระดบั (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2546ก) ดงันี ้

1) ระดบัปานกลาง อุณหภมิูผิวน า้ทะเลบรเิวณชายฝ่ังแถบตะวนัออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตซีกโลกใต ้ช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาวจะสูงกว่าปกติประมาณ 2 – 3 องศา
เซลเซียส หรอืปรมิาณฝนมากกว่าปกติ และมีน า้ทว่มตามบริเวณชายฝ่ังทวีปอเมรกิาใตเ้กิดความ
เสยีหายอยูใ่นระดบัต ่า 

2) ระดบัรุนแรง อุณหภูมิผิวน า้ทะเลบริเวณชายฝ่ังดา้นตะวนัออกของ
มหาสมทุรแปซิฟิกเขตซีกโลกใตใ้นช่วงฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้ว่งสงูกวา่ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส 
และคงระดบัต่อไปอีกเป็นเวลาหลายเดือน หรอืปรมิาณฝนสงูกวา่ปกติมาก มีน า้ท่วมตามบรเิวณ
ชายฝ่ังอเมรกิาใตเ้กิดความเสยีหายตอ่พืชผลของเกษตรกร 

3) ระดับรุนแรงมาก โดยในช่วงฤดูรอ้นและฤดูใบไม้รว่งอุณหภูมิผิวน า้
ทะเลบริเวณชายฝ่ังด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตซีกโลกใต้สูงมากกว่า 7 องศา
เซลเซียส ท าใหเ้กิดน า้ทว่มและความเสยีหายอยา่งหนกั ในประเทศแถบชายฝ่ังในทวีปอเมริกาใต้
ไดแ้ก่ เปรู ชิล ีอารเ์จนตินา เป็นตน้ 

นอกจากนีย้งัมีปัจจัยอ่ืนท่ีท าใหข้นาดของเอลนีโญเปลี่ยนแปลงไป ไดแ้ก่ 
ขนาดพืน้ท่ีครอบคลุมของแอ่งน า้อุ่น (warm pool) ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณ
พืน้ผิวมหาสมุทรซึ่งปกคลุมดว้ยแอ่งน า้อุ่นท่ีผิดปกติหรือมีระดับความลึกมาก และครอบคลุม
บรเิวณกวา้งมากปรากฏการณเ์อลนีโญท่ีเกิดขึน้จะยิ่งทวีความรุนแรง เพราะมีความรอ้นสะสมมาก
ในมหาสมุทรซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศของอเมริกาใต ้ถ้ากรณีเอลนีโญมีระดับรุนแรงบริเวณท่ีมี
น า้อุ่นผิดปกติจะแผ่กวา้งปกคลมุทั่วทัง้ตอนกลางและตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์
สตูร แตถ่า้เอลนีโญระดบัอ่อนบรเิวณน า้อุ่นมกัจะอยูแ่ถบชายฝ่ังตะวนัตกของอเมรกิาใต ้

2.2.1.2 ปรากฏการณล์านีญา (La Niña)  
ภาวะปกติ (ภาพประกอบ 11) ลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงใตใ้นมหาสมุทร

แปซิฟิกเขตรอ้นหรอืแปซิฟิกเขตศนูยส์ตูรจะพดัพาน า้อุ่นจากทางตะวนัออกของมหาสมทุรไปสะสม
อยูท่างตะวนัตก ซึ่งท าใหมี้การก่อตวัของเมฆและฝนบรเิวณดา้นตะวนัตกของแปซิฟิกเขตรอ้น สว่น
แปซิฟิกตะวนัออกหรอืบรเิวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอรแ์ละเปรู มีการไหลขึน้ของน า้เย็นระดบัลา่ง
ขึน้ไปยงัผิวน า้ ซึ่งท าใหบ้ริเวณดงักลา่วแหง้แลง้ สถานการณเ์ช่นนีเ้ป็นลกัษณะปกติเราจึงเรียกว่า 
ภาวะปกติ หรือภาวะท่ีไม่ใช่เอลนีโญ แต่มีบางครัง้ท่ีสถานการณ์เช่นนีถู้กมองว่าเป็นไดท้ัง้ภาวะ
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ปกติ และลานีญา อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารูปแบบของภาวะลานีญาจะเห็นไดว้า่ปรากฏการณ ์
(ภาพประกอบ 13) ภาวะลานีญามีความผิดปกติภาวะปกติ เช่น กรณีลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตพ้ดั
ปกคลมุเหนือแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเขตรอ้นสง่ผลใหมี้ก าลงัแรงมากกว่าปกติ และสามารถพดัพา
ผิวน า้ทะเลท่ีอุ่นจากแถบตะวันออกไปสะสมอยู่ทางแถบตะวันตกมากยิ่งขึน้ ท าใหบ้ริเวณแถบ
แปซิฟิกตะวนัตก รวมทัง้บรเิวณแถบตะวนัออกและแถบตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชีย มีอุณหภมิูผิว
น า้ทะเลสงูกวา่ทางตะวนัออกอยู่แลว้ยิ่งมีอุณหภูมิน า้ทะเลสงูขึน้ไปอีก อุณหภมิูผิวน า้ทะเลท่ีสงูขึน้
ส่งผลให้อากาศเหนือบริเวณดังกล่าว มีการลอยตัวขึน้และกลั่นตัวเป็น เมฆและฝน ส่วนแถบ
แปซิฟิกตะวนัออกนอกฝ่ังประเทศเปรูและเอกวาดอรน์ัน้ การไหลขึน้ของน า้เย็นระดบัลา่งไปสูผิ่วน า้ 
(upwelling) จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและรุนแรง อุณหภูมิท่ีผิวน า้ทะเลจึงลดลงต ่ากว่าปกติ เช่น 
ลานีญาท่ีเกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2531-2532 อุณหภมิูผิวน า้ทะเลบรเิวณดงักลา่วต ่ากวา่ปกติประมาณ 4 
องศาเซลเซียส (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2546ก) 

 
 

 
ภาพประกอบ 13 การหมนุเวียนของน า้ทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิกในภาวะลานีญา 

 ท่ีมา :: กรมอุตนิุยมวิทยา.(2546ก) 
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2.2.2 วงจรชีวิตของเอนโซ่ 
  วงจรชีวิตของเอนโซแ่บง่เป็น 4 ระยะ คือ ระยะบอกเหตุ ระยะเริ่มตน้ ระยะเติบโต 
และระยะสลายตวั Rasmusson and Carpenter (1982)  
  ระยะบอกเหต ุ
  บริเวณแถบเสน้ศูนยส์ูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก จะมีลมคา้ก าลงัแรง
พัดจากทางดา้นตะวนัตกของชายฝ่ังทวีปอเมริกาใตไ้ปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเอากระแส
น า้อุ่นบนพืน้ผิวมหาสมุทรแปซิฟิกท าใหน้  า้ทะเลมีปริมาณท่ีสงูขึน้ ขณะท่ีชายฝ่ังของทวีปอเมริกา
ใตจ้ะเกิดกระแสน า้เย็นใตม้หาสมทุรไหลเขา้มาแทนท่ีกระแสน า้อุ่น 
  ระยะเริ่มตน้ 
  หลังจากลมค้ามีก าลังอ่อนลง ท าให้กระแสลมเปลี่ยนทิศโดยพัดจากประเทศ
อินโดนีเซียไปยงัชายฝ่ังทวีปอเมริกาใต ้ซึ่งเป็นทิศทางตรงกนัขา้มกบัการไหลเวียนในภาวะปกติ ท า
ใหท้างภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศออสเตรเลียเกิดภยัแลง้ เรยีกว่า เอลนีโญ สว่น
ปรากฏการณ์ท่ีตรงขา้มกัน แต่มีลกัษณะไหลเวียนภาวะปกติ และมีความรุนแรงกว่า เน่ืองจาก
กระแสลมสนิคา้ท่ีพดัไปทางทิศตะวนัออกมีก าลงัแรงกวา่ปกติ ท าใหแ้ถบอินโดนีเซียและประเทศ
ออสเตรเลยีมีระดบัน า้ทะเลและปรมิาณฝนสงู ทางตอนเหนือของทวีปอเมรกิาใต ้เรยีกวา่ ลานีญา 
  ระยะเติบโต 
  ความแปรปรวนของกระแสลมและการไหลเวียนของน า้ท่ีผันผวนจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอยา่งรุนแรง เช่น เกิดพายุ น า้ท่วม ภยัแลง้ ไฟป่า จากสถิติ
การเกิดปรากฏการณเ์อลนีโญและลานีญา จะเกิดขึน้ในทกุๆ 2 ปี โดยเอลนีโญ  
  ระยะสลายตวั 
  บริเวณดา้นตะวนัตกของเสน้สมมติุท่ีลากผ่านแบ่งโลกออกเป็น 2 ซีก คือ ซีกโลก
ตะวันออกและซีกโลกตะวนัตกมีก าลงัลมอ่อนตัวลง และอุณหภูมิผิวน า้ทะเลเริ่มสูงขึน้ บริเวณ
ชายฝ่ังอเมริกาใตจ้ะมีน า้อุ่นมาอีกครัง้หนึ่ง อุณหภูมิผิวน า้ทะเลจะลดลงอย่างรวดเร็วและต ่ากว่า
ปกติ ระดบัชัน้ผิวน า้และชัน้น า้ลกึจะมีอุณหภมิูเกือบคงท่ี ภาวะปกติจะกลบัคืนสูท่ัง้มหาสมุทรอีก
ครัง้ และรูปแบบของฝนจะกลบัสูภ่าวะปกติ 
 

2.2.3 เอนโซ่และความสัมพันธกั์บภูมิอากาศในพืน้ที่ห่างไกล (ENSO and Climate 
Teleconnection) 
  ปรากฏการณ์เอนโซ่นอกจากจะเกิดขึน้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยส์ูตร ยังมี
ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับความผิดปกติของภูมิอากาศในพืน้ท่ีซึ่งอยู่ห่างไกลบนพืน้แผ่นดินอีก
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ดว้ย เช่น ความแหง้แลง้ทางตอนใต้ของแอฟริกา และพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติก 
ดังภาพประกอบ 14 การกระจายตัวของผลกระทบเอลนีโญ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ เป็นช่วงฤดหูนาวของประเทศไทย บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
จะมีความแหง้แลง้ แต่ในขณะเดียวกันดังภาพประกอบ 15 การกระจายตัวผลกระทบลานีญา 
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ บรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้จะมี
ฝนตกมากกว่าปกติ ส่วนช่วงเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทย
สง่ผลใหจ้ะไดร้บัปรมิาณฝนท่ีตกชุกกวา่ปกติ (กรมอุตนิุยมวิทยา, 2546ก) 
 
 

 
ภาพประกอบ 14 แผนท่ีการกระจายตวัของผลกระทบเอลนีโญ 

 ท่ีมา: : กรมอุตนิุยมวิทยา (2546ก)  
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ภาพประกอบ 15 แผนท่ีการกระจายตวัผลกระทบลานีญา 

 ท่ีมา: : กรมอุตนิุยมวิทยา (2546ก) 
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2.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) 
 การวิ เคราะห์องค์ประกอบหลักคือ  วิธี ท่ี ใช้วิ เคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร เพื่ อหา
ความสมัพนัธข์องตวัแปรเหลา่นัน้สง่ผลท าใหเ้กิดการลดขนาด Matrix ท่ีมีความซบัซอ้นเล็กลงงา่ย
ต่อการอธิบาย น ามาประยุกตล์ดขนาดของคุณลกัษณะ (features) ให้มีขนาดเล็กลง โดยการ
อธิบายเมตริกซส์หสมัพันธ์ (correlation matrix) ใหง้่ายขึน้ ด้วยการอธิบายในรูปของตัวแปรท่ี
ลดลง (เน่ืองจากเมตรกิซท่ี์ซบัซอ้นถูกท าใหง้า่ยขึน้โดยการลดตวัจ านวนแปรในเมตริกซ)์ จากนัน้ 
Spearman ไดใ้หพ้ืน้ฐานการค านวณอยา่งงา่ยไวเ้ม่ือ ค.ศ.1904 ใชก้ารค านวณโดยคอมพิวเตอรท่ี์
มีประสิทธิภาพมากและหลายวิธีการของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ PCA จะท าการสรา้งตวัแปรท่ี
เรียกว่า องค์ประกอบ (component) โดยแต่ละองค์ประกอบจะไม่ มีความสัมพันธ์กันเลย 
องคป์ระกอบตวัแรกจะมีค่าท่ีอธิบายความแปรปรวน (variance) สูงท่ีสุด ซึ่งจะอธิบายขอ้มูลได้
มากท่ีสดุ และตวัถดัๆ ไปก็จะมีคา่ท่ีอธิบายความแปรปรวนลดลงตามล าดบั จ านวนองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมท่ีถกูเลอืกมาใชจ้ะครอบคลมุคา่ท่ีอธิบายความแปรปรวนสะสมประมาณ รอ้ยละ 80–90 
 จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ คือ ความท่ีสามารถประมาณการ 
(estimate) เมตริกซ์สหสัมพันธ์และสามารถหาสมการลักษณะเมตริกซ์สหสัมพันธ์ ( the 
characteristic equation of the matrix) 2 กลุม่คา่ คือ 
  1. ไอเกนเวคเตอร์ (the characteristic vactors of the matrix: latent actors: 
eigenvactors) ใชส้ญัลกัษณ ์V1, V2, V3,…ตามล าดบั ซึ่งเป็นคอลมันห์รอืแถวของน า้หนกัของแต่
ละตัวแปรในเมตริกซถ์้ามี 6 ตัวแปรก็จะมีค่าน า้หนัก 6 ค่า (elements) ในแต่ละเวคเตอรแ์ละมี
จ านวน 6 เวคเตอร ์(V1, V2, V3,…) และค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ท่ีสอดคลอ้ง 
(corresponding) กบัองคป์ระกอบต่างๆ คือ V1, V2, V3,…จะไดม้าจากแตล่ะคา่ของเวคเตอรค์ูณ
ดว้ยรากที่สองของคา่ไอเกน (eigenvalue) ขององคป์ระกอบนัน้ 
  2. ค่าไอเกน (the characteristic roots: latent roots: eigenvalues) คือ ผลรวม
ก าลงัสองของค่าน า้หนักองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบ ซึ่งจะเป็นค่าท่ีบอกสดัส่วนของความ
แปรปรวนท่ีอธิบายโดยองคป์ระกอบนัน้ องคป์ระกอบใดมีคา่สงูองคป์ระกอบนัน้ก็อธิบายไดม้าก 
  ในปัจจุบันนิยมใช ้Principal Component Analysis: (PCA) วิเคราะหข์อ้มูลท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยหลายตัวแปรได้อย่างรวดเร็วและมีสิทธิภาพมากขึน้ โดยแต่ละ
องคป์ระกอบสามารถค านวณ ไดด้ว้ยสมการตอ่ไปนี ้(Phiphat, 2018) 
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     Y=WX 
   โดยท่ี  Y คือ Matrix ของ component ขนาด p x 1 
    W คือ Matrix คา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร x ขนาด p x p 
    X คือ Matrix  ของตวัแปรตัง้ตน้ ขนาด p x 1 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 16  องคป์ระกอบหลกัท่ีวิเคราะหจ์ากวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis: PCA) 

 ท่ีมา:Phiphat (2018)  
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2.4 การวิเคราะหค์่าสหสัมพันธเ์พียรสั์น (Pearson Product Moment Correlation) 
 การวิเคราะหค์่าสหสมัพนัธ์เพียรส์นัเป็นการวิเคราะหเ์พื่อหาความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปร 
2 ตวัแปร วา่มีความสมัพนัธก์นั (ยทุธ ไกยวรรณ, 2559) 
 ความสมัพันธ์ของตวัแปร 2 ตวั X และ Y อาจจะมีความสมัพันธ์อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ความสมัพนัธท่ี์มีลกัษณะแนวโนม้ เป็นเสน้ตรง หรอืเสน้โคง้พาราโบลา หรอืแบบอ่ืนๆ ก็ไดแ้ตใ่นท่ีนี ้
จะกลา่วถึงเฉพาะความสมัพนัธท่ี์มีลกัษณะแนวโนม้ เป็นเสน้ตรง ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 
 1. ความสมัพนัธ์เชิงบวก (positive correlation) เป็นความสมัพนัธ ์ท่ีเรียกว่า แปรผนัตาม
กนักลา่วคือ ถา้ X มีคา่มากขึน้ คา่ของ Y ก็จะมีแนวโนม้ มากขึน้ดว้ยแตถ่า้ X มีคา่นอ้ยลงคา่ของ Y 
ก็จะมีแนวโนม้นอ้ยลงดว้ย (ภาพประกอบ 17)  

 

ภาพประกอบ 17 ความสมัพนัธเ์ชิงบวก (positive Correlation) 

 2. ความสมัพนัธ์เชิงลบ (negative correlation) เป็นความสมัพนัธ์ ท่ีเรยีกว่า แปรผนักลบั 
กัน หรือ แปรผกผนักัน กลา่วคือ ถา้ X มีค่ามากขึน้ ค่าของ Y ก็จะมีแนวโนม้ลดลง แต่ถา้ X มีค่า
นอ้ยลงคา่ของ Y ก็จะมีแนวโนม้ เพิ่มขึน้ดว้ย (ภาพประกอบ 18) 
 

 

ภาพประกอบ 18 ความสมัพนัธเ์ชิงลบ (negative correlation) 
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 การพิจารณาความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงของ X และ Y วา่ มีความสมัพนัธ์มากนอ้ยเพียงใด
สามารถค านวณความสมัพนัธน์ัน้ออกมาเป็นคา่ของตวัเลข ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงวิธีการของเพียรส์นั ท่ี
เรยีกว่า สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (correlation coefficient) ซึ่งมีสตูรในการค านวณคือ ถา้สมมุติให ้
r แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธข์องขอ้มลูตวัแปรคู ่X และ Y ดงันัน้จะไดว้า่ 
 

(1) 
โดยสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) จะมีคา่อยูร่ะหวา่ง -1 ถึง 1 
ถา้ r = 1 หมายความวา่ ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกแบบตามกนัโดยสมบูรณ ์
ถา้ r = 0 หมายความวา่ ตวัแปร X และ Y ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง 
ถา้ r = -1 หมายความวา่ ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธเ์ชิงลบกนัโดยสมบูรณ ์
 

2.5 การวิเคราะหก์ารถดถอยส่วนประกอบหลัก (Principal Component Regression: PCR)  
 การวิเคราะหก์ารถดถอยส่วนประกอบหลัก เป็นตัวชี ้วัดประสิทธิภาพถูกน ามาใช้เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ
เพื่อก าหนดวิธีท่ีเหมาะสมในการแทนคา่ 

2.5.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลัก (Principal Components Analysis: PCA)  
  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัส่วนใหญ่จะใช้ส  าหรบัการลดขนาดหลายมิติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเสน้ตรงหลายเสน้ การถดถอยท่ีสรา้งตวัแปรใหม่ท่ีเรยีกวา่องคป์ระกอบหลกั (PC) โดย 
PC ตวัแรกจะมีค่าแปรปรวน (variance) สงูท่ีสดุ ซึ่งจะอธิบายขอ้มลูไดม้ากท่ีสดุ และตวัถดัๆ ไปก็
จะมีแปรปรวนลดลงตามล าดบั จ านวนองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมท่ีถกูเลือกมาเป็นแบบจ าลองการ
ถดถอยเพื่อใหเ้กิดการค านวณท่ีงา่ยขึน้และมีเสถียรภาพมากขึน้ 

2.5.2 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MLR)  
  การวิเคราะหก์ารถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชศ้ึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระ(independent variable) กับตัวแปรตาม (dependent variable) จะเป็นการศึกษา



 25 
 
ความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรง (linearity) ถ้าตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัว 
เรยีกวา่ การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหคุณู 
  จากงานวิจัย UlSaufie et al. (2011) ไดท้  าการศึกษา การปรบัปรุงตวัแบบการ
ถดถอยเชิงเสน้พหุคูณโดยใช้องค์ประกอบหลัก เพื่อท านายความเข้มข้น PM10 โดยใช้การ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั เพื่อก าหนดวิธีท่ีเหมาะสมในการแทนคา่ ดงัภาพประกอบ 19 มีตวัแปร
ท่ีตอ้งการศกึษา จ านวน 8 ตวัแปร เม่ือน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั จึงสามารถจดักลุม่ตวัแปร
ท่ีมีความส าคัญคลา้ยกันในอยู่กลุ่มเดียวได ้ทัง้นีส้ามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม จากนัน้น ามา
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อให้ได้สมการท่ีค านวณความเข้มข้น PM10 ได้อย่างแม่นย า  
ดงัสมการตอ่ไปนี ้
  PM10 = 94.530+ 0.784 PM10,t1 + 0.255ws + 0.095RH + 953.659NO2 + 
2.8T + 11.012CO + 502.532SO2 

  

ภาพประกอบ 19 การถดถอยสว่นประกอบหลกั (Principal Component Regression: PCR) 

 ท่ีมา :  UlSaufie A.Z (2011) 
 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 Susilo et al. (2013) พบว่า ผลของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อลักษณะปริมาณน า้ฝนใน
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างพ.ศ. 2521 - 2551 มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์เอนโซ่กับ
แนวโนม้ปรมิาณน า้ฝนโดยช่วงเอลนีโญตอ่ปรมิาณน า้ฝนในฤดแูลง้จะเพิ่มขึน้ทกุปี  
 Sriwicha.et al. (2016) ได้ศึกษา ผลกระทบของเอนโซ่ต่อปริมาณน ้าฝนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในช่วงปี ค.ศ.1953 ถึง ค.ศ.2014 โดยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
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ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยระหว่างลุ่มน า้ใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักร่วมกับสมการพหุคูณ  (Principal Component Regression; PCR)  สรุปว่า 
ปรากฏการณเ์อนโซ่และปรากฏการณอิ์นเดียนโอเชียนไดโพลสง่ผลกระทบต่อปริมาณน า้ฝน โดย
พืน้ท่ีท่ีไดส้ง่ผลกระทบต่อปริมาณน า้ฝนสงูสดุอยู่ในพืน้ท่ีลุม่แม่น า้โขง อีกทัง้ประเทศไทยจะไดร้บั
อิทธิพลจากความแตกต่างของสภาพอากาศจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกฝ่ัง
ตะวันตก คือ ปริมาณฝนรวมรายปีจะลดลงในปีท่ีเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ และเพิ่มขึน้ในปี
ลานีญา  
 ปริญ หล่อพิทยากร (2559) ไดศ้ึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวน า้ทะเลบริเวณ
อ่าวไทยตอนในกับปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยในภาวะ เอนโซ ่
ในช่วงปี ค.ศ.2002 ถึง ค.ศ.2013 โดยใช้ขอ้มูลอุณหภูมิผิวน า้ทะเลบริเวณอ่าวไทย และขอ้มูล
ปรมิาณน า้ฝน วิเคราะหท์างสถิติโดยใชว้ิธี Pearson correlation สรุปวา่ ในช่วงภาวะเอลนีโญเฟส 
1 เป็นภาวะเอลนีโญท่ีรุนแรงกว่าเฟส 2 ส  าหรบัภาวะปกติเฟสท่ี 1 และ 2 ไม่มีนยัส  าคญัทางสถิติ
ทกุสถานี โดยท่ีภาวะลานีญาเฟส 1 เป็นภาวะลานีญาท่ีอ่อนกวา่ลานีญาเฟส 2 โดยท่ีอิทธิพลของ
อุณหภูมิผิวน า้ทะเลบรเิวณอ่าวไทยตอนในไม่มีผลในสภาวะปกติ ในปีถัดมา ไดมี้การศึกษาเพิ่ม 
อิทธิพลของเอนโซ่ต่อปรมิาณฝนในภาคตะวนัออก ในช่วงปีเอลนีโญมีปริมาณฝนนอ้ยกว่าปีปกติ 
และในปีลานีญามีปรมิาณฝนมากกว่าปีปกติ เม่ือน าคา่เฉลี่ยปรมิาณฝนตลอดทกุสถานีในปีเอลนี
โญเทียบกบัปรมิาณฝนเฉลี่ยตลอดทกุสถานีในปีปกติ พบวา่ ตลอดทัง้ปีปรมิาณฝนเฉลี่ยในปีเอลนี
โญนอ้ยกวา่ปีปกติอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติและปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทุกสถานีในช่วงปีลานีญา
เทียบกับปรมิาณฝนเฉลี่ยตลอดทุกสถานีในปีปกติ พบวา่ ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทัง้ปีในปีลานีญา
มากกวา่ปรมิาณฝนเฉลี่ยตลอดทัง้ปีในปกติ อยา่งไม่มีนยัส  าคญัทางสถิต  
 Kirtphaiboon et al (2014) ไดศ้ึกษา ความแปรปรวนของปริมาณน า้ฝนในประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกับเอนโซ่ ในการวิเคราะหเ์ก่ียวกับปริมาณน า้ฝนทั่วประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ.1971 ถึง 
ค.ศ.2010 ความแปรปรวนทัง้หมดมีรูปแบบเชิงพืน้ท่ี ประเทศไทยเกือบทัง้หมดมีปริมาณน า้ฝน
มากกวา่ปกติและมีปรมิาณน า้ฝนนอ้ยกวา่ปกติเกือบทุกพืน้ท่ี ขอ้ยกเวน้ส  าหรบัทางใตท่ี้ละติจูดต ่า
กวา่ 9 องศาเหนือ อีกทัง้ในการศกึษาการเช่ือมพืน้ท่ีท่ีหา่งไกลกนัออกไปปรมิาณน า้ฝนของประเทศ
ไทยกับปรากฏการณเ์อนโซ่ พบว่าความแตกต่างระหว่าง ความผิดปกติของฝนในภาวะลานีญา
และภาวะเอลนีโญสงูขึน้ตามช่วงเวลาปรากฏการณเ์อนโซ ่ 
 Vu .et al. (2015) ไดศ้ึกษา ผลกระทบของเอนโซ่ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีเวียดนามตอนกลาง 
พบว่า เอลนีโญช่วงฤดูใบไม้รว่งปริมาณน า้ฝนในเวียดนามกลางลดลงประมาณ 10% ถึง 30% 
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ในช่วงปีภาวะเอลนีโญท่ีอ่อนก าลังของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของเสน้ศูนย์สูตรข้าม
มหาสมุทรอินเดีย ในทางตรงกันขา้มในช่วงลานีญามรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความรุนแรงและ
ความผิดปกติของลมไซโคลนก่อตวัขึน้เหนือทะเลตะวนัออก. เป็นผลใหมี้ความชืน้เพิ่มขึน้ปรมิาณ
น า้ฝนในฤดูใบไมร้ว่งทัง้หมดเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 9 ถึงรอ้ยละ19 มากท่ีสดุ ในการศึกษานีเ้รา
พบว่านอกจากปริมาณน า้ฝนท่ีเพิ่มขึน้ลานีญาไดอ้ย่างชัดเจน อีกทัง้ยังส่งผลการกระจายของ
ปริมาณน า้ฝนรายเดือนในภูมิภาคเวียดนามตอนกลาง ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายนและนอ้ยกว่า ฝนเกิดขึน้ในเดือนกันยายนในช่วงปีลานีญา ปรมิาณน า้ฝนในฤดูใบไม้
รว่งเหนือเวียดนามกลางลดลง ดงันัน้ภูมิประเทศก็เป็นปัจจยัส  าคญัอยา่งหนึ่งท่ีส  าคญักบัปรมิาณ
น า้ฝน 
 Lin. et al. (2015) ผลกระทบของเอนโซ่ สองชนิดท่ีมีผลต่อปริมาณน า้ฝนในไตห้วนัมีการ
วิเคราะหข์อ้มูลปริมาณน า้ฝนในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรต์่างๆดว้ยค่าโดยวิธีสหสมัพนัธ์ (correlation 
analysis) จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าปริมาณน า้ฝนตามฤดูกาลของไตห้วนัแตกต่างกันขึน้อยู่
กบัผลกระทบของเอนโซใ่นช่วงเอลนีโญ ปรมิาณฝนจะเพิ่มขึน้ในฤดูหนาวและฤดใูบไมผ้ลิ ในขณะ
ท่ีปรมิาณฝนลดลงในฤดรูอ้นและฤดูใบไมร้ว่ง แต่ในทางตรงกันขา้มปรมิาณน า้ฝนจะเพิ่มขึน้ในฤดู
รอ้นและฤดูใบไมร้ว่ง แต่จะลดลงในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ โดยความแปรปรวนสว่นใหญ่เกิด
จากมรสมุและภมิูประเทศ 
 Limsakul & Singhruck (2016) ศกึษาแนวโนม้ระยะยาวและความแปรปรวนของปรมิาณ
น า้ฝนทัง้หมดและปริมาณน า้ฝนสงูสดุในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2498-2557 พบว่าค่าดัชนี
วดัขนาดของเหตกุารณฝ์นท่ีรุนแรงมีแนวโนม้สงูขึน้ โดยมีฝนตกหนกัมากจึงสง่ผลใหป้รมิาณน า้ฝน
สะสมรายปีมากขึน้ ผลท่ีตามมาของการเปลี่ยนแปลงนีคื้อความถ่ีท่ีเพิ่มขึน้และความรุนแรงของ
อุทกภยัท่ีเกิดขึน้นีใ้นหลายพืน้ท่ีของประเทศไทย 
 Feng & Wang (2017) แนวโนม้ระยะยาวและความแปรปรวนของปรมิาณน า้ฝนทัง้หมด
และปริมาณน า้ฝนท่ีรุนแรงท่ีสุดดัชนีระหว่างปี พ.ศ. 2498-2557 ประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะมี
ปริมาณฝนเพิ่มมากขึน้และมากขึน้เหตุการณรุ์นแรงในช่วงปีลานีญา และจะทางกลบักนัในช่วงปี
เอลนีโญ 
 Nounmusig (2018) ไดว้ิเคราะหรู์ปแบบของปรมิาณน า้ฝนในภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย พบว่า มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เน่ืองจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีลมแรง โดยฝนตกสงูสุดในเดือนสิงหาคมท่ีคลองใหญ่ และความสมัพันธ์
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ปริมาณน า้ฝนรายเดือนกับดชันีเอนโซ่ มีจ านวนมากท่ีสดุในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม และ
ตลุาคม 
 Bridhikitti (2019) ไดศ้ึกษา แนวโนม้การแปรปรวนและความผนัผวนของปริมาณฝนจาก
ลมมรสมุเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงปี ค.ศ.1951-2014 โดยใช้
วิธีการวิเคราะหอ์นุกรมเวลาตามฤดูกาลของโฮลท ์– วินเทอรส์ และวิเคราะหก์ารแปรปรวนทาง
เดียว ไดส้รุปว่า แนวโนม้ของสภาพอากาศในช่วงก่อนและหลงัการเกิดมรสมุแตกต่างกัน โดยท่ี
ก่อนเกิดมรสมุมีปรมิาณฝนมากกวา่หลงัมรสมุ ในปีท่ีอากาศรุนแรงสอดคลอ้งกับระยะยาวรอบเอน
โซใ่นช่วง 15-18 ปี  
 Lin & Qian (2019) พบว่า ปรากฏการณเ์อนโซมี่ลกัษณะการเกิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต คือ ในปัจจุบันพบว่ามี 4 เฟส โดยเฟสปกติถูกแบ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากอุ่นเป็นเย็น และช่วง
เปลี่ยนจากเย็นเป็นอุ่นท าใหไ้ดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนั 
 ชัยรตัน์ มงคลสวัสด์ิและคณะ (ม.ป.ป) ศึกษาความแปรปรวนเชิงพืน้ท่ีและเวลาของ
ปริมาณฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน 
(Coefficient of Variation: CV) พบว่า ปริมาณฝนเฉลี่ยมีรูปแบบเพิ่มขึน้จากทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ไปทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ความแปรปรวนเชิงพืน้ท่ีของปรมิาณฝนในครึง่แรกจะมากกวา่ครึ่งหลงั
ฤดฝูนซึ่งใหค้า่ CV เทา่กบั 34.18% และ 17.50% ตามล าดบั 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว ปรากฏการณ์เอนโซ่ส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์เอลนีโญและ
ลานีญาตามมานัน้ แมป้รากฏการณจ์ะเกิดในทะเล แต่เน่ืองจากระบบอากาศท่ีเช่ือมโยงไปทั่วโลก 
สง่ผลใหส้ภาพอากาศทั่วโลกนัน้แปรปรวนไปจากเดิม โดยเฉพาะปริมาณฝนซึ่งเป็นปัจจัยส  าคัญ
ของสิ่งมีชีวิต และจากงานวิจัยดังท่ีกล่าวไปแลว้นัน้ มีการรายงานผลกระทบจากปรากฏการณ์ 
เอนโซใ่นพืน้ท่ีตา่งๆ ของประเทศไทยในอดีต ซึ่งเป็นหลกัฐานยืนยนัวา่ ปรมิาณฝนในประเทศไทยมี
การแปรปรวนไปจากเดิมเม่ือเกิดสภาวะเอนโซ่ในเฟสตา่งๆ อีกทัง้ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตรไ์ดพ้บว่า 
วฏัจักรเอนโซ่ไดมี้การเปลี่ยนแปลงไป โดยมีรอบการเกิดท่ีเร็วและรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตอ้งท าการศึกษาผลกระทบในทุกดา้นจากวฏัจักรเอนโซ่ท่ีก าลงัจะเปลี่ยนไปนี ้โดยการ
วิจยันีมุ้่งเนน้ศกึษาผลกระทบตอ่เอนโซต่อ่ปรมิาณฝนในพืน้ท่ีตะวันออก 



 

บทที ่3 
วิธีการศกึษา 

 ในการศึกษาครัง้นี ้ ผู ้วิจัยมุ่ งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด เอนโซ่กับปัจจัย
อุตุนิยมวิทยาบริเวณท่ีส่งผลต่อการแปรปรวนของปริมาณฝนในภาคตะวันออก โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
  3.1 พืน้ท่ีการศกึษา 
  3.2 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษา 
  3.3 เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา 
  3.4 ขัน้ตอนในการศกึษา 
  3.5 แผนการด าเนินงาน 

3.1 พืน้ที่การศึกษา 
 ภาคตะวนัออก มีต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตรอ์ยู่ระหว่างละติจูด 12 องศาเหนือ ถึง 14 
องศาเหนือ และลองจิจูด 101 องศาตะวนัออก ถึง 103 องศาตะวนัออก (ภาพประกอบ 20) มีพืน้ท่ี
ประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตร แบ่งตามเขตการแบ่งภูมิอากาศ ประกอบไปดว้ย 7 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีนบุร ีและจงัหวดัสระแกว้ มีอาณาเขตติดตอ่กบัพืน้ท่ีขา้งเคียง ดงันี ้
  ทิศเหนือ  ติดตอ่  ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ทิศตะวนัออก  ติดตอ่  ประเทศกมัพชูา 
  ทิศใต ้  ติดตอ่ อ่าวไทย 
  ทิศตะวนัตก ติดตอ่  อ่าวไทย 
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ภาพประกอบ 20 พืน้ท่ีศกึษาภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

3.1.1 ลักษณะภมูิประเทศ 
  ภาคตะวนัออก มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นชายฝ่ังทะเลท่ีเรยีบยาวและโคง้เวา้และ
ท่ีราบสลบัภเูขา มีเทือกเขาท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาจันทบุร ีทอดตวัไปทางดา้นตะวนัออกของภาค 
และเทือกเขาบรรทัด เป็นเสน้กัน้พรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับกัมพูชา มีแม่น า้สายส าคัญ 
ไดแ้ก่ แม่น  า้จนัทบุรี แม่น  า้ตราด แม่น า้ระยอง และแม่น า้ประแสร ์ซึ่งไหลลงสูท่ะเลอ่าวไทย มีเกาะ
นอ้ยใหญ่หลายแห่งท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ เกาะชา้ง เกาะหมาก เกาะกูด อยู่ในจังหวดัตราด เกาะเสม็ด 
เกาะมนั อยูใ่นจงัหวดัระยอง เกาะลา้น เกาะสชีัง อยูใ่นจงัหวดัชลบุร ี
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 พืน้ท่ีภาคตะวันออก ประกอบไปดว้ย 4 ลุ่มน า้ ไดแ้ก่ ลุม่น า้ปราจีนบุรี ลุ่มน า้บางปะกง  
ลุม่น า้โตนเลสาป และลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (ภาพประกอบ 21) 
 1.ลุม่น า้ปราจีนบุร ีพืน้ท่ีตน้น า้มีตน้ก าเนิดจากทิวเขาสนัก าแพง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นท่ีลุ่มน า้ ทางตอนใต้มีเนินเขา เขาเตีย้ และมีเทือกเขาติดต่อกัน 
นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีลุม่  พืน้ท่ีราบระหว่างแม่น า้ และพืน้ท่ีราบดา้นตะวนัตกของลุม่น า้ แม่น า้สาย
หลกัในลุม่น า้ ไดแ้ก่ แม่น า้ปราจีนบุร ีซึ่งเป็นสาขาของแม่น า้บางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบ
กันของแม่น า้ 2 สาย คือ แม่น า้หนุมาน และแม่น า้พระปรง แม่น า้ปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบกับ
แม่น า้นครนายกท่ีอ าเภอบางน า้เปรีย้ว จังหวดัฉะเชิงเทรากลายเป็นแม่น า้บางปะกง แลว้ไหลลง
อ่าวไทย 
 2.ลุ่มน า้บางปะกง พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขาสูงซึ่ งเป็นตน้ก าเนิด
ของแม่น า้นครนายก สว่นทางตอนใตแ้ละทางตะวนัออกเฉียงใตข้องลุม่น า้มีเทือกเขาซึ่งเป็นแนว
แบง่เขตระหวา่งจังหวดัชลบุร ีฉะเชิงเทรา และจงัหวดัจนัทบุรซีึ่งเป็นตน้ก าเนิดของล าน า้สาขาสาย
ตา่งๆ ไดแ้ก่ คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด โดยแม่น า้นครนายกมีทิศทางการไหลจาก
ทิศเหนือลงมาทางทิศใตแ้ละมาบรรจบกับแม่น า้ปราจีนบุรซีึ่งไหลเขา้มาทางฝ่ังซา้ยท่ีบริเวณเหนือ
อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก่อนจะไหลลงทางใตผ้่านท่ีราบต ่าในเขตอ าเภอบางคลา้ 
และอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และไหลลงอ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 3.ลุม่น า้โตนเลสาป พืน้ท่ีตอนบนเป็นแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งกั้นเขตพืน้ท่ีจังหวดับุรีรมัย์
และจังหวดัปราจีนบุรี เป็นตน้ก าเนิดของล  าน า้ต่างๆ หลายสาย พืน้ท่ีในเขตอ าเภอตาพระยาสว่น
ใหญ่เป็นภูเขาและมีท่ีราบริมล  าน า้ ส  าหรบัพืน้ท่ีตอนกลางของลุ่มน า้ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภออรญั
ประเทศ เป็นท่ีราบโดยลาดเทลงจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก สว่นในเขตอ าเภอวฒันานครจะ
เป็นท่ีราบสงูและมีภเูขา ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของคลองน า้ใส พืน้ท่ีทางตอนใตใ้นเขตอ าเภอโป่งน า้รอ้น
มีสภาพเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสอยดาวเป็นตน้ก าเนิดของคลองพระพุทธและคลองโป่งน า้รอ้น 
เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ล  าน า้สายต่างๆ จึงไหล
ออกไปทางประเทศกมัพชูาและลงทะเลสาบเขมร 
 4.ลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นแนวเทือกเขามกัจะทอดตวัอยู่ตามแนว
เหนือ–ใต ้สลบักับท่ีราบและมีแนวเขาทอดยาวตลอดแนวทางฝ่ังตะวนัออกของลุม่น า้ จากตอนบน
ของพืน้ท่ีลุม่น า้ลงมาจะเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลแคบๆ บางช่วงชายฝ่ังทะเลจะมีลกัษณะเวา้แหว่ง 
บางแหง่เป็นปากแม่น  า้และมีป่าชายเลน บางแห่งเป็นหาดทรายสวยงามซึ่งเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
ส  าคญั เช่น หาดบางแสน หาดจอมเทียน และหาดพทัยาในจังหวดัชลบุร ีสว่นพืน้ท่ีดา้นตะวนัออก
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ของจังหวดัชลบุรีและตอนบนของจังหวดัระยองจะเป็นท่ีราบลกูคลื่นและเนินเขา ก่อนจะเขา้เขต
เทือกเขาทางดา้นตะวนัออกสดุของลุม่น า้ 
 

 

ภาพประกอบ 21 ลุม่แม่น  า้ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
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3.1.2 ลักษณะภมูิอากาศ 
  บริเวณพื ้นท่ีภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองรอ้น 
(tropical monsoon climate) ซึ่งทางตอนบนของภาคตะวนัออก ตัง้แต่จังหวดัปราจีนบุรี จังหวัด
สระแก้ว จังหวดัชลบุรี จังหวดัระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีลกัษณะอากาศแบบสะวนันา 
(Aw) คือ ในฤดแูลง้ท่ีสดุมีปรมิาณหยาดน า้ฟา้นอ้ยกวา่ 60 มิลลเิมตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่า 
18 องศาเซลเซียส และภมิูอากาศแบบทุง่หญ้าสะวนันามีปรมิาณฝนต ่ากวา่ภมิูอากาศแบบมรสมุ
เขตรอ้น อีกทัง้ฤดูแลง้มากกว่าทางตอนล่าง คือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวดัตราด จะมีลกัษณะ
อากาศแบบรอ้นชืน้มรสมุ (Am) คือ มีฝนตกชุก อากาศรอ้นชืน้ อุณหภมิูของอากาศเฉลี่ยตลอดปี 
ประมาณ 28.18 องศาเซลเซียส  
  ปัจจยัท่ีควบคมุอุณหภมิูของภาคตะวนัออก 
  1. ลมพาย ุไดร้บัอิทธิพลจากพายดีุเปรสชนัจากทะเลจีนใตท้  าใหเ้กิดฝนตกหนกั  
  2. ไดร้บัลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัจากอ่าวไทย ท าใหเ้กิดฝนตกในภาคนี ้  
  ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีผลต่อภาคตะวันออกมากนัก 
เน่ืองจากมีเทือกเขาสนัก าแพงและเทือกเขาพนมดงรกัเป็นแนวกัน้ไว ้อากาศจึงไม่คอ่ยหนาวเย็น  
  3. การวางตวัของแนวเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทดัจะกัน้ทิศทางของลม
มรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหฝ้นตกชุกในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัตราด  
  4. ระยะใกลไ้กลทะเล ทางตอนบนของภาคอยู่ห่างจากทะเลมีผลท าใหอ้ากาศ
รอ้น อุณหภมิูสงูสว่นทางตอนลา่งของภาคจะไดร้บัลมทะเลท าใหอ้ากาศเย็นสบาย 
 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษาประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะขอ้มลู รายละเอียดดงันี ้(ตารางที่ 1) 
  1. ขอ้มูลอุตนิุยมวิทยายอ้นหลงัรายเดือน พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2562 บริเวณพืน้ท่ี
ภาคตะวนัออก จากสถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณฝน   ขอ้มูลความกด
อากาศ  ขอ้มลูอุณหภมิู  ขอ้มลูความชืน้สมัพทัธ ์ ขอ้มลูความเรว็ลมและขอ้มลูทิศทางลม 
  2. ขอ้มูลค่าดัชนีชีว้ัดท่ีค านวณจากค่าอุณหภูมิท่ีผิวน า้ทะเลท่ีเปลี่ยนไปจากค่า
อุณหภมิูน า้ทะเลปกติ (Oceanic Nino Index; ONI) ระหวา่ง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2562 
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ตาราง 1ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษา 

 
 
 
 
 

ชุดข้อมูล ตัวแปร แหล่งข้อมูล หน่วย ความละเอียดเชงิเวลา 

ขอ้มลูอตุนุิยมวทิยา
(meteorological 
data) 

ปรมิาณฝน 
(rainfall) 

กรม
อตุนุิยมวทิยา 

มลิลเิมตร รายเดือน พ.ศ. 2533 ถึง 
พ.ศ. 2562 

ความกดอากาศ
(pressure) 

เฮกโต
ปาสคาล 

อณุหภมู ิ
(temperature) 

องศา
เซลเซียส 

ความชืน้สมัพทัธ ์
(relative 
humidity) 

เปอรเ์ซ็นต ์

ความเร็วลม 
(wind speed) 

น็อต 

ทิศทางลม (wind 
direct) 

กิโลเมตร 

ขอ้มลูคา่ดชันีชีว้ดัท่ี
ค  านวณจากคา่
อณุหภมูท่ีิผวิน า้ทะเล
ท่ีเปล่ียนไปจากค่า
อณุหภมูนิ  า้ทะเลปกต ิ
(Oceanic Nino 
Index: ONI) 

ONI http://www.c
pc.ncep.no
aa.gov/data
/indices 
 
 

- รายเดือน 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช ้มีดงันี ้
 -Microsoft Office 2013 ได้แก่ Microsoft word, Microsoft excel ใช้ส  าหรบัจัดเตรียม
ขอ้มลูและท ารายงาน 
 -ArcGIS สามารถวิเคราะหห์าความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในเชิงพืน้ท่ี  และจัดท าแผนท่ีท่ีได้
จากการวิเคราะหข์อ้มลู 
 -SPSS ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู และคาดการณข์อ้มลูในอนาคตเบือ้งตน้ได ้

3.4 ข้ันตอนในการศึกษา 
 การศกึษาวิจยัไดแ้บง่ขัน้ตอนการศกึษาออกเป็น 5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  
  3.4.1 รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้ง 
  3.4.2 วิเคราะหข์อ้มลูการแปรปรวนของปรมิาณฝนจากอิทธิพลของปรากฏการณ์
เอนโซใ่นแตล่ะพืน้ท่ีและช่วงเวลา 
  3.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่กับปัจจัย
อุตนิุยมวิทยาท่ีสง่ผลตอ่การแปรปรวนของปรมิาณฝน 
  3.4.4 วิเคราะหป์ระมาณคา่ปรมิาณฝนจากสมการถดถอยพหคุณูหลายตวัแปร 
  3.4.5 สรุปผลจากการวิเคราะห ์
 

3.4.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 
  รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งไดด้งันี ้ 
  3.4.1.1 ขอ้มลูอุตนิุยมวิทยา 
   รวบรวมขอ้มลูอุตนิุยมวิทยายอ้นหลงัรายเดือนพ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2562
จากสถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณฝน  ขอ้มูลความกดอากาศ  ขอ้มูล
อุณหภมิู ขอ้มลูความชืน้สมัพทัธ ์ ขอ้มลูความเรว็ลมและขอ้มลูทิศทางลม 
  3.4.1.2 ขอ้มูลค่าดชันีชีว้ดัท่ีค  านวณจากค่าอุณหภูมิท่ีผิวน า้ทะเลท่ีเปลี่ยนไปจาก
ค่าอุณหภูมิน า้ทะเลปกติ (Oceanic Nino Index: ONI) ดาวนโ์หลดขอ้มูลค่าดัชนีชีว้ดัท่ีค  านวณ
จากคา่อุณหภมิูท่ีผิวน า้ทะเลท่ีเปลี่ยนไปจากคา่อุณหภมิูน า้ทะเลปกติ 
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3.4.2 วิเคราะหข้์อมูลการแปรปรวนของปริมาณฝนจากอิทธิพลของปรากฏการณ์
เอนโซ่ในแต่ละพืน้ที่และช่วงเวลา 
  วิเคราะหข์อ้มูลการแปรปรวนของปรมิาณฝนจากอิทธิพลของปรากฏการณเ์อนโซ่
ในแตล่ะพืน้ท่ีและช่วงเวลา โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละสามารถสรุปเป็นแผนการด าเนินงานดงั
ภาพประกอบ 22 ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้ 
   3.4.2.1 แบ่งช่วงการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากรอบการเกิด
ปรากฏการณ์เอนโซ่ โดยใช้ดัชนี ONI แบ่งช่วงการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ภาวะ ดังนี ้ ภาวะปกติ  
ภาวะลานีญา  และภาวะเอลนีโญ 
   3.4.2.2. วิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation: CV) คือ ค่าความผิดปกติของปริมาณฝนสะสมรายเดือน จากขอ้มูลปริมาณฝนสะสม
รายเดือน โดยสมการท่ี (1) 

     CV = 
𝑆𝐷

X̅  
x100     (1) 

  โดยท่ี   SD  คือ  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปรมิาณน า้ฝนสะสมรายเดือน   
  และ    X̅  คือ  ปรมิาณฝนเฉลี่ยรายเดือนตัง้แตปี่พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2562 
 
   3.4.2.3. วิเคราะหค์่าสหสมัพันธ์ (correlation, r) ระหว่างดชันี ONI กับ
คา่ดชันีฝน โดยสมการท่ี (2) 

  r     =      
∑ (Xi−X̅ )n

i=1 (Yi−Y̅)

√[∑ (Xi−X̅ )2n
i=1 ][∑ (Yi−Y̅)2n

i=1 ]

   (2) 

  โดยท่ี     Xi   คือ  คา่ดชันี ONI  Yi    คือ  คา่ดชันีฝน 
   X̅    คือ  คา่เฉลี่ยของดชันี ONI Y̅     คือ  คา่เฉลี่ยของดชันีฝน 
 

3.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่กับปัจจัย
อุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อการแปรปรวนของปริมาณฝน 
  วิเคราะหปั์จจัย (Factor Analysis: FA) ท่ีสง่ผลกบัการแปรปรวนของปรมิาณฝน
ในภาคตะวันออกด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) 
ดว้ยโปรแกรม SPSS ประกอบดว้ยขอ้มลูปรมิาณฝน ขอ้มูลความกดอากาศ ขอ้มลูอุณหภมิู ขอ้มูล
ความชืน้สมัพทัธ ์ ขอ้มลูความเรว็ลม ในแตล่ะพืน้ท่ีลุม่น า้และภาวะเอนโซ ่
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3.4.4 วิเคราะหป์ระมาณค่าปริมาณฝนจากสมการถดถอยพหุคูณหลายตัวแปร 
  ขอ้มูลปริมาณฝน ขอ้มูลความกดอากาศ ขอ้มูลอุณหภูมิ ขอ้มูลความชืน้สมัพทัธ ์ 
ขอ้มลูความเรว็ลม ในแตล่ะพืน้ท่ีลุม่น า้และภาวะเอนโซ ่จะถกูแบ่งครึง่ออกเป็น 2 ชุด ดว้ยจ านวนท่ี
เทา่กนั คือ ขอ้มลูชุดท่ี 1 เพื่อสรา้งสมการถดถอยพหคุณูแบบไม่ใชว้ิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั และ
ชุดท่ี 2 เพื่อสอบเทียบความถูกต้องของปริมาณฝนท่ีได้จากสมการถดถอยพหุคูณแบบไม่ใช้
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ดว้ยโปรแกรม SPSS  
   3.4.4.1.สมการถดถอยพหุคูณหลายตัวแปร (multilinear regression 
analysis) 
    ขอ้มูลชุดท่ี 1 จะถูกน ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอยพหุคูณ
หลายตวัแปร ดงันี ้
    Y1 = a1x1 + a2x2 + anxn + c    (3) 
   โดย  Y คือ คา่ของตวัแปรตาม 
    x คือ คา่ของตวัแปรอิสระ 
    a คือ คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย (regression coefficient) 
    n คือ จ านวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอย 
    c คือ คา่คงท่ี  
   3.4.4.2. สมการถดถอยพหุคูณหลายตัวแปรร่วมกับการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (principal component regression: PCR) 
    ท าใหส้ามารถปัจจัยท่ีส  าคญั และหาค่าความสมัพันธ์เพียรส์นั
ระหวา่งปัจจยัอุตนิุยมวิทยากบัปริมาณฝน โดยเขียนความสมัพนัธใ์นรูปแบบของสมการไดด้งันี ้
    ข้อมูลชุดท่ี 1 จะถูกน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก เพื่ อ
คดัเลือกตวัแปรท่ีสง่ผลกระทบต่อการเกิดฝนในแค่ละลุม่น า้ จากนัน้จึงน าขอ้มูลตวัแปรเฉพาะตวั
แปรเหลา่นัน้มา วิเคราะหห์าสมการถดถอยพหคุณูหลายตวัแปรอีกครัง้หนึ่ง ดงันี ้
    PC1:  Y1 = a1x1 + a2x2 + anxn + c   (4) 
    PC2:  Y2 = a1x1 + a2x2 + anxn + c   (5) 
   โดย  Y คือ คา่ของตวัแปรตาม 
    x คือ คา่ของตวัแปรอิสระ 
    a คือ คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย (regression coefficient) 
    n คือ จ านวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอย 
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    c คือ คา่คงท่ี  
 
    ดงันัน้ สมการ PCR ในขัน้ตอนสดุทา้ย คือ 
    Y =  a1PC1 + a2PC2 + anPCn + c   (6) 
   โดย  Y คือ คา่ของตวัแปรตาม 
    a คือ คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย (regression coefficient) 
    PC คือ องคป์ระกอบหลกั 
    c คือ คา่คงท่ี 
   
   3.4.4.3. เปรียบ เทียบปริมาณฝนในสมการแบบใช้การวิ เคราะห์
องคป์ระกอบหลกัและสมการแบบไม่ใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
    การสอบเทียบความถูกตอ้งของปริมาณฝนจากการประมาณ
ดว้ยสมการ และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลท าไดโ้ดยใชข้อ้มูลชุดท่ี 2 ในการประมาณคา่ฝน
จากสมการในขอ้ 3.4.3.1. และ 3.4.3.2. แลว้เปรียบเทียบกับขอ้มูลปริมาณฝนท่ีตรวจวดัไดจ้าก
สถานีตรวจวดักรมอุตนิุยมวิทยา 
   

3.4.5 สรุปผลจากการวิเคราะห ์
  สรุปผลการแปรปรวนของปริมาณฝนในพืน้ท่ีภาคตะวันออกและปัจจัยทาง
อุตนิุยมวิทยาท่ีไดร้บัอิทธิพลของปรากฏการณเ์อนโซใ่นแตล่ะพืน้ท่ีและช่วงเวลา 
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ภาพประกอบ 22 แผนภาพสรุปขัน้ตอนผลกระทบของปรากฏการณเ์อนโซต่อ่ความแปรปรวนของ
ปรมิาณฝนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

รวบรวมขอ้มลูอตุนุิยมวทิยายอ้นหลงัปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2562  
จากสถานีตรวจวดักรมอตุนุิยมวทิยา 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

วเิคราะหเ์ปรียบเทียบ 
ความแปรปรวนปรมิาณฝน

เฉล่ียในพืน้ท่ี 

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component 

Analysis: PCA ) 
 

จดัท าแผนท่ีการแปรปรวนของ
ปรมิาณฝนจากอิทธิพล 
ของปรากฏการณเ์อนโซ่ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเกิดปรากฏการณ์
เอนโซ่กบัปัจจยัอตุนุิยมวทิยาท่ีสง่ผลตอ่ 

การแปรปรวนของปรมิาณฝน 

สมการถดถอยพหคุณูหลายตวัแปร 
(multilinear regression analysis) 

สมการถดถอยพหคุณูหลายตวัแปรรว่มกับ
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 

(principal component regression: PCR)  

สอบเทียบความถกูตอ้ง 
 

สอบเทียบความถกูตอ้ง 
 

สรุปผลสอบเทียบ 

สรุปผลการวเิคราะห ์



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 การศึกษาผลกระทบปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ในช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
  4.1 จ านวนขอ้มลูและความถกูตอ้งของขอ้มลูกรมอุตนิุยมวิทยา 
  4.2 การแปรปรวนของปรมิาณฝนจากอิทธิพลของปรากฏการณเ์อนโซใ่นแตล่ะ
พืน้ท่ีและช่วงเวลา 
  4.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเกิดปรากฏการณเ์อนโซก่บัปัจจยัอุตนิุยมวิทยาท่ี
สง่ผลตอ่การแปรปรวนของปรมิาณฝน 
  4.4 ประมาณคา่ปรมิาณฝนดว้ยสมการถดถอยเชิงเสน้หลายตวัแปร (Principal 
Component Analysis Regression: PCR) 
 

4.1 จ านวนข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 ตาราง 2 รวบรวมขอ้มูลอุตุนิยมวิทยายอ้นหลงัรายเดือน ไดแ้ก่ ขอ้มูลปรมิาณฝน  ขอ้มูล
อุณหภูมิ  ข้อมูลความกดอากาศ  ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์  และข้อมูลความเร็วลม  ตั้งแต ่ 
พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2562 จากสถานีตรวจวดักรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน 15 สถานี ไดแ้ก่ สถานี
ฉะเชิงเทรา (ลุ่มน า้บางปะกง) สถานีอรญัประเทศ (ลุ่มน า้โตนเลสาป) สถานีปราจีนบุรี สถานี
กบินทรบ์ุรี สถานีสระแกว้ (ลุม่น า้ปราจีนบุร)ี และสถานีชลบุร ีสถานีเกาะสีชัง สถานีพทัยา สถานี
สตัหีบ สถานีแหลมฉบงั สถานีระยอง สถานีหว้ยโป่ง สถานีจันทบุรี สถานีพลิว้ สถานีคลองใหญ่ 
(ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลตะวันออก) นอกจากนีย้ังพบว่า ขอ้มูลปริมาณฝนมีครบทุกสถานีตรวจวัด  
ขอ้มูลความกดอากาศสถานีฉะเชิงเทรา สถานีแหลมฉบงั สถานีหว้ยโป่ง สถานีพลิว้ขอ้มูลตัง้แต ่
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2562 ข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ และขอ้มูลความเร็วลมสถานี
ฉะเชิงเทรา สถานีแหลมฉบงั สถานีหว้ยโป่ง สถานีพลิว้มีขอ้มลูตัง้แต่ พ.ศ.2549 – พ.ศ.2562 และ
สถานีสระแกว้มีขอ้มลูตัง้แต ่พ.ศ.2542 – พ.ศ.2562 
 ตาราง 3 ข้อมูล Oceanic Nino Index (ONI) เป็นค่าดัชนีชี ้วัดการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภมิูน า้ทะเลตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก บง่ชีก้ารเกิดปรากฏการณเ์อลนีโญ (ไฮไลทส์เีทา
เขม้: มีค่า > 0.5)  และ ปรากฏการณ์ลานีญา (ไฮไลทส์ีเทาอ่อน: มีค่า < -0.5) ซึ่งเป็นสถานะใน
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ปรากฏการณ์ El Niño Southern Oscillation (ENSO) และสามารถสง่ผลต่ออุณหภูมิน า้ทะเลใน
อ่าวไทยและทะเลอนัดามนัได ้ 
 จากขอ้มลูตาราง 2 สามารถแบง่พืน้ท่ีการศกึษาเป็นรายลุม่น า้บรเิวณภาคตะวนัออก และ
ตาราง 3 สามารถแบ่งช่วงขอ้มูลอุตุนิยมวิทยารายเดือนจากรอบการเกิดปรากฏการณเ์อนโซ่ โดย
ใช้ดัชนี ONI แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ภาวะ ได้แก่ ภาวะลานีญา  ภาวะปกติ  และภาวะ 
เอลนีโญ 

ตาราง 2 ช่วงเวลาของขอ้มลูอุตนิุยมวิทยาจากสถานีตรวจวดั กรมอุตนิุยมวิทยา 

ลุ่มน ้า รหัส
สถานี 

ชื่อสถานี ละตจูิด ลองจิจูด ช่วงของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความกด

อากาศ 
ความชื น
สัมพัทธ์ 

ความเร็ว
ลม 

บางปะกง 48458 ฉะเชิงเทรา 101.46 13.52 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

โตนเล
สาป 

48462 อรญั
ประเทศ 

102.58 13.70 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

ปราจนีบุรี 48430 ปราจีนบรุี 101.37 14.06 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48439 กบนิทรบ์รุี 101.71 13.98 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48440 สระแกว้ 102.03 13.79 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2542 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2542 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2542 – 
พ.ศ.2562 

ชายฝ่ัง
ทะเล
ตะวันออก 

48459 ชลบรุี 100.98 13.37 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48460 เกาะสีชงั 100.80 13.16 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48461 พทัยา 100.87 12.92 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48477 สตัหีบ 100.98 12.68 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48463 แหลมฉบงั 100.92 13.09 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2536 – 
พ.ศ.2562 

48478 ระยอง 101.34 12.63 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48479 หว้ยโป่ง 101.13 12.73 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

48480 จนัทบรุี 102.11 12.62 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

48481 พลิว้ 102.17 12.51 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2549 – 
พ.ศ.2562 

501201 คลองใหญ่ 102.88 11.78 พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ .ศ .2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2533 – 
พ.ศ.2562 
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ตาราง 3 คา่ดชันี Oceanic Niño Index (ONI) ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2533 - 2562 

Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ 
2533 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
2534 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 1.2 1.5 
2535 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 0.7 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 
2536 0.1 0.3 0.5 0.7 0.7 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 
2537 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 1.0 1.1 
2538 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0 
2539 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 
2540 -0.5 -0.4 -0.1 0.3 0.8 1.2 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.4 
2541 2.2 1.9 1.4 1.0 0.5 -0.1 -0.8 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 
2542 -1.5 -1.3 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.5 -1.7 
2543 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 
2544 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 
2545 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.1 
2546 0.9 0.6 0.4 0.0 -0.3 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 
2547 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 
2548 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.6 -0.8 
2549 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 0.9 0.9 
2550 0.7 0.2 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.8 -1.1 -1.3 -1.5 -1.6 
2551 -1.6 -1.5 -1.3 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.7 
2552 -0.8 -0.8 -0.6 -0.3 0.0 0.3 0.5 0.6 0.7 1.0 1.4 1.6 
2553 1.5 1.2 0.8 0.4 -0.2 -0.7 -1.0 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 
2554 -1.4 -1.2 -0.9 -0.7 -0.6 -0.4 -0.5 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.0 
2555 -0.9 -0.7 -0.6 -0.5 -0.3 0.0 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 -0.2 
2556 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 
2557 -0.4 -0.5 -0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 
2558 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 2.2 2.4 2.6 2.6 
2559 2.5 2.1 1.6 0.9 0.4 -0.1 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -0.6 
2560 -0.3 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 -0.4 -0.7 -0.8 -1.0 
2561 -0.9 -0.9 -0.7 -0.5 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 0.9 0.8 
2562 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 

 ท่ีมา : NASA Official (2019) 
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 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลปริมาณฝนท่ีตรวจวดัไดจ้ากสถานีตรวจวดัอากาศ 
กรมอุตุนิยมวิทยาดว้ยวิธีกราฟทับทวี (double mass curve) ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสมัพันธ์
ระหวา่งปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีตอ้งการตรวจสอบกบัค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนสะสมของกลุม่
สถานีท่ีอยู่ขา้งเคียง เม่ือมีความสมัพนัธส์งู กราฟท่ีไดจ้ะเป็นเสน้ตรง หากขอ้มูลมีการเปลี่ยนแปลง
กราฟจะมีลกัษณะเป็นเสน้หกั (Manuel, 2007) ดังภาพประกอบ 23 แสดงการตรวจสอบขอ้มูล
ปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกทั้งหมด 15 สถานี ไดแ้ก่ สถานีฉะเชิงเทรา  สถานีปราจีนบุร ี 
สถานีกบินทรบ์ุรี  สถานีอรญัประเทศ  สถานีสระแกว้  สถานีชลบุรี  สถานีเกาะสีชัง  สถานีพทัยา  
สถานีสตัหีบ  สถานีแหลมฉบัง  สถานีระยอง  สถานีหว้ยโป่ง  สถานีจันทบุรี  สถานีพลิว้  และ
สถานีคลองใหญ่ ผลจากกราฟทับทวีมีรูปร่างเป็นเสน้ตรงทัง้ 15 สถานี แสดงว่าปริมาณฝนท่ี
ตรวจวัดได้จากแต่ละสถานีมีความสอดคลอ้งกับปริมาณฝนท่ีตรวจวัดไดจ้ากกลุ่มสถานีท่ีอ ยู่
ขา้งเคียง ซึ่งเป็นคา่ท่ีมีขอ้มลูความถกูตอ้งและนา่เช่ือถือทกุสถานี 
 

 
ภาพประกอบ 23 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีตอ้งการตรวจสอบกบั
คา่เฉลี่ยของปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีอยูข่า้งเคียง 
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ภาพประกอบ 23 (ตอ่) กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีตอ้งการตรวจสอบ
กบัคา่เฉลี่ยของปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีอยูข่า้งเคียง 
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ภาพประกอบ 23 (ตอ่) กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีตอ้งการตรวจสอบ
กบัคา่เฉลี่ยของปรมิาณฝนสะสมของสถานีท่ีอยูข่า้งเคียง 
 

4.2. การแปรปรวนของปริมาณฝนจากอิทธิพลของปรากฏการณเ์อนโซ่ในแต่ละพืน้ที่และ
ช่วงเวลา 

4.2.1 ปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ปีและความแปรปรวนของฝนรายปีจากปรากฏการณ์
เอนโซ่ 
  ภาวะปกติฤดูฝนในประเทศไทยจะเริ่มตัง้แต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงสิน้
เดือนตุลาคมของทุกปี รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จะไดร้บัอิทธิพลของลมตะวนัตกเฉียงใต ้
ท าใหพ้ืน้ท่ีสว่นใหญ่ทุกภาคของประเทศไทยเกิดฝนตกชุก (ภาพประกอบ 24) จากการศึกษาการ
เกิดฝน ซึ่งประกอบดว้ย ปรมิาณไอน า้ในอากาศ อุณหภมิู และลม รอ่งความกดอากาศต ่าพดัผา่น
ประเทศไทยท าใหมี้ฝนตกชุกทั่วไป โดยปกติจะพดัผา่นภาคใตใ้นเดือนพฤษภาคม แลว้จึงเลื่อนขึน้
ไปทางภาคเหนือ จนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผ่านบรเิวณประเทศจีนตอนใต้
ท าใหฝ้นลดลงระยะหนึ่ง สว่นในเดือนกรกฎาคมรอ่งความกดอากาศต ่าจะเลื่อนกลบัลงมาทางใต้
พัดผ่านบริเวณ ประ เทศไทยอีกครั้ง  ท าให้มี ฝน ตกชุกต่อ เน่ื อ งป ระกอบกับลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วง
กลางเดือนตลุาคมมีปรมิาณฝนลดลงท าใหมี้อากาศเย็นขึน้ อีกทัง้ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจะ
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พดัแรงและน าความหนาวเย็นมาสูภ่าคตะวนัออก เน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลจากลมทะเลท่ีพดัขึน้มา 
สว่นในฤดรูอ้นเริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธถ์ึงเดือนเมษายน จะมีลมจากทิศใตห้รอืจากทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้พดัเขา้สูภ่าคตะวนัออก ท าใหบ้รเิวณชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัตา่งๆ ในภาคตะวนัออก  

 
ภาพประกอบ 24 ปรมิาณฝนกบัอุณหภมิูเฉลี่ยของภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
ระหวา่ง ค.ศ.1990 – 2019 (พ.ศ. 2533 - 2562) 
 
  ในภาวะท่ีมีการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่ จาการศึกษาพบว่า ปริมาณฝนสะสม
เฉลี่ยของประเทศไทย ระหวา่งปี ค.ศ.1990 – 2019 (พ.ศ. 2533 - 2562) (30 ปี) ในปี ค.ศ.1998 – 
2000 (พ.ศ. 2541-2543) และปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยฝนสะสม
รายปี 30 ปี (เสน้ประสีเทา) ดังภาพประกอบ 25 เน่ืองจากเกิดปรากฎการณ์ลานีญา (ตาราง 2 
ไฮไลทส์ีเทาอ่อน: มีค่า < -0.5) ท่ีมีจากลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตมี้ก าลงัแรงมากกวา่ปกติ จึงพดัพา
ผิวน า้ทะเลท่ีอุ่นจากตะวนัออกไปสะสมอยูท่างตะวนัตกรวมถึงประเทศไทยมากยิ่งขึน้ ท าใหบ้รเิวณ
ดงักลา่วซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน า้ทะเลและระดบัน า้ทะเลสงูกว่าทางตะวนัออกอยูแ่ลว้ยิ่งมีอุณหภูมิ
และระดับน า้ทะเลสูงขึน้ไปอีก อีกทัง้ในช่วงการเกิดเป็นเวลานานตลอดทัง้ปี เป็นผลจากการท่ี
อากาศลอยขึน้และกลั่นตวัเป็นเมฆและฝนส่งผลใหป้รมิาณฝนเพิ่มขึน้ แต่ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 
2534) ปี ค.ศ.1997 และ ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2540 และปีพ.ศ. 2558) เป็นปีท่ีเกิดปรากฏการณ์
เอลนีโญ (ตาราง 2 ไฮไลทส์เีทาเขม้: มีคา่ > 0.5 ) เกิดจากลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตอ้่อนก าลงัลง จึง
ไม่สามารถพัดพาผิวน า้ทะเลท่ีอุ่นจากตะวันออกไปทางตะวันตกรวมถึงประเทศไทยได้ ท าให้
บรเิวณดงักลา่วมีความแหง้แลง้เกือบตลอดทัง้ปี สง่ผลใหป้รมิาณฝนเฉลี่ยลง 
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ภาพประกอบ 25 คา่เฉลี่ยปรมิาณฝนสะสมรายปีของภาคตะวนัออก ระหวา่ง ค.ศ.1990 – 2019 
(พ.ศ. 2533 - 2562) และ คา่เฉลี่ยฝนสะสมรายปี 30 ปี (เสน้ประสเีทา) 
 

4.2.2 การผันแปรรายฤดูกาลของปริมาณฝนสะสมเฉล่ียรายลุ่มน ้าบริเวณภาค
ตะวันออก 
  การวิเคราะหข์อ้มลูอุตนิุยมวิทยาจะแบง่ตามเขตลุม่น า้ของกรมทรพัยากรน า้ ตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน า้ พ.ศ. 2564 โดยภาคตะวันออกประกอบไปดว้ย 4 ลุ่มน า้ ไดแ้ก่  
ลุม่น า้บางปะกง ลุม่น า้โตนเลสาป ลุม่น า้ปราจีนบุร ีและลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ซึ่งในแต่ละ
ลุม่น า้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาจะแบ่งการวิเคราะหต์ามช่วงเวลาท่ีเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่ใน 3 ภาวะ 
ไดแ้ก่ ภาวะลานีญา ภาวะปกติ และภาวะเอลนีโญ จากการวิเคราะห ์พบว่า ปริมาณฝนสะสม
เฉลี่ยรายลุม่น า้บรเิวณภาคตะวนัออกแบบรายฤดกูาล ซึ่งในการศกึษาครัง้นีแ้บง่เป็น 2 ฤดกูาล คือ 
ฤดฝูน (พฤษภาคม – ตลุาคม) และฤดรูอ้น (มกราคม - เมษายนและพฤศจิกายน – ธันวาคม) จาก
ผลการศึกษาพบว่า ในฤดูฝนของปีภาวะลานีญามีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยส่วนใหญ่มากกว่า
ปริมาณฝนเฉลี่ยภาวะเอลนีโญทุกลุ่มน า้ เน่ืองจากภาวะลานีญาเกิดจากกระแสลมพัดจากดา้น
ตะวนัออกของมหาสมทุรแปซิฟิกมายงัดา้นตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีความรุนแรงมากกว่า
ปกติ ท าใหก้ระแสน า้อุ่นไหลมายงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากขึน้ สง่ผลใหภู้มิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละออสเตรเลียมีระดบัน า้ทะเลสงูขึน้และฝนตกหนกัมากกวา่ปกติ สง่ผลใหภ้าค
ตะวนัออกของประเทศไดร้บัผลกระทบทุกลุม่น า้โดยเฉพาะฤดูฝนจะมีปรมิาณฝนท่ีสงูกว่าปกติ แต่
ภาวะเอลนีโญมีปรมิาณฝนสะสมเฉลี่ยสว่นใหญ่นอ้ยกว่าปรมิาณฝนเฉลี่ยทุกภาวะและทุกลุม่น า้
เกิดจากกระแสลมมีก าลงัอ่อนและเปลี่ยนทิศทางพดัจากดา้นตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกไป
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ดา้นตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ท าใหก้ระแสน า้อุ่นไหลไปยงัทวีปอเมริกาใตแ้ทน ท าใหเ้อเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละออสเตรเลีย รวมถึงภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีฝนจ านวนลดลงและ
เกิดความแหง้แลง้ จะเห็นไดว้่า  ลุม่น า้บางปะกง (ฤดฝูน) ดงัภาพประกอบ 26 ในภาวะลานีญามี
ปริมาณฝนสูงกว่าภาวะปกติ และภาวะเอลนีโญในทุกเดือน ยกเวน้เดือนกันยายนท่ีภาวะปกติมี
ปริมาณฝนสูงท่ีสุด เพราะไดร้บัผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ช่วงฤดูรอ้นปริมาณฝนในภาวะ
ลานีญาก็ยงัสงูสดุในทกุภาวะ ซึ่งในเดือนเมษายนมีพายฤุดรูอ้นสง่ผลใหมี้ปรมิาณฝนสงูเพิ่มขึน้ ใน
ภาวะเอลนีโญปรมิาณฝนก็ยงัคงนอ้ยท่ีสดุ อีกทัง้พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขา
สงูซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของแม่น า้นครนายก ส่วนทางตอนใตแ้ละทางตะวนัออกเฉียงใตข้องลุ่มน า้มี
เทือกเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหวา่งจงัหวดัชลบุร ีจังหวดัฉะเชิงเทรา และจังหวดัจนัทบุรซีึ่งเป็นตน้
ก าเนิดของล าน า้สาขาสายตา่งๆ 
  ลุม่น า้โตนเลสาป ดงัภาพประกอบ 27 ช่วงฤดูฝนภาวะลานีญามีปริมาณฝนสูง
กว่าทุกภาวะ สว่นในช่วงฤดูรอ้นภาวะปกติมีปริมาณฝนสงูกว่าทุกภาวะ เน่ืองจากมีสภาพพืน้ท่ี
ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาบรรทดั ซึ่งกัน้เขตพืน้ท่ีจังหวดับุรรีมัยแ์ละจงัหวดัปราจีนบุร ีเป็นตน้ก าเนิด
ของล าน า้ต่างๆ หลายสาย ท าใหเ้กิดความชืน้สงูประกอบกบัภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นเทือกเขา
กัน้เอาไว ้ลมก็จะพดัความชืน้ขึน้ไปตามความชนัของพืน้ท่ีหนา้เขา เม่ือมวลอากาศชืน้ถูกพดัสงูขึน้
ไปตามความชันก็จะเกิดการเย็นตวัลงจนก่อตวักลายเป็นเมฆแลว้อ่ิมตวัก็จะตกเป็นฝนตรงบรเิวณ
พืน้ท่ีหนา้เขา เม่ือความชืน้กลั่นตวักลายเป็นฝนบริเวณหนา้เขาลมก็จะพัดพาอากาศท่ีมีความชืน้
นอ้ยขึน้ไปตามยอดเขาต่อ เม่ือถึงยอดเขา มวลอากาศจะค่อย ๆ อุ่นตวัขึน้ไปตามความลาดเอียงท่ี
ลดลงของพืน้ท่ีหลงัเขา ท าใหบ้ริเวณนีไ้ม่มีการเกิดเมฆและกลายเป็นพืน้ท่ีฝนตกนอ้ย สง่ผลให้
บรเิวณดา้นหลงัของเทือกเขามีสภาพแหง้แลง้ 
  ลุม่น า้ปราจีนบุรีดงัภาพประกอบ 28 ฤดูฝนมีปริมาณสูงทุกภาวะ เช่น ในเดือน
กรกฎาคม และเดือนกันยายน ในภาวะปกติมีปรมิาณฝนมากกวา่ภาวะลานีญา เน่ืองจากเป็นช่วง
ไดร้บัผลกระทบของพายุ ช่วงฤดูรอ้นในสถาวะลานีญามีปริมาณฝนเพิ่มขึน้ทุกเดือนโดยเพิ่มขึน้
สงูสดุท่ีเดือนเมษายน อีกทัง้เป็นพืน้ท่ีตน้น า้มีตน้ก าเนิดจากทิวเขาสนัก าแพง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ
และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพืน้ท่ีลุม่น า้ ทางตอนใตมี้เนินเขา เขาเตีย้ และมีเทือกเขาติดตอ่กัน
ไม่ยาวนกั และยงัมีรอ่งความกดอากาศต ่าท่ีพาดผา่นบรเิวณภาคใตข้องประเทศไทยจะเลื่อนขึน้มา
พาดผา่นประเทศไทยตอนบน ท าใหมี้ฝนตกชุกขึน้ 
  ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกดังภาพประกอบ 29 มีปริมาณฝนสูงในทุกภาวะ 
เน่ืองจากมีหลายสถานีตัง้อยูใ่นลุม่น า้นี ้ลกัษณะภมิูประเทศของลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก สว่น
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ใหญ่เป็นแนวเทือกเขามักจะทอดตัวอยู่ตามแนวเหนือ–ใต ้สลบักับท่ีราบและมีแนวเขาทอดยาว
ตลอดแนวทางฝ่ังตะวนัออกของลุม่น า้ จากตอนบนของพืน้ท่ีลุม่น า้ลงมาจะเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล
แคบๆ บางช่วงชายฝ่ังทะเลจะมีลกัษณะเวา้แหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น า้และมีป่าชายเลน สว่น
พืน้ท่ีดา้นตะวนัออกของจังหวดัชลบุรีและตอนบนของจังหวดัระยองจะเป็นท่ีราบลกูคลื่นและเนิน
เขา ท าใหมี้ความชืน้มีปรมิาณสงูเกิดไอน า้จะกลั่นตวัเป็นเมฆและรวมตวัตกเป็นฝน 

 
ภาพประกอบ 26 ปรมิาณฝนเฉลี่ยรายเดือนตามฤดกูาลของลุม่น า้บางปะกง  
(ก) ฤดฝูน และ (ข) ฤดรูอ้น

 
ภาพประกอบ 27 ปรมิาณฝนเฉลี่ยรายเดือนตามฤดกูาลของลุม่น า้ลุม่น า้โตนเลสาป  
(ก) ฤดฝูน และ (ข) ฤดรูอ้น 
 

 
ภาพประกอบ 28 ปรมิาณฝนเฉลี่ยรายเดือนตามฤดกูาลของลุม่น า้ลุม่น า้ปราจีนบุรี 
(ก) ฤดฝูน และ (ข) ฤดรูอ้น 



 50 
 

 
ภาพประกอบ 29 ปรมิาณฝนเฉลี่ยรายเดือนตามฤดกูาลของลุม่น า้ลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  
(ก) ฤดฝูน และ (ข) ฤดรูอ้น 
 

4.2.3 การแปรปรวนของปริมาณฝนสะสมรายเดือนจากปรากฏการณเ์อนโซ่ 
  4.2.3.1 การกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีของปรมิาณฝนสะสมรายเดือนในภาคตะวนัออก 
   ขอ้มูลปริมาณฝนสะสมรายเดือนแบ่งเป็น 3 ภาวะ ไดแ้ก่ ภาวะลานีญา 
ภาวะปกติ และภาวะเอลนีโญ ภาวะลานีญาปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 119.64 มิลลิเมตร 
ภาวะปกติปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 149.58 มิลลิเมตร และภาวะเอลนีโญปรมิาณฝนสะสม
เฉลี่ยเทา่กบั 96.94 มิลลิเมตร ดงัตาราง 4 เน่ืองจากภาวะลานีญาเกิดนอ้ยกวา่ภาวะปกติ อีกทัง้ใน
ภาวะปกติส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดูฝน จึงสง่ผลใหภ้าวะปกติมีค่าปริมาณฝนสะสมมากกว่าภาวะ
ลานีญา นอกจากนีย้งัพบว่า ลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกมีปรมิาณฝนสะสมรายเดือนสงูสดุในทุก
ภาวะของปรากฏการณเ์อนโซ่ โดยสงูสดุท่ีภาวะปกติเท่ากับ 187.97 มิลลเิมตร เม่ือพิจารณาตาม
รายสถานีตรวจวดัอากาศท่ีอยู่ในลุม่น า้นีท้ัง้หมด 10 สถานี ประกอบไปดว้ย สถานีชลบุรี (48459) 
สถานีเกาะสีชัง (48460) สถานีพัทยา (48461) สถานีสตัหีบ (48477) สถานีแหลมฉบัง (48463) 
สถานีระยอง (48478) สถานีหว้ยโป่ง (48479) สถานีจันทบุรี (48480) สถานีพลิว้ (48481)  และ
สถานีคลองใหญ่ (501201) ดงัภาพประกอบ 30ข  พบว่า สถานีคลองใหญ่ (501201) มีปริมาณ
ฝนสะสมสงูสดุในทกุภาวะของปรากฏการณเ์อนโซ ่เน่ืองจากมีลกัษณะภมิูประเทศเป็นเทือกเขาสงู 
อยู่ดา้นหนา้ของเทือกเขาจันทบุร ีจึงรบัลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พัดมาจากอ่าวไทย ท าใหมี้ฝน
ตกในปรมิาณสงูมากกวา่สถานีอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัพบว่า ลุม่น า้โตนเลสาปมีปริมาณฝนสะสมราย
เดือนต ่าท่ีสุดในทุกภาวะของปรากฏการณ์เอนโซ่ โดยต ่าสุดท่ีภาวะเอลนีโญเท่ากับ 79.73 
มิลลิเมตร ดังแสดงในตาราง 4 เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขตเงาฝนมีสภาพพื ้นท่ีตอนบน
เป็นแนวเทือกเขาบรรทดั ซึ่งกัน้เขตพืน้ท่ีจังหวดับุรรีมัยแ์ละจงัหวดัปราจีนบุรที  าใหไ้ดร้บัปรมิาณฝน
ท่ีต ่าท่ีสดุ 
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ภาพประกอบ 30 คา่เฉลี่ยปรมิาณฝนสะสมรายเดือน ตัง้แตช่่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  (ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ตาราง 4 คา่เฉลี่ยปรมิาณฝนสะสมรายเดือน  คา่เฉลี่ยดชันีฝน  คา่เฉลี่ยสหสมัพนัธ์ 

ลุม่น า้ คา่เฉลี่ยปรมิาณฝนสะสม
รายเดือน 

คา่สมัประสทิธ์ิของความ
แปรปรวน 

คา่เฉลี่ยสหสมัพนัธ์ 

  ลานีญา ปกต ิ เอลนีโญ ลานีญา ปกต ิ เอลนีโญ ลานีญา ปกต ิ เอลนี
โญ 

บางปะกง 107.32 137.20 89.06 0.92 0.76 1.07 0.24 0.04 -0.07 
โตนเลสาป 101.53 131.54 79.73 1.01 0.75 1.06 0.11 -0.08 -0.13 
ปราจีนบรุี 113.09 141.60 88.63 1.02 0.82 1.03 0.22 0.04 -0.11 
ชายฝ่ัง
ทะเล

ตะวนัออก 

156.64 187.97 130.36 1.05 0.88 1.18 0.11 -0.05 -0.08 

 

  4.2.3.2 คา่ความแปรปรวนของฝนสะสมรายเดือนจากปรากฏการณเ์อนโซ่ 
   จากการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation: CV) คือ ค่าแสดงความแปรปรวนของปริมาณฝนสะสมรายเดือน และค่าสหสมัพันธ ์
(correlation: r) แสดงความสมัพันธ์ระหว่างค่าดชันี Oceanic Niño Index (ONI) กับ ค่าดชันีฝน 
ท่ีแสดงแนวโนม้ของความแปรปรวนปรมิาณฝนทัง้นีถ้า้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงถึงตวัแปรสองตวันัน้
มีความสมัพันธ์กันมาก และมีทิศทางเดียวกัน แต่ถา้ r มีค่าใกล ้-1 แสดงว่า ตวัแปรสองตวันัน้มี
ความสมัพนัธก์นัมากแต่มีทิศทางตรงขา้มกนั จากการศกึษาพบว่า ภาวะปกติมีคา่สมัประสทิธ์ิของ
ความแปรปรวนระหวา่ง 0.75 – 0.88 และคา่ r มีความสมัพนัธก์นันอ้ยมากจึงกลา่วไดว้า่ พืน้ท่ีสว่น
ใหญ่ไม่มีความสมัพันธ์กับค่าดัชนี ยกเวน้ลุ่มน า้ปราจีนบุรี สถานีจันทบุรี (48480) สถานีพลิว้ 
(48481)  และสถานีคลองใหญ่ (501201) ส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ัง
พบว่า สถานีสัตหีบ (48477) สถานีห้วยโป่ง (48479) มีแนวโนม้ส่งผลให้ปริมาณฝนลดลง ดัง
ภาพประกอบ 32ข ในภาวะลานีญาค่าสมัประสทิธ์ิของความแปรปรวน มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทกุลุม่น า้
เม่ือเทียบจากภาวะปกติ โดยเพิ่มขึน้สูงสุดท่ีลุม่น า้โตนเลสาป 26% ดังตารางท่ี 5 ยกเวน้สถานี
ชลบุร ี(48459)  และสถานีระยอง (48478) ไม่มีความสมัพนัธก์บัดชันี ภาวะปกติพืน้ท่ีสว่นใหญ่ไม่
มีความสมัพันธ์กับค่าดัชนี ยกเวน้ลุ่มน า้ปราจีนบุรี สถานีจันทบุรี (48480) สถานีพลิว้ (48481)  
และสถานีคลองใหญ่ (501201) ส่งผลใหป้ริมาณฝนเพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ังพบว่า สถานีสตัหีบ 
(48477) สถานีหว้ยโป่ง (48479) มีแนวโนม้สง่ผลใหป้รมิาณฝนลดลง ดงัภาพประกอบ 32ก ภาวะ
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เอลนีโญมีแนวโนม้ลดลงทุกลุม่น า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ โดยลดลงสงูสดุท่ีลุม่น า้บางปะกง และ
ลุม่น า้โตนเลสาป 31% และพืน้ท่ีสว่นใหญ่มีความสมัพันธ์กันเชิงลบสง่ผลใหป้ริมาณลดลง โดย
ลดลงสงูสดุท่ีลุม่น า้โตนเลสาป ดงัภาพประกอบ 32ค 
 
ตาราง 5 รอ้ยละความแปรปรวนปรมิาณฝนในภาวะลานีญาและภาวะเอลนีโญ เม่ือเทียบกบัภาวะ
ปกติ 

ลุม่น า้ แปรปรวน 

ภาวะลานีญา (%) 
แปรปรวน 

ภาวะเอลนีโญ (%) 

บางปะกง +16% -31% 

โตนเลสาป +26% -31% 

ปราจีนบุร ี +20% -21% 

ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก +17% -30% 
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ภาพประกอบ 31 คา่สมัประสทิธ์ิของความแปรปรวนจ านวน 15 สถานี ตัง้แตช่่วงเวลา พ.ศ.2533 
ถึง พ.ศ.2562  (ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  (ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 32 คา่สหสมัพนัธจ์  านวน 15 สถานี ตัง้แตช่่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562  
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  (ค) ภาวะเอลนีโญ 
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   จากการศึกษาผลกระทบของปรากฏการณเ์อนโซต่่อความแปรปรวนของ

ปริมาณฝนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดว้ยลุม่น า้จ  านวน 4 ลุ่มน า้ ไดแ้ก่  

ลุ่มน า้โตนเลสาป ลุ่มน า้ปราจีนบุรี ลุ่มน า้บางปะกง และลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ตั้งแต่

ช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 ผลการวิจัยพบว่า ในภาวะลานีญาค่าสมัประสิทธ์ิของความ

แปรปรวน มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทกุลุม่น า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ โดยเพิ่มขึน้สงูสดุท่ีลุม่น า้โตนเลสาป 

26% ภาวะเอลนีโญมีแนวโนม้ลดลงทกุลุม่น า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ โดยลดลงสงูสดุท่ีลุม่น า้บาง

ปะกง และลุม่น า้โตนเลสาป 31% 

4.3 ความสัมพันธร์ะหว่างการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่กับปัจจัยอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผลต่อ
การแปรปรวนของปริมาณฝน 
 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัเป็นวิธีท่ีใชว้ิเคราะหข์อ้มูลหลายตวัแปร เพื่อหาความสมัพนัธ์
ของตวัแปรเหลา่นัน้ท าใหส้ามารถแยกความแตกต่างจากตวัอยา่งหนึ่งออกจากอีกตวัอย่างหนึ่งได้
โดยอาศัยตัวแปรท่ีสมัพันธ์กัน ในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบดว้ยตวัแปรทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณฝน  ขอ้มูลอุณหภูมิ  ขอ้มูลความกดอากาศ  ขอ้มูลความชื้น  และขอ้มูล
ความเร็วลม ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัพบว่า องคป์ระกอบ (PC) ท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 
หรอื มีคา่อธิบายความแปรปรวน (percentage of variance) มากกวา่ 10% คือ องคป์ระกอบหลกั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาคตะวนัออก ดงัแสดงในตารางท่ี 6 – 13 แสดง
คา่ไอเกนและค่าความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบในลุม่น า้บางปะกง  ลุม่น า้โตนเลสาป  ลุม่
น า้ปราจีนบุรี  และ ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลตะวันออก  ตามล าดับ  พบว่าฝนสะสมรายเดือนในภาค
ตะวนัออกไดร้บัอิทธิพลจาก 2 องคป์ระกอบหลกั โดย PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปรมิาณฝนมากท่ีสดุจากคา่ความแปรปรวนท่ีมีคา่มากท่ีสดุ  PC2 มีอิทธิพลต่อฝนรองลงมา ในแต่
ละองคป์ระกอบนัน้จะน ามาวิเคราะหห์าตวัแปรส าคญัท่ีสง่ผลใหอ้งคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อปรมิาณ
ฝนจากค่าสมัประสทิธ์ิ (loading factor) ท่ีแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรกับแต่องคป์ระกอบนัน้ๆ 
โดยผลการศึกษาพบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิมากกว่า 0.4 เป็นคา่ท่ีเหมาะสมในการแบง่ระหว่างตวัแปร
ท่ีมีอิทธิพลและไม่มีอิทธิพลตอ่ปรมิาณฝนในภาคตะวนัออกในแตล่ะองคป์ระกอบ 
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4.3.1 ลุ่มน ้าบางปะกง  
  ตาราง 6 แสดงค่าไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุ่มน า้
บางปะกง พบว่า ภาวะปกติในลุม่น า้บางปะกง PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่าไอเกน 2.75% ท่ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุ่มน ้าบางปะกงได้ 54.93% PC2 เป็น
องคป์ระกอบหลกัมีคา่ไอเกน 1.03% ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรองลงมา อธิบายความแปรปรวนของ
ปรมิาณฝนในลุม่น า้บางปะกงได ้13.27% ซึ่งลดลงจากภาวะปกติ ทัง้นีพ้บวา่ PC1 และ PC2 เป็น
องคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณฝนมากท่ีสดุ ซึ่ง PC3, PC4 และ PC5 เป็นองคป์ระกอบ
หลกัท่ีมีอิทธิพลตอ่ปรมิาณฝนนอ้ยมาก จึงไม่น  ามาศึกษาต่อ ดงัตาราง 7 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของ
ตวัแปร พบวา่ มีจ านวน 3 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปรมิาณฝนสงูขึน้ คือ อุณหภมิู ความ
กดอากาศ และ ความชืน้ โดยภาวะปกติ เม่ือสภาพอากาศในลุ่มน า้บางปะกงมีอุณหภูมิและ
ความชืน้สงูขึน้ ในขณะท่ีความกดอากาศมีคา่ลดลง ท าใหเ้กิดฝนจากกระบวนการพาความรอ้นใน
แนวตัง้ (convectional rainfall) ในทางตรงกันขา้ม PC2 ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรองลงมา ดว้ย
สภาพอากาศท่ีมีอุณหภมิูสงูและลมแรง สง่ผลใหอ้ากาศไม่สามารถจุไอน า้ในอากาศไดเ้พิ่มขึน้ ท า
ใหฝ้นตกนอ้ยลงไดใ้นลุม่น า้บางปะกง ในขณะท่ีเม่ือเกิดภาวะลานีญาในลุม่น า้บางปะกง PC1 เป็น
องคป์ระกอบหลกัมีคา่ไอเกน 3.61% สามารถอธิบายความแปรปรวนของปรมิาณฝนในลุม่น า้บาง
ปะกงได ้72.29%  (ตาราง 6) พบว่า ตวัแปรทัง้ 4 ไดแ้ก่ คือ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชืน้ 
และความเรว็ลม สง่อิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปรมิาณสงูขึน้ โดยภาวะลานีญาสง่ผลใหอ้ากาศในลุม่
น า้บางปะกงขณะนัน้มีอุณหภมิูและความชืน้สงูขึน้ ในขณะท่ีความกดอากาศและความเรว็ลมมีค่า
ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน า้อุ่นท่ีสะสมตวับริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ท า
ใหเ้กิดฝนจากกระบวนการพาความรอ้นในแนวตัง้มากขึน้ สง่ผลใหใ้นภาวะลานีญาลุม่น า้บางปะ
กงมีปริมาณฝนเพิ่มขึน้  ในทางตรงกันขา้ม PC2 ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักรองลงมาค่าไอเกน 
0.66% อธิบายความแปรปรวนของปรมิาณฝนในลุม่น า้บางปะกงได ้13.27% ซึ่งลดลงจากภาวะ
ปกติ ดงันัน้ สภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสงูและลมแรงในภาวะลานีญา ท าใหป้ริมาณฝนลดลงไดใ้น
ลุ่มน า้บางปะกงนั้นมีอิทธิพลน้อยกว่าภาวะปกติ จึงท าให้มีฝนตกเพิ่มขึน้ 7.31% จากผลการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนในผลขอ้ท่ี 4.2.3 สว่นในภาวะเอลนีโญ PC1 แสดงอิทธิพลดว้ยตวัแปรท่ี
ท าใหเ้กิดฝนตกเช่นเดียวกับภาวะปกติมีค่าไอเกน 2.54%แต่มีสดัสว่นความแปรปรวนลดลงเป็น 
50.90% และ PC2 ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหฝ้นตกนอ้ยลงจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภมิูสงูมาก
ขึน้ เน่ืองจากลมตะวนัออกอ่อนก าลงัลงไม่พดัพากระแสน า้อุ่นจากมหาสมุทรฝ่ังตะวนัออกมายงัฝ่ัง
ตะวนัตกตามปกติ ท าใหอ้ากาศมีความชืน้นอ้ยและฝนไม่ตก ซึ่งมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 33.16% 
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ภาพประกอบ 33 สกรพีลอ็ต (scree plot) ลุม่น า้บางปะกง 
โดย (ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ (ค) ภาวะเอลนีโญ 

ตาราง 6  คา่ไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุม่น า้บางปะกง 

 ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
องคป์ระกอบ

หลกั 
คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย

ความ
แปรปรวน (%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความแปรปรวน 

(%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความ

แปรปรวน (%) 

PC1 3.61 72.29 2.75 54.93 2.54 50.90 
PC2 0.66 13.27 1.03 20.58 1.66 33.16 
PC3 0.46 9.29 0.79 15.90 0.34 6.83 
PC4 0.18 3.52 0.27 5.50 0.28 5.51 
PC5 0.08 1.63 0.16 3.10 0.18 3.60 
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ตาราง 7 คา่สมัประสทิธ์ิ (loading factor) ของตวัแปรในองคป์ระกอบหลกัของลุม่น า้บางปะกง 

 
4.3.2 ลุ่มน ้าโตนเลสาป  

  ตาราง 8 แสดงค่าไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุ่มน า้

โตนเลสาป พบว่า ภาวะปกติในลุม่น า้โตนเลสาป PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่าไอเกน 2.51% ท่ี

สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุ่มน ้าบางปะกงได้ 50.23%  PC2 เป็น

องคป์ระกอบหลกัมีคา่ไอเกน 1.13% ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรองลงมา อธิบายความแปรปรวนของ

ปรมิาณฝนในลุม่น า้โตนเลสาปได ้22.53% ซึ่งลดลงจากภาวะปกติ ทัง้นีพ้บวา่ PC1 และ PC2 เป็น

องคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณฝนมากท่ีสดุ ซึ่ง PC3, PC4 และ PC5 เป็นองคป์ระกอบ

หลกัท่ีมีอิทธิพลตอ่ปรมิาณฝนนอ้ยมาก จึงไม่น  ามาศึกษาต่อ ดงัตาราง 9 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของ

ตวัแปร พบวา่ มีจ านวน 3 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปรมิาณฝนสงูขึน้ คือ อุณหภมิู ความ

กดอากาศ และ ความชืน้ โดยภาวะปกติลุม่น า้โตนเลสาปมีกระบวนการเกิดฝนจากลมพาอากาศท่ี

มีความชืน้สงูไปปะทะภเูขา เกิดการยกตวัของกลุม่อากาศท าใหมี้อุณหภูมิจะลด ท าใหเ้กิดฝนจาก

กระบวนการฝนปะทะภูเขา (orographic rain) ในทางตรงกันขา้ม PC2 ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั

รองลงมา ดว้ยสภาพอากาศท่ีมีอุณหภมิูสงูและลมแรง สง่ผลใหอ้ากาศไมส่ามารถจุไอน า้ในอากาศ

ไดเ้พิ่มขึน้ ท าใหฝ้นตกนอ้ยลงไดใ้นลุม่น า้โตนเลสาปในขณะท่ีเม่ือเกิดภาวะลานีญาในลุม่น า้โตนเล

สาป PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่าไอเกน 3.21% สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณ

ฝนในลุม่น า้โตนเลสาปได ้64.21%  (ตาราง 9) พบว่าตวัแปรทัง้ 4 ไดแ้ก่ อุณหภมิู ความกดอากาศ 

ความชืน้ และความเร็วลม ยงัคงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปริมาณสงูขึน้ โดย

ภาวะลานีญาสง่ผลใหอ้ากาศในลุม่น า้โตนเลสาปขณะนัน้มีอุณหภูมิและความชืน้สงูขึน้ ในขณะท่ี

ลุม่น า้บางปะกง ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

ปรมิาณฝน 0.91 -0.24 0.88 -0.10 0.85 -0.32 
อุณหภมิู 0.83 0.43 0.71 0.54 0.42 0.86 
ความกดอากาศ -0.89 -0.33 -0.85 -0.38 -0.90 -0.30 
ความชืน้ 0.95 -0.05 0.90 -0.35 0.88 -0.33 
ความเรว็ลม -0.85 0.45 -0.33 0.89 -0.28 0.26 
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ความกดอากาศและความเรว็ลมมีคา่ลดลง ซึ่งยงัคงเป็นผลมาจากกระแสน า้อุ่นท่ีสะสมตวับรเิวณ

ชายฝ่ังตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลใหใ้นภาวะลานีญาลุม่น า้โตนเลสาปมีปริมาณฝน

เพิ่มขึน้ ในทางตรงกันขา้ม PC2 มีค่าไอเกน 0.97% สามารถอธิบายความแปรปรวนของปรมิาณ

ฝนในลุ่มน า้โตนเลสาปได้ 19.43% ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีท าใหฝ้นตกนอ้ยลง ซึ่งลดลงจาก

ภาวะปกติ ดงันัน้ สภาพอากาศท่ีมีอุณหภมิูสงูและลมแรงในภาวะลานีญา ท าใหป้รมิาณฝนลดลง

ไดใ้นลุม่น า้โตนเลสาปนัน้มีอิทธิพลนอ้ยกวา่ภาวะปกติ จึงท าใหมี้ฝนตกเพิ่มขึน้ 3.1% จากผลการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนในผลขอ้ท่ี 4.2.3  สว่นในภาวะเอลนีโญ PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่า

มีค่าไอเกน 2.39% ท่ีอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุ่มน า้โตนเลสาปได้ 47.78% มี

จ านวน 2 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปริมาณฝนสงูขึน้ คือความกดอากาศ และ ความชืน้ 

ในทางตรงกันข้าม PC2 มีค่าไอเกน 1.54% ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักรองลงมาอธิบายความ

แปรปรวนของปรมิาณฝนในลุม่น า้โตนเลสาปได ้30.77% ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหฝ้นตกนอ้ยลง

จากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงมากขึน้ เน่ืองจากลมตะวันออกอ่อนก าลงัลงไม่พัดพากระแส

น า้อุ่นไม่จากมหาสมทุรฝ่ังตะวนัออกมายงัฝ่ังตะวนัตกตามปกติ ท าใหอ้ากาศมีความชืน้นอ้ยและ

ฝนไม่ตก ประกอบดว้ย อุณหภมิู ความชืน้ และความเรว็ลมในการเกิดฝน 

 
ภาพประกอบ 34 สกรพีลอ็ต (scree plot) ลุม่น า้โตนเลสาป 
โดย (ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ตาราง 8 คา่ไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุม่น า้โตนเลสาป 

 ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
องคป์ระกอบ

หลกั 
คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย

ความ
แปรปรวน (%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความแปรปรวน 

(%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความ

แปรปรวน (%) 

PC1 3.21 64.21 2.51 50.23 2.39 47.78 
PC2 0.97 19.43 1.13 22.53 1.54 30.77 
PC3 0.54 10.77 0.97 19.31 0.74 14.75 
PC4 0.18 3.64 0.29 5.76 0.17 3.36 
PC5 0.10 1.95 0.11 2.18 0.17 3.34 

ตาราง 9 คา่สมัประสทิธ์ิ (loading factor) ของตวัแปรในองคป์ระกอบหลกัของลุม่น า้โตนเลสาป 

 
4.3.3 ลุ่มน ้าปราจีนบุรี  

  ตาราง 10 แสดงค่าไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุม่น า้

ปราจีนบุรี พบว่า ภาวะปกติในลุม่น า้บางปะกง PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่าไอเกน 2.85% ท่ี

สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุ่มน ้าปราจีนบุรีได้ 57.08%   PC2 เป็น

องคป์ระกอบหลกัมีคา่ไอเกน 1.10% ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัรองลงมา อธิบายความแปรปรวนของ

ปรมิาณฝนในลุม่น า้ปราจีนบุรไีด ้22.03% ซึ่งลดลงจากภาวะปกติ ทัง้นีพ้บวา่ PC1 และ PC2 เป็น

องคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณฝนมากท่ีสดุ ซึ่ง PC3, PC4 และ PC5 เป็นองคป์ระกอบ

ลุม่น า้โตนเล
สาป 

ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

ปรมิาณฝน 0.82 0.47 0.85 -0.32 0.91 -0.26 
อุณหภมิู 0.69 -0.65 0.42 0.86 0.35 0.76 
ความกดอากาศ -0.90 0.06 -0.90 -0.30 -0.91 -0.28 
ความชืน้ 0.83 0.48 0.88 -0.33 0.86 -0.41 
ความเรว็ลม -0.70 0.40 -0.28 0.26 0.11 0.62 
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หลกัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณฝนนอ้ยมาก จึงไม่น  ามาศึกษาต่อ ดงัตาราง 11 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิ

ของตวัแปร พบว่า มีจ านวน 4 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปริมาณฝนสูงขึน้ คือ อุณหภูมิ 

ความกดอากาศ ความชืน้ และความเรว็ลม ดงันัน้ กระบวนการเกิดฝนในลุม่น า้ปราจีนบุรีเกิดจาก

พาความรอ้นในแนวตัง้เช่นเดียวกันกับลุม่น า้บางปะกงในภาวะปกติ PC2 ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั

ท่ีท าให้ฝนตกน้อยนั้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุ่มน า้ปราจีนบุรีได ้

22.03% เม่ือเกิดภาวะลานีญาในลุ่มน า้ปราจีนบุรี PC1 เป็นองค์ประกอบหลักท่ีท าให้ฝนตก

สามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุม่น า้ปราจีนบุรไีดเ้พิ่มขึน้เป็น 65.07%  (ตาราง

ท่ี 11) และ PC2 ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหฝ้นตกนอ้ยลง ซึ่งมีสดัส่วนส่วนลดลงเป็น 15.49%  

ในทางตรงขา้มภาวะเอลนีโญ PC1 แสดงอิทธิพลดว้ยตวัแปรท่ีท าใหเ้กิดฝนตกเช่นเดียวกับภาวะ

ปกติและภาวะลานีญา แต่มีสัดส่วนลดลงเป็น 54.66% ซึ่ งมีค่าต ่าท่ีสุด และ PC2 ซึ่งเป็น

องคป์ระกอบท่ีท าใหฝ้นตกนอ้ยลง ท าใหอ้ากาศมีความชืน้นอ้ยและฝนไม่ตก ซึ่งมีสดัสว่นเพิ่มขึน้

เป็น 22.04% จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนในผลขอ้ท่ี 4.2.3  ท าใหภ้าวะลานีญามีปริมาณ

ฝนสงูกวา่ ในภาวะปกติ และภาวะเอลนีโญจึงมีฝนตกนอ้ย 

 

 
ภาพประกอบ 35 สกรพีลอ็ต (scree plot) ลุม่น า้ปราจีนบุร ี
โดย (ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ตาราง 10 คา่ไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุม่น า้ปราจีนบุร ี

 ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
องคป์ระกอบ

หลกั 
คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย

ความ
แปรปรวน (%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความแปรปรวน 

(%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความ

แปรปรวน (%) 

PC1 3.25 65.07 2.85 57.08 2.73 54.66 
PC2 0.77 15.49 1.10 22.03 1.10 22.04 
PC3 0.62 12.35 0.68 13.51 0.79 15.84 
PC4 0.27 5.31 0.25 4.91 0.24 4.75 
PC5 0.09 1.77 0.12 2.47 0.14 2.72 

 

ตาราง 11 คา่สมัประสทิธ์ิ (loading factor) ของตวัแปรในองคป์ระกอบหลกัของลุม่น า้ปราจีนบุร ี

 
4.3.4 ลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

  ตารางท่ี 12 แสดงค่าไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุม่น า้
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พบวา่ ภาวะปกติในลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก PC1 เป็นองคป์ระกอบ
หลกัมีค่าไอเกน 1.99% ท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของปริมาณฝนในลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกได ้39.82 % PC2 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่าไอเกน 1.56% ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลัก
รองลงมา อธิบายความแปรปรวนของปรมิาณฝนในลุม่น า้บางปะกงได ้31.21% ซึ่งลดลงจากภาวะ

ลุม่น า้ปราจีนบุร ี ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

ปรมิาณฝน 0.82 0.41 0.86 0.33 0.81 0.42 

อุณหภมิู 0.72 -0.65 0.44 -0.88 0.44 -0.86 

ความกดอากาศ -0.93 0.07 -0.91 0.13 -0.90 0.17 

ความชืน้ 0.90 0.34 0.89 0.35 0.91 0.29 

ความเรว็ลม -0.84 0.14 -0.65 0.13 -0.67 0.11 
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ปกติ ทัง้นีพ้บวา่ PC1 และ PC2 เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลตอ่ปรมิาณฝนมากท่ีสดุ ซึ่ง PC3, 
PC4 และ PC5 เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณฝนนอ้ยมาก จึงไม่น  ามาศึกษาต่อ  
ดงัตาราง 13 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปร พบว่า มีจ านวน 3 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลใหฝ้นใน PC1 
มีปรมิาณฝนสงูขึน้ คือ อุณหภูมิ ความกดอากาศ และ ความชืน้ โดยภาวะปกติ เม่ือสภาพอากาศ
ในลุม่น า้บางปะกงมีอุณหภมิูและความชืน้สงูขึน้ ในขณะท่ีความกดอากาศมีคา่ลดลง ท าใหเ้กิดฝน
จากกระบวนการพาความรอ้นในแนวตัง้ (convectional rainfall) ในทางตรงกันขา้ม PC2 ท่ีเป็น
องค์ประกอบหลกัรองลงมา ด้วยสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงและลมแรง ส่งผลให้อากาศไม่
สามารถจุไอน า้ในอากาศไดเ้พิ่มขึน้ ท าใหฝ้นตกนอ้ยลงไดใ้นลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ในขณะ
ท่ีเม่ือเกิดภาวะลานีญาในลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลตะวันออก PC1 เป็นองคป์ระกอบหลกัมีค่าไอเกน 
2.48% สามารถอธิบายความแปรปรวนของปรมิาณฝนในลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเพิ่มขึน้เป็น 
49.65% (ตาราง 13)  พบว่า ตัวแปรทั้ง 4 ได้แก่ คือ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชืน้ และ
ความเรว็ลม สง่อิทธิพลใหฝ้นใน PC1 มีปรมิาณสงูขึน้ โดยภาวะลานีญาสง่ผลใหอ้ากาศในลุม่น า้
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในขณะนั้นมีอุณหภูมิและความชืน้สูงขึน้ ในขณะท่ีความกดอากาศและ
ความเร็วลมมีค่าลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกระแสน า้อุ่นท่ีสะสมตัวบริเวณชายฝ่ัง
ตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก สง่ผลใหใ้นภาวะลานีญาลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกมีปริมาณ
ฝนเพิ่มขึน้  ในทางตรงกันขา้ม PC2 คา่ไอเกน 1.29%อธิบายความแปรปรวนของปรมิาณฝนในลุม่
น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกไดล้ดลงเป็น 25.71% ซึ่งลดลงจากภาวะปกติ ดงันัน้ ภาวะลานีญาจึงท า
ใหมี้ฝนตกเพิ่มขึน้ 5.50% จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนในผลขอ้ท่ี 4.2.3  ส่วนในภาวะ
เอลนีโญ PC1 แสดงอิทธิพลดว้ยตัวแปรท่ีท าให้เกิดฝนตกเช่นเดียวกับภาวะปกติ แต่มีสดัส่วน
ลดลงเป็น 39.38% และ PC2 มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 32.47% จึงท าใหมี้ปริมาณฝนลดลง 1.26% 
ดงัการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของฝนในขอ้ 4.2.3 
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ภาพประกอบ 36 สกรพีลอ็ต (scree plot) ลุม่แม่น  า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
โดย (ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 

ตาราง 12 คา่ไอเกนและความแปรปรวนของทัง้ 5 องคป์ระกอบของลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 

 ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
องคป์ระกอบ

หลกั 
คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย

ความ
แปรปรวน (%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความแปรปรวน 

(%) 

คา่ไอเกน คา่ท่ีอธิบาย
ความ

แปรปรวน (%) 

PC1 2.48 49.65 1.99 39.82 1.97 39.38 
PC2 1.29 25.71 1.56 31.21 1.62 32.47 
PC3 0.80 15.97 0.84 16.79 0.80 15.90 
PC4 0.26 5.23 0.39 7.76 0.36 7.29 
PC5 0.17 3.45 0.22 4.42 0.25 4.96 
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ตาราง 13 คา่สมัประสทิธ์ิ (loading factor) ของตวัแปรในองคป์ระกอบหลกัของลุม่น า้ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก 

 

4.4 ประมาณค่าปริมาณฝนด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร (Principal Component 
Analysis Regression: PCR) 
 จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูปรมิาณฝน (rainfall: R) ขอ้มูล
อุณหภูมิ (temperature: Temp) ขอ้มูลความชืน้ (relative humidity: RH) ขอ้มูลความกดอากาศ 
(static pressure: SP) และขอ้มูลความเร็วลม (wind speed: WS) จากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอ้มูล
จะถูกแบ่งออกดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 50 ไดข้อ้มูลจ านวน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เพื่อสรา้งสมการถดถอย
เชิงเสน้หลายตวัแปรประมาณค่าปรมิาณฝน และชุดท่ี 2 เพื่อสอบเทียบความถูกตอ้งของปรมิาณ
ฝนท่ีประมาณไดจ้ากสมการ 

4.4.1 ประมาณค่าปริมาณฝนด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและสมการ
ถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร 
  จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัสามารถคดักรองและแบง่กลุม่ตวัแปรในแตล่ะ
องคป์ระกอบท่ีสง่ผลต่อกระบวนการเกิดฝนในแตล่ะลุม่น า้  อีกทัง้ยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์น
การสรา้งสมการถดถอย เม่ือน ากลุม่ตวัแปรนัน้มาวิเคราะหด์ว้ยสมการถดถอยเชิงเสน้หลายตวัแปร
ดว้ยโปรแกรม SPSS จากขอ้มูลในชุดท่ี 1 ผลการวิเคราะหส์ามารถสรา้งสมการเพื่อประมาณค่า
ปริมาณฝน RPC1 และ  RPC2  คือ  ปริมาณฝนในองคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  เม่ือน า RPC1 และ  
RPC2  มารวมกันจะไดป้ริมาณฝนรวมทัง้หมด คือ ปริมาณฝนรวมในลุ่มน า้ท่ีประมาณไดจ้าก
สมการ ดงัตาราง 14 – 17 
 

ลุม่น า้ชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก 

ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 

ปรมิาณฝน 0.91 -0.24 0.88 -0.10 0.85 -0.32 
อุณหภมิู 0.83 0.43 0.71 0.54 0.42 0.86 
ความกดอากาศ -0.89 -0.33 -0.85 -0.38 -0.90 -0.30 
ความชืน้ 0.95 -0.05 0.90 -0.35 0.88 -0.33 
ความเรว็ลม -0.85 0.45 -0.33 0.89 -0.28 0.26 



 67 
 
ตาราง 14 สมการถดถอยเชิงเสน้ของลุม่น า้บางปะกง 

ภาวะ สมการถดถอยเชิงเสน้ R2 

ลานีญา PC1:  RPC1  =  (19.317Temp) + (15.343SP) + (8.745RH) + (-126.756WS) – 16389.049 0.79 
 PC2:  RPC2  =  (16.878Temp) + (-199.22WS) – 28.707 0.77 
 Rain  =  0.807 RPC1 + 0.262 RPC2 -12.383 0.79 
ปกติ PC1:  RPC1  =  (34.732Temp) + (-3.866SP) + (17.505RH) + 3603.935 0.64 
 PC2:  RPC2  =  (24.442Temp) + (-18.978WS) - 505.595 0.06 
 Rain  =  1.101 RPC1 + (-0.006 RPC2 ) - 18.014 0.64 

เอลนีโญ PC1:  RPC1  =  (3.502Temp) + (-9.894SP) + (5.87RH) + 9539.948 0.86 
 PC2:  RPC2  =  (23.562Temp) + (-58.278WS) -472.102 0.51 
 Rain  =  0.978PC1 + 0.037PC2 – 0.697 0.86 

ตาราง 15 สมการถดถอยเชิงเสน้ของลุม่น า้โตนเลสาป 

ภาวะ สมการถดถอยเชิงเสน้ R2 

ลานีญา PC1:  RPC1  =  (-9.259 Temp) + (-11.358 SP) + (8.14 RH) + (-29.921 WS) + 11279.878 0.60 
 PC2:  RPC2  =  (7.886Temp) + (10.572RH) -881.626 0.70 
 Rain  =  -0.436PC1 + 1.449PC2 + 30.087 0.70 
ปกติ PC1:  RPC1  =  (3.196Temp) + (-2.25SP) + (9.724RH) + 1581.178 0.64 
 PC2:  RPC2  =  (9.843Temp) + -168.542 0.03 
 Rain  =  0.927PC1 + 0.287PC2 - 32.65 0.64 

เอลนีโญ PC1:  RPC1  =  (-9.703SP) + (7.988RH) + 9314.059 0.76 
 PC2:  RPC2  =  (10.529Temp) + (4.721WS) -964.559 0.75 
 Rain  =  0.662PC1 + 0.41PC2 – 9.527 0.77 
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ตาราง 16 สมการถดถอยเชิงเสน้ของลุม่น า้ปราจีนบุรี 

ภาวะ สมการถดถอยเชิงเสน้ R2 

ลานีญา PC1:  RPC1  =  (2.336Temp) + (2.659SP) + (14.464RH) + (-4.141WS) – 3698.87 0.55 
 PC2:  RPC2  =  (61.017Temp) - 1527.761 0.22 
 Rain  =  1.053PC1 + 0.393PC2 - 41.633 0.57 
ปกติ PC1:  RPC1  =  (- 7.934Temp) + (-6.877SP) + (14.643RH) + (-13.975WS) + 6181.658 0.68 
 PC2:  RPC2  =  (16.94Temp) -336.914 0.03 
 Rain  =  0.941PC1 + 0.092PC2 - 14.679 0.68 

เอลนีโญ PC1:  RPC1  = (- 16.616Temp) + (-18.312SP) + (9.232RH) + (-21.635WS) + 18423.04 0.73 
 PC2:  RPC2  = (11.6Temp) - 211.165 0.01 
 Rain  =  1.041PC1 + 0.155PC2 -26.161 0.73 

 

ตาราง 17 สมการถดถอยเชิงเสน้ของลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 

ภาวะ สมการถดถอยเชิงเสน้ R2 

ลานีญา PC1:  RPC1  =  (-43.946Temp) + (-26.474SP) + (18.332RH) + 26690.968 0.67 
 PC2:  RPC2  =  (-79.176Temp) + (-82.016SP) + (-23.444WS) + 85196.071 0.45 
 Rain  =  0.912PC1 + 0.134PC2 -8.149 0.68 
ปกติ PC1:  RPC1  =  (-11.135SP) + (24.676RH) + 9507.502 0.53 
 PC2:  RPC2  =  (-94.262Temp) + (79.645SP) + (-21.979WS) + 83288.459 0.41 
 Rain  =  1.032PC1 -0.106PC2 + 12.112 0.51 
เอลนีโญ PC1:  RPC1  = (-9.713SP) + (27.618RH) + 7869.105 0.57 
 PC2:  RPC2  = (-44.842SP) + (-38.792WS) +45576.876 0.22 
 Rain  =  1.234PC1 + 0.151PC2 – 83.661 0.61 

 

4.4.2. เปรียบเทียบการประมาณค่าปริมาณฝนด้วยสมการถดถอยพหุคูณแบบใช้
และไม่ใช้การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลัก 
  เม่ือน าผลสอบเทียบจากขอ้มลูชุดท่ี 2 ของการประมาณคา่ปรมิาณฝนดว้ยสมการ
ถดถอยพหุคูณแบบใช้ (ภาพประกอบ 37 – 40) และไม่ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(ภาพประกอบ 41 – 44) ดังตาราง 18 พบว่า การประมาณค่าปริมาณฝนด้วยสมการถดถอย
พหุคูณแบบใช้องคป์ระกอบหลกัสามารถคัดกรองและแบ่งกลุ่มตัวแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ี
สง่ผลต่อกระบวนการเกิดฝนในแต่ละลุ่มน า้ได ้และใหค้่า r2 สูง สามารถค านวณปริมาณฝนได้
อยา่งแม่นย ามากกวา่การใชส้มการถดถอยพหคุณูแบบไม่ใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั พบใน
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ลุม่น า้บางปะกงภาวะเอลนีโญ  ลุม่น า้โตนเลสาปทกุภาวะ และลุม่น า้ปราจีนบุรีภาวะเอลนีโญ ใน
ขณะเดียวกันการประมาณค่าปริมาณฝนด้วยสมการถดถอยพหุคูณแบบใช้การวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกัใหค้า่ r2 ท่ีต  ่ากวา่ หรอืใหค้วามแม่นย านอ้ยกวา่การใชส้มการถดถอยพหคุณูแบบ
ไม่ใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั พบในลุม่น า้บางปะกงภาวะลานีญา ลุม่น า้บางปะกงภาวะ
ปกติ  ลุม่น า้ปราจีนบุรภีาวะลานีญา ลุม่น า้ปราจีนบุรภีาวะปกติ  และลุม่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกทุก
ภาวะ เน่ืองจากองคป์ระกอบหลกัในลุม่น า้นัน้มีองคป์ระกอบหลกัท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการเกิดฝนใน
ลุม่น า้นัน้ซบัซอ้นมากกวา่การศกึษาในครัง้นี ้
 
ตาราง 18 เปรยีบเทียบการประมาณคา่ปรมิาณฝนดว้ยสมการถดถอยพหคุณูแบบใชแ้ละไม่ใชก้าร
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
 

ลุม่น า้ สมการถดถอยพหคุณู ภาวะลานีญา ภาวะปกติ ภาวะเอลนีโญ 
บางปะกง ใชอ้งคป์ระกอบ 0.34 0.60 0.61 
 ไม่ใชอ้งคป์ระกอบ 0.40 0.60 0.56 
โตนเลสาป ใชอ้งคป์ระกอบ 0.73 0.59 0.77 
 ไม่ใชอ้งคป์ระกอบ 0.72 0.58 0.76 
ปราจีนบุร ี ใชอ้งคป์ระกอบ 0.43 0.43 0.62 
 ไม่ใชอ้งคป์ระกอบ 0.47 0.70 0.61 
ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก 

ใชอ้งคป์ระกอบ 0.65 0.48 0.11 

 ไม่ใชอ้งคป์ระกอบ 0.68 0.54 0.11 
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ภาพประกอบ 37 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนในสมการแบบใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 
กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้บางปะกง: 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 38 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนในสมการแบบใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 
กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้โตนเลสาป: 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 39 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนในสมการแบบใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 
กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้ปราจีนบุร:ี 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 40 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนในสมการแบบใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 
กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก: 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 41 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนท่ีค านวณดว้ยสมการถดถอยพหคุณูแบบไม่ใชก้าร
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้บางปะกง: 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 42 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนท่ีค านวณดว้ยสมการถดถอยพหคุณูแบบไม่ใชก้าร
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้โตนเลสาป: 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 43 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนท่ีค านวณดว้ยสมการถดถอยพหคุณูแบบไม่ใชก้าร
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้ปราจีนบุร:ี 
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 44 เปรยีบเทียบปรมิาณฝนท่ีค านวณดว้ยสมการถดถอยพหคุณูแบบไม่ใชก้าร
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ชุดท่ี 2 กบัปรมิาณฝนจากสถานีตรวจวดัของลุม่น า้ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก (ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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4.4.3 แผนที่ความแปรปรวนของปริมาณฝนจากปรากฏการณ์เอนโซ่ในภาค
ตะวันออกจากสมการ PCR 
  ภาพประกอบ 45 แสดงปริมาณฝนเฉลี่ยจากสถานีตรวจวดั กรมอุตุนิยมวิทยา 
และภาพประกอบ 46 ปรมิาณฝนเฉลี่ยจากสมการ PCR เม่ือน ามาเปรยีบเทียบกนัพบว่า ในภาวะ
ลานีญาปริมาณฝนเฉลี่ยจากสมการ PCR  มีปริมาณฝนใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดกรม
อุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ สถานีกบินทรบ์ุรี (48439)  สถานีสระแก้ว (48440)  สถานีระยอง (48478) 
สถานีชลบุรี (48459)  สถานีเกาะสีชัง (48460)  สถานีจันทบุรี (48480)  และสถานีคลองใหญ่ 
(501201) ส่วนภาพประกอบ 47 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนปริมาณฝนเฉลี่ยจากสมการ PCR  
เม่ือน ามาเปรยีบเทียบกับสถานีตรวจวดักรมอุตุนิยมวิทยา โดยคลาดเคลื่อนเพิ่มขึน้ไปทางบวกนั่น
คือ มีปริมาณฝนท่ีค านวณจากสมการ PCR เพิ่มขึน้ 50 มิลลิเมตร ได้แก่ สถานีฉะเชิงเทรา 
(48458)  สถานีแหลมฉบงั (48463)  สถานีพทัยา (48461)  สถานีหว้ยโป่ง (48479)  สถานีสตัหีบ 
(48477) และสถานีอรญัประเทศ (48462) สว่นสถานีปราจีนบุร ี(48430) และสถานีพลิว้ (48481) 
มีค่าความคลาดเคลื่อนไปในทางลบนั่นคือ มีปริมาณฝนท่ีค านวณจากสมการลดลง 50 มิลลเิมตร 
ภาวะปกติปริมาณฝนเฉลี่ยจากสมการ PCR  มีปริมาณฝนใกลเ้คียงกับกรมอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ 
สถานีจนัทบุร ี(48480) และสถานีพลิว้ (48481) แต่บางสถานีมีปริมาณฝนความคลาดเคลื่อนจาก
สถานีตรวจวดักรมอุตนิุยมวิทยาไปทางบวก ไดแ้ก่ สถานี ฉะเชิงเทรา (48458)  สถานีอรญัประเทศ 
(48462)  สถานีปราจีนบุรี (48430)  สถานีกบินทรบ์ุรี (48439)  สถานีสระแก้ว (48440)  สถานี
ชลบุรี (48459)  สถานีเกาะสีชัง (48460)  สถานีพัทยา (48461)  สถานีสัตหีบ (48477)  สถานี
แหลมฉบัง (48463)  สถานีระยอง (48478)  สถานีห้วยโป่ง (48479)  และสถานีคลองใหญ่ 
(501201)  ภาวะเอลนีโญทุกสถานีมีค่าความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึน้ โดยคลาดเคลื่อนสงูสดุท่ีสถานี
พลิว้ (48481) 150 มิลลิเมตร รองลงมาคือ สถานีหว้ยโป่ง (48479)  สถานีจันทบุรี (48480) 100 
มิลลิเมตร นอกจากนีย้ังพบว่า สถานีคลองใหญ่ (501201) ค่าความคลาดเคลื่อนลดลง 150 
มิลลเิมตร 
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ภาพประกอบ 45 ปรมิาณฝนเฉลี่ยจากสถานีตรวจวดั  
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
 



 80 
 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 46 ปรมิาณฝนเฉลี่ยจากสมการ PCR   
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
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ภาพประกอบ 47 คา่ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (error)  
(ก) ภาวะลานีญา  (ข) ภาวะปกติ  และ(ค) ภาวะเอลนีโญ 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาผลกระทบปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ในช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
  5.1 สรุปผล 
  5.2 อภิปรายผล 
  5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล 
 การศึกษาผลกระทบปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบดว้ย ขอ้มลูทางอุตนิุยมวิทยาจากสถานีตรวจวดั ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ปรมิาณน า้ฝน  ขอ้มลูความกดอากาศ  ขอ้มลูอุณหภมิู ขอ้มลูความชืน้สมัพทัธ ์ ขอ้มูลความเรว็ลม
ในช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ วตัถุประสงคข์อ้
ท่ี 1 พบว่า ความแปรปรวนของปรมิาณฝนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดว้ย
ลุม่น า้จ  านวน 4 ลุม่น า้ ไดแ้ก่ ลุม่น า้โตนเลสาป ลุม่น า้ปราจีนบุร ีลุม่น า้บางปะกง และลุม่น า้ชายฝ่ัง
ทะเลตะวันออก ตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะลานีญาค่า
สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ทุกลุม่น า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ โดยเพ่ิมขึน้
สงูสดุท่ีลุม่น า้โตนเลสาป 26% ภาวะเอลนีโญมีแนวโนม้ลดลงทุกลุม่น า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ 
โดยลดลงสูงสดุท่ีลุม่น า้บางปะกง และลุม่น า้โตนเลสาป 31% วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบว่า ปัจจัย
อุตุนิยมวิทยาท่ีสง่ผลตอ่การแปรปรวนของปริมาณฝนในภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ อุณหภมิู ความกด
อากาศ และความชืน้ เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดฝน โดยฝนท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการพาความรอ้น
ในแนวตัง้ (convectional rainfall) ในลุม่น า้บางปะกง  ลุ่มน า้ปราจีนบุรี  และลุม่น า้ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกตะวนัออก แต่ลุ่มน า้โตนเลสาปเป็นท่ีเกิดจากเกิดฝนจากกระบวนการฝนปะทะภูเขา 
(orographic rain) เน่ืองจากมีสภาพพื ้นท่ีตอนบนเป็นแนวเทือกเขา นอกจากนี ้ยังสามารถ
ประมาณค่าปริมาณฝนดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและสมการถดถอยเชิงเสน้หลายตัว
แปร (Principal Component Analysis Regression: PCR) เพื่อสามารถน าไปพยากรณ์ปริมาณ
ฝนในอนาคตได ้
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5.2 อภปิรายผล 
 การศึกษาผลกระทบปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2562 พบว่า อิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซ่มี

ผลกระทบต่อปริมาณฝน ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ลานีญาและปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยภาวะ

ลานีญาท าใหเ้กิดฝนตกหนกั และภาวะเอลนีโญท าใหฝ้นลดลง ทัง้นีใ้นภาวะลานีญามีแนวโนม้

เพิ่มขึน้ทุกลุ่มน า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ ท่ีลุ่มน า้โตนเลสาปมีแนวโนม้ความแปรปรวนโดยมี

ปริมาณฝนเพิ่มขึน้สงูสดุ 31% ภาวะเอลนีโญมีแนวโนม้ลดลงทุกลุม่น า้เม่ือเทียบจากภาวะปกติ 

โดยลดลงสงูสุดท่ีลุม่น า้บางปะกง และลุ่มน า้โตนเลสาป 31% ซึ่งเปรียบเทียบกับการศึกษาของ 

ปรญิ หลอ่พิทยากร (2559) ไดศ้ึกษา ปริมาณฝนบริเวณภาคตะวนัออกของประเทศไทยในภาวะ

เอนโซ ่ในช่วงปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2556 โดยภาวะลานีญาสง่ผลใหมี้ปรมิาณฝนเพิ่มขึน้ บรเิวณท่ี

ไดร้บัอิทธิพลสูงสุดอยู่ในบริเวณสถานีฉะเชิงเทรา ภาวะปกติทุกลุม่น า้ไม่มีความแปรปรวนของ

ปริมาณฝน และภาวะเอลนีโญปริมาณฝนมากอยู่ในบริเวณสถานีสระแก้ว สถานีปราจีนบุรีและ

สถานีฉะเชิงเทรา ซึ่งการศึกษาครัง้นีไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีต่างและเหมือนกันคือ ภาวะลานีญาบริเวณท่ี

ไดร้บัอิทธิพลสงูสดุอยู่ในบริเวณสถานีฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ในลุม่น า้บางปะกง  แต่การศึกษาบรเิวณท่ี

ได้รบัอิทธิพลสูงสุดอยู่ในบริเวณลุ่มโตนเลสาป  ภาวะปกติทุกลุ่มน า้ไม่มีความแปรปรวนของ

ปรมิาณฝน เป็นผลวิจยัท่ีเหมือนกนั และภาวะเอลนีโญปริมาณฝนมากอยูใ่นบรเิวณสถานีสระแกว้ 

อยู่ในลุม่น า้โตเลสาป แต่ผลการวิจัยลุม่น า้โตนเลสาปและลุม่น า้บางปะกงมีปริมาณฝนนอ้ยท่ีสดุ 

นอกจากนีย้งัพบว่า สถานีคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีปริมาณฝนตกสงูสดุ เน่ืองจากมีลกัษณะภูมิ

ประเทศเป็นเทือกเขาสงู อยูด่า้นหนา้ของเทือกเขาจันทบุร ีจึงรบัลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัมา

จากอ่าวไทย ท าให้มีฝนตกในปริมาณสูงมากกว่าสถานีอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 

Nounmusig (2017) ไดว้ิเคราะหรู์ปแบบของปรมิาณน า้ฝนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย และ

ความสมัพนัธ์ปรมิาณน า้ฝนรายเดือนกับดชันีเอนโซ ่แลว้พบว่า ภาคตะวนัออกมีฝนตกชุกในช่วง

เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เน่ืองจากถึงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้สถานีคลองใหญ่ จังหวดัตราด

ไดร้บัผลกระทบมากท่ีสดุ อีกทัง้ยังพบว่า ดชันีเอนโซ่มีนยัส  าคญัระหว่างปริมาณน า้ฝนรายเดือน

ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม และตลุาคม  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ครบถ้วน เช่น บาง
สถานีขาดขอ้มูลอุณหภูมิ  ขอ้มูลความกดอากาศ  ขอ้มูลความชืน้  และขอ้มูลความเร็วลมเป็น
เวลานาน ควรเพิ่มจ านวนขอ้มลูโดยใชช้่วงเวลาขอ้มลูท่ียาวนานขึน้ เช่น จาก 30 ปี เป็น 50 ปี 
 2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ดชันีปรากฏการณเ์อนโซห่ลายตวัแปร (Multivariate ENSO 
Index: MEI) ค่าความผิดปกติของดัชนีการผันแปรของระบบอากาศซีกโลกใต้ (Southern 
Oscillation Index; SOI) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนปริมาณฝนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย 
 3. สมการ PCR ท่ีได้จากผลการศึกษาสามารน าไปใช้พยากรณ์ความแปรปรวนของ
ปรมิาณฝนในภาคตะวนัออกในแตล่ะลุม่น า้ได ้แตมี่ความแม่นย าท่ีระดบั 0.11  – 0.73  
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