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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลต่อการแพร่กระจายปริมาณฝนในช่วง

ฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนในช่วงปีภาวะปกติ (มิถุนายน พ.ศ. 
2546 - มิถุนายน พ.ศ. 2547 และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - ธันวาคม พ.ศ. 2556) และข้อมูลปริมาณฝนในช่วงภาวะ
เอลนีโญ (มิถุนายน พ.ศ. 2545 - มีนาคม พ.ศ. 2546, มิถุนายน พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2553 และกันยายน 
พ.ศ. 2557 - เมษายน พ.ศ. 2559) ส าหรับข้อมูลปริมาณฝนรวมในฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญและภาวะปกติใช้ข้อมูล
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และข้อมูลปริมาณฝนรวมในฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญและภาวะปกติใช้ข้อมูลเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม และมกราคมถึงเมษายน น าข้อมูลปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในปีภาวะปกตแิละ
ปีภาวะเอลนีโญมาประมวลผลเพื่อประมาณค่าการแพร่กระจายปริมาณฝนทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกโดยใช้โปรแกรม 
Arc GIS 10.0 ข้อมูลการแพร่กระจายของฝนในปีภาวะปกติจะถูกน ามาจ าแนกช้ันข้อมูลออกเป็น 5 ช้ัน ของระดับ
ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง (ปริมาณฝนระดับต่ ามาก ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก) 
โดยใช้ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการจ าแนก หลังจากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณฝนระหว่างปีภาวะ
เอลนีโญและปีภาวะปกติในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งด้วยเทคนิคการซ้อนทับภาพ (overlay) และศึกษาถึงความแตกต่าง
ของการแพร่กระจายปริมาณฝนช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในปีภาวะเอลนีโญกับปีภาวะปกติโดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 % ผลการศึกษาพบว่าปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญลดลงจากปีภาวะปกติทุกพื้นที่
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับในช่วงฤดูแล้งปริมาณฝนรวมใน
ปีภาวะเอลนีโญลดลงจากปีภาวะปกติในบริเวณจันทบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แต่ปริมาณฝนรวม
เพิ่มขึ้นจากปีภาวะปกติในบริเวณสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และตราดอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญบริเวณพื้นท่ีจังหวัด 
สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และตราด ควรกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญรวมถึง
ในช่วงฤดูแล้งของภาวะเอลนีโญควรจะมีการผันน้ าบางส่วนในบางพื้นที่มาท่ีบริเวณจังหวัดจันทบุรี 
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Abstract 
The aim of this research is to study the influence of El Nino on rainfall distribution during 

wet and dry seasons in Eastern Thailand by using rainfall data in moderate periods during June 
2003 - June 2004 and February 2013 - December 2013 and in El Nino periods during June 2002 -  
March 2003, June 2009 - April 2010 and September 2014 - April 2016. During El Nino and moderate 
periods, total rainfall data from May to October were used as data in wet season, and those from 
November to December and from January to April were used as data in dry season. Stationary total 
rainfall data in wet and dry seasons during moderate and El Nino periods were interpolated for 
rainfall distribution over the entire study area by using Arc GIS 10.0 software. The rainfall distribution 
during moderate period were classified into 5 classes (very low, low, median, high and very high 
rainfalls) for wet and dry seasons based on standard deviation method. The difference between 
rainfall during El Nino and moderate periods in wet and dry seasons were then investigated by using 
overlay mapping technique and using statistical method (t-test) at 95 % confidence interval was 
employed to assess the difference of rainfall distribution during wet and dry seasons in El Nino and 
moderate periods. The results showed that in wet season, rainfall during El Nino period decreased 
from moderate period at 0.05 significant level for all Eastern Thailand. On the other hand, in dry 
season, rainfall during El Nino period decreased in Chanthaburi Province but increased in Sra Kaew, 
Prachin Buri, Chachoengsao, Chonburi and Rayong Province at 0.05 significant level. Increasing 
rainfall also occurred, but insignificant, in Trad Province during El Nino period. Thus, In Sra Kaew, 
Prachinburi, Chachoengsao, Chonburi, Rayong and Trad province should storage water in dry season 
for use in wet season of El Nino period and water diversion to Chanthaburi province in dry season 
during El Nino period.  
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1. บทน า 

ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีที่ตั้งของภาค
อยู่ระหว่างละติจูดที่ 11๐28’34” ถึง 14๐31’51” เหนือ 
แ ล ะ ล อ ง จิ จู ด ที่  100๐ 44’48” ถึ ง  102๐ 58’21” 
ตะวันออก ประกอบด้วยพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัด
สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ดังรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะติด

กับอ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม - 
ตุลาคม) และลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูร้อน 
(มีนาคม - เมษายน) ดังรูปที่ 3 [1] โดยปกติแล้วมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นี้จะมีผลต่อ
ปริมาณฝนในบริเวณภาคตะวันออกค่อนข้างมาก
กล่าวคือบริ เวณภาคตะวันออกมีปริมาณฝนมาก
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ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกที่มี
แนวเทือกเขาจันทบุรี เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาสัน
ก าแพง ดังรูปที่ 2 [5] ที่เป็นแนวรับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลต่อการ
แพร่กระจายปริมาณฝนบริเวณแต่ละพื้นที่ของภาค
ตะวันออก นอกจากอิทธิพลของลมมรสุมที่มีผลต่อ
ปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้ว
ยังมีอิทธิพลจากธรรมชาติอีกอิทธิพลหนึ่งก็คืออิทธิพลที่
เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นตัว
บ่งบอกถึงความแห้งแล้งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะฤดูฝนกล่าวคือในช่วง
ฤดูฝนปริมาณฝนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง

ประเทศไทยส่วนใหญ่มีฝนลดลง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้มี
ผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาทิ 
การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้เป็น
การศึกษาถึงอิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลกระทบต่อการ
แพร่กระจายของปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อที่สามารถ
ทราบได้ว่าพื้นที่บริเวณใดของภาคตะวันออกมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในปี
ปรากฏการณ์ภาวะเอลนีโญ และน ามาใช้เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
บริเวณภาคตะวันออกต่อไปในอนาคต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1  ต าแหน่ งสถานีตรวจวัด
ปริมาณน้ าฝนในบริ เวณ
ภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย 
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2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1 ศึกษาข้อมูลดัชนีอุณหภูมิผิวน้ าทะเล ณ 
ต าแหน่ง NINO 3.4 ดังรูปที่ 4 และจ าแนกช่วงปีภาวะ
เอลนีโญและปีภาวะปกติ ดังตารางที่ 1 

2.2 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนในภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย 7 สถานี ส าหรับบางสถานีในบางช่วง 
เวลาที่ไม่มีข้อมูลปริมาณฝนก็หาค่าสหสัมพันธ์แบบราย
คู่สถานีทุกคู่  รวมทั้งพิจารณาค่าสหสัมพันธ์และค่า
นัยส าคัญที่ดีที่สุด และหาสมการถดถอยเพื่อใช้ในการ
พยากรณ์หาค่าปริมาณฝนในช่วงเวลาที่ไม่มีข้อมูล 

รูปที่ 2  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณภาคตะวัน 
ออกของประเทศไทย โดย 1 คือ 
เทือกเขาสันก าแพง 2 คือ แม่น้ าบาง
ปะกง 3 คือ เทือกเขาจันทบุรี และ 4 
คือ เทือกเขาบรรทัด (ที่มา : ส านัก 
งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน, 2546 
อ้างถึงใน [5]) 
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รูปที่ 3  ลักษณะทิศทางลม
ที่พัดผ่านประเทศ
ไทย (ที่มา : กรม
อุต ุนิยมวิทยา [1]) 

 

 

 
 
 

รูปที่  4  ต าแหน่ง NINO 3.4 (ที่มา : The 
International Research Institute 
for Climate and Society [12]) 

 
2.3 หาปริมาณฝนรวมเฉลี่ยของแต่ละเดือน

ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. - ต.ค.) และฤดูแล้ง (พ.ย. - ธ.ค.) 
และ (ม.ค. - เม.ย.) ของปีภาวะเอลนีโญและปีภาวะ
ปกติ ได้แก่ ช่วงปีภาวะเอลนีโญ : ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย
เดือนมกราคม ใช้ข้อมูล (ม.ค. พ.ศ. 2546 + ม.ค. พ.ศ. 
2553 + ม.ค. พ.ศ. 2558 + ม.ค. พ.ศ. 2559) ÷ 4 ช่วง
ปีภาวะปกติ : ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ได้
จากข้อมูล (ก.พ. พ.ศ. 2547 + ก.พ. พ.ศ. 2556) ÷ 2  

เป็นต้น (ตารางที่ 2 - 5) 
2.4 interpolate ข้อมูลปริมาณฝนโดยใช้

เ ทค นิ ค  inverse distance weighted (IDW) ด้ ว ย
โปรแกรม ARC GIS 10.0 โดยการแบ่ ง ช้ันข้อมู ล
ออกเป็น 5 ช้ัน คือ ระดับต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง 
และสูงมาก 

2.5 ซ้อนทับ  (overlay) ระหว่ า งการแพร่  
กระจายปริมาณฝนของปีภาวะปกติกับปีภาวะเอลนีโญ 
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ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 
2.6 สุ่มค่าปริมาณฝนรวมในแต่ละพื้นที่ พื้นที่

ละ 24 จุด กระจายทั่วพื้นที่ และจุดสถานีตรวจวัดจริง 
1 จุด รวม 25 จุด ของแต่ละพื้นที่จังหวัดในภาค
ตะวันออกของปีภาวะเอลนีโญ ปกติ ในช่วงฤดูฝน และ

ช่วงฤดูแล้ง แล้วศึกษาถึงความแตกต่างของปริมาณฝน
รวมในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญ
กับปีภาวะปกติ  มาเทียบกันแบบรายคู่  (paired 
sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 
ตารางที่ 1 ดัชนีของอุณหภูมิผิวน้ าทะเล ณ ต าแหน่ง NINO3.4 (SST Index NINO 3.4) ในช่วงปี ค.ศ. 2002 - 

2016 (ที่มา : NASA Official [10]) 
 

year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2002 -0.07 0.23 0.10 0.16 0.30 0.78 0.76 0.97 1.11 1.36 1.62 1.52 
2003 1.19 0.77 0.59 0.03 -0.48 -0.17 0.21 0.03 0.24 0.50 0.40 0.32 
2004 0.17 0.14 -0.12 0.06 0.21 0.11 0.47 0.72 0.75 0.69 0.66 0.74 
2005 0.53 0.24 0.33 0.29 0.35 0.40 0.25 0.06 -0.09 0.06 -0.31 -0.68 
2006 -0.93 -0.64 -0.65 -0.19 0.06 0.20 0.13 0.40 0.62 0.78 1.08 1.19 
2007 0.69 0.09 -0.04 0.00 -0.28 -0.10 -0.43 -0.62 -0.95 -1.47 -1.59 -1.60 
2008 -1.86 -1.89 -1.15 -0.95 -0.67 -0.48 -0.03 0.03 -0.28 -0.36 -0.35 0.83 
2009 -1.03 -0.68 -0.55 -0.27 0.18 0.47 0.72 0.71 0.75 0.94 1.54 1.72 
2010 1.50 1.22 1.08 0.59 -0.17 -0.65 -1.13 -1.32 -1.65 -1.68 -1.58 -1.62 
2011 -1.64 -1.27 -0.98 -0.76 -0.43 -0.18 -0.26 -0.64 -0.74 -0.97 -1.05 -1.04 
2012 -1.08 -0.69 -0.58 -0.39 -0.05 0.31 0.53 0.73 0.51 0.29 0.36 -0.11 
2013 -0.41 -0.40 -0.22 -0.10 -0.27 -0.21 -0.31 -0.28 -0.07 -0.33 0.01 -0.04 
2014 -0.51 -0.55 -0.22 0.24 0.46 0.46 0.18 0.20 0.45 0.49 0.85 0.78 
2015 0.53 0.56 0.58 0.78 1.03 1.32 1.60 2.07 2.28 2.46 2.95 2.82 
2016 2.60 2.40 1.68 1.09 0.30 -0.12 -0.47 - - - - - 

หมายเหตุ : ช่วงภาวะเอลนีโญ คือ ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 - มีนาคม พ.ศ. 2546 (June 2002 - March 
2003), มิถุนายน พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2553 (June 2009 - April 2010), กันยายน พ.ศ. 2557 - เมษายน 
พ.ศ. 2559 (September 2014 - April 2016); ช่วงภาวะปกติ คือ ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 - มิถุนายน พ.ศ. 
2547 (June 2003 - June 2004), กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - ธันวาคม พ.ศ. 2556 (February 2013 - December 
2013); ค่าดัชนีมากกว่า 0.4 เป็นช่วงภาวะเอลนีโญ; ค่าดัชนีอยู่ในช่วงระหว่าง -0.4 ถึง 0.4 เป็นช่วงภาวะปกติ 
 
3. ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

3.1 การแพร่กระจายปริมาณฝนช่วงฤดูฝน
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย (ภาวะปกติ - 
ภาวะเอลนีโญ) 

จากผลการศึกษาถึงการแพร่กระจาย
ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนบริเวณภาคตะวันออกใน
ปรากฏการณ์ภาวะปกติพบว่าปริมาณฝนระดับต่ ามาก
และระดับต่ า  ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ในบริเวณจังหวดั 
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ตารางที่ 2 ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญ 
 

สถาน ี
ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญ (มิลลเิมตร) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม 
สระแก้ว 78.50 126.80 173.17 190.40 249.00 165.78 983.65 

ปราจีนบุร ี 69.50 231.40 258.07 349.67 343.23 137.00 1,388.87 
ฉะเชิงเทรา 116.40 121.85 136.93 150.00 277.23 142.83 945.24 

ชลบุร ี 12.80 115.75 114.90 144.40 284.63 161.95 834.43 
ระยอง 175.60 148.45 145.03 116.03 259.18 252.43 1,096.72 
จันทบุร ี 291.70 426.45 388.73 362.93 574.80 286.85 2,331.46 
ตราด 104.80 690.70 832.77 838.60 1,032.35 281.53 3,780.75 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญ 

 

สถาน ี
ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญ (มิลลเิมตร) 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 
สระแก้ว 23.68 12.15 12.18 21.75 35.23 60.03 165.02 

ปราจีนบุร ี 19.75 2.08 16.78 26.03 71.73 39.27 175.64 
ฉะเชิงเทรา 77.85 7.30 18.95 39.50 97.38 122.33 363.31 

ชลบุร ี 44.83 30.33 37.63 24.68 81.43 33.20 252.10 
ระยอง 62.03 21.45 43.38 18.53 48.80 42.33 236.52 
จันทบุร ี 54.08 21.80 20.10 48.78 43.30 86.43 274.49 
ตราด 122.25 69.08 52.75 65.90 126.00 113.47 549.45 

 
ตารางที่ 4 ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนของปีภาวะปกติ 

 

สถาน ี
ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนของปีภาวะปกติ (มิลลเิมตร) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม 
สระแก้ว 139.45 260.83 274.60 260.60 418.85 310.00 1,664.33 

ปราจีนบุร ี 142.20 312.93 289.75 330.85 496.05 189.55 1,761.33 
ฉะเชิงเทรา 104.70 194.83 176.30 136.10 380.55 190.55 1,183.03 

ชลบุร ี 133.60 140.57 194.75 225.60 299.25 279.35 1,273.12 
ระยอง 163.55 264.67 281.40 123.35 225.50 226.20 1,284.67 
จันทบุร ี 265.30 504.67 817.30 539.70 526.95 232.00 2,885.92 
ตราด 381.10 671.83 1,290.20 818.75 825.95 277.25 4,265.08 
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ตารางที่ 5 ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะปกติ 
 

สถาน ี
ปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะปกต ิ(มิลลเิมตร) 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 
สระแก้ว 39.25 5.00 2.80 63.70 20.85 83.60 215.20 

ปราจีนบุร ี 9.10 3.35 13.50 27.85 12.50 28.30 94.60 
ฉะเชิงเทรา 19.00 7.30 15.80 17.05 99.10 80.40 238.65 

ชลบุร ี 31.90 2.00 33.10 33.70 30.15 80.00 210.85 
ระยอง 37.95 5.70 15.70 7.30 20.80 55.50 142.95 
จันทบุร ี 36.50 1.35 157.60 30.75 52.90 149.15 428.25 
ตราด 70.20 9.35 98.70 33.30 108.95 110.05 430.55 

 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
ตอนบนของจันทบุรี ส่วนการแพร่กระจายปริมาณฝน
ระดับปานกลางและระดับสูงพบในบริเวณตอนกลาง
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ส าหรับการแพร่ 
กระจายปริมาณฝนระดับสูงมากจะพบในบริเวณคลอง
ใหญ่จังหวัดตราด ดังรูปที่ 5a การแพร่กระจายปริมาณ
ฝนในช่วงฤดูฝนบริเวณภาคตะวันออกในปรากฏการณ์
ภาวะเอลนีโญพบว่าปริมาณฝนระดับต่ ามากมีการ
แพร่กระจายอยู่ ในบริ เวณจังหวัดระยอง ชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และตอนบนของ
จังหวัดจันทบุรี การแพร่กระจายปริมาณฝนในระดับต่ า
จะพบในบริเวณตอนกลางจังหวัดจันทบุรี การแพร่  
กระจายปริมาณฝนระดับปานกลางพบว่ามีการแพร่  
กระจายปริมาณฝนในบริเวณตอนกลางและตอนล่าง
ของจังหวัดจันทบุรีและบางส่วนของจังหวัดตราด และ
การแพร่กระจายปริมาณฝนในระดับสูงและสูงมากพบ
ในบริเวณคลองใหญ่จังหวัดตราด ดังรูปที่ 5b เนื่องจาก
ในช่วงฤดูฝนภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความช้ืนขึ้นมาบนแผ่นดิน
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยที่บริเวณ
จังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นพ้ืนท่ีรับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ โดยตรงจึ งท า ให้บริ เ วณจั งหวัดจันทบุรี

โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของจันทบุรีและตราดมี
ปริมาณฝนมากกว่าบริเวณพื้นท่ีอื่น ซึ่งบริเวณจันทบุรีมี
เทือกเขาจันทบุรีขวางกั้นอยู่ (ดังรูปที่ 2) จึงท าให้ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดความช้ืนขึ้นมาปะทะกับแนว
เทือกเขาจันทบุรีส่งผลให้เกิดฝนปะทะแนวภูเขา 
(orographic rain) ท าให้บริเวณหน้าเขาโดยเฉพาะ
ตอนกลางและตอนล่างของจันทบุรีมีปริมาณฝนมาก 
ในทางตรงข้ามบริเวณสระแก้ว ที่อยู่ด้านหลังเทือกเขา
จันทบุรีจะมีปริมาณฝนน้อยเนื่องจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ไม่สามารถพัดพาความช้ืนขึ้นไปถึงบริเวณหลัง
แนวเทือกเขาจันทบุรีได้ ส าหรับพ้ืนที่บริเวณคลองใหญ่ 
จังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงเพราะเป็นแหล่งพื้นที่รับ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรงท าให้ปริมาณฝน
บริเวณตราด (คลองใหญ่) มีปริมาณฝนสูงมาก 

เมื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของการแพร่ 
กระจายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของปรากฏการณ์
ภาวะเอลนีโญเทียบกับปีภาวะปกติโดยการน าภาพ
ข้อมูลการแพร่กระจายปริมาณฝนในปีภาวะเอลนีโญมา
ซ้อนทับ (overlay) กับภาพข้อมูลการแพร่กระจาย
ปริมาณฝนในช่วงปีภาวะปกติพบว่า บริเวณทุกจังหวัด
ในบริเวณภาคตะวันออกปริมาณฝนในปีปรากฏการณ์
ภาวะเอลนี โญปริมาณฝนลดลงจากปีภาวะปกติ  
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กล่าวคือ การแพร่กระจายปริมาณฝนบริเวณภาค
ตะวันออกในปีปรากฏการณ์ภาวะเอลนีโญลดลงจากปี
ภาวะปกติมีค่าอยู่ในช่วง -680.672 ถึง -187.987 มิลลิ 
เมตร โดยที่ปริมาณฝนบริเวณจังหวัดสระแก้วมีปริมาณ
ฝนลดลงมากที่สุด ซึ่งในปีภาวะเอลนีโญบริเวณพื้นที่
สระแก้วจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด
ของภาคตะวันออก ดังรูปที่ 5c ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดู
ฝนซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ส่งผลต่อการน า
ความช้ืนจากอ่าวไทยขึ้นมาบนฝั่งแผ่นดินโดยปกติแล้ว
บริเวณจังหวัดสระแก้วจะได้รับอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความช้ืนขึ้นมาได้น้อย
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกมี
เทือกเขาจันทบุรีขวางกั้นจึงท าให้อิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกฉียงใต้พัดพาความช้ืนข้ึนมาถึงบริเวณสระแก้ว
ได้น้อยโดยเฉพาะในปีภาวะเอลนีโญซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อนกว่าปีภาวะปกติ 
(สังเกตจากค่าดัชนีมรสุม) [8] ซึ่งส่งผลท าให้อิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความช้ืนจากอ่าวไทย
เข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกได้น้อยกว่าปกติจึงท าให้
ปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกในปีภาวะเอลนีโญ
น้อยกว่าปีภาวะปกติโดยเฉพาะบริเวณสระแก้วจะ
ได้รับความช้ืนที่พัดมาโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
น้อยลงกว่าปีภาวะปกติยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปีภาวะเอลนีโญ
บริเวณสระแก้วมีปริมาณฝนลดลงกว่าปีภาวะปกติที่
ชัดเจนกว่าบริเวณพื้นท่ีอื่นของภาคตะวันออก 

เมื่อทดสอบถึงค่าความแตกต่างของการ
แพร่กระจายปริมาณฝนช่วงฤดูฝนในปีภาวะปกติกับปี
ภาวะเอลนีโญที่ ได้จากการสุ่มจุด 24 จุด และจุด
ตรวจวัดจริง 1 จุด ของแต่ละพื้นที่ พบว่าปริมาณฝน
ช่วงฤดูฝนในปีภาวะปกติมีความแตกต่างจากปริมาณ
ฝนช่วงฤดูฝนในปีภาวะเอลนีโญทุกพื้นที่จังหวัดใน
บริเวณภาคตะวันออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังตารางที่ 6 แสดงว่าอิทธิพลของเอลนีโญส่งผล

ให้การแพร่กระจายปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของทุกพื้นที่
จังหวัดในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากในปีภาวะเอลนีโญมวลน้ าบริเวณแปซิฟิก
ศูนย์สูตรฝั่งตะวันตกซึ่งมีอุณหภูมิผิวน้ าทะเลที่สูงได้
เคลื่อนตัวไปทางแปซิฟิกศูนย์สูตรฝั่งตะวันออกท าให้
อุณหภูมิผิวน้ าทะเลทางแปซิฟิกศูนย์สูตรทางฝั่ ง
ตะวันออกสูงขึ้นจะส่งผลให้ทางแปซิฟิกศูนย์สูตร
ตะวันออกมีปริมาณฝนมากขึ้นและทางแปซิฟิกศูนย์
สูตรตะวันตกรวมถึงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงรวมถึงปรากฏการณ์
เอลนีโญนี้ส่งผลต่อ Walker circulation บริเวณเส้น
ศูนย์สูตรมีก าลังแรงขึ้นประกอบกับ local Hadley 
circulation ที่หมุนวนบริเวณแถบเอเชียผลักดันให้เส้น
ร่องมรสุม (intertropical convergence zone, ITCZ)
นั้นสูงขึ้นไปจากท่ีเคยอยู่เดิมมากจึงส่งผลให้ปริมาณฝน
ในฤดูฝนช่วงปีภาวะเอลนีโญน้อยกว่าปริมาณฝนในฤดู
ฝนของปีภาวะปกติมากประกอบกับช่วงฤดูฝนในปี
ภาวะเอลนีโญ (พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553) นั้นมีพายุ
หมุนเขตร้อนที่พัดผ่านประเทศไทยน้อยกว่าในช่วงฤดู
ฝนของปีภาวะปกติ (พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2556) [4] 
รวมถึงในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญ (พ.ศ. 2545 
และ พ.ศ. 2552) เป็นช่วงที่ค่าดัชนีมรสุม (Monsoon 
index) มีค่าต่ า [8]  ซึ่งเป็นผลให้ในช่วงฤดูฝนของปี
ภาวะเอลนีโญนั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีภาวะปกติซึ่ง
สอดคล้องกับ [2] ที่กล่าวไว้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีผล
ต่อปริมาณฝน กล่าวคือ ถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่าน
ประเทศไทยมากปริมาณฝนจะมากแต่ถ้ามีพายุหมุน
เขตร้อนพัดผ่านประเทศไทยน้อยจะสง่ผลให้ปริมาณฝน
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มันทนา [3] และ 

Lau และ Wu [9] ที่ได้รายงานว่าในช่วงฤดูฝนของปี
ภาวะเอลนีโญประเทศไทยยังพอมีฝนอยู่บ้างแต่จะน้อย
กว่าปกติเนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉยีง
ใต้ และสอดคล้องกับ [11] ได้ศึกษาถึงปริมาณฝนใน



ปีที่ 25 ฉบับที ่6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560                                                            วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 953 

ประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 1997 - 1999 (พ.ศ. 2540 - 
พ.ศ. 2542) โดยใช้ regional atmospheric model 

system (RAMS) พบว่าปริมาณฝนในช่วงภาวะเอลนโีญ
จะน้อยกว่าปกติ  

 

  
(a) (b) 

 

เกณฑร์ะดับปริมาณน้ าฝนรวมในช่วงฤดูฝน (มิลลเิมตร) 
ระดับสูงมาก      3,134.546 - 4,252.988 
ระดับสูง           2,609.305 - 3,134.546 
ระดับปานกลาง  2,084.064 - 2,609.305 
ระดับต่ า          1,558.822 - 2,084.064 
ระดับต่ ามาก     1,183.041 - 1,558.822 

 
 
รูปที่ 5  การแพร่กระจายปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝน 

(a) การแพร่กระจายปริมาณฝนรวมในปีภาวะ
ปกติ (b) การแพร่กระจายปริมาณฝนรวมในปี
ภาวะเอลนีโญ และ (c) การเปลี่ยนแปลงการ
แพร่กระจายปริมาณฝนรวมที่ ได้จากการ
ซ้อนทับกันระหว่างปีภาวะปกติกับปีภาวะ
เอลนีโญ (c) 
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ตารางที่ 6 ทดสอบความแตกต่างของการแพร่  
กระจายปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศ 
ไทยระหว่างปีภาวะปกติกับปีภาวะ
เอลนีโญที่ได้จากการสุ่มจุด 24 จุด 
และจุดตรวจวัดจริง 1 จุด 

 

จังหวัด 
ค่าทดสอบสถติิ t-test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % (ค่า Sig. 2-tailed) 

สระแก้ว 0.000 

ปราจีนบุร ี 0.000 

ฉะเชิงเทรา 0.000 

ชลบุร ี 0.000 

ระยอง 0.000 

จันทบุร ี 0.000 

ตราด 0.000 
  

3.2 การแพร่กระจายปริมาณฝนช่วงฤดูแล้ง
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย (ภาวะปกติ - 
ภาวะเอลนีโญ) 

จากผลการศึกษาถึงการแพร่กระจาย
ปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกใน
ปรากฏการณ์ภาวะปกติพบว่าปริมาณฝนระดับต่ ามาก
พบในบริ เวณปราจีนบุรี  และระดับต่ ามีการแพร่  
กระจายอยู่ ในบางส่วนของพื้นที่บริ เ วณจังหวัด
ปราจีนบุรี ระยอง  ฉะเชิงเทรา ส่วนการแพร่กระจาย
ปริมาณฝนระดับปานกลางพบในบริเวณสระแก้ว 
ชลบุรี และบางส่วนของพื้นที่ฉะเชิงเทรา ระยอง และ
จันทบุรี การแพร่กระจายปริมาณฝนระดับสูงพบใน
บริเวณตอนกลางจังหวัดจันทบุรี ส าหรับการแพร่  
กระจายปริมาณฝนระดับสูงมากพบในบริเวณจันทบุรี
ตอนล่างและบริเวณจังหวัดตราด ดังรูปที่ 6a การแพร่ 
กระจายปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออก

ในปรากฏการณ์ภาวะเอลนีโญพบว่าการแพร่กระจาย
ปริมาณฝนในระดับต่ าพบในบริเวณบางส่วนของ
จังหวัดปราจีนบุรี  และสระแก้ว การแพร่กระจาย
ปริมาณฝนระดับปานกลางพบว่ามีการแพร่กระจาย
ปริมาณฝนในบริเวณระยอง จันทบุรี และบางส่วนของ
พื้นที่ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ส าหรับ
การแพร่กระจายปริมาณฝนในระดับสูงพบในบริเวณ
ตอนล่างของจันทบุรีและบางส่วนของจังหวัดตราด 
และการแพร่กระจายปริมาณฝนระดับสูงมากพบใน
บริเวณจังหวัดตราดโดยเฉพาะบริเวณคลองใหญ่ ดังรูป
ที่ 6b เนื่องจากช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน - 
ธันวาคม และช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ซึ่งเป็นช่วง
ที่ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวคม และมกราคม - กุมภาพันธ์ 
ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือจะน าอากาศแห้งและ
เย็นเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งส่งผลท าให้บริเวณภาค
ตะวันออกมีปริมาณฝนน้อยมากเป็นปกติ แต่ช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน เป็นช่วงที่ภาคตะวันออกได้รับ
อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลมตะวันออกเฉียง
ใต้นี้จะพัดพาความช้ืนจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะกับมวล
อากาศร้อนบนแผ่นดินบริเวณภาคตะวันออกประกอบ
กับลักษณะทางภูมิประเทศของภาคตะวันออกมี
เทือกเขาจันทบุรีรวมถึงทางตอนบนของภาคตะวันออก
มีเทือกเขาสันก าแพง (ดังรูปที่ 2) เมื่อลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดพาความช้ืนจากอ่าวไทยผ่านช่องว่างของ
เทือกเขาจันทบุรีขึ้นไปปะทะกับแนวเทือกเขาสัน
ก าแพงท าให้เกิดฝนปะทะแนวเทือกเขา (orographic 
rain) ท าให้บริเวณทางด้านหน้าของเทือกเขาสันก าแพง
ซึ่งก็คือบริเวณสระแก้ว ปราจีนบุรีมีปริมาณฝนบ้างใน
บางพื้นที่ รวมถึงลมตะวันออกฉียงใต้ท่ีพัดผ่านช่องของ
เทือกเขาจันทบุรีขึ้นไปท าให้บริเวณฉะเชิงเทรา ชลบุรีมี
ปริมาณฝนบ้างในช่วงฤดูแล้ง ส าหรับจันทบุรีจะมีพื้นที่
บางส่วนที่ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกฉียงใต้ที่พัด
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พาความช้ืนจากอ่าวไทยมาปะทะกับแนวเทือกเขา
จันทบุรีท าให้เกิดฝนปะทะแนวเทือกเขาท าให้ด้านหน้า
แนวเทือกเขาจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและ
ตอนล่างของจันทบุรีมีปริมาณฝนบ้างในช่วงฤดูแล้ง 
ส าหรับบริเวณจังหวัดตราดโดยเฉพาะบริเวณคลอง
ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแนวชายฝั่งทะเลและได้รับ
ความช้ืนที่พัดมาโดยลมตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้
บริเวณคลองใหญ่มีปริมาณฝนมาก 

เมื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของการแพร่ 
กระจายปริมาณฝนในช่วงปรากฏการณ์ภาวะปกติ
เทียบกับปีภาวะเอลนีโญโดยการน าภาพข้อมูลการ
แพร่กระจายปริมาณฝนในปีภาวะปกติมาซ้อนทับ 
(overlay) กับภาพข้อมูลการแพร่กระจายปริมาณฝน
ในช่วงปีภาวะเอลนีโญพบว่า ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ภาค
ตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะบริเวณ
ตราด (คลองใหญ่) ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุรี  ส าหรับบริเวณบางส่วนของสระแก้วและ
บางส่วนของจังหวัดตราดมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นระดับ
ปานกลาง และปริมาณฝนที่ลดลงมากที่สุดพบใน
บริเวณจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณจันทบุรีตอนล่างซึ่งมี
ปริมาณฝนลดลงประมาณ 153.74 มิลลิเมตร แสดงว่า
พื้นที่บางส่วนของจันทบุรีจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญมาก
ที่สุด ดังรูปที่ 6c ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะ
ในเดือนมีนาคม - เมษายน จะมีอุณหภูมิอากาศที่สูง
โดยเฉพาะในปีภาวะเอลนีโญอุณหภูมิอากาศจะสูงกว่า
ปี ภ า วะปกติ ร วมถึ ง ใ น ช่ ว งภาวะ เอลนี โญ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่มวลน้ าทางแปซิฟิกศูนย์สูตรตะวันตกที่
มีอุณหภูมิสูงกว่าเคลื่อนตัวไปทางแปซิฟิกศูนย์สูตร
ตะวันออกท าให้ทางฝั่งแปซิฟิกศูนย์สูตรตะวันออกมี
มวลน้ าที่อุ่นขึ้นส่งผลให้ลมสินค้าตะวันออกอ่อนก าลัง
ลงมีผลท าให้ลมตะวัน ออกเฉียงใต้มีความแรงน้อยลง
กว่าปกติ แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาค

ตะวันออกมีเทือกเขาจันทบุรีขวางกั้นอยู่ในบริเวณ
จังหวัดจันทบุรี ท าให้ลมตะวันออกเฉียงใต้สามารถพัด
พาความช้ืนขึ้นมาผ่านช่องเทือกเขาจันทบุรีทางฝั่ง
ตะวันตกของเทือกเขามาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่
ร้อนกว่าปกติในบริเวณปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี ส่งผลให้บริเวณปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรีมีปริมาณฝนมากขึ้น รวมถึงบริเวณระยองที่เป็น
พื้นที่ติดกับชายฝั่ งจึ งท าให้ ได้รับอิทธิพลของลม
ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความช้ืนได้มากส่งผลให้
บริเวณระยองมีปริมาณฝนมากข้ึน ส าหรับบริเวณพื้นท่ี
จังหวัดสระแก้วจะได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียง
ใต้ที่พัดพาความช้ืนผ่านช่องเทือกเขาจันทบุรีด้าน
ตะวันออกของเทือกเขาและไปปะทะกับแนวเทือกเขา
สันก าแพงที่อยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกท าให้
เกิดฝนปะทะภูเขา (orographic rain) ท าให้บริเวณ
จังหวัดสระแก้วที่อยู่ด้านหน้าเทือกเขาสันก าแพงมี
ปริมาณฝนมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามบริเวณจันทบรุี
จะมีปริมาณฝนที่ลดลงเนื่องจากลักษณะแนวเทือกเขา
จันทบุรีที่มีลักษณะที่ขวางแนวลมตะวันออกเฉียงใต้ได้
น้อยประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีก าลังอ่อนลง
ในช่วงภาวะเอลนีโญซึ่งท าให้พัดพาความช้ืนขึ้นมา
ปะทะกับแนวเทือกเขาจันทบุรีได้น้อยกว่าปกติส่งผลให้
บริเวณจันทบุรีมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ส าหรับ
บริเวณจังหวัดตราดโดยเฉพาะบริเวณคลองใหญ่ที่อยู่
ติดกับทะเลซึ่งจะได้ รับความช้ืนจากอ่าวไทยท าให้เกิด
ปริมาณฝนท่ีมากขึ้น 

เมื่อทดสอบถึงค่าความแตกต่างของการ
แพร่กระจายปริมาณฝนในปีภาวะปกติกับปีภาวะ  
เอลนีโญที่ได้จากการสุ่มจุด 24 จุด และจุดตรวจวัดจริง 
1 จุด ของแต่ละพื้นที่ พบว่าปริมาณฝนช่วงฤดูฝนในปี
ภาวะปกติมีความแตกต่างจากปริมาณฝนช่วงฤดูแล้งใน
ปีภาวะเอลนี โญในบริ เวณสระแก้ว  ปราจีนบุ รี  
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทาง 

 



วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                           ปีที่ 25 ฉบบัที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

 956 

 

  
(a) (b) 

 

เกณฑร์ะดับปริมาณน้ าฝนรวมในช่วงฤดูแล้ง (มิลลเิมตร) 
ระดับสูงมาก      354.084 - 429.232 
ระดับสูง           278.553 - 354.084 
ระดับปานกลาง  203.023 - 278.553 
ระดับต่ า          127.492 - 203.023 
ระดับต่ ามาก     94.628 - 127.492 

 
 
 
 

รูปที่ 6  การแพร่กระจายปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูแล้ง 
(a) การแพร่กระจายปริมาณฝนรวมในปีภาวะ
ปกติ (b) การแพร่กระจายปริมาณฝนรวมในปี
ภาวะเอลนีโญ และ (c) การเปลี่ยนแปลงการ
แพร่กระจายปริมาณฝนรวมที่ ได้จากการ
ซ้อนทับกันระหว่างปีภาวะปกติกับปีภาวะ
เอลนีโญ (c) 
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สถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับบริเวณพื้นที่จังหวัดตราด
พบว่าปริมาณฝนในฤดูแล้งช่วงปีภาวะเอลนีโญและปี
ภาวะปกติไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังตารางที ่7 แสดงว่าอิทธิพลของเอลนีโญมี
ผลท าให้การแพร่กระจายปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดู
แล้งบริเวณสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง แต่ปรากฏการณ์เอลนีโญไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณฝนในฤดูแล้งในบริเวณพื้นที่จังหวัดตราด 
ส าหรับบริเวณจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณจันทบุรี
ตอนล่างพบว่าอิทธิพลของเอลนีโญมีผลท าให้การ
แพร่กระจายปริมาณฝนลดลงในช่วงฤดูแล้ง โดยปกติ
แล้วในปีภาวะเอลนีโญนั้นมวลน้ าบริเวณแปซิฟิกศูนย์
สูตรฝั่งตะวันตกที่มีอุณหภูมิผิวน้ าทะเลที่สูงได้เคลื่อน
ตัวไปทางแปซิฟิกศูนย์สูตรฝั่งตะวันออกจึงส่งผลให้ทาง
แปซิฟิกศูนย์สูตรตะวันออกมีอุณหภูมิผิวน้ าทะเลที่
สูงขึ้นส่งผลให้มีปริมาณฝนมากขึ้นทางฝั่งแปซิฟิกศูนย์
สูตรตะวันออกในทางตรงกันข้ามทางแปซิฟิกศูนย์สูตร
ตะวันตกรวมถึงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงรวมถึงปรากฏการณ์
เอลนีโญนี้มีผลท าให้ Walker circula-tion บริเวณเส้น
ศูนย์สูตรจะมีก าลังแรงขึ้นซึ่งมีผลต่อ local Hadley 
circulation ที่หมุนวนบริเวณแถบเอเชียผลักดันให้เส้น
ร่องมรสุม (intertropical convergence zone, ITCZ) 
นั้นสูงขึ้นไปจากปกติจึงส่งผลท าให้ปริมาณฝนบริเวณ
ภาคตะวันออกลดลง แต่เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งโดย
ปกติแล้วทางภาคตะวันออกของประเทศไทยจะได้รับ
อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมีนาคมและ
เมษายนซึ่งลมตะวันออกเฉียงใต้นี้จะพัดพาความช้ืน
จากทะเลขึ้นไปปะทะกับมวลอากาศร้อนในช่วงเดือน
มีนาคมและเมษายน (ในปีภาวะเอลนีโญเดือนมีนาคม
และเมษายนอุณหภูมิอากาศจะสูงกว่าปกติมาก) [6,7] 
และอีกประเด็นหนึ่งที่ส่งผลให้บริเวณตอนบนภาค
ตะวันออกของประเทศไทยมีปริมาณฝนมากขึ้นในช่วง

ฤดูแล้งของภาวะเอลนีโญก็คือพายุฤดูร้อน ซึ่งพายุฤดู
ร้อนนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งเป็นผลให้ทางภาคตะวันออกตอนบนที่เป็น
พื้นที่ติดกับภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างจึงมี
ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในฤดูแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [11] ศึกษาถึงปริมาณฝนในประเทศไทยช่วงปี  
ค.ศ. 1997 - 1999 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542) โดยใช้ 
regional atmospheric model system (RAMS) ซึ่ ง
ผลการศึกษาพบว่าช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญ
ปริมาณฝนทุกภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่มีปริมาณ
ฝนสูงกว่าปกติ และการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้น าข้อมูล
พายุหมุนเขตร้อนที่พัดผ่านประเทศไทยมาพิจารณา
ประกอบกันพบว่าในฤดูแล้งช่วงภาวะเอลนีโญ (พ.ศ. 
2553) มีพายุหมุนเขตร้อนผ่านประเทศ 
 
ตารางที่ 7 ทดสอบความแตกต่างของการแพร่  

กระจายปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้ง
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศ 
ไทยระหว่างปีภาวะปกติกับปีภาวะ
เอลนีโญที่ได้จากการสุ่มจุด 24 จุด 
และจุดตรวจวัดจริง 1 จุด 

 

จังหวัด 
ค่าทดสอบสถติิ t-test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % (ค่า Sig. 2-tailed) 

สระแก้ว 0.000 
ปราจีนบุร ี 0.000 
ฉะเชิงเทรา 0.000 

ชลบุร ี 0.000 
ระยอง 0.000 
จันทบุร ี 0.000 
ตราด 0.927 ns 

หมายเหตุ : ns คือ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ไทยช่วงฤดูแล้งส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกส่วนใหญ่
มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นกว่าปกติซึ่งสอดคล้องกับ [2] ที่
กล่าวไว้ว่ าพายุหมุนเขตร้อนมีผลต่อปริมาณฝน 
กล่าวคือ ถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านประเทศไทย
มากปริมาณฝนจะมากและในทางตรงกันข้ามถ้ามีพายุ
หมุนเขตร้อนพัดผ่านประเทศไทยน้อยจะส่งผลให้
ปริมาณฝนน้อย 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
อิทธิพลของเอลนีโญส่งผลท าให้ปริมาณฝนใน

ฤดูฝนบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกจังหวัดของ
บริ เวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
สระแก้วจะมีปริมาณฝนลดลงมากกว่าปกติมากที่สุด 
แสดงว่าบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีโอกาสเสี่ยงภัย
แล้งในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญมากที่สุด ส าหรับ
ในช่วงฤดูแล้งอิทธิพลของเอลนีโญส่งผลท าให้ปริมาณ
ฝนบริเวณภาคตะวันออกส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นบริเวณจังหวัด
ตราดปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีปริมาณฝน
ในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญลดลงจากปีภาวะ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ในช่วงฤดูแล้งบริเวณจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ
การ เกิดภัยแล้งมากกว่ าบริ เวณพื้นที่ อื่ น ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 

ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งของปีภาวะเอลนีโญบริเวณ
พื้นที่จังหวัด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง และตราดควรจะมีพื้นที่รองรับน้ าเพื่อที่จะได้กกั
เก็บน้ าบางส่วนไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญ
รวมถึงในช่วงฤดูแล้งของภาวะเอลนีโญควรจะมีการผัน
น้ าบางส่วนในบางพื้นที่มาที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งช่วงฤดูแล้งให้กับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

และในช่วงฤดูฝนของปีภาวะเอลนีโญบริเวณภาคตะวัน 
ออกที่ท าการเกษตรควรปลูกพืชที่ ใ ช้น้ าน้อยเพื่อ
แก้ปัญหาการใช้น้ าเพื่อการเกษตรและบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งได้บ้าง  
 

5. ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อจากผลงาน 

วิจัย เรื่อง “อิทธิพลของเอนโซต่อปริมาณฝนบริเวณ
ภาคตะวันออกในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2559” ซึ่งเป็น
การศึกษาปริมาณฝนที่เป็นจุดสถานีเท่านั้นแต่งานวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการแพร่กระจายโดยการใช้
ข้อมูลปริมาณฝนตามจุดสถานีตรวจวัดที่ได้จากกรม
อุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกับงานวิจัยครั้งก่อนที่ผ่านมา 
แต่มา interpolate ด้วยโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งผลที่ได้มีความชัดเจนมากกว่างานวิจัยในครั้งก่อน 
แต่ถ้าในอนาคตมีการใช้ข้อมูลปริมาณฝนที่ยาวนานข้ึน
และมีข้อมูลปริมาณฝนที่ละเอียดในแต่ละพื้นที่มากขึ้น
ซึ่งน่าจะท าให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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