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บทคดัย่อ 
 วิกฤตการณ์น ้ าท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศโลกไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรจาก
ภาวะน ้ าท่วม-น ้ าแลง้ กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไทยไดรั้บความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงจากสภาวะน ้ าท่วมใหญ่
ในปี พ.ศ. 2554 การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของแนวโน้มปริมาณฝนรายปีดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นจาก
ข้อมูลตรวจวดัจ านวน 13 สถานีท่ีกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559  ผลการศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณฝนรายปีดว้ยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ในช่วง 30 ปีท่ี
ผ่านมาพบว่ามีการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปีอย่างไม่มีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: แนวโนม้ฝนรายปี, ปริมาณฝนรายปี, การถดถอยเชิงเส้น 
 

Abstract 
The water crisis that has occurred in Thailand due to the 

global climate change not only affects the agricultural sector from 
floods - drought. Bangkok, the capital of Thailand, suffered severe 
economic losses from the floods in 2011. The objective of this study is 
to analyze annual rainfall trends using linear regression of 13 selected 
rainfall stations distributed in Bangkok from 1987 to 2016. The results 
indicated that in the past 30 years, there has been no significant on 
annual rainfall trends at significant level of 0.05 
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1. บทน า 
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด

ผลกระทบท่ีรุนแรงไปในหลายพื้นท่ีทั่วโลก การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณฝนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป
จากอดีต เม่ือปริมาณฝนเปล่ียนแปลงไปยอ่มท าให้เกิดปัญหาการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ าในอนาคต ในหลายประเทศทั่วโลกต้องประสบ
ปัญหาการจัดการทรัพยากรน ้ าเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณฝน ตวัอย่างในประเทศกานา ในปี 
พ .ศ . 2557 ก ลุ่มนักวิจัยประกอบไปด้วย  M. Nyatuame, V. Owusu-
Gyimah, and F. Ampiaw [1] ไดศึ้กษาและวิเคราะห์เชิงสถิติของแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปีและรายเดือนในช่วง 30 ปีของปีพ. ศ. 
2524 ถึง พ.ศ. 2554  ของภูมิภาค Volta เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ ในปีเดียวกนักลุ่มนกัวจิยั
ในประเทศอินเดียประกอบไปดว้ย Amrutha Rani H R และ Shreedhar R 
[2] ได้ศึกษาแนวโน้มและความแปรปรวนของปริมาณฝนรายปีในเขต 
Belgaum ซ่ึงประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า ผลจากการศึกษาแนวโน้ม
และความแปรปรวนของปริมาณฝนสามารถน าไปใช้ในการวางแผน
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีเหมาะสมต่อไป 

ในประเทศไทยซ่ึงมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย ์
การส่ือสาร และความเจริญของประเทศ ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะไม่ใช่
พื้นท่ีเกษตรกรรม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสามารถส่งผล
กระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครอยา่งรุนแรงได ้
ยกตวัอยา่งการเกิดมหาอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยตอ้งประสบ
กับสภาวะน ้ าท่วมรุนแรง จงัหวดัท่ีประสบภยัทั้งหมด 66 จงัหวดั 721 
อ าเภอ 4,862 ต าบล 47,205 หมู่บา้นมูลค่าความเสียหายประเมินโดยศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ประมาณความ
เสียหายเป็นมูลค่า 130,102.6 ลา้นบาท ในขณะท่ีธนาคารโลกไดป้ระเมิน
มูลค่าความเสียหายไวท่ี้ 1.44 ลา้นลา้นบาท และจดัใหเ้ป็น ภยัพิบติัท่ีสร้าง
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ความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลก [3] ปริมาณฝนสะสมใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2554  ตั้งแต่ตน้ปีมีค่าสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
ปริมาณฝนรายเดือนสะสมเฉล่ียคาบ 20 ปี ของส านกัการระบายน ้ า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2553 และปริมาณฝนรายเดือนสะสมเฉล่ียคาบ 30 
ปีของกรมอุตุนิยมวทิยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2553 โดยในวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2554 มีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ตน้ปีอยูท่ี่ 2,257.5 มิลลิเมตร ซ่ึง
ปริมาณฝนรายเดือนสะสมเฉล่ียคาบ 20 ปี ของส านักการระบายน ้ า ส้ิน
เดือนพฤศจิกายน อยูท่ี่ 1,654.4 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณฝนรายเดือนสะสม
เฉล่ียคาบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา ส้ินเดือนพฤศจิกายน อยูท่ี่ 1,641.9 
มิลลิเมตร และในปีน้ีปริมาณฝนเร่ิมมากข้ึนตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ ซ่ึงเป็น
ฝน ท่ี ม าเร็วกว่ าปก ติ   ส รุป รายงานสถานการณ์ ส าธารณภัยว่ า
กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีประสบภัยจ านวน 36 เขต จาก 50 เขต การ
คาดการณ์โดยหอการคา้ไทยหากเกิดน ้ าท่วมทัว่ทั้งกรุงเทพโดยเฉพาะเขต
พื้นท่ีชั้นในจะส่งผลต่อผลผลิตมวลรวม (GDP) ของกรุงเทพฯ ราว 2.5 
แสนลา้นบาท หรือสูญเสียรายไดเ้ดือนละประมาณ 8.3 พนัลา้นบาท [4]  
นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนยงัส่งผลโดยตรงต่อการท า
เกษตรกรรมท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกัโดยเฉพาะการปลูกข้าว 
จากวิจยัของ N. Choosakul ในปี พ.ศ. 2555 [5] ศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะอากาศและปริมาณน ้ าฝนในรอบ 30 ปี ต่อการปลูกขา้วของ
ประเทศไทย โดยศึกษาจากขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาในช่วงปี 2513 – 2543 
พบวา่การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศและปริมาณฝนส่งผลโดยตรงต่อการ
ปลูกขา้วในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศน้ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของช่วงปริมาณน ้ าฝนท่ีจะตกลงมาเป็นผลกระทบ
ต่อเน่ืองไปถึงฤดูการท านา และการเกบ็เก่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป  

จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝน
ส่งผลกระทบในหลายดา้นดงันั้นการศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณฝนสะสมรายปีในกรุงเทพมหานครจากอดีตจนถึงปัจจุบนัจึงมี
ส่วนช่วยในการสนบัสนุนการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ
การวางแผนหาแนวทางการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาอุทกภยัในอนาคตได ้
 
2. วธีิการด าเนินการวจิัย 
2.1 พืน้ที่ศึกษา 

กรุงเทพมหานครตั้ งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย บริเวณละติจูดท่ี 13.45 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศา
ตะวนัออก มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ 1,568.7ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้ าท่ี
ส าคญัคือ แม่น ้ าเจา้พระยา พื้นท่ีส่วนมากของกรุงเทพมหานครมีลกัษณะ
เป็นพื้นท่ีลุ่ม ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าซ่ึงเกิด
จากตะกอนน ้ าพา มีระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 
1.50-2 ม. โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และ

เฉพาะลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 1.50 
เมตร ท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมบ่อยคร้ังในช่วงฤดูมรสุม  

สภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครในช่วงก่อนฤดูมรสุม
และฤดูมรสุม (เดือน ก.ค.-ต.ค.) ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใตจึ้งท าใหมี้ฝนตกชุกในฤดูแลง้ช่วงแรก (เดือน พ.ย.-ก.พ.) กรุงเทพมหานคร
ไดร้ับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนลง
มาปกคลุมจึงท าให้เกิดอากาศหนาวเยน็หรือเขา้สู่ฤดูหนาว และฤดูแลง้
ช่วงหลงั (เดือน มี.ค.-เม.ย.) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจะอ่อนก าลงั
ลงท าใหอ้ากาศร้อนข้ึนหรือเขา้สู่ฤดูร้อน โดยอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28-30 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ต ่าสุดเฉล่ีย 24-26 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนจดัอยูใ่นเดือนเมษายน
และพฤษภาคม วดัอุณหภูมิสูงท่ีสุดได ้40.8 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2526 ท่ีสถานีอุตุนิยมวทิยากรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และมีอากาศ
หนาวอยูใ่นเดือนธนัวาคมและมกราคม เคยตรวจอุณหภูมิต ่าท่ีสุดได ้9.9 
องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2498 ท่ีสถานีอุตุนิยมวทิยากรุงเทพฯ 
(เฉลิมพระเกียรติ) [6] 

 

2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณฝนรายวนั 

จากสถานีตรวจวดัปริมาณฝนจ านวนทั้งส้ิน 94 สถานี ท่ีกระจายตวัอยูใ่น
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่เร่ิมตั้งสถานีจนถึงปี 2559 เก็บรวบรวม
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา โดยการคัดเลือกสถานีตรวจวัดปริมาณฝนท่ี
เหมาะสมพิจารณาจากความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ 90% 
และตอ้งมีความยาวชุดขอ้มูลไม่น้อยกว่า 30 ปี จากการตรวจสอบขอ้มูล
ปริมาณฝนทั้ ง 94 สถานี พบว่าสถานีตรวจวัดฝนท่ีมีความสมบูรณ์
ครบถว้นของขอ้มูลไม่นอ้ยกว่า 90% ของขอ้มูลทั้งหมด มีจ  านวนทั้งส้ิน 
13 สถานี และมีความยาวชุดขอ้มูลตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป โดยขอ้มูลดงักล่าว
น ามาวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณฝนรายปีด้วยวิธีทางสถิติ ในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานครต่อไป 

 
2.3 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิทางสถิต ิ

การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  [7] วิ เคราะห์มาจาก
ความสัมพนัธ์ของสมการเส้นตรง ระหว่างตวัแปร x และ y โดยน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปริมาณฝนสะสมรายปี ณ สถานีท่ี
คดัเลือกในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งส้ิน 13 สถานี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530-2559 ดงัสมการท่ี (1) 

 
           0i i i iY X e                                                (1) 
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 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงดงักล่าวสามารถแสดง
ใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของปริมาณฝนสะสมรายปีจากอดีตจนถึงปัจจุบนัดว้ย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) 
ภายใตเ้ง่ือนไข 3 ประการ คือ ตวัแปรทั้งสองตวัเป็นขอ้มูลต่อเน่ือง ขอ้มูล
แต่ละชุดตอ้งเป็นอสระต่อกนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งสองตวัแปรเป็น
แบบเส้นตรง ดงัสมการท่ี (2) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แสดงถึงความสัมพนัธ์ของ

ปริมาณฝนรายปีกบัช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัไม่วา่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง มีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง 1 หากค่าสมัประ
สิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0 แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝนรายปีไม่มี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณฝนรายปีกบัช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใดพิจารณา
จากค่าสมัประสิทธิการตดัสินใจ (Coefficient of determination, r2)  

การทดสอบสมมุติฐานใช้วิธีการทดสอบที (t-test) และค่า
ความน่าจะเป็นในการยอมรับสมมติฐานหลกั (p-value) ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95%  หรือ p-value<0.05 ดงัสมการท่ี (3) 
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เม่ือ t คือ ค่าสถิติท่ีค  านวณไดจ้ากตวัอย่าง  r คือ ค่าสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สนั และ n คือ จ  านวนขอ้มูลปริมาณฝนรายเปี 
 

2.4 ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณฝนรายปีดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559 
จ  านวน 13 สถานี จากสถานีตรวจวดัปริมาณฝนทั้งหมด 94 สถานี โดย
พิจารณาจากความครบถว้นสมบูรณ์ของข้อมูลปริมาณฝนไม่น้อยกว่า 
90% และมีความยาวชุดข้อมูลปริมาณฝนไม่น้อยกว่า 30 ปี  ผลการ
ทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test ส าหรับ 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
แสดงในตารางท่ี 1 พบว่า สถานีตรวจวดัฝนท่ีมีแนวโนม้ของปริมาณฝน
รายปีเพิ่มข้ึนตั้งแต่ 0.3-23.1 มิลลิเมตรต่อปีอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ มี
จ  านวน 7 สถานี และสถานีท่ีมีแนวโนม้ปริมาณฝนรายปีลดลงตั้งแต่ 0.3-
8.7 มิลลิเมตรต่อปีอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ มีจ  านวน 5 สถานี ยกเวน้
สถานี 445047 ท่ีแนวโนม้ของปริมาณฝนรายปีเพิ่มข้ึน 23.1 มิลลิเมตรต่อ
ปี ท่ี ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05  แต่ เม่ือพิ จารณาภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครพบว่าแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนรายปีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในรูปท่ี 1 แสดงแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปี ณ สถานีคดัเลือก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-
2559 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบที (t-test) และความน่าจะเป็น (p-value) ของปริมาณฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559 ในกรุงเทพมหานคร 

Station code Regression equation R2 t-stat 
95% Confidence interval 

P-value  
Statistically  

Lower bound Upper bound significant 
455015 y=0.2954x+1417.6 7.2E-05 0.0448 -13.2015 13.7923 0.9646 NO 
455039 y=11.609x+1142.6 1.3E-01 2.007 -0.2396 23.4567 0.0545 NO 
445046 y=6.6776x+1144.1 5.0E-02 1.2180 -4.5517 17.9048 0.2334 NO 
445047 y=23.095x+1221.7 2.9E-01 3.3802 9.0996 37.0910 0.0021 YES 
455049 y=-0.4235x+1263.5 1.6E-04 -0.0673 -13.3225 12.4755 0.9469 NO 
455050 y=2.2773x+1229.2 2.4E-03 0.261 -15.5955 20.1502 0.7960 NO 
455051 y=2.8887x+1323.2 5.7E-03 0.4009 -11.8708 17.6481 0.6915 NO 
455053 y=-8.6063x+1472.7 5.7E-02 -1.3004 -22.1630 4.9505 0.2041 NO 
455056 y=1.7899x+1379.5 2.6E-03 0.269 -11.8411 15.4209 0.7899 NO 
455057 y=4.7393x+1219.1 1.6E-02 0.6784 -9.5716 19.0502 0.5031 NO 
455058 y=-0.3434x+1295.8 1.4E-04 -0.0636 -11.4021 10.7154 0.9497 NO 
455065 y=-0.32978x+1490.1 8.4E-05 -0.0487 -14.2117 13.5522 0.9615 NO 
455068 y=-8.7209x+1470.3 5.8E-02 -1.3183 -22.2719 4.8302 0.1981 NO 
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รูปท่ี 1 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายปี ณ สถานีคดัเลือก ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559 

 
3. สรุป 

การศึกษาแนวโน้มของปริมาณน ้ าฝนมีบทบาทส าคญัในการ
วางแผนและการจัดการทรัพยากรน ้ าในอนาคต ในการศึกษาน้ีได้มี
การศึกษาแนวโนม้ปริมาณน ้ าฝนรายปีในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 
2530-2559 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบรายสถานีแสดงให้
เห็นว่ามีสถานีตรวจวดัฝนบางสถานีท่ีมีแนวโน้มของปริมาณฝนรายปี
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 แต่ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาภาพรวมของ
แนวโน้มปริมาณฝนรายปีท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาของ
จงัหวดักรุงเทพมหานครพบวา่ปริมาณฝนรายปีท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นเป็น
การเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
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