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การประมาณค่าปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ของประเทศไทยด้วยวิธีทางสถิติ
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ (Probable Maximum Precipitation,
PMP) ส�ำหรับประเทศไทย โดยวิธีการประมาณทางสถิติ โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดช่วงเวลา 1 วัน จากสถานี
ตรวจวัดฝนรวมทั้งสิ้น 227 สถานี สถิติปี พ.ศ. 2501–พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 11 ปี จนถึง 54 ปี
ผลการวิเคราะห์คา่ แฟคเตอร์ความถี่ (km) เพือ่ ใช้ประมาณค่า PMP ได้ถกู พัฒนาขึน้ ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลฝน
ในประเทศไทย โดยแสดงในรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km)) กับค่าเฉลีย่ ปริมาณฝนสูงสุด
( )  ส�ำหรับผลการประมาณค่า PMP ช่วงเวลา 1 วัน พบว่ามีค่าตั้งแต่ 229–742 มิลลิเมตร การกระจายตามพื้นที่ของ
ค่า PMP ส�ำหรับพื้นที่ตอนบนพบว่ามีค่าสูงบริเวณด้านตะวันออก และมีค่าลดลงไปทางด้านตะวันตก ส�ำหรับในภาคใต้
พบว่าบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีค่า PMP สูงกว่าชายฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ : ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ / ประเทศไทย / การประมาณทางสถิติ /
ค่าแฟคเตอร์ความถี่
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Estimating Thailand’s Probable Maximum Precipitation Using
Statistical Method
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Abstract
The main objective of this study was to estimate the Probable Maximum Precipitation (PMP)
in Thailand for 1-day duration by using a statistical method. The annual maximum 1-day rainfall series
during 1958-2011 from 227 rainfall stations in Thailand were analyzed. In order to obtain PMP values,
an enveloping frequency factor curve based on the actual rainfall data of stations in the region has been
developed. The result of the appropriate frequency factor is presented in the form of a linear equation
correlating the frequency factor with the mean annual maximum rainfall series. The result of 1-day PMP
varies from 229-742 millimeters. The spatial distribution of the 1-day PMP estimates over the upper area
shows that higher values are found along the east and gradually declines towards the west. In the southern
area of Thailand, higher PMP values are observed along the coastal regions in the east.
Keywords : Probable Maximum Precipitation / Thailand / Statistical Method /
Frequency Factor
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1. บทน�ำ
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งานวิจัยของ Casas และคณะ [9] ได้พัฒนาวิธีการ
ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ (Probable Maximum หาค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) โดยการหาสมการความ
Precipitation, PMP) คือความลึกฝนมากที่สุดในทาง สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า แฟคเตอร์ ค วามถี่ กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของ
ทฤษฎี ส�ำหรับช่วงเวลาการตกที่ก�ำหนด ซึ่งมีความเป็น ปริมาณฝนสูงสุด ซึ่งได้ผลลัพธ์อยู่ในรูปกราฟ envelope
ไปได้ในทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่พายุฝนที่ ของค่าแฟคเตอร์ความถี่ชุดใหม่ (k'm) ในท�ำนองเดียวกัน
ก�ำหนด เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปี [1] ค่า PMP เป็น งานวิจัยของ Alias และคณะ [10] ได้วิเคราะห์สมการ
ข้อมูลทางอุทกวิทยาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับงานออกแบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแฟคเตอร์ความถี่กับค่าเฉลี่ย
อาคารชลศาสตร์ เช่น การก�ำหนดขนาดความจุของ ปริมาณฝนสูงสุดของแต่ละสถานีตรวจวัดในลุม่ แม่นำ�้ โยโดะ
จากนั้นจึงน�ำค่าแฟคเตอร์ความถี่ชุดใหม่ (k'm) จากกราฟ
อ่างเก็บน�ำ 
้ ขนาดของอาคารระบายน�ำ้ ล้นหรืออุโมงค์ระบายน�ำ้
ของเขื่อนเก็บกักน�้ำ  การประมาณค่า PMP สามารถแบ่ง envelope มาใช้ค�ำนวณค่า PMP ของแต่ละสถานี
นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Casas และคณะ [11] ได้
ได้เป็นสองวิธีหลักคือ 1) วิธีทางกายภาพ (Physical
Method) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพายุฝนที่เกิดขึ้นใน ศึกษาค่า PMP จากการเปรียบเทียบผลการค�ำนวณระหว่าง
อดีตที่ช่วงเวลาต่างๆ ภายใต้หลักการทางอุตุนิยมวิทยา วิธีทางกายภาพและวิธีทางสถิติ โดยท�ำการศึกษาในเมือง
ประกอบด้ ว ย การหาค่ า สู ง สุ ด ของพายุ ฝ น (Storm บาร์เซโลนา ผลการศึกษาพบว่า ค่า PMP ส�ำหรับช่วง
Maximization) และการเคลื่อนย้ายพายุฝน (Storm เวลาฝนตกตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 30 ชั่วโมง จากการ
Transposition) ซึ่งกระบวนการนี้จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลทาง ค�ำนวณทั้งสองวิธีให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่า PMP
อุตุนิยมวิทยา เช่น ค่าอุณหภูมิจุดน�้ำค้าง และค่าความ ในช่วงเวลา 2-9 ชั่วโมง ส�ำหรับช่วงเวลาฝนตกที่มากกว่า
เร็วลม โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีการบันทึกเฉพาะในบางพื้นที่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ผลการค�ำนวณค่า PMP โดยวิธีทางสถิติ
เท่านั้น และ 2) วิธีทางสถิติ (Statistical Method) โดย ได้ค่าสูงกว่าผลการค�ำนวณโดยวิธีทางกายภาพเล็กน้อย
ส�ำหรับประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค่า PMP ด้วยวิธที าง
ค�ำนวณค่า PMP จากการวิเคราะห์ความถี่ของชุดข้อมูล
ปริมาณฝนสูงสุดประจ�ำปีส�ำหรับช่วงเวลาต่างๆ โดยมี กายภาพ [12] และพบว่าวิธีนตี้ อ้ งใช้ข้อมูลทางด้านอุตุนิยม
พารามิเตอร์ซึ่งเป็นตัวแปรส�ำคัญคือ ค่าแฟคเตอร์ความถี่ วิทยาจ�ำนวนมาก ซึ่งบางข้อมูลมีการจดบันทึกเฉพาะใน
(km) วิธีนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Hershfield [2] ซึ่งจากการ บางพื้นที่เท่านั้น ส�ำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการประมาณค่า
ศึกษาข้อมูลฝนจ�ำนวน 2,645 สถานี โดยร้อยละ 90   PMP โดยวิธีทางสถิติพบว่า มีเพียงการศึกษาในเบื้องต้น
เป็นข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำ� หนดค่าแฟคเตอร์ เท่านั้น เช่น รายงานการศึกษาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
ความถี่ (km) ที่จะใช้ประมาณค่า PMP เท่ากับ 15 ซึ่ง จากหน่วยงาน FAO [13] ซึ่งศึกษาค่า PMP ในลุ่มน�้ำยม
การศึกษาต่อมา Hershfield [3] พบว่า ค่า km = 15 ส�ำหรับค่าแฟคเตอร์ความถี่ได้ปรับค่าจากข้อมูลที่ก�ำหนด
มีค่าสูงเกินไปในพื้นที่ฝนชุก และมีค่าต�่ำเกินไปในพื้นที่ ให้ใช้โดย Hershfield [2] คือค่า km = 15 โดยส�ำหรับใน
แห้งแล้ง โดยค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) จะแปรผกผันกับ พื้นที่เขตร้อน (Tropical Zone) ในกรณีเขื่อนแก่งเสือเต้น
ได้ปรับค่าลดลงโดยก�ำหนดให้ km = 13 ผลการประมาณ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนสูงสุดของชุดข้อมูล
การประมาณค่า PMP โดยวิธีทางสถิติมีกระบวนการ ค่า PMP ส�ำหรับช่วงเวลา 1 วัน 3 วัน และ 5 วัน มีค่า
ค�ำนวณที่ไม่ซับซ้อน สามารถค�ำนวณค่า PMP ได้อย่าง เท่ากับ 526 633 และ 734 มม.ตามล�ำดับ และงานวิจัย
รวดเร็ว จึงได้รับความนิยมและถูกน�ำมาใช้ในงานวิจัยใน ของ Jothityangkoon และคณะ [14] ได้ประมาณค่า
หลายประเทศ เช่น การศึกษาค่า PMP บริเวณคาบสมุทร PMP ในลุ่มน�้ำปิงตอนบน โดยใช้ข้อมูลฝนรายวันในช่วงปี
อินเดีย ประเทศมาเลเซีย และอิหร่าน [4-8] โดยศึกษา ค.ศ.1951-2006 ส�ำหรับค่าแฟคเตอร์ความถีไ่ ด้ทำ� การอ่าน
ค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ศึกษา จากกราฟที่พัฒนาขึ้นโดย Hershfield [3] ได้ค่า km =
เพื่อใช้ค�ำนวณค่า PMP และพบว่าค่า km ที่ก�ำหนดให้ 16.1 ผลการศึกษาพบว่า ค่า PMP ช่วงเวลา 1 วัน
บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลมีค่าเท่ากับ 382 มม.
ใช้กันทั่วไปเท่ากับ 15 [2] เป็นค่าที่สูงเกินไป
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จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ การประมาณค่า PMP
ด้วยวิธีทางกายภาพยังมีข้อจ�ำกัดในด้านข้อมูลที่น�ำมา
วิเคราะห์ ดังนั้น วิธีทางสถิติจึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจ
ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในการประมาณค่า PMP โดยข้อมูล
ส�ำคัญที่เป็นตัวก�ำหนดค่า PMP ที่ค�ำนวณโดยวิธีทางสถิติ
คือค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าค่า km ที่ใช้กันทั่วไปเท่ากับ 15 นั้น เป็นค่าที่สูง
เกินไปส�ำหรับบางพื้นที่ ดังนั้น หากมีการประมาณค่า
PMP โดยวิธีทางสถิติที่ใช้ค่าแฟคเตอร์ความถี่ที่สอดคล้อง
กับลักษณะของข้อมูลฝนในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่การน�ำไปใช้ออกแบบและวางแผนโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำในอนาคต งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อประมาณค่า PMP ด้วยวิธีทางสถิติ และวิเคราะห์ค่า
แฟคเตอร์ความถี่ (km) ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละภาค
ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้น�ำโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ArcGIS มาใช้เพื่อแสดงผลการประเมินใน
รูปแบบแผนที่

2. ข้อมูลและพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลปริมาณฝนที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลปริมาณ
ฝนสูงสุดช่วงเวลา 1 วัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2554 ระยะ เวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่
11 ปี จนถึง 54 ปี ซึง่ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้คดั เลือกจากสถานีตรวจ
วัดฝนจากทุกภาคของประเทศไทยจ�ำนวนทัง้ สิน้ 227 สถานี
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5o37′ เหนือ ถึง 20o27′
เหนือ และระหว่างลองจิจดู ที่ 97o22′ ตะวันออก ถึง 105o37′
ตะวันออก ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
สองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุม
ประเทศไทยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ซึง่ จะนํามวลอากาศชืน้ จากมหาสมุทรอินเดียมาสูป่ ระเทศไทย
ทาํ ให้มเี มฆมากและฝนตกชุกทัว่ ไป หลังจากหมดอิทธิพลของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้จะพัดพาเอามวลอากาศเย็น
เข้ามาปกคลุมประเทศไทย โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนอยู่
ในเกณฑ์ดี พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝน 1,200 - 1,600     
มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณฝนเฉลีย่ ทัว่ ประเทศประมาณ
1,588 มิลลิเมตร [15] รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งของประเทศไทย
และต�ำแหน่งของสถานีตรวจวัดฝนที่ใช้ศึกษา

รูปที่ 1  พื้นที่ศึกษาและต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดฝน
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3. วิธีด�ำเนินการศึกษา
3.1 การประมาณด้วยวิธที างสถิติ (Statistical
Method)

การประมาณด้วยวิธีทางสถิติ (Statistical Method)
ใช้หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ความถี่โดยทั่วไป
สามารถประมาณค่า PMP ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะ
ส�ำหรับพื้นที่มีขนาดเล็กกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร แต่
ในปัจจุบันได้มีการน�ำวิธีนี้ไปใช้กับพื้นที่ขนาดใหญ่อย่าง
กว้างขวาง [1] ค่า PMP สามารถค�ำนวณได้จากสมการ
(1)
และ
(2)
เมื่อ
PMP

คือ ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ (มม.)
คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนสูงสุดของชุดข้อมูล
(มม.)
คือ ค่าแฟคเตอร์ความถี่สูงสุดของชุดข้อมูล
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คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูล (มม.)
คือ ค่าปริมาณฝนสูงสุดจากการตรวจวัดของชุด
ข้อมูล (มม.)
คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนสูงสุดของชุดข้อมูล
โดยไม่รวมข้อมูลที่มีค่าสูงสุด (มม.)
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูล โดยไม่รวม
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด (มม.)
ส�ำหรับงานวิจยั นีจ้ ะท�ำการวิเคราะห์คา่ แฟคเตอร์ความถี่
ตามสมการที่ (2) และหาความ สัมพันธ์ระหว่างค่าแฟคเตอร์
ความถีก่ บั ค่าเฉลีย่ ปริมาณฝนสูงสุดของชุดข้อมูลของแต่ละ
สถานี จากนั้นจะท�ำการสร้าง envelope curve เพื่อใช้
ค�ำนวณค่าแฟคเตอร์ความถีช่ ดุ ใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปใช้คำ� นวณ
ค่า PMP ของทุกสถานีจากสมการที่ (1)

3.2 การกระจายรายฤดูกาลของปริมาณฝน
เฉลี่ยในประเทศไทย

จากสถิตขิ อ้ มูลปริมาณฝนเฉลีย่ ของประเทศไทยในรอบ
30 ปี (พ.ศ. 2524 - 2553)  และการกระจายของปริมาณ
ฝนรายฤดูกาลและจ�ำนวนวันที่ฝนตกในแต่ละภาค [15]
สรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยรายฤดูกาลของปริมาณฝนในแต่ละภาคของประเทศไทย (มม.)
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จากข้อมูลฝนในตารางที่ 1 เห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มี
ปริมาณฝนเฉลีย่ รายฤดูกาลและจ�ำนวนวันฝนตกทีใ่ กล้เคียง
กัน แตกต่างจากภาคใต้ที่มีปริมาณฝนตกชุกเกือบตลอด
ทัง้ ปี และมีจำ� นวนวันฝนตกทีม่ ากกว่าบริเวณอืน่ จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) บริเวณภาคใต้จะมี
ค่าต�่ำกว่าบริเวณอื่น ดังนั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าแฟคเตอร์ความถีก่ บั ค่าเฉลีย่ ปริมาณฝนสูงสุดของ
ชุดข้อมูล จึงก�ำหนดเงื่อนไขการค�ำนวณเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1) หาสมการความสัมพันธ์ของค่าแฟคเตอร์ความถี่
ชุดใหม่ (k'm) โดยพิจารณาพื้นทีร่ วมของทุกภาค และกรณี
ที่ 2) พิจารณาสมการส�ำหรับหาค่า (k'm) ของภาคใต้แยก

เป็นอีกหนึ่งสมการ โดยใช้ข้อมูลเฉพาะที่ค�ำนวณได้จาก
บริเวณภาคใต้เท่านั้น

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าแฟคเตอร์ความถี่

จากข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดที่ช่วงเวลา 1 วัน
น�ำมาค�ำนวณค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) ตามสมการที่ (2)
ผลการค�ำนวณสรุปได้ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงจ�ำนวน
ความถี่ของค่า km รวมทั้งสิ้น 227 สถานี จากนั้นน�ำค่า
km ไปหาความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยปริมาณฝนสูงสุดของ
ชุดข้อมูล ( ) ดังแสดงในรูปที่ 2

ตารางที่ 2  จ�ำนวนความถี่ของค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km)  

km

0.0457 X n 14.3773

km

0.0084 X n

5.1292

Xn

รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแฟคเตอร์ความถี่กับค่าเฉลี่ยปริมาณฝนสูงสุดของชุดข้อมูล
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ผลการค�ำนวณพบว่า ค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km) ของ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก และภาคใต้ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 10.6, 9.2, 7.4, 7.1
และ 4.2 ตามล�ำดับ ส�ำหรับการหาสมการความสัมพันธ์ใน
กรณีที่ 1) เมือ่ พิจารณารูปแบบการกระจายของข้อมูลในรูป
ที่ 2 จะเห็นได้วา่ ค่าขอบบนสุดของชุดข้อมูลเมือ่ ท�ำการสร้าง
เส้น Envelope PMP (1) อยู่ระหว่าง 2.1-10.6 โดยเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ส�ำหรับกรณีที่ 2) พิจารณาเฉพาะ
ชุดข้อมูลของภาคใต้พบว่า ลักษณะการกระจายของข้อมูล
ปริมาณฝนเฉลี่ยจะสูงกว่าบริเวณอื่น ซึ่งท�ำให้ค่า km ที่พบ
ต�่ำกว่าบริเวณอื่นเป็นอย่างมาก และเมื่อท�ำการสร้างเส้น
Envelope PMP (2) โดยลากเส้นเชื่อมระหว่างค่า km
เท่ากับ 3.7-4.2 และท�ำการต่อขยายเส้นกราฟโดยใช้ความ
สัมพันธ์เชิงเส้นออกไปทั้งสองด้าน
สมการความสัมพันธ์ที่ใช้ค�ำนวณค่าแฟคเตอร์ความถี่
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ชุดใหม่ (k'm) ทั้ง 2 กรณี มีดังนี้
km′ =
− 0.0457 X n + 14.3773

(3)

ส�ำหรับใช้ค�ำนวณค่า k'm ของทุกพื้นที่ตามเงื่อนไขการ
ค�ำนวณกรณีที่ 1) ส่วนการค�ำนวณค่า k'm เฉพาะพื้นที่
ภาคใต้ในกรณีที่ 2) สามารถค�ำนวณตามสมการ
km′ =
− 0.0084 X n + 5.1292

(4)

สมการที่ (3) และ (4) จะถูกน�ำไปใช้ค�ำนวณหาค่า
แฟคเตอร์ความถี่ชุดใหม่ (k'm) ของแต่ละสถานี เพื่อใช้
แทนค่า km ชุดเดิม จากนั้นจึงน�ำไปค�ำนวณเป็นค่า PMP
ตามสมการที่ (1) โดยผลการค�ำนวณค่า k'm ของสถานี
ฝนในแต่ละภาค แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ค่าแฟคเตอร์ความถี่ชุดใหม่ (k'm) ในแต่ละภาค  
km

4.2 ผลการประมาณค่ า ปริ ม าณฝนสู ง สุ ด ที่
เป็นไปได้ช่วงเวลา 1 วัน

ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดช่วงเวลา 1 วัน ถูกน�ำมา
วิเคราะห์เพือ่ ให้ได้เป็นค่า PMP ของสถานีตรวจวัดฝนแต่ละ
ภาคของประเทศไทย ดังแสดงตัวอย่างผลการประมาณค่า
PMP ของสถานีตรวจวัดฝนในภาคเหนือตามตารางที่ 4
ส�ำหรับการค�ำนวณค่า PMP ของสถานีตรวจวัดฝนบริเวณ

ภาคใต้ จะท�ำการตรวจสอบเพื่อหาสมการส�ำหรับใช้
ค�ำนวณค่าแฟคเตอร์ความถีช่ ดุ ใหม่ (k'm) ทีเ่ หมาะสมจากทัง้
2 กรณี โดยแยกผลการค�ำนวณเป็น PMP1 คือค่า PMP
ที่ค�ำนวณโดยใช้ค่า k'm ตามสมการที่ (3) และ PMP2
คือค่า PMP ที่ค�ำนวณโดยใช้ค่า k'm ตามสมการที่ (4)
ผลการประมาณค่า PMP แสดงตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 4  ค่า PMP ช่วงเวลา 1 วัน (มม.)
ของสถานีตรวจวัดฝนในภาคเหนือ  
Xn

n

Xm

ตารางที่ 5  ค่า PMP ช่วงเวลา 1 วัน (มม.) ของ
สถานีตรวจวัดฝนในภาคใต้  
PMP

Xm

PMP1

PMP2

PMP1
Xm

PMP2
Xm

จากผลการประมาณค่า PMP ของสถานีตรวจวัดฝน
ในภาคใต้ตามตารางที่ 5 พบว่า เมื่อใช้เงื่อนไขการค�ำนวณ
กรณีที่ 2) คือใช้ค่า k'm เฉพาะที่ค�ำนวณจากข้อมูลภาคใต้
เท่านั้น จะท�ำให้ค่า PMP ที่ค�ำนวณได้มีค่าต�่ำเกินไป เมื่อ
พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างค่า PMP2 และค่าปริมาณ
ฝนสูงสุด   แสดงให้เห็นว่า PMP ที่ค�ำนวณได้ยังไม่เหมาะ
สม เนื่องจากมีค่าต�่ำและใกล้เคียงกับปริมาณฝนสูงสุดจาก
การตรวจวัดมากเกินไป แต่เมื่อใช้เงื่อนไขการค�ำนวณตาม
กรณีที่ 1) พบว่า ค่า PMP ของสถานีตรวจวัดฝนในภาค
ใต้จะสูงกว่าปริมาณฝนสูงสุด (Xm) ทุกสถานี
จากการตรวจสอบอัตราส่วนระหว่างค่า PMP และ
ปริมาณฝนสูงสุดของสถานีฝนในแต่ละภาคดังแสดงใน
รูปที่ 3 ซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่างการค�ำนวณค่า k'm
โดยใช้เงื่อนไขการค�ำนวณกรณีที่ 1) ในรูปที่ 3 (ก) และใช้
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เงื่อนไขการค�ำนวณกรณีที่ 2) ในรูปที่ 3 (ข) ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า การค�ำนวณค่า k'm ส�ำหรับพื้นที่ภาคใต้
ในกรณีที่ 1) มีค่าอัตราส่วนระหว่าง PMP และปริมาณ
ฝนสูงสุดที่สอดคล้องกับข้อมูลในภาคอื่นๆ นั่นคือ PMP
ทีค่ ำ� นวณได้จะมีคา่ สูงกว่าปริมาณฝนสูงสุดทีอ่ ตั ราส่วนระหว่าง
1.1 จนถึง 3.2 ซึ่งแตกต่างจากการค�ำนวณในกรณีที่ 2) ที่

ก) เงื่อนไขการค�ำนวณกรณีที่ 1)
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พบว่าอัตราส่วนระหว่าง PMP และปริมาณฝนสูงสุดในพืน้ ที่
ภาคใต้มคี วามแตกต่างกับบริเวณอืน่ อย่างชัดเจน อีกทัง้ มีคา่
PMP ที่ต�่ำเกินไป ดังนั้น จึงเสนอให้ค�ำนวณค่าแฟคเตอร์
ความถี่ชุดใหม่ ตามเงื่อนไขการค�ำนวณกรณีที่ 1) หรือใช้
สมการที่ (3) ส�ำหรับทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ข) เงื่อนไขการค�ำนวณกรณีที่ 2)

รูปที่ 3  อัตราส่วนระหว่างปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้และปริมาณฝนสูงสุดจากการตรวจวัด
นอกจากนี้ เพื่อพิจารณาภาพรวมผลการวิเคราะห์ใน
พื้นที่ศึกษารวมถึงลักษณะการกระจายตัวตามพื้นที่ของค่า
PMP (PMP Spatial Distribution) จึงได้จัดท�ำแผนที่เส้น
ชั้นน�้ำฝน จากผลการประมาณค่า PMP ของประเทศไทย
ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) โดยพบว่าค่า PMP จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 229 มม. จนถึง 742 มม. โดยมีค่า สูงสุดอยู่ที่
สตอ.เกาะสมุย (551203) จ.สุราษฎร์ธานี และค่าต�่ำสุด
พบที่สถานีฝน อ.ตาพระยา (440003) จ.สระแก้ว และ
ได้เปรียบเทียบผลการประมาณค่า PMP กับลักษณะการ
กระจายตามพื้นที่ของปริมาณฝนสูงสุดที่ตรวจวัดได้ช่วง

เวลา 1 วัน (ปีพ.ศ.2501-2554) ดังรูปที่ 4 (ข) ผลการ
ศึกษาแสดงถึงความสอดคล้องกันเมื่อพิจารณาในภาพรวม
ระหว่างค่า PMP กับค่าปริมาณฝนสูงสุดจากการตรวจวัด
ซึ่งมีลักษณะการกระจายของปริมาณฝนตามพื้นที่โดยมี
แนวโน้มไปในทางเดียวกันคือ ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะอยู่
ทางด้านตะวันออก และจะเริ่มลดลงไปทางด้านตะวันตก
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้
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ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้

ปริมาณฝนสูงสุดช่วงเวลา 1 วัน
(พ.ศ. 2501-2554)

มิลลิเมตร

ก) ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้

ข) ปริมาณฝนสูงสุดจากการตรวจวัด

รูปที่ 4  ปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้และปริมาณฝนสูงสุดจากการตรวจวัด

5. สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนสูงสุดที่เป็น
ไปได้ของประเทศไทยด้วยวิธที างสถิต  
ิ (Statistical Method)
โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดช่วงเวลา 1 วัน ช่วงปี พ.ศ.
2501-2554 จากการวิเคราะห์ค่าแฟคเตอร์ความถี่ (km)   
ของสถานีตรวจวัดฝนในแต่ละภาคของประเทศไทย และ
หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าแฟคเตอร์ความถี่กับค่าเฉลี่ย
ปริมาณฝนสูงสุด พบว่า สมการส�ำหรับใช้หาค่าแฟคเตอร์
ความถี่ที่เหมาะสมส�ำหรับทุกพื้นที่ของประเทศไทย คือ   
km′ =
− 0.0457 X n + 14.3773 ผลการค�ำนวณค่าปริมาณ
ฝนสูงสุดทีเ่ ป็นไปได้ชว่ งเวลา 1 วัน มีคา่ ระหว่าง 229–742
มม. โดยมีลักษณะการกระจายของค่า PMP คือจะมีค่าสูง
บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
ค่าลดลงไปทางด้านตะวันตกรวมถึงตอนกลางของภาคเหนือ
และภาคกลาง ส�ำหรับภาคตะวันออก ค่า PMP บริเวณ
จังหวัดตราดจะสูงกว่าบริเวณอื่น และส�ำหรับภาคใต้ ค่า

PMP บริเวณด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกจะมีค่าสูงกว่า
ทางด้านฝั่งตะวันตก

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยและวิชาการ
ตามแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี เลขที่
CE-KMUTT 5901 ผู้วิจัยขอขอบคุณกรมชลประทาน
และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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