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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีคือ การสรางแบบจําลองคาสุดขีดดวยการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไป 

(Generalized Extreme Value) สําหรับขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ไดแก จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด และมหาสารคาม โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายเดือน

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2530 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จากสถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศ

ไทย จํานวน 6 สถานี ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบของแบบจําลองทั้งหมด 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก รูปแบบ 1 คือ 

พารามิเตอรตําแหนง ขนาด และรูปรางของแบบจําลองมีการเปล่ียนแปลงคงที ่รูปแบบ 2 คือ พารามิเตอรตําแหนง

มีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับเวลาเชิงเสนตรง รูปแบบ 3 คือ พารามิเตอรตําแหนงมีการเปล่ียนแปลงในเชิงกําลังสอง 

และรูปแบบ 4 คือ พารามิเตอรตําแหนงมีการเปล่ียนแปลงเชิงเสนตรงและพารามิเตอรขนาดมีการเปล่ียนแปลงใน

รูปของเอ็กซโปเนนเชียล นอกจากน้ันผูวิจัยประมาณระดับการเกิดซํ้า (Return Level) และใชเกณฑการทดสอบ

ภาวะควรจะเปน (Likelihood Ratio Test) ในการเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดในพื้นที่ตาง ๆ ที่ทําการศึกษา ผล

การศึกษาพบวา เม่ือพารามิเตอรของแบบจําลองอยูในรูปแบบ 1 การแจกแจงที่เหมาะสมสําหรับขอมูลปริมาณ

นํ้าฝนรายเดือนของทุกสถานี คือ การแจกแจงฟรีเชต (Fréchet Distribution) และสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ 

(อุทกมลาไสย) มีระดับการเกิดซํ้าในแตละรอบปการเกิดซํ้าสูงกวาสถานีอ่ืน ดังน้ันในการพิจารณาปองกันอุทกภัย

ควรใหความสําคัญกับสถานีดังกลาว และผูวิจัยไดเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองที่พารามิเตอรมีการ

เปล่ียนแปลงตามเวลา ผลการศึกษาพบวา มีเพียงสถานีอุตุนิยมวิทยารอยเอ็ดทีรู่ปแบบ 1 มีความเหมาะสม ในขณะ

ที่รูปแบบที่ 4 เปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนสําหรับสถานีอ่ืน ๆ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to model monthly extreme precipitation in central 

northeast of Thailand; Khon Kean, Kalasin, Roi-Et and Mahasarakham Provinces, by using the 

Generalized Extreme Value distribution. The maxima monthly rainfall, which are obtained from 

the Meteorological Department of Thailand, during January 1987 to September 2013; from six 

stations in the central northeast of Thailand were studied. There are four models via 

Generalized Extreme Value distribution with stationary (Form 1), the Generalized Extreme Value 

distribution in which the location parameter changes depending on linear trend (Form 2), the 

Generalized Extreme Value distribution in which the location parameter changes depending on 

quadratic trend (Form 3) and the Generalized Extreme Value distribution in which the location 

parameter changes depending on linear trend and the scale parameter changes depending on 

exponential (Form 4). The return levels for various return periods are estimated and the 

likelihood-Ratio test is evaluated as a criterion to find the best form. The study found that the 

Fréchet distribution is best fitted for all location when the process is stationary. Since the 

Kamalasai station of Kalasin province has the highest return level among various return periods, 

so it should be the first to be considered station in preventing or reducing the severity of floods. 

Furthermore, if the process is non-stationary there is only the Roi-et Station at Muang district of 

Roi-et province is form 1, and the rest are form 4. 
 

คําสําคัญ: คาสุดขีดวางนัยทั่วไป  รอบปการเกิดซํ้า  ระดับการเกิดซํ้า  การทดสอบภาวะควรจะเปน 

Keywords: Generalized extreme value, Return period, Return level, Likelihood ratio test 

 

1. บทนํา 

อิทธิพลของปรากฎการณเอ็นโซ (ENSO) ซ่ึงเปนปรากฎการณที่เรียกรวมถึงภาวะเอลนินโญและลานินญา 

ปรากฎการณเอ็นโซเปนแหลงสําคัญของการผันแปรในระหวางชวง 10 ป ของอุณหภูมิอากาศในประเทศไทย ชวง

ระยะเวลาในระหวางปอุณหภูมิอากาศในประเทศไทยเปนคาผิดปกติที่สูงกวาปกติและต่ํากวาปกติในชวงปของภาวะ

เอลนินโญและลานินญาตามลําดับ (Limsakul and Goes, 2008) สงผลตอปริมาณนํ้าทาของแมนํ้าโขงที่ลดลง

เน่ืองจากความแหงแลงทางตอนใตของประเทศจีน (Siripong and Purimatikant, 1995) โดยในระหวางปที่เกิด

ภาวะเอลนินโญ ปริมาณนํ้าฝน การระเหย ปริมาณเมฆ ความช้ืนสัมพัทธ ระดับนํ้าทะเลและการเกิดฝนฟาคะนอง 

โดยทั่วไปแลวจะต่ํากวาคาเฉล่ีย แตความกดอากาศและอุณหภูมิจะสูงกวาคาปานกลาง จากขอมูลดาวเทียม 

LANDSAT พบวาในชวงภาวะเอลนินโญฝนจะแลง อุณหภูมิอากาศจะสูงกวาปกติสงผลทําใหอุณหภูมิผิวนํ้าทะเล

สูงขึ้นทําใหเพิ่มความถี่ของพายุหมุนเขตรอนเน่ืองจากอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลสูงขึ้นและทําใหระดับนํ้าทะเลสูงกวา

คาเฉล่ีย จากการศึกษาของมัณฑนาและสุดาพร (2542) ไดศึกษาถึงปริมาณนํ้าฝนที่เกิดจากภาวะลานินญารุนแรงใน
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บริเวณทุกภาคของประเทศไทยพบวาในชวงปภาวะลานินญาที่รุนแรงจะสงผลทําใหประเทศไทยสวนใหญมีฝนสูง

กวาปกติ ขณะที่อุณหภูมิอากาศจะต่ํากวาปกติในเกือบทุกฤดูกาล จากปรากฎการณที่กลาวมาขางตนกอใหเกิด

อุทกภัยครั้งยิ่งใหญในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ที่สงผลกระทบตอบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าโขง เริ่ม

ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมและส้ินสุดเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับผลกระทบกวา 12.8 ลาน

คน ธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เปนภัยพิบัติที่

สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับส่ีของโลก โดยอุทกภัยดังกลาวทําใหพื้นดินกวา 150 ลานไร (6 ลานเฮกตาร) 

ซ่ึงในจํานวนน้ีเปนทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อําเภอ ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน 96,833 

หลัง พื้นที่การเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย 11.20 ลานไร สําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยซ่ึงมีแมนํ้าสามสายหลัก คือ แมนํ้าโขง มูล และชี ซ่ึงทุกสายเกิดอุทกภัยในปน้ีดวยเชนกัน เฉพาะใน

จังหวัดขอนแกนเพียงจังหวัดเดียว นํ้าทวมพื้นที่เกือบ 350,000 ไร จังหวัดมหาสารคามไดรับผลกระทบนํ้าทวมใน 4 

อําเภอ นํ้าชีทวมขังไรนาสงผลใหหญาที่ใชเล้ียงสัตวขาดแคลน ในป พ.ศ. 2556 ผลกระทบจากรองมรสุมที่พัดผาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหฝนตกลงในพื้นที่ จังหวัดรอยเอ็ด ปริมาณนํ้าจากลํานํ้ายังเพิ่มสูงขึ้น ทวมพื้นที่ทาง

การเกษตรและบานเรือนไดรับความเสียหาย ในขณะเดียวกันสงผลทําใหเกิดนํ้าทวมในอําเภอเมืองขอนแกน 

เน่ืองจากฝนตกหนักและทําใหนํ้าจากลํานํ้าพองเออลนเน่ืองจากมีการระบายนํ้าจากเขื่อนอุบลรัตนวันละ 45 ลาน

ลูกบาศกเมตร ในขณะที่จังหวัดกาฬสินธุไดมีนํ้าปาจากเทือกเขาภูพานไหลเขาทวมพื้นที่นาขาวไดรับความเสียหาย 

โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอกมลาไสยและฆองชัยอยูในขั้นวิกฤติหนัก ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีการศึกษาการพยากรณ

ปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณจากการใชเทคนิคการพยากรณดวยวิธี

ตาง ๆ เชน วิธีแยกสวนประกอบ (Decomposition Method) วิธีพยากรณของวินเตอร (Winter’s Method) และ

เทคนิควิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins) เปนตน (รายละเอียดเพิ่มเติม วราฤทธ์ิ, 2552) แตยัง

ไมเคยมีงานวิจัยใดที่ นําการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปมาประยุกต ใช กับขอมูลปริมาณนํ้าฝนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากอน 

อยางไรก็ตามขอมูลปริมาณนํ้าฝนสูงสุด-ต่ําสุดในรอบเดือน ความเร็วลมสูงสุดในรอบเดือน อุณหภูมิ

ต่ําสุด-สูงสุดในแตละวัน ถือเปนการเกิดขึ้นของเหตุการณเก่ียวกับคาสุดขีด (Extreme Value) โดยปกติการ

วิเคราะหขอมูลเหลาน้ีจะถูกตัดทิ้งไปไมนํามาพิจารณา แตในความเปนจริงถาตองการทราบความนาจะเปนการ

เกิดขึ้นของเหตุการณที่คาสูงสุดหรือต่ําสุดซ่ึงอยูในสวนของปลายหางซ่ึงมีจํานวนนอยมากสามารถทําไดโดยการ

วิเคราะหดวยทฤษฎีคาสุดขีด (Extreme Theory) ซ่ึงถูกเสนอขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1928 โดย Fisher และ 

Tippet สําหรับการพิจารณาการแจกแจงขอมูลดวยการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไป (Generalized Extreme 

Value Distribution: GEVD) ถือเปนหน่ึงในทฤษฎีคาสุดขีดที่มีความเหมาะสมสําหรับวิเคราะหขอมูลที่มีการ

กระจายในรูปของความเบ (Skewness) และในชวงหลายปที่ผานมามีนักวิจัยหลายทานไดประยุกตการแจกแจงน้ี

กับขอมูลปริมาณนํ้าฝนของพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลก อาทิเชน ค.ศ. 1998 และ ค.ศ. 2002 Nguyen และคณะ ได

วิเคราะหวิเคราะหขอมูลปริมาณนํ้าฝนของประเทศแคนาดาการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไป ใน ค.ศ. 2000 

Koutsoyiannis และ Baloutsos ไดใชการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปศึกษาขอมูลปริมาณนํ้าฝนของประเทศ
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กรีซ ในป ค.ศ. 1993 Ferro และ ในป ค.ศ. 1999 Parida ไดศึกษาการแจกแจงน้ีกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนใน

ประเทศอินเดีย ในป ค.ศ.1995 Cannarozzo และคณะ ป ค.ศ. 2002 Aronica และคณะ และ ป ค.ศ. 2002 

Crisci ใชการแจกแจงน้ีศึกษาขอมูลปริมาณนํ้าฝนในประเทศอิตาลี ในป ค.ศ. 2002 Zalina และคณะ ไดศึกษาการ

แจกแจงน้ีกับขอมูลในประเทศมาเลเซีย (อางอิงใน Nadarajah and Choi, 2007) ในขณะที่การประยุกตใชทฤษฎี

การแจกแจงคาสุดขีดกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนของประเทศไทยน้ันยังมีนอย เชน พัณณิ์ภาริษาและคณะ (2556) ได

สรางแบบจําลองคาสุดขีดปริมาณนํ้าฝนประจําปในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เปนตน 

ดังน้ันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการวางแผนการบริหารดานการใชนํ้าในเกษตรและทางชลประทาน

สามารถนําขอมูลน้ีไปใชในการวางแผนการสงนํ้าลวงหนา ผูวิจัยสนใจศึกษาปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายเดือนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมโดยใชการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไป 

 

2. ขอมูลและการดําเนินการวิจัย 

2.1 ขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนขอมูลปริมาณฝนสูงสุดรายเดือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2530 - 2556 จํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน (KK) สถานี

อากาศเกษตรทาพระจังหวัดขอนแกน (TK) สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม (อุทกโกสุมพิสัย) (KS) สถานี

อุตุนิยมวิทยารอยเอ็ด (RE1) และ สถานีอากาศเกษตรรอยเอ็ด (RE2) และขอมูลปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายเดือน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2542 – 2556 รวม จํานวน 1 สถานี คือ สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ (อุทกกมลาไสย) (KMS) โดย

ไดรับอนุเคราะหขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย ผูวิจัยวิเคราะหหาแบบจําลองคาสุดขีดของขอมูลดวย

โปรแกรม R เวอรชัน 3.01 แสดงพื้นที่ที่ทําการศึกษาดังรูปที ่1 
 

 
รูปท่ี 1 พื้นที่ที่ทําการศึกษา 4 จังหวัด มีทั้งส้ิน 6 สถานีอุตุนิยมวิทยา 
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2.2 การแจกแจงคาสุดขีดวางนัยท่ัวไป (Generalized Extreme Value Distribution: GEVD) 

ทฤษฎีคาสุดขีดสนใจคาสูงสุดของตัวอยางสุม  nXXXZ ,,2,max 1   โดยที่ Z  มีการแจกแจงคา

สุดขีดวางนัยทั่วไป จากทฤษฎีคาดังกลาวกําหนดให Z  เปนคาปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายเดือน สามารถเขียนแทน

ดวย   ,,:GEVDZ  ซ่ึงมีฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน (Probability Density Function: pdf) และ

ฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปนสะสม (Cumulative Density Function: cdf) (Coles, 2001) ตามลําดับ 

ดังน้ี 
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1exp11 zzzf                                      (1) 

และ 
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1exp zzF                                                     (2) 

เม่ือ 01 
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โดยที่   แทนพารามิเตอรตําแหนง (Location)   แทน พารามิเตอรขนาด (Scale) 

และ   แทนพารามิเตอรรูปราง (Shape) สามารถเขียนฟงกชันการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปได 3 การแจก

แจงตามลักษณะของพารามิเตอรรูปราง    ไดแก เ ม่ือ 0  เรียกวา การแจกแจงกัมเบล (Gumbel 

Distribution) เม่ือ 0  เรียกวา การแจกแจงฟรีเซต (Fréchet Distribution) และเม่ือ 0 เรียกวา การแจก

แจงไวลบูล (Weibull Distribution) 

ในการศึกษาครั้ง น้ี ผู วิจัยกําหนดรูปแบบของแบบจําลองเม่ือพารามิเตอรของแบบจําลองมีการ

เปล่ียนแปลง กําหนดให tZ  แทนปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนที ่ t  เม่ือ ,2,1t  ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองที่ศึกษา 

รูปแบบ       

1.   ,,:GEVDZ t  คาคงที ่ คาคงที ่ คาคงที ่

2.    ,,: tGEVDZ t  t10    คาคงที ่ คาคงที ่

3.    ,,: tGEVDZ t  2
210 tt    คาคงที ่ คาคงที ่

4.      ,,: ttGEVDZt  t10     t10exp    คาคงที ่
 

การประมาณคาพารามิเตอรของการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปน้ัน ผูวิจัยใชวิธีความนาจะเปนสูงสุด 

(Maximum Likelihood Estimation: MLE) โดยมีขอตกลงเบื้องตนวาขอมูลมีความเปนอิสระตอกัน และจะได

ฟงกชัน Log-likelihood ของสมการที่ (1) ดังน้ี (Coles, 2001) 

 
1 1 1

11

1, , 1 exp 1
n n

n
ii

z zL
 

     
  

  



                           
                  (3) 

เม่ือกําหนดให ̂  แทนตัวประมาณของ   ̂  แทนตัวประมาณของ  และ ̂  แทนตัวประมาณของ    ซ่ึงคา

เหลาน้ีจะถูกประมาณดวยวิธี MLE จากสมการที่ (3) 
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2.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ (Form) 

การเลือกรูปแบบที่ เหมาะสมที่ สุดสําหรับแบบจําลองพิจารณาจากการทดสอบภาวะควรจะเปน 

(Likelihood Ratio Test) (Wald, 1943) โดยมีสถิติทดสอบคือ  ij LLlog2  ซ่ึงมีการแจกแจงไคกําลังสอง 

(Chi-square Distribution) มีองศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom: d.f.) เทากับผลตางของจํานวน

พารามิเตอรของตัวแบบ เม่ือ ji LL ,  แทน คา Log-likelihood ของรูปแบบที่ตองการทดสอบ เม่ือ , 1, 2,3,...i j 

และ i j  

2.4 การวิเคราะหระดับการเกิดซ้ํา (Return Level) 

ในทางอุทกวิทยา ขนาดของเหตุการณพิบัติภัยหน่ึง ๆ ที่นําไปใชในการออกแบบโครงการทางวิศวกรรม

แหลงนํ้า เรียกวา ระดับการเกิดซํ้า  TZ  หรือตําแหนงของขอมูล น่ันเอง อาจกลาวไดวา ระดับการเกิดซํ้า คือ คา

คาดหวังที่จะเกิดเหตุการณ TZZ ˆ  โดยเฉล่ีย 1 ครั้งในทุก ๆ T  ป จากสมการที่ (1) สามารถคํานวณระดับการ

เกิดซํ้าไดดังน้ี 



























 







T

ZT
11log1ˆ  

เม่ือ T  คือ รอบปการเกิดซํ้าที่มีความสัมพันธกับความนาจะเปนของเหตุการณ  P  หรือกลาวไดวา 
P

T 1
  และ

สามารถคํานวณชวงความเช่ือม่ัน  %1100   สําหรับ TẐ  ดังน้ี 

   




  TTTT ZVZZZVZZ ˆˆ,ˆˆ

22   

เม่ือ 2Z  คือคาปกติมาตรฐาน และ  TZV ˆ  คือความแปรปรวนของระดับการเกิดซํ้า 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของแตละสถานทีศ่ึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 สถิติเบื้องตนของปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในแตละสถานี 

สถานี จํานวนขอมูล คาสูงสุด 
คาเฉล่ีย 

ตอเดือน 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความเบ 

เปอรเซ็นตไทล 

ท่ี 95 

KK 321 221.9 34.091 32.096 1.563 89.570 

TK 321 200.4 33.153 33.018 1.508 94.490 

KS 321 182.3 33.774 32.290 1.280 93.180 

RE1 321 198.6 33.652 31.076 1.065 88.230 

RE2 321 128.1 33.952 31.210 0.792 97.980 

KMS 177 188.1 38.668 39.660 1.331 115.410 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 1 143 

 

 

จากตารางที่ 2 แสดงสถิติเบื้องตนของปริมาณนํ้าฝนรายเดือน (หนวย มิลลิเมตร) ในแตละสถานี พบวา

การกระจายของขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนทั้ง 6 สถานีมีการกระจายในรูปของความเบขวา ซ่ึงเหมาะที่จะนํา

ขอมูลมาวิเคราะหดวยการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไป 

การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีภาวะความนาจะเปนสูงสุด สําหรับรูปแบบ 1 เม่ือพารามิเตอรของ

แบบจําลองมีการเปล่ียนแปลงคงที ่หรือ   ,,:GEVDZ t  ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3 คาประมาณพารามิเตอร คาความคลาดเคล่ือน และชวงความเช่ือม่ัน 95% ในแตละสถานี 

สถานี 
คาประมาณพารามิเตอร 

 %95.).(ˆ CIes   %95.).(ˆ CIes   %95.).(ˆ CIes  

KK 17.71 (1.53) (14.71,20.70) 20.95 (1.27) (18.46,23.43) 0.19 (0.08) (0.04,0.35) 

TK 14.63 (1.52) (11.65, 17.61) 18.50 (1.35) (15.85, 21.15) 0.39 (0.11) (0.17, 0.60) 

KS 15.61 (1.58) (12.20, 18.70) 19.25 (1.38) (16.54, 21.97) 0.34 (0.11) (0.14, 0.55) 

RE1 16.50 (1.63) (13.30, 19.70) 20.17 (1.40) (17.42, 22.92) 0.27 (0.10) (0.06, 0.47) 

RE2 16.16 (1.68) (12.87, 19.46) 20.14 (1.46) (17.28, 23.01) 0.30 (0.11) (0.08, 0.51) 

KMS 12.08 (2.92) (6.36, 17.80) 17.58 (2.84) (12.01, 23.15) 0.80 (0.29) (0.24,1.37) 
 

จากตารางที่ 3 แสดงคาประมาณพารามิเตอร  คาความคลาดเคล่ือน และชวงความเช่ือม่ันของ

คาประมาณพารามิเตอร (หนวย มิลลิเมตร) ในแตละสถานี สําหรับรูปแบบ 1 เม่ือพารามิเตอรของแบบจําลองมีการ

เปล่ียนแปลงคงที ่และเม่ือพิจารณาคาประมาณพารามิเตอรรูปราง ของทั้ง 6 สถานี พบวา การแจกแจงคาสุดขีด

วางนัยทั่วไปที่เหมาะสม คือ การแจกแจงฟรีเซต (Fréchet Distribution) โดยมีคาระดับการเกิดซํ้าและชวงความ

เช่ือม่ัน 95% สําหรับรอบปการเกิดซํ้าของแตละสถานี ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 คาประมาณระดับการเกิดซํ้าและชวงความเช่ือม่ัน 95% สําหรับ 100,50,10T  และ 500  ป 

 

จากตารางที่ 4 แสดงคาประมาณระดับการเกิดซํ้าและชวงความเช่ือม่ัน 95% (หนวย มิลลิเมตร) สําหรับ 

100,50,10T  และ 500  ป สําหรับรูปแบบ 1 เม่ือพารามิเตอรของแบบจําลองมีการเปล่ียนแปลงคงที่ พบวา 

ระดับการเกิดซํ้าในรอบปการเกิดซํ้า 10 50 100 และ 500 ป ของสถานีอุทกวิทยากาฬสินธุ (อุทกกมลาไสย) (KMS) มี

ระดับการเกิดซํ้าสูงกวาสถานีอ่ืน แสดงความสัมพันธระหวางระดับการเกิดซํ้าในรอบปการเกิดซํ้า ดังรูปที่ 2 

สถาน ี
ระดับการเกิดซ้ํา TZ (ชวงความเชื่อมั่น 95%) 

10T  50T  100T  500T  
KK 76.87 (68.54,89.51) 140.13 (114.09,194.93) 173.63 (134.47,263.80) 270.93 (184.74, 513.05) 

TK 80.92 (69.23, 101.79) 182.70 (132.15, 311.95) 249.46 (165.36, 493.11) 493.56 (262.53, 724.59) 

KS 80.97 (69.89, 100.25) 173.64 (127.86, 285.32) 231.64 (156.98, 436.29) 433.07 (237.96, 628.18) 

RE1 78.58 (68.86, 95.11) 154.48 (117.89, 241.70) 198.01 (140.44, 350.87) 335.51 (197.94, 809.56) 

RE2 80.64 (70.14, 99.32) 164.33 (122.28, 270.08) 214.06 (146.78, 404.26) 377.22 (210.66, 543.78) 

KMS 123.87 (84.89, 162.85) 295.12 (244.57, 345.29) 425.84 (341.74, 509.94) 635.14 (404.11, 866.17) 
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รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางระดับการเกิดซํ้าและรอบปการเกิดซํ้าทั้ง 6 สถานี 

 

และเม่ือพิจาณา Probability-Plot และ QQ-Plot ของทั้ง 6 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 3 พบวา ขอมูล

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของทุกสถานีนาจะมีแนวโนมและความคลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน จึงทําใหรูปแบบ 1 ยังไม

เหมาะสมสําหรับขอมูลน้ี ดังน้ัน ผูวิจัยไดวิเคราะหแนวโนมและความคลาดเคล่ือนเปนอิสระกันหรือไม ดวยการ

ทดสอบของ Von Neumann (ทรงศิริ, 2549) พบวาขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนสูงสุดของทุกสถานีมีแนวโนม

และความคลาดเคล่ือนไมเปนอิสระกัน 
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KMS 

รูปท่ี 3 Probability-Plot และ QQ-Plot ของทั้ง 6 สถานี 
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และจากการเปรียบเทียบรูปแบบที่เหมาะสมกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายเดือน ทั้ง 4 รูปแบบ โดย

พิจารณาจากทดสอบอัตราสวนควรจะเปน สรุปไดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 5 รูปแบบที่เหมาะสมกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนสูงสุดรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ

ประเทศไทยจําแนกตามพื้นที่ที่ทําการศึกษา 

สถาน ี

- Log - likelihood Likelihood Ratio Test  

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 รูปแบบ 

 1 และ 2 

รูปแบบ 

1 และ 3 

รูปแบบ 

1 และ 4 รูปแบบที่เหมาะสม 

KK 1518.671 1518.663 1518.663 1529.161 0.016 0.018 20.980 รูปแบบ 4 

TK 1510.962 1510.945 1510.939 1527.482 0.034 0.046 33.040 รูปแบบ 4 

KS 1516.732 1516.729 1516.437 1530.348 0.006 0.590 27.232 รูปแบบ 4 

RE1 1518.620 1518.402 1518.338 1528.321 0.436 0.564 19.402 รูปแบบ 4 

RE2 1523.625 1523.443 1523.426 1522.943 0.364 0.398 1.364 รูปแบบ 1 

KMS 860.122 860.042 859.880 865.592 0.160 0.484 10.940 รูปแบบ 4 
 

จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาสถิติทดสอบอัตราสวนควรจะเปนกับคาไคกําลังสองที่เปดจากตารางกํานด

ระดับนัยสําคัญ    เทากับ 0.05 ดังน้ันกรณีเปรียบเทียบรูปแบบ 1 กับ รูปแบบ 2 3 และ 4 จะใชคาไคกําลังสอง

ตามลําดับ ดังน้ี 84.32
95.0,1   99.52

95.0,2   และ 84.32
95.0,1   ผลการศึกษาพบวามีเพียง 1 สถานีที่รูปแบบ 

1 มีความเหมาะสม คือ สถานีอุทกวิทยาอากาศเกษตรรอยเอ็ด (RE2) สําหรับอีก 5 สถานี คือสถานีอุตุนิยมวิทยา

ขอนแกน (KK) สถานีอุตุนิยมวิทยาทาพระ (TK) สถานีอุทกวิทยาโกสุมพิสัย (KS) สถานีอุตุนิยมวิทยารอยเอ็ด (RE1) 

และสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ (อุทกวิทยากมลาไสย) (KMS) มีรูปแบบ 4 เปนรูปแบบที่ เหมาะสม แสดง

รายละเอียดพารามิเตอรของรูปแบบที่เหมาะสมในแตละสถานี ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 คาประมาณพารามิเตอรของรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนสูงสุดของแตละ

สถานี 

สถานี รูปแบบเหมาะสม คาประมาณพารามิเตอรของรูปแบบที่เหมาะสม 

KK รูปแบบท่ี 4   tt 7383.75874.23ˆ  ,     tt 1667.01854.3expˆ  , 0879.0ˆ   

TK รูปแบบท่ี 4   tt 9064.71906.22ˆ  ,     tt 1897.01595.3expˆ  , 1914.0ˆ   

KS รูปแบบท่ี 4   tt 1455.81904.22ˆ  ,     tt 1998.01608.3expˆ  , 1660.0ˆ   

RE1 รูปแบบท่ี 4   tt 560.94849.22ˆ  ,     tt 2136.01665.3expˆ  , 1062.0ˆ   

RE2 รูปแบบท่ี 1 
2967.0ˆ,1442.20ˆ,1646.16ˆ    

KMS รูปแบบท่ี 4   tt 1743.94993.14ˆ  ,     tt 6620.09702.2expˆ  , 8466.0ˆ   
 

จากตารางที่ 6 ผูวิจัยเขียนสมการของสถานีที่พารามิเตอรของแบบจําลองมีการเปล่ียนแปลงตามเวลาดัง

รูปแบบ 4 ไดดังน้ี เชน 

สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน (KK) เขียนไดวา     0879.0,ˆ,ˆ: ttGEVDZ t   เม่ือ 
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  tt 7383.75874.23ˆ   และ     tt 1667.01854.3expˆ   

หมายความวา ขอมูลมีการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปที่ ̂  มีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับเวลาในเชิงเสนตรง และ 

̂  มีการเปล่ียนแปลงในรูปของเอ็กโปเนนเซียล และมีคา ̂  เทากับ 0.0879 ซ่ึงสามารถประมาณคา  t̂  และ 

 t̂  โดยใชสมการดังแสดงในตารางที่ 5 (สถานี TK, KS, RE1 และ KSM สามารถอธิบายความหมายไดในลักษณะ

เดียวกัน)  

ขณ ะที่ ส ถ า นี  RE2 ที่ พ า ร า มิ เ ต อ ร ข อ งแบบ จํ าลอ ง มี กา ร เ ป ล่ี ยนแ ปลงค งที่  ไ ด ดั ง น้ี

 2967.0,1442.20,1646.16:GEVDZ t  อธิบายไดวาขอมูลมีการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปที่มีคา ̂  เทากับ 

16.1646 มิลลิเมตร มีคา ̂  เทากับ 20.1442 มิลลิเมตร และมีคา ̂  เทากับ 0.2967 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการสรางแบบจําลองคาสุดขีดปริมาณฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ

ประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิของปริมาณนํ้าฝนรายเดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา จากทั้งหมด 6 สถานี ใน 4 

จังหวัด พบวา การแจกแจงที่เหมาะสมโดยใชการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไป เม่ือกระบวนการคงที่ คือ การแจก

แจงฟรีเซท (Fréchet Distribution) เม่ือพิจารณาระดับการเกิดซํ้าในรอบปการเกิดซํ้าตาง ๆ ของทั้ง 6 สถานี 

พบวาระดับการเกิดซํ้ามีคาเพิ่มขึ้นเม่ือรอบปการเกิดซํ้าเพิ่มขึ้น  และเปนที่นาสังเกตุวาสถานีอุทกวิทยากมลาไสย มี

ระดับการเกิดซํ้าสูงกวาสถานีอ่ืน ๆ ในขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกนมีระดับการเกิดซํ้าต่ําที่สุด ดังน้ันการ

พิจารณาคาระดับการเกิดซํ้าควรพิจารณาคาผลกระทบจากเวลาดวย จะเห็นไดวาเม่ือมีการพิจารณาแนวทางในการ

บริหารจัดการและตัดสินใจเพื่อปองกันหรือชวยลดความรุนแรงในการเกิดอุทกภัยควรคํานึงถึงสถานีอุทกวิทยา

กมลาไสยในลําดับแรก และลดหล่ันลงมาตามลําดับของคาระดับการเกิดซํ้า และจากการเปรียบเทียบรูปแบบที่

เหมาะสม โดยใชการทดสอบอัตราสวนความนาจะเปนมีเพียง 1 สถานีคือสถานีอุทกนิยมวิทยาอากาศเกษตร

รอยเอ็ด (RE2) มีการแจกแจงคาสุดขีดวางนัยทั่วไปทีมี่พารามิเตอรของแบบจําลองมีการเปล่ียนแปลงคงที่ และมี 5 

สถานี คือสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแกน (KK)  สถานีอุตุนิยมวิทยาทาพระ (TK) สถานีอุทกวิทยาโกสุมพิสัย (KS) 

สถานีอุตุนิยมวิทยารอยเอ็ด (RE1) และสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ(อุทกวิทยากมลาไสย) (KMS)  มีการแจกแจงคา

สุดขีดวางนัยทั่วไปที่พารามิเตอร   มีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับเวลาในเชิงเสนตรงและพารามิเตอร   อยูใน

รูปแบบเอ็กซโพเนนเชียล 

อยางไรก็ตามในความเปนจริงอาจมีปจจัยอ่ืนที่มีผลตอปริมาณนํ้าฝนสูงสุดซ่ึงในที่น้ีไมไดพิจารณารวมดวย 

และในอนาคตอาจขยายขอบเขตงานเพิ่มสถานีในการวิเคราะหรวมถึงการวิเคราะหในภูมิภาคอ่ืนดวยก็เปนไปได 
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