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การพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต
Monthly Rainfall Amount Forecasting of Southern Region Irrigation
Hydrology Center
ธนากร โชติชวง1 สมชาย เล็กเจริญ 2
บทคัดยอ
ปริมาณน้ําฝนเปนปยจัยรวมที่มีผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จึงควร
มีการวางแผนในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการศึกษาปริมาณน้ําฝนในอดีตดวยเทคนิคการพยากรณเชิง
สถิติ เพื่อพยากรณปริมาณน้ําฝนของแตละเดือนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อ
ศึกษาตัวแบบพยากรณ ที่เหมาะสมสํ าหรับ พยากรณ ปริมาณน้ํ าฝนรายเดื อนของศูนยอุท กวิท ยาฯ ภาคใต อ.เมือ ง
จ.พัทลุง โดยเปรียบเทียบดวยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 2 วิธี ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําใหเรียบ
แบบเอกซโพเนนเชียลที่ มีฤดูกาลอยางงาย ซึ่งพิ จารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean
Absolute Percent Error: MAPE) และคารากที่ส องของความคลาดเคลื่อ นกํ าลั งสองเฉลี่ ย (Root Mean Square
Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุด โดยศึกษากับขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต
ตั้งแตป 2546 ถึงป 2548 เพื่อพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549 และผูวิจัยได
แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบดวยปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตป 2546 ถึงป 2548 สําหรับสรางตัวแบบ
พยากรณ จํานวน 36 ระเบียน ชุดที่ 2 ประกอบดวยปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549
จํานวน 9 ระเบียน สําหรับการเปรียบเทียบความถูกตองของคาพยากรณ และจากการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบ
พยากรณ ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต พบวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ
โพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย ใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error:
MAPE) และคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุด
โดยพิจารณาจากการพยากรณต้ังแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549 ดังนั้นผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การพยากรณ
ปริมาณน้ําฝนสามารถใชเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย ให
การพยากรณไดอยางแมนยํามากกวาวิธีของบอกซ-เจนกินส
คําสําคัญ: เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ, ตัวแบบพยากรณ, คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ, คารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย, วิธีการของบอกซ-เจนกินส, วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มี
ฤดูกาลอยางงาย
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Abstract
Rainfall is a common factor that has an impact on cultivation of crops and harvesting of
agricultural products. It should be planned for cultivation and harvesting by studying the
antecedent rainfall by statistical forecasting techniques to predict monthly rainfall in the future.
Consequently the purpose of this study was to study forecasting model for monthly precipitation
forecast of Southern Region Irrigation Hydrology Center (Phattalung Thailand) by comparing 2
methods of statistical forecasting including Box-Jenkins method and simple seasonal exponential
smoothing which based on the lowest average of mean absolute percent error: MAPE and root
mean square error: RMSE. The sample was selected being monthly rainfall data of Phattalung
province from the Hydrology and water management center for southern region during 2003 to
2005 in order to predict monthly rainfall on January to September 2006. The data was separated
into 2 orders which one was monthly rainfall data during 2003 to 2005 for making forecasting
model and the other was monthly rainfall data for comparing the accurate measurements of
forecasting. The study revealed that simple seasonal exponential smoothing gave the lowest mean
absolute percent error and root mean square error of forecasting on January to September 2006
thus it was concluded that simple seasonal exponential smoothing method was the most accurate
method of forecasting.
Keywords: Statistical Forecasting Techniques, Forecasting Model , Mean Absolute Percent Error,
Root Mean Square Error, Box-Jenkins method, Simple Seasonal Exponential Smoothing
บทนํา
สภาพลมฟาอากาศเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการทําเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพของประชากร
ในแตละพื้นที่ โดยการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศจะผันแปรไปตาม ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ ความชื้น
ความกดอากาศ ปริมาณอนุภาคในอากาศและ หยาดน้ําฝน (นิวัติ เรืองพานิช, 2558) ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยที่ไมมี
ความแนนอน และไมสามารถควบคุมได จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะตองศึกษาการพยากรณสภาพลมฟาอากาศเพื่อการ
ประกอบอาชีพและการวางแผนในการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ภาคใตมีพื้นที่ทั้งหมด 44.2 ลานไร โดยประมาณ คิดเปนรอยละ 13.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ประชากรสวน
ใหญที่อาศัยอยูตามที่ราบระหวางเขา ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและทําสวนผลไม ทําไรยาสูบ สวนประชากรที่
อาศัยอยูตามที่ราบลุมมีอาชีพทํ านา จับ สัตวน้ํ า สภาพพื้น ที่โดยทั่วไปของภาคใตมีลักษณะเปน พื้นที่ ยาวและแคบ
ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยพื้นที่ราบ ปาไม ภูเขา ทะเล และแมน้ําที่สําคัญอีกหลายสาย (กฤษณา วิเชียรเพชร,
2556) จากลักษณะภูมิประเทศดังกลาวจึงสงผลใหภาคใตมีลกั ษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับการปลูกไมเศรษฐกิจที่
มีความสําคัญหลายชนิด ไดแก เงาะ ทุเรียน ยางพารา สภาพภูมิอากาศของภาคใตมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้นแถบ
มรสุม เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหภาคใตมีฝนตกชุก
ตลอดปและเปนภูมิภาคที่มีฝนตกมากที่สุด ซึ่งสงผลตอการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ
ยางพารา ดั งนั้ น การพยากรณ ป ริ ม าณน้ํ า ฝนของภาคใต จึ ง เป น สิ่ งที่ ค วรให ค วามสนใจ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจวางแผนทํ า
การเกษตรและลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร จึงสงผลใหเกิดงานวิจัยครั้งนี้
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ขึ้น โดยผูวิจัยตองการพยากรณ ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงกันยายน ป 2549 เพื่อการศึกษาหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมสําหรับพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือน
ของ อ.เมือง จ.พัทลุง มากที่สุด ดวยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 2 วิธี ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําให
เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย ซึ่งพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean
Absolute Percent Error: MAPE)และค ารากที่ ส องของความคลาดเคลื่ อ นกํ า ลั งสองเฉลี่ ย (Root Mean Square
Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนของ อ.เมือง จ.
พัทลุง มากที่สุด ดวยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 2 วิธี ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ
โพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย
2. เพื่ อเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณของตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ Simple Seasonal
Exponential Smoothing
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ใชทําวิจัยในการพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ
ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ครั้งนี้มีแหลงที่มาจาก ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง เปนการเก็บขอมูลคาเฉลี่ย
รายเดือนของปริมาณน้ําฝน ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนกันยายน ป 2549 จํานวน 45 ระเบียน ผูวิจัยได
แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ขอมูลชุดที่ 1 ตั้งแตเดือน มกราคม ป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 จํานวน 36 ระเบียน
สําหรับการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี คือ วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําให
เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย และขอมูลชุดที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป 2549
จํานวน 9 ระเบียน สําหรับตรวจสอบผลของการพยากรณและเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณของ 2 ตัวแบบ
ขางตนที่ไดพยากรณขึ้นมาจากขอมูลชุดที่ 1
2. การศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา การศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเปนการพิจารณา
วาอนุกรมเวลานั้นมีลักษณะของขอมูลเปนแบบใด มีแนวโนม หรือ สวนประกอบของฤดูกาลหรือไม (สมจิต วัฒนาชยา
กู ล , 2532) เพื่ อ ใช ในการกํ า หนดตั ว แบบให กั บ เทคนิ ค การพยากรณ เชิ ง สถิ ติ ทั้ ง 2 วิ ธี โดยพิ จ ารณาจากกราฟ
Sequence Chart ( X , Y )
เมื่อ X แทนปริมาณน้ําฝนรายเดือน
Y แทนอนุกรมเวลาของปริมาณน้ําฝนรายเดือน
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ คือ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใน
การวิเคราะหตัวแบบ 2 ตัวแบบ ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาล
อยางงาย
3.1.1 วิธีของบอกซ-เจนกินส หรือ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
เปนเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติวิธีหนึ่งที่นักวิเคราะหทางสถิตินิยมเนื่องจากมีความยืดหยุนและมีความแมนยําสูง โดย
นํามาใชในการพยากรณกับชุดขอมูลที่มีตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว และเปนขอมูลที่เปนอนุกรมเวลาที่มีการบันทึกขอมูล
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อย า งต อ เนื่ อ ง เทคนิ ค นี้ ป ระกอบไปด ว ย 3 เทคนิ ค ได แ ก AR (Autoregressive), I (Integrated), MA (Moving
average) รวมกันกําจัดปจจัยรบกวนเพื่อลดความผิดพลาดในการพยากรณ ลง มีวิธีการพยากรณ คือ ตองกําหนด
คาพารามิเตอรใหกับแบบจําลอง และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการคํานวน (พงศเทพ วิวรรธนะเดช, 2550)
คาพารามิเตอรของแบบจําลองจะอยูในรูปแบบ ARIMA( p, d, q ) โดย
p = จํานวนลําดับของ Autoregressive
d = จํานวนลําดับของ Differencing
q = จํานวนลําดับของ Moving average
แบบจําลอง ARIMA มีดวยกัน 3 ชนิด ดังนี้
1. Differenced model หรือ Random Walk : ARIMA (0,1,0)
𝑌𝑌(𝑡𝑡) − 𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) = 𝛼𝛼
โดยที่ 𝑌𝑌(𝑡𝑡) คือ คาของขอมูลลําดับที่ 𝑡𝑡
𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ 𝑡𝑡 − 1
𝛼𝛼
คือ คาคงที่

(1)

𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼 + ∅ ∙ �𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) − 𝛼𝛼�
โดยที่ 𝑌𝑌(𝑡𝑡) คือ คาของขอมูลลําดับที่ 𝑡𝑡
𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ 𝑡𝑡 − 1
𝛼𝛼
คือ คาคงที่
คือ คาสัมประสิทธิ์
∅

(2)

2. First-order autoregressive model : ARIMA (1,0,0)

3. Differenced first-order autoregressive model : ARIMA (1,1,0)

(3)
𝑌𝑌(𝑡𝑡) − 𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) = 𝛼𝛼 + ∅ ∙ �𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) − 𝑌𝑌(𝑡𝑡−2) − 𝛼𝛼�
โดยที่ 𝑌𝑌(𝑡𝑡) คือ คาของขอมูลลําดับที่ 𝑡𝑡
𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ 𝑡𝑡 − 1
𝑌𝑌(𝑡𝑡−2) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ 𝑡𝑡 − 2
𝛼𝛼
คือ คาคงที่
∅
คือ คาสัมประสิทธิ์
3.1.2 วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย หรือ Simple Seasonal
Exponential Smoothing เปนเทคนิคที่เหมาะสมกับชุดขอมูลอนุกรมเวลาที่ไมมีสวนประกอบของแนวโนมแตมี
อิทธิพลของฤดูกาล มีตัวแบบสมการและตัวแบบการพยากรณ ดังนี้ (สมเกียรติ เกตุเอี่ยมม, 2548)
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𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝛽𝛽0 + 𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
(4)
(5)
𝑌𝑌�𝑡𝑡 = 𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝑆𝑆̂𝑡𝑡
คือ คาของอนุกรมเวลา ณ เวลา t
โดยที่ 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝛽𝛽0 และ 𝑆𝑆𝑡𝑡 คือ คาของพารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน และความฝนแปร
ตามฤดูกาล ตามลําดับ
𝜀𝜀𝑡𝑡
คือ คาของอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงปกติและ
เปนอิสระกัน ดวยคาเฉลี่ยเทากับศูนย และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา

𝑌𝑌�𝑡𝑡

คือ คาพยากรณ ณ เวลา t
𝜕𝜕𝑡𝑡 และ 𝑆𝑆̂𝑡𝑡 คือ คาประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร 𝛽𝛽0 และ 𝑆𝑆𝑡𝑡 ตามลําดับ
โดยที่ 𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝛼𝛼�𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑆𝑆̂𝑡𝑡−𝑠𝑠 � + (1 − 𝛼𝛼)𝜕𝜕𝑡𝑡−1
𝑆𝑆̂𝑡𝑡 = 𝛿𝛿(𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝜕𝜕𝑡𝑡 ) + (1 − 𝛿𝛿)𝑆𝑆̂𝑡𝑡−𝑠𝑠
𝛼𝛼 และ 𝛿𝛿 คือ คาคงที่การทําใหเรียบ โดยที่ 0<𝛼𝛼<1 และ 0<𝛿𝛿<1
𝑡𝑡
คือ คาของเวลา ซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง n โดยที่ n แทนจํานวนขอมูลใน
อนุกรมเวลาชุดที่ 1
𝑠𝑠
คือ คาของจํานวนฤดูกาล

3.2 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณในงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกตัวแบบพยากรที่เหมาะสมกับการใช
พยากรณปริมาณน้ําฝนมา 2 วิธี โดยจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute
Percent Error: MAPE) และคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

100
𝑛𝑛

เมื่อ 𝑌𝑌𝑡𝑡 คือ คาอนุกรมเวลา ณ เวลา t

∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1 �

𝑌𝑌�𝑡𝑡 คือ คาพยากรณของอนุกรมเวลา ณ เวลา t
𝑛𝑛 คือ จํานวนระเบียน

(7)

𝑌𝑌𝑡𝑡 −𝑌𝑌�𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑡𝑡

�

(6)

� 2

(𝑌𝑌 −𝑌𝑌 )
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �∑𝑛𝑛𝑡𝑡=1 𝑡𝑡 𝑡𝑡

เมื่อ 𝑌𝑌𝑡𝑡 คือ คาอนุกรมเวลา ณ เวลา t

𝑛𝑛

𝑌𝑌�𝑡𝑡 คือ คาพยากรณของอนุกรมเวลา ณ เวลา t
𝑛𝑛 คือ จํานวนระเบียน

หากตัวแบบพยากรณใดมีคา MAPE และ RMSE ต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวาตัวแบบนั้นเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมกับ
การพยากรณดวยขอมูลปริมาณน้ําฝนชุดนี้มากที่สุด
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3.3 การประเมินความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการพยากรณ ดวย
ขอมูลชุดที่ 1 โดยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติทั้ง 2 วิธี ประเมินความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ดวยขอมูลชุดที่ 2
โดยใชวิธีการตรวจสอบที่เรียกวา Back cast คือ การนําขอมูลที่ไดจากการพยากรณมาเปรียบเทียบกับขอมูลจริงเพื่อ
หาคาผลตางของปริมาณน้ําฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณ
4. การพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือน ในการพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป
2549 ถึง เดือนธันวาคม ป 2549 จํานวน 9 ระเบียน จะเลือกใชวิธีเทคนิคการพยากรณเชิงสถิตทิ ี่ใหคา MAPE และคา
RMSE ต่ําที่สุด โดยใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2549 จํานวน
36 ระเบียน สําหรับใชเปนขอมูลสถิติในการพยากรณ
ผลการวิจัย
ผลของการศึกษาเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติทั้ง 2 วิธีโดยใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนของศูนยอุทก
วิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พั ทลุง ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 จํานวน 36 ระเบี ยนได
ขอสรุปดังนี้
1. ผลการศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา จากขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป
2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 จํานวน 36 ระเบียน โดยการพิจารณาจากกราฟ Sequence Chart (X,Y) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 Sequence Chart : แสดงปริมาณน้ําฝนที่เกิดตั้งแตป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548
พบวา การเคลื่อนไหวของปริมาณน้ําฝนจะมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มสูงขึ้นในชวงปลายป โดยจะเกิดในลักษณะคลายกันวนซ้าํ
ในทุกๆป ปริมาณน้ําฝนที่เกิดจะมีปริมาณแตกตางกันในแตละชวงเวลา แตการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ําฝนไมแสดงให
เห็นถึงแนวโนมในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกราฟ
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2. ผลการวิเคราะหขอ มูล
2.1 การพยากรณโดยวิธีของบอกซ-เจนกินส จากขอมูลสถิติอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ ปริมาณน้ําฝน
รายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมป 2546 ถึงเดือนธันวาคมป 2548 จํานวน 36 ระเบียน เมื่อนําลักษณะของกราฟ ดังรูปที่
1 มาพิ จารณาจะพบวา อนุกรมเวลาชุดนี้มี สวนประกอบของฤดูกาล แต ไมมีคาแนวโนม ดังนั้นจึงกําหนดตัวแบบ
พยากรณที่เปนไดไปและพรอมกับคาพารามิเตอร คือ ARIMA(1,1,0)(1,1,0) ซึ่งมีคาสถิติ Ljung-Box ไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.52
2.2 การพยากรณโดยวิธีการทําใหเรียบ หลังจากที่ไดพิจารณาขอมูลสถิติอนุกรมเวลาชุดที่ 1 คือ
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมป 2546 ถึงเดือนธันวาคมป 2548 จํานวน 36 ระเบียน จะพบวาอนุกรม
เวลาชุดนี้มีสวนประกอบของฤดูกาล แตไมมีคาแนวโนม ดังนั้นจึงกําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไดไปคือ วิธีการทําให
เรีย บแบบเอกซ โพเนนเชี ยลที่ มี ฤดู กาลอย างงาย หรือ Simple Seasonal Exponential Smoothing (ตัวแบบที่ มี
ขอมูลอนุกรมเวลาที่ไมมีแนวโนมแตมีอิทธิพลของฤดูกาล) ซึ่งมีคาสถิติ Ljung-Box ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.44
2.3 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ การทดลองหาตัวแบบพยากรณโดยวิธีของบอกซ-เจน
กินส ไดตัวแบบ ARIMA(1,1,0)(1,1,0) มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent
Error: MAPE) เทากับรอยละ 63.46 และวิธีการทําใหเรียบ ไดตัวแบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing
มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) เทากับรอยละ 31.38 จะ
เห็ น ได ว า วิ ธี ก ารทํ า ให เรี ย บแบบเอกซ โ พเนนเชี ย ลที่ มี ฤ ดู ก าลอย า งง า ยหรื อ Simple Seasonal Exponential
Smoothing มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ที่ มีคาต่ํ า
ที่สุด
3. การประเมินความคลาดเคลื่อน หลังจากการใชตัวแบบพยากรณโดยวิธีของบอกซ-เจนกินส ไดตัวแบบ
ARIMA(1,1,0)(1,1,0) และวิ ธี ก ารทํ า ให เ รี ย บ ได ตั ว แบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing สํ า หรั บ
พยากรณขอมูลชุดที่ 2 แลว ดังนั้นจึงทําการพิจารณาคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean
Square Error: RMSE) ในลําดับถัดไป โดยพยากรณดวยวิธีของบอกซ-เจนกินส ไดตัวแบบ ARIMA(1,1,0)(1,1,0) มีคา
รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เทากับ 146.64 และวิธีการทํา
ใหเรียบ ไดตัวแบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing มีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เทากับ 114.07 จะเห็นไดวา วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มี
ฤดูกาลอยางงาย หรือ Simple Seasonal Exponential Smoothing มีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลปริมาณน้ําฝนจริงและขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป
2549 (หนวย:มิลลิเมตร) และตารางเปรียบเทียบคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean
Square Error: RMSE)
ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณ
เดือน
ขอมูลปริมาณน้ําฝนจริง
/ป
Exponential Smoothing
Box-Jenkins method
1/49
228.40
79.47
225.20
2/49
3.90
101.10
125.43
3/49
22.20
135.30
227.98
4/49
283.40
57.90
114.71
5/49
198.70
115.40
170.22
6/49
162.30
112.77
176.15
7/49
36.00
126.00
216.01
8/49
34.90
80.24
138.64
9/49
159.40
207.24
411.97
RMSE
114.07
146.64
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย มีคารากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุด ดังนั้นผูทําวิจัยจึงใชขอมูล
ชุดที่ 2 ไดแก ปริมาณน้ําฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายนป 2549 มาทําการเปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน ป 2549เพื่อทดสอบความแมนยําของผลสรุปและหาตัวแบบพยากรณที่มีคาผลตางของปริมาณน้ําฝนระหวาง
ขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณที่มีคานอยที่สุดโดยใชวิธีการตรวจสอบที่เรียกวา Back cast และพบวาวิธีการทํา
ใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย มีขอมูลจากการพยากรณที่มีความแตกตางกับขอมูลจริงนอยที่สุด
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขอมูลปริมาณน้ําฝนจริงและขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป
2549 (หนวย:มิลลิเมตร) และตารางเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลจริงและขอมูลที่ไดจากการพยากรณ
ขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณ
Exponential Smoothing
Box-Jenkins method

เดือน
/ป

ขอมูลปริมาณน้ําฝนจริง

1/49

228.40

79.47

225.20

2/49

3.90

101.10

125.43

3/49

22.20

135.30

227.98

4/49

283.40

57.90

114.71

5/49

198.70

115.40

170.22

6/49

162.30

112.77

176.15

7/49

36.00

126.00

216.01

8/49

34.90

80.24

138.64

9/49

159.40

207.24

411.97

113.78

677.11

ขอมูลจริง – ขอมูลจากการพยากรณ

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกจริงและขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณในจังหวัดพัทลุง ณ
ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนป 2549 และแสดงคาผลตางของปริมาณน้ําฝนระหวาง
ขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณ จะเห็นไดวา วิธีของวิธีของบอกซ-เจนกินสมีผลตางปริมาณน้ําฝนจากขอมูลจริง
และขอมูลจากการพยากรณเทากับ 677.11 มิลลิเมตร และวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงาย
มีคาผลตางของปริมาณน้ําฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณเทากับ 113.78 มิลลิเมตร แสดงใหเห็นวา
วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงายมีขอมูลจากการพยากรณ ที่มีคาผลตางกับขอมูลจริงนอย
ที่สุด
4. สรุปผลการวิจัย การพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตป 2546 ถึงป
2548 เพื่อพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป 2549 จํานวน 45 ระเบียน โดย
แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบดวยปริมาณน้ําฝนรายเดือนในป 2546 ถึงป 2548 จํานวน 36 ระเบียน
สําหรับสรางตัวแบบพยากรณ ชุดที่ 2 ประกอบดวยปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549
จํานวน 9 ระเบียน สําหรับการเปรียบเทียบความถูกตองของคาพยากรณ และมีหลักเกณฑการพิจารณาหาตัวแบบที่
เหมาะสมจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) และคารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุด โดยมีวิธีการพยากรณ
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2 วิธี ไดแ ก วิธีข องบอกซ -เจนกิน ส และวิธี การทํ าให เรีย บแบบเอกซโพเนนเชี ยลที่ มี ฤ ดู กาลอย างงาย หลั งจาก
การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนของจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต พบวา
วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงายที่มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean
Absolute Percent Error: MAPE) เทากับรอยละ 31.38 ซึ่งนอยกวาวิธีการของบอกซ-เจนกินส ที่มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) เทากับรอยละ 63.46 และวิธีการทําใหเรียบ
แบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงายมีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square
Error: RMSE) เทากับ 114.07 ซึ่งนอยกวาวิธีการของบอกซ-เจนกินส ที่มีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เทากับ 146.64 และยังพบวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มี
ฤดูกาลอยางงายมีคาผลตางของปริมาณน้ําฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณท่ีมีคานอยที่สุด โดยมี
ผลตางปริมาณน้ําฝนจากขอมูลจริงเทากับ 113.78 มิลลิเมตร จึงสรุปไดวาตัวแบบที่เหมาะสมกับการพยากรณดวย
ขอมูลถิติชุดนี้มากที่สุดคือตัวแบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ใช ตั ว แบบพยากรณ Simple Seasonal Exponential Smoothing ในการพยากรณ
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนกันยายน
ป 2549 จํานวน 45 ระเบียน ดังตารางที่ 3 และพบวาขอมูลปริมาณน้ําฝนจากการพยากรณมีคาโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 14.55 ถึง 537.76 มิลลิเมตร
ตารางที่ 3 ข อ มู ล ปริ ม าณ น้ํ า ฝนจากการพยากรณ ด ว ยตั ว แบบพยากรณ Simple Seasonal Exponential
Smoothing ตั้งแตเดือนมกราคมป 2546 ถึง เดือนกันยายน ป 2549 (หนวย:มิลลิเมตร)
ป
เดือน
มกราคม
กุมพาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2546

2547

2548

2549

50.68
71.49
102.29
25.27
82.04
78.36
93.19
47.87
174.63
284.36
520.55
386.14

38.3
60.14
88.33
14.55
75.74
73.58
91.95
52.63
178.02
314.13
537.76
407.61

50.89
77.15
124.37
46.22
103.69
104.26
113.14
62.6
193.37
304.66
535.1
422.95

79.47
101.1
135.3
57.9
115.4
112.77
126
80.24
207.24
-
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อภิปรายผล
1. จากการนําขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแตป 2546
ถึงป 2548 เพื่อพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนป 2549 จํานวน 45 ระเบียน
พบวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอยางงายมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ
(Mean Absolute Percent Error: MAPE) ที่ มี ค า ต่ํ า ที่ สุ ด เท า กั บ ร อ ยละ 31.38 และค า รากที่ ส องของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่มีคาต่ําที่สุดเทากับ 114.07 และยังมีคาผลตาง
ของปริมาณน้ําฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณนอยที่สดุ โดยมีผลตางปริมาณน้ําฝนจากขอมูลจริงและ
ขอมูลจากการพยากรณเทากับ 113.78 มิลลิเมตร จึงมีความเหมาะสมกับขอมูลถิติชุดนี้มากที่สุดสําหรับการพยากรณ
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของ อ.เมือง จ.พัทลุง
2. จากคาพยากรณปริมาณน้ําฝนรายเดือนในป 2549 พบวา อ.เมือง จ.พัทลุง มีฝนตกชุกตลอดทั้งปและ
จะเริ่มมีฝนตกหนักในเดือน กันยายนถึงเดือนธันวาคม จึงควรมีการวางแผนในการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อ
ลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผูสนใจสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการจัดทําขอมูลเพื่อการพยากรณปริมาณน้ําฝนดวย
ขอมูลปริมาณน้ําฝนของแหลงขอมูลอื่นได โดยการพยากรณจะตองคํานึงถึงลักษณะอนุกรมเวลาของขอมูลเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ในการวิจัยครั้งถัดไปควรคํานึงถึงจํานวนระเบียนของขอมูลที่ใชในการพยากรณและเทคนิควิธีที่ใชใน
การพยากรณใหสอดคลองกันเพื่อใหไดผลลัพทที่ละเอียดและแมนยํามากยิ่งขึ้น
(2) เพิ่ มเทคนิค การพยากรณ เชิ งสถิติ ใหห ลากหลายขึ้น เพื่ อเป นตั วเลือ กในการตั ดสิน ใจใชตัวแบบการ
พยากรณ
กิตติกรรมประกาศ
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