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บทคัดยอ  

ปริมาณนํ้าฝนเปนปยจัยรวมท่ีมีผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชและเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร จึงควร

มีการวางแผนในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตโดยการศึกษาปริมาณนํ้าฝนในอดีตดวยเทคนิคการพยากรณเชิง

สถิติ เพ่ือพยากรณปริมาณนํ้าฝนของแตละเดือนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ันวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีคือ เพ่ือ

ศึกษาตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสมสําหรับพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง          

จ.พัทลุง โดยเปรียบเทียบดวยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 2  วิธี ไดแก  วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําใหเรียบ

แบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย ซึ่งพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean 

Absolute Percent Error: MAPE) และคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square 

Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด โดยศึกษากับขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต 

ตั้งแตป 2546 ถึงป 2548 เพ่ือพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549 และผูวิจัยได

แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 ประกอบดวยปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตป 2546 ถึงป 2548 สําหรับสรางตัวแบบ

พยากรณ จํานวน 36 ระเบียน ชุดท่ี 2 ประกอบดวยปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549 

จํานวน 9 ระเบียน สําหรับการเปรียบเทียบความถูกตองของคาพยากรณ และจากการศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบ

พยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต พบวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ

โพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย ใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: 

MAPE) และคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด 

โดยพิจารณาจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549 ดังน้ันผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การพยากรณ

ปริมาณนํ้าฝนสามารถใชเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย ให

การพยากรณไดอยางแมนยํามากกวาวิธีของบอกซ-เจนกินส 

คําสําคัญ: เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ, ตัวแบบพยากรณ, คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ, คารากท่ี

สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย, วิธีการของบอกซ-เจนกินส, วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมี

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 

 สภาพลมฟาอากาศเปนปจจัยท่ีมีความสําคญัตอการทําเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพของประชากร

ในแตละพ้ืนท่ี โดยการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศจะผันแปรไปตาม ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ ความช้ืน 

ความกดอากาศ ปรมิาณอนุภาคในอากาศและ หยาดนํ้าฝน (นิวัติ เรืองพานิช, 2558) ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีไมมี

ความแนนอน และไมสามารถควบคุมได จึงมคีวามสาํคัญยิ่งท่ีจะตองศึกษาการพยากรณสภาพลมฟาอากาศเพ่ือการ

ประกอบอาชีพและการวางแผนในการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตร 

 ภาคใตมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 44.2 ลานไร โดยประมาณ คิดเปนรอยละ 13.8 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ประชากรสวน

ใหญท่ีอาศัยอยูตามท่ีราบระหวางเขา ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและทําสวนผลไม ทําไรยาสูบ สวนประชากรท่ี

อาศัยอยูตามท่ีราบลุมมีอาชีพทํานา จับสัตวนํ้า สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของภาคใตมีลักษณะเปนพ้ืนท่ียาวและแคบ 

ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยพ้ืนท่ีราบ ปาไม ภูเขา ทะเล และแมนํ้าท่ีสําคัญอีกหลายสาย (กฤษณา วิเชียรเพชร, 

2556) จากลักษณะภูมิประเทศดงักลาวจึงสงผลใหภาคใตมีลกัษณะภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกไมเศรษฐกิจท่ี

มีความสําคัญหลายชนิด ไดแก เงาะ ทุเรียน ยางพารา สภาพภูมิอากาศของภาคใตมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนช้ืนแถบ

มรสุม เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหภาคใตมีฝนตกชุก

ตลอดปและเปนภูมิภาคท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด ซึ่งสงผลตอการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ 

ยางพารา ดังน้ันการพยากรณปริมาณนํ้าฝนของภาคใตจึงเปนสิ่งท่ีควรใหความสนใจ เพ่ือตัดสินใจวางแผนทํา

การเกษตรและลดความเสี่ยงตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลผลิตทางการเกษตร  จึงสงผลใหเกิดงานวิจัยครั้งน้ี
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ข้ึน โดยผูวิจัยตองการพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแตเดือน

มกราคมถึงกันยายน ป 2549 เพ่ือการศึกษาหาตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสมสําหรับพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือน

ของ อ.เมือง จ.พัทลุง มากท่ีสุด ดวยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 2 วิธี ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําให

เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย ซึ่งพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean 

Absolute Percent Error: MAPE)และคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square 

Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

   1. เพ่ือศึกษาตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของ อ.เมือง จ.

พัทลุง มากท่ีสุด ดวยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 2 วิธี ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซ

โพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย 

   2. เพ่ือเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณของตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ Simple Seasonal 

Exponential Smoothing 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล   ขอมูลท่ีใชทําวิจัยในการพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ 

ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ครั้งน้ีมีแหลงท่ีมาจาก ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง เปนการเก็บขอมูลคาเฉลี่ย

รายเดือนของปริมาณนํ้าฝน ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนกันยายน ป 2549 จํานวน 45 ระเบียน ผูวิจัยได

แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ขอมูลชุดท่ี  1 ตั้งแตเดือน มกราคม ป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 จํานวน 36 ระเบียน 

สําหรับการวิเคราะหเพ่ือสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี คือ วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําให

เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย และขอมูลชุดท่ี 2 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป 2549 

จํานวน 9 ระเบียน สําหรับตรวจสอบผลของการพยากรณและเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณของ 2 ตัวแบบ

ขางตนท่ีไดพยากรณข้ึนมาจากขอมูลชุดท่ี 1 

 2. การศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา  การศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเปนการพิจารณา

วาอนุกรมเวลาน้ันมีลักษณะของขอมูลเปนแบบใด มีแนวโนม หรือ สวนประกอบของฤดูกาลหรือไม (สมจิต วัฒนาชยา

กูล, 2532) เพ่ือใชในการกําหนดตัวแบบให กับเทคนิคการพยากรณ เชิงสถิติท้ัง 2 วิธี โดยพิจารณาจากกราฟ 

Sequence Chart ( X , Y ) 

   เมื่อ X  แทนปริมาณนํ้าฝนรายเดือน 

               Y  แทนอนุกรมเวลาของปริมาณนํ้าฝนรายเดือน 

 3. การวิเคราะหขอมูล 

  3.1 การวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ คือ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใน

การวิเคราะหตัวแบบ 2 ตัวแบบ ไดแก วิธีของบอกซ-เจนกินส และ วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาล

อยางงาย 

   3.1.1 วิธีของบอกซ-เจนกินส หรือ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

เปนเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติวิธีหน่ึงท่ีนักวิเคราะหทางสถิตินิยมเน่ืองจากมีความยืดหยุนและมีความแมนยําสูง โดย

นํามาใชในการพยากรณกับชุดขอมูลท่ีมีตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว และเปนขอมูลท่ีเปนอนุกรมเวลาท่ีมีการบันทึกขอมูล
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อยางตอเน่ือง เทคนิคน้ีประกอบไปดวย 3 เทคนิค ไดแก  AR (Autoregressive), I (Integrated), MA (Moving 

average) รวมกันกําจัดปจจัยรบกวนเพ่ือลดความผิดพลาดในการพยากรณลง 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 ดังน้ี 

  1. Differenced model หรือ Random Walk : ARIMA (0,1,0)   

               

                                 𝑌𝑌(𝑡𝑡) − 𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) =  𝛼𝛼           (1) 

   โดยท่ี  𝑌𝑌(𝑡𝑡)  คือ คาของขอมูลลําดับท่ี  𝑡𝑡 
      𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ  𝑡𝑡 − 1 

      𝛼𝛼  คือ คาคงท่ี 

 

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

 
  𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼 + ∅ ∙ �𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) − 𝛼𝛼�                  (2) 

   โดยท่ี  𝑌𝑌(𝑡𝑡)  คือ คาของขอมูลลําดับท่ี  𝑡𝑡 
      𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ  𝑡𝑡 − 1 

      𝛼𝛼  คือ คาคงท่ี 

      ∅  คือ คาสัมประสิทธ์ิ 

     

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

 

𝑌𝑌(𝑡𝑡) −  𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) = 𝛼𝛼 + ∅ ∙ �𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) − 𝑌𝑌(𝑡𝑡−2) − 𝛼𝛼�       (3) 

   โดยท่ี  𝑌𝑌(𝑡𝑡)  คือ คาของขอมูลลําดับท่ี  𝑡𝑡 
      𝑌𝑌(𝑡𝑡−1) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ  𝑡𝑡 − 1 

      𝑌𝑌(𝑡𝑡−2) คือ คาของขอมูลลําดับกอนหนา 1 ลําดับ  𝑡𝑡 − 2 

      𝛼𝛼  คือ คาคงท่ี 

      ∅  คือ คาสัมประสิทธ์ิ 

  3.1.2 วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย หรือ Simple Seasonal 

Exponential Smoothing   เปนเทคนิคท่ีเหมาะสมกับชุดขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไมมีสวนประกอบของแนวโนมแตมี

อิทธิพลของฤดูกาล มีตัวแบบสมการและตัวแบบการพยากรณ ดังน้ี (สมเกียรติ เกตุเอ่ียมม, 2548) 
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  𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝛽𝛽0 + 𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡          (4) 
  𝑌𝑌�𝑡𝑡 = 𝜕𝜕𝑡𝑡 + �̂�𝑆𝑡𝑡           (5) 

   โดยท่ี  𝑌𝑌𝑡𝑡      คือ คาของอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

𝛽𝛽0 และ 𝑆𝑆𝑡𝑡  คือ คาของพารามิเตอรของตัวแบบแสดงระยะตัดแกน และความฝนแปร 

ตามฤดูกาล ตามลําดบั 

𝜀𝜀𝑡𝑡        คือ คาของอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนท่ีมีการแจกแจงปกติและ    

เปนอิสระกัน ดวยคาเฉลี่ยเทากับศูนย และความแปรปรวนคงท่ีทุกชวงเวลา  

 𝑌𝑌�𝑡𝑡        คือ คาพยากรณ ณ เวลา t 

 𝜕𝜕𝑡𝑡  และ �̂�𝑆𝑡𝑡 คือ คาประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร 𝛽𝛽0 และ 𝑆𝑆𝑡𝑡 ตามลําดบั 

โดยท่ี  𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝛼𝛼�𝑌𝑌𝑡𝑡 − �̂�𝑆𝑡𝑡−𝑠𝑠� + (1 − 𝛼𝛼)𝜕𝜕𝑡𝑡−1 
          �̂�𝑆𝑡𝑡 = 𝛿𝛿(𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝜕𝜕𝑡𝑡) + (1− 𝛿𝛿)�̂�𝑆𝑡𝑡−𝑠𝑠  
  𝛼𝛼 และ 𝛿𝛿   คือ คาคงท่ีการทําใหเรียบ โดยท่ี 0<𝛼𝛼<1 และ 0<𝛿𝛿<1 

  𝑡𝑡      คือ คาของเวลา ซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง n โดยท่ี n แทนจํานวนขอมูลใน

อนุกรมเวลาชุดท่ี 1 

  𝑠𝑠      คือ คาของจํานวนฤดูกาล 

 

        3.2 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณในงานวิจัยครั้งน้ีไดเลือกตัวแบบพยากรท่ีเหมาะสมกับการใช

พยากรณปริมาณนํ้าฝนมา 2 วิธี โดยจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute 

Percent Error: MAPE) และคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) 

                                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 100
𝑛𝑛

 ∑ �𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑌𝑌
�𝑡𝑡

𝑌𝑌𝑡𝑡
�𝑛𝑛

𝑡𝑡=1                          (6) 

   เมื่อ  𝑌𝑌𝑡𝑡  คือ คาอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

          𝑌𝑌�𝑡𝑡  คือ คาพยากรณของอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

    𝑛𝑛  คือ จํานวนระเบียน 

                               𝑅𝑅𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀 =  �∑ (𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑌𝑌�𝑡𝑡)
2

𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑡𝑡=1                                      

(7) 

   เมื่อ  𝑌𝑌𝑡𝑡  คือ คาอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

             𝑌𝑌�𝑡𝑡  คือ คาพยากรณของอนุกรมเวลา ณ เวลา t 

             𝑛𝑛  คือ จํานวนระเบียน 

 

หากตัวแบบพยากรณใดมีคา MAPE และ RMSE ต่ําท่ีสุด แสดงใหเห็นวาตัวแบบน้ันเปนตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมกับ

การพยากรณดวยขอมูลปริมาณนํ้าฝนชุดน้ีมากท่ีสุด 
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    3.3 การประเมินความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการพยากรณดวย

ขอมูลชุดท่ี 1 โดยเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติท้ัง 2 วิธี ประเมินความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ดวยขอมูลชุดท่ี 2 

โดยใชวิธีการตรวจสอบท่ีเรียกวา Back cast คือ การนําขอมูลท่ีไดจากการพยากรณมาเปรียบเทียบกับขอมูลจริงเพ่ือ

หาคาผลตางของปริมาณนํ้าฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณ 

 4. การพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือน   ในการพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป 

2549 ถึง เดือนธันวาคม ป 2549 จํานวน 9 ระเบียน จะเลือกใชวิธีเทคนิคการพยากรณเชิงสถิตท่ีิใหคา MAPE และคา 

RMSE ต่ําท่ีสุด โดยใชขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2549 จํานวน 

36 ระเบียน สําหรับใชเปนขอมูลสถิติในการพยากรณ 

 

ผลการวิจัย   

 ผลของการศึกษาเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติท้ัง 2 วิธีโดยใชขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของศูนยอุทก

วิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 จํานวน 36 ระเบียนได

ขอสรุปดังน้ี 

               1. ผลการศึกษาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา   จากขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป 

2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 จํานวน 36 ระเบียน โดยการพิจารณาจากกราฟ Sequence Chart (X,Y) ดังรูปท่ี 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 Sequence Chart : แสดงปริมาณนํ้าฝนท่ีเกิดตั้งแตป 2546 ถึง เดือนธันวาคม ป 2548 

 

พบวา การเคลื่อนไหวของปริมาณนํ้าฝนจะมีปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมสงูข้ึนในชวงปลายป โดยจะเกิดในลักษณะคลายกันวนซ้าํ

ในทุกๆป  ปริมาณนํ้าฝนท่ีเกิดจะมีปรมิาณแตกตางกันในแตละชวงเวลา แตการเคลื่อนไหวของปริมาณนํ้าฝนไมแสดงให

เห็นถึงแนวโนมในการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกราฟ 
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               2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

    2.1 การพยากรณโดยวิธีของบอกซ-เจนกินส   จากขอมูลสถิติอนุกรมเวลาชุดท่ี 1 คือ ปริมาณนํ้าฝน

รายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมป 2546 ถึงเดือนธันวาคมป 2548 จํานวน 36 ระเบียน เมื่อนําลักษณะของกราฟ ดังรูปท่ี 

1 มาพิจารณาจะพบวา อนุกรมเวลาชุดน้ีมีสวนประกอบของฤดูกาล แตไมมีคาแนวโนม ดังน้ันจึงกําหนดตัวแบบ

พยากรณท่ีเปนไดไปและพรอมกับคาพารามิเตอร คือ ARIMA(1,1,0)(1,1,0) ซึ่งมีคาสถิติ Ljung-Box ไมมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.52  

        2.2 การพยากรณโดยวิธีการทําใหเรียบ   หลังจากท่ีไดพิจารณาขอมูลสถิติอนุกรมเวลาชุดท่ี 1 คือ 

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมป 2546 ถึงเดือนธันวาคมป 2548 จํานวน 36 ระเบียน จะพบวาอนุกรม

เวลาชุดน้ีมีสวนประกอบของฤดูกาล แตไมมีคาแนวโนม ดังน้ันจึงกําหนดตัวแบบพยากรณท่ีเปนไดไปคือ วิธีการทําให

เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย หรือ Simple Seasonal Exponential Smoothing (ตัวแบบท่ีมี

ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไมมีแนวโนมแตมีอิทธิพลของฤดูกาล) ซึ่งมีคาสถิติ Ljung-Box ไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ 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

เห็นไดวา วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงายหรือ Simple Seasonal Exponential 

Smoothing มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ท่ีมีคาต่ํา

ท่ีสุด  

 3. การประเมินความคลาดเคลื่อน   หลังจากการใชตัวแบบพยากรณโดยวิธีของบอกซ-เจนกินส ไดตัวแบบ 

ARIMA(1,1,0)(1,1,0) และวิธีการทําให เรียบ ไดตัวแบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing สําหรับ

พยากรณขอมูลชุดท่ี 2 แลว ดังน้ันจึงทําการพิจารณาคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean 

Square Error: RMSE) ในลําดับถัดไป โดยพยากรณดวยวิธีของบอกซ-เจนกินส ไดตัวแบบ ARIMA(1,1,0)(1,1,0) มีคา

รากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เทากับ 146.64 และวิธีการทํา

ใหเรียบ ไดตัวแบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing มีคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง

เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เทากับ 114.07 จะเห็นไดวา วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมี

ฤดูกาลอยางงาย หรือ Simple Seasonal Exponential Smoothing มีคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง

เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลปริมาณนํ้าฝนจริงและขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป 

2549 (หนวย:มิลลิเมตร) และตารางเปรียบเทียบคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean 

Square Error: RMSE) 

เดือน 

/ป 
ขอมูลปริมาณนํ้าฝนจริง 

ขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณ 

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 

 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย มีคารากท่ีสองของ

ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด ดังน้ันผูทําวิจัยจึงใชขอมูล 

 

 ชุดท่ี 2 ไดแก ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนกันยายนป 2549 มาทําการเปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน

กันยายน ป 2549เพ่ือทดสอบความแมนยําของผลสรุปและหาตัวแบบพยากรณท่ีมีคาผลตางของปริมาณนํ้าฝนระหวาง

ขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณท่ีมีคานอยท่ีสุดโดยใชวิธีการตรวจสอบท่ีเรียกวา Back cast และพบวาวิธีการทํา

ใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย มีขอมูลจากการพยากรณท่ีมีความแตกตางกับขอมูลจริงนอยท่ีสุด 

ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลปริมาณนํ้าฝนจริงและขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป 

2549 (หนวย:มิลลิเมตร) และตารางเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลจริงและขอมูลท่ีไดจากการพยากรณ  

 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลปริมาณนํ้าฝนท่ีตกจริงและขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณในจังหวัดพัทลุง ณ 

ศนูยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนป 2549 และแสดงคาผลตางของปริมาณนํ้าฝนระหวาง

ขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณ จะเห็นไดวา วิธีของวิธีของบอกซ-เจนกินสมีผลตางปริมาณนํ้าฝนจากขอมูลจริง

และขอมูลจากการพยากรณเทากับ 677.11 มิลลิเมตร และวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย

มีคาผลตางของปริมาณนํ้าฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณเทากับ 113.78 มิลลิเมตร แสดงใหเห็นวา

วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงายมีขอมูลจากการพยากรณ ท่ีมีคาผลตางกับขอมูลจริงนอย

ท่ีสุด 

         4. สรุปผลการวิจัย   การพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง 

ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตป 2546 ถึงป 

2548 เพ่ือพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ป 2549 จํานวน 45 ระเบียน โดย

แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 ประกอบดวยปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในป 2546 ถึงป 2548 จํานวน 36 ระเบียน 

สําหรับสรางตัวแบบพยากรณ ชุดท่ี 2 ประกอบดวยปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน ป 2549 

จํานวน 9 ระเบียน สําหรับการเปรียบเทียบความถูกตองของคาพยากรณ และมีหลักเกณฑการพิจารณาหาตัวแบบท่ี

เหมาะสมจากคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) และคารากท่ี

สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุด โดยมีวิธีการพยากรณ  

เดือน 

/ป 
ขอมูลปริมาณนํ้าฝนจริง 

ขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณ 

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 

ขอมูลจริง – ขอมูลจากการพยากรณ 113.78 677.11 
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2  วิธี ไดแก  วิธีของบอกซ-เจนกินส และวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงาย หลังจาก

การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต พบวา

วิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงายท่ีมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean 

Absolute Percent Error: MAPE) เทากับรอยละ 31.38 ซึ่งนอยกวาวิธีการของบอกซ-เจนกินส ท่ีมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นต

ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percent Error: MAPE)  เทากับรอยละ 63.46 และวิธีการทําใหเรียบ

แบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงายมีคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square 

Error: RMSE) เทากับ 114.07 ซึ่งนอยกวาวิธีการของบอกซ-เจนกินส ท่ีมีคารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง

เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) เทากับ 146.64 และยังพบวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมี

ฤดูกาลอยางงายมีคาผลตางของปริมาณนํ้าฝนระหวางขอมูลจริงและขอมูลจากการพยากรณท่ีมีคานอยท่ีสุด โดยมี

ผลตางปริมาณนํ้าฝนจากขอมูลจริงเทากับ 113.78 มิลลิเมตร จึงสรุปไดวาตัวแบบท่ีเหมาะสมกับการพยากรณดวย

ขอมูลถิติชุดน้ีมากท่ีสุดคือตัวแบบ Simple Seasonal Exponential Smoothing 

 ดังน้ันผู วิจัยจึงใชตัวแบบพยากรณ  Simple Seasonal Exponential Smoothing ในการพยากรณ

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของจังหวัดพัทลุง ณ ศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2546 ถึง เดือนกันยายน 

ป 2549 จํานวน 45 ระเบียน ดังตารางท่ี 3 และพบวาขอมูลปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณมีคาโดยเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 14.55 ถึง 537.76 มิลลิเมตร 

 

ตารางท่ี  3 ขอมูลปริมาณ นํ้าฝนจากการพยากรณ ดวยตั วแบบพยากรณ  Simple Seasonal Exponential 

Smoothing ตั้งแตเดือนมกราคมป 2546 ถึง เดือนกันยายน ป 2549 (หนวย:มิลลิเมตร) 

 

 

 

                   ป 

   เดือน  
2546 2547 2548 2549 

มกราคม 50.68 38.3 50.89 79.47 

กุมพาพันธ 71.49 60.14 77.15 101.1 

มีนาคม 102.29 88.33 124.37 135.3 

เมษายน 25.27 14.55 46.22 57.9 

พฤษภาคม 82.04 75.74 103.69 115.4 

มิถุนายน 78.36 73.58 104.26 112.77 

กรกฎาคม 93.19 91.95 113.14 126 

สิงหาคม 47.87 52.63 62.6 80.24 

กันยายน 174.63 178.02 193.37 207.24 

ตุลาคม 284.36 314.13 304.66 - 

พฤศจิกายน 520.55 537.76 535.1 - 

ธันวาคม 386.14 407.61 422.95 - 
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อภิปรายผล  

               1. จากการนําขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของศูนยอุทกวิทยาฯ ภาคใต อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแตป 2546 

ถึงป 2548 เพ่ือพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนป 2549 จํานวน 45 ระเบียน 

พบวาวิธีการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลท่ีมีฤดูกาลอยางงายมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ 

(Mean Absolute Percent Error: MAPE) ท่ีมีค าต่ํ า ท่ี สุด เท ากับรอยละ 31.38 และค าราก ท่ีสองของความ

คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ท่ีมีคาต่ําท่ีสุดเทากับ 114.07 และยังมีคาผลตาง

ของปริมาณนํ้าฝนระหวางขอมูลจรงิและขอมูลจากการพยากรณนอยท่ีสดุ โดยมีผลตางปริมาณนํ้าฝนจากขอมูลจริงและ

ขอมูลจากการพยากรณเทากับ 113.78 มิลลิเมตร จึงมีความเหมาะสมกับขอมูลถิติชุดน้ีมากท่ีสุดสําหรับการพยากรณ

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของ อ.เมือง จ.พัทลุง  

               2. จากคาพยากรณปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในป 2549 พบวา อ.เมือง จ.พัทลุง มีฝนตกชุกตลอดท้ังปและ

จะเริ่มมีฝนตกหนักในเดือน กันยายนถึงเดือนธันวาคม จงึควรมีการวางแผนในการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพ่ือ

ลดความเสี่ยงตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลผลิตทางการเกษตร   

 

ขอเสนอแนะ  

   ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

               ผูสนใจสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการจัดทําขอมูลเพ่ือการพยากรณปริมาณนํ้าฝนดวย

ขอมูลปริมาณนํ้าฝนของแหลงขอมูลอ่ืนได โดยการพยากรณจะตองคํานึงถึงลักษณะอนุกรมเวลาของขอมูลเปนสําคัญ 

   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

               (1) ในการวิจัยครั้งถัดไปควรคํานึงถึงจํานวนระเบียนของขอมูลท่ีใชในการพยากรณและเทคนิควิธีท่ีใชใน

การพยากรณใหสอดคลองกันเพ่ือใหไดผลลัพทท่ีละเอียดและแมนยํามากยิ่งข้ึน 

              (2) เพ่ิมเทคนิคการพยากรณเชิงสถิติใหหลากหลายข้ึนเพ่ือเปนตัวเลือกในการตัดสินใจใชตัวแบบการ

พยากรณ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจัยครั้งน้ีประสบความสําเร็จไดโดยการใหคําปรึกษาและคําเสนอแนะจาก ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 
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