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การพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในเขตพื้นที่บางนาโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
 
Rainfall Forecasting in the Area of Bang By Time Series 
Analysis. 
 
วัชรินทร์ วรินทักษะ 
 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการนําเสนอการพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ 455301 เขตบางนา ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2001 ถึงเดือนธันวาคม 2010 รวมระยะเวลา 120 เดือนและพยากรณ์ไปจนถึงปี 2030 โดย
วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค Seasonal Decomposition 

ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีอนุกรมเวลาพบว่า ไตรมาสที่ 1 มีปริมาณนํ้าฝน 127.1 % 
หมายถึงมีปริมาณนํ้าฝนมากกว่าปกติร้อยละ  27.1, ไตรมาสที่ 2 มีปริมาณนํ้าฝน 119.1 %  หมายถึง
มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่าปกติร้อยละ  19.1 ,ไตรมาสที่ 3 มีปริมาณนํ้าฝน  83.3 %  หมายถึง มี
ปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่าปกติร้อยละ  16.7 และในไตรมาสท่ี 4 มีปริมาณนํ้าฝน  70.4 %  หมายถึง มี
ปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่าปกติร้อยละ  29.6 

ในแต่ละปีน้ันปริมาณนํ้าฝนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือไตรมาสท่ี 1  
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การพยากรณ์, การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
 

1.บทนํา 

 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปัจจุบันน้ี มีความสําคัญอย่างย่ิงในการดําเนินชีวิต จาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาในระยะหลายปีมาน้ี เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมไม่ว่า
จะเป็น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งให้ทั้งคุณและโทษกับมนุษย์ได้ นํ้าฝนเป็นปรากฏการ
ธรรมชาติ ที่มีความสําคัญอย่างย่ิงนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรแล้ว ฝนที่ตกลง
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มายังอาจนํามาซึ่งผลกระทบด้านอ่ืน อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นํ้าท่วมที่ได้กลายเป็นอุทกภัย
สร้างความเสียหายให้กับสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

เจริญ (2554) กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันน้ีนักอุตุนิยมวิทยาสามารถศึกษาและทราบถึงเรื่องการเกิด
ฝนได้ดีขึ้นกว่าก่อนๆ มาก อนุภาคของไอนํ้าขนาดต่างๆ กันในก้อนเมฆ  เมื่อมีขนาดใหญ่จนไม่
สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้ ก็จะตกมาเป็นฝน  และบางครั้งฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างถึงร้อยๆ 
กิโลเมตร   ฝนที่ตกลงมายังพ้ืนดินได้น้ันจะต้องมีเมฆเกิดในท้องฟ้าก่อน   ไอนํ้าจะกลั่นตัวเป็นเมฆ ก็
ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆ (Condensation   nuclei) อยู่เป็นจํานวนมากเพียงพอ และไอน้ําจะ
เกาะตัวบนอนุภาคเหล่าน้ันรวมกันทําให้เห็นเป็นเมฆ เมฆจะกลั่นตัวเป็น นํ้าฝนได้ก็ต้องมีอนุภาค
แข็งตัว (Freezing nuclei) หรือเม็ดนํ้าขนาดใหญ่   ซึ่งจะดึงเม็ดนํ้าขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็น
เม็ดฝน 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนที่สูงขึ้นหรือลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต
และมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เช่น ถ้าปริมาณนํ้าฝน
เปลี่ยนแปลงในทางลดลงก็จะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ํา แต่หากปริมาณนํ้าฝนสูงขึ้นอย่าง
ผิดปกติก็จะทําให้เกิดอุทกภัย ปัญหาจราจร และเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน 
สําหรับงานวิจัยน้ีนําเสนอการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนแต่ละไตรมาสของเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  (Time Series Analysis) โดยใช้ข้อมูลของสถานี
อุตุนิยมวิทยาที่ 455301 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแบบสมการพยากรณ์
ปริมาณนํ้าฝนของเขตบางนา 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

       2.1 เพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา จากข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายไตรมาสของเขต
บางนา 
       2.2 เ พ่ือพยากรณ์หาช่วงเวลาที่มีปริมาณนํ้าฝนมากในแต่ละไตรมาสของเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

        3.1 การพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝน มีความสําคัญในการนําผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการ หรือ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ทางธรรมชาติได้ ซึ่งในการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนนั้น มีนักวิจัยหลาย
ท่านได้ใช้เทคนิคและกลุ่มตัวอย่างในการพยากรณ์ ที่แตกต่างกันไปดังน้ี 
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รัศมี  (2542) ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือวางแผนการ
เพาะปลูกพืช โดยเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์จากการใช้เทคนิคการพยากรณ์สําหรับอนุกรมเวลาที่มี
ระดับค่าเฉลี่ยคงที่ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาบอกซ์-เจนกินส์ โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean 
Absolute Percent Error : MAPE) ที่ตํ่าที่สุด โดยศึกษากับข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่ปี 2529-2539 เพ่ือพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนในปีพ.ศ. 2540 ซึ่งนํามาใช้ใน
การพิจารณาเปรีนยเทียบตัวแบบพยากรณ์ พบว่า วิธีแยกส่วนประกอบเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะข้อมูลปรมิาณนํ้าฝนมากที่สุด สําหรับทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จักรกฤช (2543) ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบตัว
แบบพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการพยากรณ์ของบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โปเนนเชียลของ
โฮลต์-วินเตอร์ โดยพิจารณาจากค่าความคาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: MSE) ผล
การศึกษาพบว่า วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โปเนนเชียลของโฮลต์-วินเตอร์มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการ
พยากรณ์ของบอกซ์-เจนกินส์ 

วราฤทธ์ิ (2548) ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดนครราชสีมา โดยเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ และวิธีการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาแบบบอกซ์-เจนกินส์ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคาดเคล่ือนสัมบูรณ์ 
(Mean Absolute Percent Error: MAPE) ที่ตํ่าที่สุด โดยศึกษากับข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของ
จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่ปี 2537-2545 เพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในปีพ.ศ. 2546 ซึ่งนํามาใช้ใน
การพิจารณาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ พบว่า วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบ๊อกซ์-เจนกินส์ เป็น
วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด 

วราฤทธ์ิ (2549) ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดกาฬสินธ์ โดยเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีการพยากรณ์ของวินเตอร์ และวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์-
เจนกินส์ โดยพิจารณาจากค่าความคาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) โดย
ศึกษากับข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายเดือนของจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแต่ปี 2539-2548 เพ่ือพยากรณ์
ปริมาณน้ําฝนในปีพ.ศ. 2549 ซึ่งนํามาใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ พบว่า วิธี
พยากรณ์ของวินเตอร์ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ 

       3.2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 

เป็นการพยากรณ์ที่อาศัยข้อมูลในอดีตมาพิจารณาว่า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไปมีลักษณะเป็นอย่างไร มีการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดโดยมีข้อสมมติว่าการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลในอนาคตจะไม่แตกต่างกับในอดีต  
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                3.2.1 ความหมายของอนุกรมเวลา 

อนุกรมเวลา (Time series)  หมายถึง  ข้อมูลหรือค่าสังเกตที่เปลี่ยนแปลงไปตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ข้อมูลเหล่าน้ีถูกเก็บรวบรวม ณ ช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย
ไตรมาส หรอืรายปี  

                3.2.2 ลักษณะข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์อนุกรมเวลา  

ข้อมูลที่เหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์น้ันต้องเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานานพอสมควร เป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กับเวลา ซึ่งเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเท่ากัน  หากข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มาได้ ถูกกระทบกระเทือน เน่ืองจากช่วงเวลาที่ไม่เท่ากันจะต้องปรับแก้ข้อมูลก่อนนํามาวิเคราะห์
อนุกรมเวลา  

                3.3.3 ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา 

ส่วนประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลา คือ สาเหตุของการแปรผันแบบต่างๆ ในข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่ง
สามารถแยกส่วนประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลาออกได้เป็น 4 ส่วนด้วยกันดังน้ีคือ 

                           3.3.3.1 แนวโน้ม (Trend component: T) หมายถึง การเคล่ือนไหวของ
อนุกรมเวลาในระยะยาวว่าน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และลักษณะแนวโน้มน้ันอาจจะมี
แนวโน้มเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ระยะเวลาที่จะทําให้เห็นแนวโน้มส่วนใหญ่ไม่ควรตํ่ากว่า 10 
ช่วงเวลา ลักษณะเด่นของเส้นแนวโน้มคือจะต้องเรียบไม่มีการหักมุม ณ ที่ใดๆ  

                           3.3.3.2 ฤดูกาล (Seasonal component: S) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากอิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ําๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี 
โดยท่ัวไปช่วงเวลาของฤดูกาลหน่ึงๆ มักจะสั้นกว่า 1 ปี เช่น รายเดือน รายไตรมาส คําว่าฤดูกาลใน
ที่น้ีหมายถึง สภาพภูมอิากาศ วัฒนธรรม สภาพสังคม หรือเทศกาลต่างๆ ก็ได้  

                           3.3.3.3 วัฏจักร (Cyclical component: C) หมายถึง การเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลที่มีลักษณะซ้ําๆ กัน คล้ายกับความผันแปรตามฤดูกาลต่างกันที่ระยะเวลาของการเคลื่อนไหว
ของข้อมูลจะมีระยะเวลานานกว่าหน่ึงปี เช่น 10 ปีขึ้นไป  

                           3.3.3.4 ผิดปกติ (Irregular component: I) หมายถึง การเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ลักษณะของข้อมูลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรา
ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า เช่น เหตุการณ์นํ้าท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น 
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               3.3.4 รูปแบบของข้อมูลอนุกรมเวลา 

ก่อนการแยกส่วนประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลา จําเป็นต้องทราบก่อนว่าส่วนประกอบของข้อมูลอยู่
ในลักษณะใด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะดังน้ี คือ 

                          3.3.4.1 ตัวแบบการบวก (Additive model) 

  Y t= Tt + St + Ct + It  

เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า ส่วนประกอบทั้ง 4 ของอนุกรมเวลาจะต้องเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ 
ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึงมีค่าเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะไม่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เหลือ  

                          3.3.4.2 ตัวแบบการคูณ (Multiplicative model) 

  Y t= Tt x St x Ct x It 

เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า สว่นประกอบทั้ง 4 ของอนุกรมเวลาจะมีความสัมพันธ์กัน หมายความว่า 
ถ้าส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึงมีค่าเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เหลือ ตัวแบบการคูณมักนิยมใช้กับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
และธุรกิจ เพราะการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงในทางธุรกิจ จะมีผลกระทบต่อปัจจัย
อ่ืนๆ ด้วย  
 

4. วิธีดําเนินงานวิจัย 

การพยากรณ์นํ้าฝนรายไตรมาสของเขตบางนามีขั้นตอนดังน้ี 

       4.1 การรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยน้ีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ 455301 เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่เดือนมกราคม 2001 ถึงเดือนธันวาคม 2010 รวมระยะเวลา 120 เดือน 
แหล่งที่มาของข้อมูล งานบริการข้อมูล กลุ่มภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  

        4.2 การศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา  

การศึกษาความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเป็นการพิจารณาเบ้ืองต้นว่าอนุกรมเวลานั้นๆ มีลักษณะ
เป็นแบบใด โดยพิจารณาจากกราฟ  
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        4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Seasonal Decomposition (Multiplicative) 

เทคนิคน้ีเป็นการแบ่งแยกส่วนประกอบของข้อมูลในอดีตเป็นสามส่วนคือ Trend, Cycle และ 
Seasonal หลักการคือพยายามแยกชุดข้อมูลเป็นรูปแบบย่อย ๆ ส่วนที่เหลืออยู่ใน Series คือ 
Residual ซึ่งสมมุติให้เป็น Random และไม่สามารถพยากรณ์ได้ ซึ่งสมการพ้ืนฐานสามารถเขียนได้
ดังน้ี 

Y t= Tt x St x Ct x It 

        4.4 การพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝน 

ศึกษาความเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา จากข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายไตรมาสของเขตบางนา ต้ังแต่
เดือนมกราคม 2001 ถึงเดือนธันวาคม 2010 โดยการพิจารณาจากกราฟเพ่ือเปรียบเทียบถึงโอกาสที่
ฝนจะตกมากน้อยในแต่ละไตรมาส ด้วยเทคนิค Seasonal Decomposition 
 

5. ผลการวิจัย 

        การ เ ก็บรวบรวมข้อมู ลจากส ถิ ติของสถา นี อุ ตุ นิยม วิทยาที่  455301 เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2553 รวมระยะเวลา 120 เดือน โดย
วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค Seasonal Decomposition  

         5.1 ผลการศึกษาความเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา จากข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายไตรมาสของ
เขตบางนา ต้ังแต่เดือนมกราคม 2001 ถึงเดือนธันวาคม 2010 โดยการพิจารณาจากกราฟเพ่ือ
เปรียบเทียบถึงโอกาสที่ฝนจะตกมากน้อยในแต่ละไตรมาส (totalrain) พบว่า การเคลื่อนไหวของ
ปริมาณนํ้าฝนจะเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกในช่วงเวลา 1 ปี ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ฝนจะตกเป็นปริมาณ
มากในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ตามลําดับ ค่าสังเกตจะแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มที่มีลกัษณะเหมือนกันทุกปีเป็นวัฏจักรจนกระทั่งปี 2030 ดังรูป 
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จากกราฟการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพบว่า ตัวแปร  totalrain 
จะมีคา่เพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างมีวงรอบเมื่อเวลาเปลี่ยนไป จึงเรียกว่ามีแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาล
เน่ืองจาก ไตรมาสที่ 1 ของทุกปีจะมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด และในไตรมาสท่ี 4 ของทุกปีจะมีปริมาณ
นํ้าฝนตํ่าสุด 
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         5.2 การพยากรณ์ช่วงเวลาที่มีปริมาณนํ้าฝนมากในแต่ละไตรมาสของเขตบางนา 

ตารางที ่1 Model Description 

 Model Name MOD_1 

Model Type Multiplicative 

Series Name 1 totalrain 

 Length of Seasonal 
Period 

4 

Computing Method of 
Moving Averages 

Span equal to the 
periodicity and all points 
weighted equally 

 

การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving Average) เพ่ือแยกส่วนที่เป็นแนวโน้มโดยให้นํ้าหนักแก่ข้อมูลที่
นํามาหาค่าเฉล่ียเท่ากัน 

ตารางที ่2 Seasonal Factors 

Series Name:totalrain 

Period Seasonal Factor (%) 

1 127.1 

2 119.1 

3 83.3 

4 70.4 

จากตาราง Seasonal Factor หมายถึงดัชนีของฤดูกาลโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่า 

ในไตรมาสที่ 1 มีปริมาณนํ้าฝน = 127.1 เปอร์เซ็น หมายถึง มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่าปกติ
ร้อยละ 27.1  

ในไตรมาสที่ 2 มีปริมาณนํ้าฝน = 119.1 เปอร์เซ็น หมายถึง มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่าปกติ
ร้อยละ 19.1  

  ในไตรมาสที่ 3 มีปริมาณนํ้าฝน = 83.3 เปอร์เซ็น หมายถึง มีปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่าปกติ 
ร้อยละ 16.7 (100 – 83.3) เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนปกติจะมี Seasonal index =100 เปอร์เซ็น   
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  ในไตรมาสที่ 4 มีปริมาณนํ้าฝน = 70.4 เปอร์เซ็น หมายถึง มีปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่าปกติ 
ร้อยละ 29.6 (100 – 70.4) เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนปกติจะมี Seasonal index =100 เปอร์เซ็น   
 

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

        งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนเขตบางนากรุงเทพมหานคร และจากผล
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ทําให้สามารถพยากรณ์ระยะเวลาที่มีปริมาณฝน
ตกมากน้อยได้ ซึ่งพบว่า ไตรมาสที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดในแต่ละปีคือไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสท่ี 4 น้อยที่สุดตามลําดับและมีรูปแบบซ้ํากันทุกปีจนถึงปี 2030 
ปริมาณนํ้าฝนท่ีมากหรือน้อยน้ันเป็นเพียงค่าความน่าจะเป็นที่จะมีปริมาณนํ้าฝนเป็นร้อยละเท่าน้ัน 
ไม่ใช่จํานวนนํ้าฝนที่สามารถวัดเป็นปริมาตรได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการสร้างสมการ
พยากรณ์น้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเพียงวิธีเดียวจึงอาจจะทําให้ค่าได้จากการพยากรณ์ยังมีความ
แม่นยําอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดังน้ันหากผู้วิจัยท่านอ่ืนสนใจก็สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
วิธีการอื่นประกอบการสร้างสมการได้ เช่น ใช้วิธีการแยกองค์ประกอบก่อนการทําวิธีวิเคราะห์เชิง
ถดถอยแบบพหุ  เป็นต้น เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ที่มีความแม่นยํามากขึ้น 

อน่ึงปัจจุบันมีการเกิดอุทกภัยซึ่งเน่ืองมาจากปริมาณฝนตกซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างย่ิง หากสามารถพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนที่แม่นยําจะช่วยให้ประโยชน์ใน
เชิงป้องกันและเตรียมแผนเฝ้าระวังความเสียหายจากภัยภิบัติทางธรรมชาติได้ 
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