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บทคัดย่อ
ข้อมูลฝนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญในการศึกษาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลฝนรายวัน
มีลกั ษณะของขอ้ มูลแบบต่อเนอื่ ง และแบบไม่ตอ่ เนอื่ ง มีการแจกแจงความถีไ่ ม่ใช่การแจกแจงปกติ วิธกี ารเติมค่าสูญหายขอ้ มูล
ฝนมักใช้วิธีอย่างง่าย เช่น วิธีค่าเฉลี่ย หรือวิธีระยะทางผกผัน (Inverse Distance Weighting Method; IDW) วิธีการเหล่านี้
มักมีข้อจ�ำกัด 1) ให้ค่าปริมาณฝนรายวันต�่ำกว่าความเป็นจริง 2) จ�ำนวนวันฝนตกมากเกินไป และ 3) ไม่สามารถประมาณ
ค่ากรณีเหตุการณ์ฝนตกหนักได้ การศึกษานีจ้ งึ พัฒนาวิธกี ารเติมค่าขอ้ มูลฝนรายวันดว้ ยวิธคี วอนไทล์ (Quantile Approach;
QT) โดยใช้การแจกแจงความถี่แบบแบร์นูลี-แกมมา และเปรียบเทียบกับวิธีระยะทางผกผัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าทางสถิติ
พื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ค่าฝนรายวันสูงสุด ฝนเฉลี่ยรายวัน ความแปรปรวน การเติมค่าสูญหายด้วยวิธีควอนไทล์ ให้ค่าทางสถิติ
พื้นฐานดีกว่าวิธีระยะทางผกผัน อีกทั้งให้ค่าฝนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 95 และ 99 ใกล้เคียงค่าตรวจวัดจริง ดังนั้นวิธีควอนไทล์
สามารถประมาณค่ากรณีฝนตกหนักได้ดกี ว่าวิธรี ะยะทางผกผัน นอกจากนีก้ ารประเมินความแม่นย�ำในการท�ำนายค่าเหตุการณ์
วันฝนตก และวันฝนไม่ตก วิธีควอนไทล์สามารถท�ำนายค่าได้แม่นย�ำกว่า ทั้งนี้ การเลือกใช้วิธีควอนไทล์เหมาะส�ำหรับ
การศึกษาใดๆ ที่ต้องพิจารณาถึงเหตุการณ์ฝนตกหนักซึ่งวิธีนี้สามารถให้ค่าและผลการศึกษาที่ถูกต้องมากกว่า
ค�ำส�ำคัญ: การเติมค่าสูญหาย ฝนรายวัน วิธีระยะทางผกผัน วิธีควอนไทล์ ลุ่มน�้ำปิงตอนบน
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Abstract
Rainfall data is essential for any study related to water resources. Daily rainfall has its specific
characteristics which is continuous time series and discrete data with non-normal distribution. Generally,
methods to estimate missing daily rainfall data, for examples arithmetic mean, inverse distance weighting
method (IDW) still have some limitations. Such founded limitations are: 1) underestimate of average daily
rainfall, 2) overestimate of non-zero rainfall events, and 3) underestimate of extreme rainfall magnitude.
This study attempts to develop an imputation method for daily rainfall using quantile approach (QT) which
is based on Bernoulli-Gamma distribution, and then compare to IDW method. The study results reveal that
QT could yield sample statistics such as maximum, mean, and variance of estimated daily rainfall better than
IDW. In addition, the 95th and 99th percentiles of rainfall depths from QT method are closer to the observed
data. Therefore, QT method is capable to estimate extreme rainfall magnitude superior than IDW approach.
Moreover, QT gives a higher accuracy in number of zero and non-zero rainfall events. Using QT method
might be appropriate for any study that concerns with extreme rainfall events since QT would give more
accurate results.
Keywords: Imputation, Daily Rainfall, Inverse Distance Weighting Method, Quantile Method, Upper Ping
River Basin
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1. บทน�ำ
ข้อมูลฝนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญในการออกแบบ
วางแผน ดา้ นอุทกวิทยา การบริหารจัดการน�ำ้ การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนภัยพิบัติท่ีเกี่ยวกับน�้ำ [1], [2] การมี
ข้อมูลตรวจวัดฝนที่ดีมีความส�ำคัญอย่างมากในการเป็นค่า
ตัวแทนส�ำหรับการวิเคราะห์และประยุกต์ใชใ้ นการศึกษาวิจยั
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับทรัพยากรน�ำ้ ทัง้ นี้ การตรวจวัดข้อมูลใดๆ
มักประสบปัญหาการมีข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือมีค่าสูญหาย
(Missing Data หรือ Gap Data) สาเหตุการมีค่าสูญหาย
ขอ้ มูลฝนรายวันสามารถเกิดไดจ้ ากผูบ้ นั ทึก อุปกรณ์ตรวจวัด
หรือระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับสถานีตรวจวัด ตลอดจนสภาพ
ภูมปิ ระเทศทีต่ งั้ สถานีและสภาพอากาศ [3] การมีคา่ สูญหาย
ข้อมูลฝนรายวันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปและหลีกเลี่ยง
ได้ยากแม้จะมีความพยายามควบคุมการเกิดความผิดพลาด
ต่างๆ ในการบันทึกข้อมูลด้วยการออกแบบเครื่องมือเป็น
อย่างดี [4] ขอ้ มูลฝนทีม่ คี า่ สูญหายเมอื่ น�ำไปใชศ้ กึ ษาวิเคราะห์
ผลต่างๆ อาจท�ำให้การศึกษานั้นๆ ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีค่า
ล�ำเอียง (Bias) ดังนั้นการวิธีประมาณค่าสูญหายจึงมีความ
ส�ำคัญเพื่อที่จะประมาณค่าและแทนที่ค่าสูญหายฝนรายวัน
ให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
วิธีการเติมค่าสูญหาย (Imputation Method) ข้อมูล
ฝนรายวันที่นิยม ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย (Arithmetic Averaging
Method) วิธีอัตราส่วนปรกติ (Normal Ratio Method)
และวิธีระยะทางผกผัน (Inverse Distance Weighting
Method; IDW) วิธกี ารเหล่านีเ้ ป็นแบบดัง้ เดิมทีน่ ยิ มใช้ทวั่ โลก
เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและค�ำนวณได้รวดเร็ว (ใช้ทรัพยากร
ในการค�ำนวณน้อย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธี IDW จัดเป็นวิธีที่
นิยมมากทีส่ ดุ วิธหี นึง่ แต่วธิ กี ารเหล่านีเ้ ป็นวิธกี ารประมาณค่า
ในช่วงเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation) มีข้อจ�ำกัด ได้แก่
มักให้ค่าปริมาณฝนรายวันที่ต�่ำกว่าความเป็นจริง จ�ำนวนวัน
ฝนตกที่มากเกินไป ซึ่งเกิดจากการค�ำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณ
ฝนจากสถานีข้างเคียง ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานีเป้าหมาย
ในวันที่ค่าสูญหายไม่มีฝนตก แต่สถานีข้างเคียงมีปริมาณฝน
ตกแม้เพียงสถานีเดียว ค่าที่ค�ำนวณได้ของสถานีเป้าหมาย
ก็จะมีปริมาณฝนตกด้วยเช่นกัน (ท�ำให้จ�ำนวนวันฝนตกมาก
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เกินจริง) อีกทั้งไม่สามารถประมาณค่าที่ใกล้เคียงกรณีเกิด
เหตุการณ์ฝนสุดขีด (Extreme Storm) ได้ [5] ปัญหาหลัก
ดังกล่าวก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) เมื่อน�ำผลที่ได้
ไปใช้ศึกษาวิเคราะห์
ข ้ อ มู ล ฝนรายวั น มี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากข ้ อ มู ล ฝน
รายเดือน ลักษณะเฉพาะของข้อมูลฝนรายวันสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ลักษณะ 1) ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบต่อเนื่อง
(Continuous Time Series) ได้แก่ ปริมาณฝนตกที่วัดค่าได้
หรือความลึกฝนตก (Rainfall Depth) และ 2) ข้อมูลแบบ
ไม่ตอ่ เนื่อง (Discrete Data) ได้แก่ ข้อมูลจ�ำนวนวันฝนตกและ
วันฝนไม่ตก [5] นอกจากนีข้ อ้ มูลปริมาณฝนตกมีการแจกแจง
ความถีแ่ บบไม่สมมาตร มีความแปรปรวนสูง โดยมีการศึกษา
พบว่า การแจกแจกความถี่ที่เหมาะสมส�ำหรับข้อมูลปริมาณ
ฝนรายวัน ได้แก่ การแจกแจงความถี่แบบแกมมา ดังในงาน
ศึกษาวิจัยของ [5]–[8] เป็นต้น
ปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการเติมค่าสูญหาย
ข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธกี ารต่างๆ มากมาย ทัง้ วิธกี ารอย่างง่าย
และวิธกี ารทีซ่ บั ซอ้ น เช่น การใชว้ ธิ กี ารถดถอย (Regression
Method) วิธีการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear
Regression; MLR) การใช้วธิ กี ารแจกแจกความถี่ การพัฒนา
ปรับปรุงวิธรี ปู เหลีย่ มธีเอสเสน วิธถี ว่ งน�ำ้ หนักค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Weighting; CCW)
วิธีถ่วงน�้ำหนักค่าพิกัด (Geographic Coordinate) ซึ่งวิธี
CCW และวิธีถ่วงน�้ำหนักค่าพิกัดพัฒนามาจากวิธี IDW [2]
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย
Simolo และคณะ [7] เสนอวิธีปรับปรุงการเติมค่า
สูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ (Multi-Linear Regression; MLR) ร่วมกับการ
แจกแจงความถี่ โดยท�ำการจ�ำแนกจ�ำนวนวันฝนตก และฝน
ไม่ตก และหาค่าเฉลีย่ โดยมีการถ่วงน�ำ้ หนักจากสถานีขา้ งเคียง
ประมาณค่าปริมาณฝนตกด้วยวิธี MLR และน�ำค่าที่ได้จาก
MLR ไปปรับแก้อีกครั้งด้วยการแจกแจงความถี่แบบแกมมา
การศึกษาดังกล่าวท�ำการทดสอบกับสถานีตรวจวัดขอ้ มูลฝน
รายวันจ�ำนวน 36 สถานี ในลุม่ น�ำ้ Reno ตัง้ อยูท่ างตอนเหนอื
ของประเทศอิตาลี ตั้งแต่ ค.ศ. 1916–2004 โดยที่แต่ละ
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สถานีมีค่าสูญหายข้อมูลไม่เกิน 8% ผลการศึกษาสรุปว่า
วิธีการนี้สามารถสร้างข้อมูลน�้ำฝนรายวันขึ้นมาใหม่ โดยให้
ค่าที่น่าเชื่อถือทั้งเวลาในการเกิดและปริมาณฝนที่ตก และ
สามารถคงคุณลักษณะค่าทางสถิตขิ องชุดข้อมูลได้ วิธดี งั กล่าว
เป็นวิธีที่ใช้เวลาในการค�ำนวณน้อยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
น�ำไปใช้สร้างชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเติมค่าสูญหายข้อมูล
ฝนรายวันดว้ ยวิธที างสถิตกิ บั วิธรี ะยะทางผกผัน (IDW) โดย [5]
ศึกษาในประเทศอินเดีย ใช้สถานีตรวจวัดฝนจ�ำนวน 20 สถานี
ตั้งอยู่ในลุ่มน�้ำ Brahmani เมือง Rachi ประเทศอินเดีย วิธี
ทางสถิติใช้การแจกแจงความถี่แบบปัวซง-แกมมา (The
Poisson-Gamma; PG) ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยและ
เปอร์เซ็นต์จำ� นวนวันฝนไม่ตกระหว่างข้อมูลตรวจวัดและข้อมูล
ทีท่ ำ� การเติมมีคา่ ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม การแจกแจงแบบ
ปัวซง-แกมมา ใหค้ า่ ทีป่ ระมาณได้สงู กว่าในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ 95% แต่จะให้คา่ ต�่ำกว่าในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 99% บ่งชี้
ได้ว่าการเติมข้อมูลฝนด้วยวิธีการแจกแจงข้อมูลแบบปัวซงแกมมา ไม่สามารถประมาณค่าฝนกรณีเหตุการณ์ฝนตกสูงๆ
เรียก ฝนสุดขีด (Extremely Heavy Rainfall) ได้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบการเติมข้อมูลฝนรายวันที่ศึกษาทั้ง 2 วิธี
พบว่า วิธีการเติมข้อมูลฝนโดยใช้การแจกแจงแบบปัวซงแกมมาให้ผลที่ดีกว่าการประมาณค่าฝนด้วยวิธีระยะทาง
ผกผัน (IDW)
Kim และ Ryu [6] ศึกษาวิธีการเพื่อปรับปรุงการเติม
ข้อมูลฝนรายวันโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่แบบแกมมา
ร่วมกับการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ แบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอนหลัก
ได้แก่ ขั้นตอนแรกท�ำการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster
Analysis) สถานีตรวจวัด และขัน้ ตอนทีส่ องท�ำการประมาณค่า
และเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวัน โดยการสร้างกราฟการ
แจกแจกความถีส่ ะสม (Cumulative Distribution Function;
CDF) ของทั้ ง สถานี อ ้ า งอิ ง และสถานี เ ป้ า หมาย และวิ ธี
ประมาณค่าฝนรายวันแบบเดิมอีก 3 วิธี ได้แก่ วิธีระยะทาง
ผกผัน (IDW) วิธี Ordinary Kriging (OK) และวิธปี ระมาณค่า
เฉลี่ยจากสถานีข้างเคียง (Gauge Mean Estimator; GME)
ศึกษาในรัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะ

อากาศแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออก
มีสถานีตรวจอากาศมากกว่า 150 สถานี และเลือกใช้เฉพาะ
สถานี ท่ี มี ค ่ า สู ญ หายน ้ อ ยกว่ า 15% ในการศึ ก ษามี ก าร
เปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งแบบมีการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
และไม่มีการจัดกลุ่มสถานี ผลการศึกษาชี้ได้ชัดเจนว่าการ
วิเคราะห์การจัดกลุ่มสถานีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการประมาณค่าเพื่อเติมข้อมูลได้ดกี ว่าในทุกวิธี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง วิ ธี ก ารแจกแจงความถี่ แ บบแกมมาร่ ว มกั บ การ
วิเคราะห์การจัดกลุ่มเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีอื่น
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนวั น ฝนตกและจ� ำนวนวั น ฝน
ไม่ตกในพื้นที่ศึกษาให้ผลใกล้เคียงกว่าวิธีการแบบเดิมอีก
3 วิธี
ในประเทศไทยมีการศึกษาการเติมค่าสูญหายข้อมูล
ฝนรายวันไม่มากนัก การศึกษาส่วนใหญ่มกั จะเน้นการเติมค่า
สูญหายโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากสถานีข้างเคียง มีข้อจ�ำกัดในการ
ให้ค่าฝนเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่าจริง จ�ำนวนวันฝนตกมากกว่า
ความจริง และไม่สามารถประมาณค่ากรณีเหตุการณ์ฝนสุดขีด
(Extreme Rainfall) ไดด้ งั ทีก่ ล่าวมาแลว้ นัน้ ดังนัน้ การศึกษานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการเติมข้อมูลฝนโดยวิธี
ควอนไทล์ ซึ่งใช้การวิเคราะห์แจกแจงความถี่ผสมแบบ
แบร์นลู -ี แกมมา (Bernoulli-Gamma Distribution) ร่วมกับ
การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุม่ ข้อมูลสถานี (Cluster Analysis; CA)
และ 2) เปรียบเทียบการประมาณค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวัน
วิธีควอนไทล์กับวิธีท่ีนิยมใช้ทั่วไป ได้แก่ วิธีระยะทางผกผัน
(Inverse Distance Weighting) ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปิงตอนบน
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 พื้นที่ศึกษา และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ลุ่มน�้ำปิงตอนบน มีพื้นที่ประมาณ
26,111 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 1) ปริมาณน�้ำจากลุ่มน�้ำปิง
ตอนบน คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ของทั้งลุ่มน�้ำปิง และไหลลง
เขื่อนภูมิพล สภาพภูมิประเทศของลุ่มน�้ำปิงส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา ปกคลุมด้วยป่าไม้กึ่งเขตร้อน มีแนวเทือกเขาทางด้าน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นแหล่งก�ำเนิดแม่น�้ำสาขา
ที่ส�ำคัญของแม่น�้ำปิง ระดับความสูงสูงสุดประมาณ +2,595
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รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา และต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดน�้ำฝนที่
คัดเลือกส�ำหรับเติมค่าสูญหาย
ม.รทก ที่ดอยอินทนนท์ในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูง
ต�่ำสุดประมาณ +300 ม.รทก บริเวณอ่างเก็บน�้ำเขื่อนภูมิพล
ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน�้ำหลักเพื่ออุปโภค-บริโภค การเกษตร
อุตสาหกรรม และอื่นๆ ในพืน้ ทีภ่ าคกลางเขตลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา
ข้อมูลที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลฝนรายวันจากสถานี
ตรวจวัดภาคพื้นดินที่ตั้งอยู่ในลุ่มน�้ำปิงตอนบน รวบรวมได้
จ�ำนวน 92 สถานี เป็นสถานีตรวจวัดที่อยู่ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และ
กรมทรัพยากรน�้ำ (รูปที่ 1) ช่วงเวลาที่ศึกษา ได้แก่ มกราคม
2496 ถึงธันวาคม 2560 (65 ปี)
2.2 วิธีการและขั้นตอน
การศึกษาแบ่งเป็น 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
จัดกลุม่ สถานีดว้ ยวิธี K-means (K-means Cluster Analysis)
เพื่อแบ่งกลุม่ สถานี 92 สถานี และคัดเลอื กสถานีตวั แทนเพอื่
ศึกษา 2) สร้างค่าสูญหายขอ้ มูลใหก้ บั สถานีเป้าหมาย 3) ทดสอบ

603

การเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีควอนไทล์ (QT)
และวิธี IDW ให้กับสถานีเป้าหมาย และ 4) ประยุกต์การเติม
ค่าสูญหายให้กับสถานีฝนในลุ่มน�้ำปิงตอนบนที่มีค่าสูญหาย
จริงไม่เกิน 50% (แสดงต�ำแหน่งสถานีในรูปที่ 1) รายละเอียด
แต่ละขั้นตอนการศึกษามีดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์จัดกลุ่มสถานี (Cluster Analysis)
และการคัดเลือกสถานีเป้าหมาย สถานีอ้างอิง
การวิเคราะห์จัดกลุ่มสถานี พิจารณาความคล้ายคลึง
ของสถานีจากระยะห่างระหว่างสถานีเป็นหลัก ในการศึกษานี้
ใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบ K-means (K-mean Clustering)
เนอื่ งจากมีผลการศึกษาพบว่า การจัดกลุม่ ดว้ ยวิธี K-means
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมาณค่า เพื่อเติม
ค่าสูญหายข้อมูลฝนให้ดีขึ้นได้ดังเช่นในงานวิจัยของ Kim
และ Ryu [6] และที่เสนอโดย Teegavarapu [9]
K-means เป็นการวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบไม่เป็น
ขัน้ ตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) โดยอัลกอลิทมึ
K-Means จะตัดแบ่งสถานีออกเป็น K กลุ่ม จากนั้นแทนค่า
แต่ละกลุ่มด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
(Centroid) ของกลุ่ม โดยวัดจากระยะห่างของสถานีในกลุ่ม
เดียวกัน ท�ำการแบ่งสถานีใหอ้ ยูใ่ นแต่ละกลุม่ และค�ำนวณหา
จุดศูนย์กลางใหม่ ท�ำซ�้ำเรื่อยๆ จนสมาชิกในแต่ละกลุ่มและ
ค่าจุดศูนย์กลางไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สมการการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธี K-means
แสดงดังสมการที่ (1)
(1)
เมื่อ

คอื ค่าผลต่างก�ำลังสอง (Sum of Squared Error)
X 	คืือ ข้้อมููลในกลุ่่�ม Ci
m คือ จุด Centroid ส�ำหรับกลุ่ม Ci
K คือ จ�ำนวนกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มสถานีฝนทั้ง 92 สถานี ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปิง
ตอนบน ก�ำหนดใหแ้ บ่งเป็น 3 กลุม่ (K=3) ไดแ้ ก่ พนื้ ทีต่ อนบน
ตอนกลาง และตอนล่าง จากนัน้ ท�ำการคัดเลอื กสถานีตวั แทน
กลุ่มละ 2 สถานี รวม 6 สถานีเป้าหมาย (ดังรูปที่ 1) เพื่อใช้
ทดสอบการเติมค่าสูญหาย คัดเลือกจากสถานีที่มีจ�ำนวน
SSE

i
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ข้อมูลมากทีส่ ดุ ในกลุม่ (ม.ค. 2496 ถึง ธ.ค. 2560) ก�ำหนดให้
สถานีทดสอบส�ำหรับเติมค่าสูญหายเรียกว่า “สถานีเป้าหมาย”
(Target Station; TS) และสถานีขา้ งเคียงทีจ่ ะน�ำค่ามาใชใ้ นการ
ค�ำนวณ เรียกว่า “สถานีอ้างอิง” (Source Station; SS)
2.2.2 การสร้างค่าสูญหายให้กับสถานีเป้าหมาย
สถานีเป้าหมายทีค่ ดั เลอื ก 6 สถานี น�ำมากรองค่าขอ้ มูล
ให้เหลือเฉพาะวันที่มีค่าตรวจวัดจริงโดยตัดค่าสูญหายจริง
ออก จากนั้นท�ำการสร้างค่าสูญหาย (NA) แบบสุ่ม (Missing
Random, MAR) เพื่อจ�ำลองการสูญหายให้กับค่าข้อมูลฝน
รายวัน โดยทั่วไปกลไกการสูญหายข้อมูล (Missingness
Mechanism) [10] หรอื รูปแบบการสูญหายขอ้ มูล (Pattern
of Missing Data) [11] มีผลต่อวิธกี ารเติมค่าสูญหาย แต่จาก
งานศึกษาของ Presti และคณะ [4] พบว่า ลักษณะการสูญหาย
ข้อมูลฝนรายวันจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินมีลักษณะการ
สูญหายแบบสุ่ม (MAR) การศึกษาวิจัยนี้ท�ำการทดสอบการ
เติมค่าสูญหายแบบสุ่ม (MAR) ที่เปอร์เซ็นต์การสูญหายที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 5%, 10%, 20%, 30%, 40% และ 50%
2.2.3 การเติมค่าสูญหายดว้ ยวิธรี ะยะทางผกผัน (IDW)
วิธี IDW เป็นการประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นที่ (Spatial
Interpolation Method) นิิยมใช้้ค่่าจากสถานีีที่่ท� ราบค่่าที่่�อยู่่�
ใกล้้เคีียงจำำ�นวน 3–4 สถานีี มาประมาณค่่า ซึ่่�งการใช้้ค่่าจาก
4 สถานีี จะให้้ค่่าที่่�ดีีกว่่า [12] ดัังนั้้�นในการศึึกษาวิิจััยนี้้�
จึึงเลืือกใช้้ 3 สถานีี ในการประมาณค่่า การคำำ�นวณด้้วยวิิธีี
IDW แสดงดัังสมการที่่� (2)

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าถ่วงน�้ำหนักและระยะทาง

ซึ่งได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยนั่นเอง แต่ถ้า n เพิ่มขึ้น ค่าถ่วงน�้ำหนัก
ส�ำหรับระยะห่างระหว่างสถานีจะลดลงอย่างรวดเร็วหรือ
มีความส�ำคัญน้อยนั่นเอง ดังรูปที่ 2 ดังนั้นในงานศึกษานี้
เลือกใช้ค่าเลขยกก�ำลัง n=2 ซึ่งนิยมใช้โดยทั่วไป
2.2.4 การเติมค่าสูญหายด้วยวิธีควอนไทล์ (QT)
วิธคี วอนไทล์ทเ่ี สนอในการศึกษาวิจยั นี้ กระท�ำโดยการ
สร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Probability Distribution
Function; PDF) และฟั ง ก์ ชั น ความน่ า จะเป็ น สะสม
(Cumulative Distribution Function; CDF) ของสถานี
เป้าหมาย (CDF-TS) และสถานีอา้ งอิง (CDF-SS) จากข้อมูลฝน
รายวันของแต่ละสถานีดงั กล่าว โดยสถานีอา้ งอิง ท�ำการเลอื ก
จากสถานีข้างเคียงที่มีช่วงเวลาข้อมูลครอบคลุมช่วงเวลาค่า
สูญหายของสถานีเป้าหมายมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient; r) ของฝนรายเดือน
ระหว่างสถานีอา้ งอิงและสถานีเป้าหมายทีด่ ที ส่ี ดุ การแจกแจง
(2) ความถี่ข้อมูลน�้ำฝนรายวันที่ใช้ในการศึกษานี้เลือกใช้การ
แจกแจงความถี่แบบผสม ได้แก่
- การแจกแจงแบร์นูลี (Bernoulli Distribution) และ
เมื่อ di คือ ระยะระหว่างสถานีเป้าหมายกับสถานีอ้างอิง
- การแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution)
xi คือ ปริมาณน�ำ้ ฝนจากสถานีอ้างอิงที่ทราบค่า (มม.)
เมื่อ x คือ ปริมาณฝนรายวัน ก�ำหนดให้ฝนตกมากกว่า
คือ ปริมาณน�้ำฝนที่ประมาณค่าได้ (มม.)
จากสมการที่ (2) วิธี IDW ให้ความส�ำคัญกับสถานีทอ่ี ยูใ่ กล้ 0.1 มม. เป็นวันทีม่ ฝี นตก การแจกแจงแบบแบร์นลู ใี ช้สำ� หรับ
มากกว่าสถานีที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยการใช้ค่าถ่วงน�้ำหนัก การหาความน่าจะเป็นของโอกาสการเกิดวันฝนตก (π) และ
ไดแ้ ก่ ส่วนกลับของระยะทางระหว่างสถานีเป้าหมายกับสถานี วันฝนไม่ตก (1–π) ส่วนการแจกแจงความถี่แบบแกมมาใช้
อ้างอิง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าถ่วงน�้ำหนักขึ้นอยู่กับ ส�ำหรับวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของฝนรายวันของ
ค่ายกก�ำลัง n ถ้า n=0 แสดงถึงไม่มีการลดลงของระยะทาง วัันที่่�ฝนตกซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมใช้้ในด้้านอุุทกวิิทยาและสำำ�หรัับ
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ข้้อมููลฝน [5], [8], [13] ฟัังก์์ชัันการแจกแจงความถี่่� (PDF)
แบร์นูลี-แกมมา แสดงดังสมการที่ (3)–(5)
(3)
โดยที่	 π คือ ความน่าจะเป็นของวันฝนตก
1-π คือ ความน่าจะเป็นของวันฝนไม่ตก
γ(x) คือ การแจกแจงความถี่แบบแกมมา

รูปที่ 3 ตัวอย่างการอ่านค่าเพื่อเติมค่าสูญหายฝนรายวัน
ด้วยวิธีควอนไทล์

ของสถานี SS เท่ากับ 20 มิลลิเมตร น�ำไปอ่านค่าความน่าจะเป็น
ซึ่ง
(4) หรอื โอกาสการเกิดฝนตกจากกราฟ CDF-SS ได้ 0.85 (85%)
จากนัน้ น�ำค่าความน่าจะเป็น 0.85 ดังกล่าวไปอ่านค่าปริมาณ
และ
(5) น�้ำฝนจากกราฟการแจกแจงความถี่แบบสะสมของสถานี
เป้้าหมาย (CDF-TS) จะได้้ค่่าน้ำำ��ฝนรายวััน 36.5 มม. และ
นำำ�ค่่านี้้�ไปเติิมให้้กัับสถานีีเป้้าหมายในวัันที่่� 30 เม.ย. 2543
หรือ Γ(α)=(α-1)!
ดังตัวอย่างรูปที่ 3
เมื่อ α คือ พารามิเตอร์รูปร่าง (Shape Parameter)
2.2.5 การประเมินประสิทธิภาพและความแม่นย�ำ
และ β คือ พารามิเตอร์มาตราส่วน (Scale Parameter)
สมการการแจกแจงความถี่แบบสะสม (Cumulative (Performance and Accuracy Assessment)
การประเมินประสิทธิภาพท�ำโดยการเปรียบเทียบค่า
Distribution Function; CDF) แบบแบร์นูลี-แกมมาดัง
สถิตพิ นื้ ฐานระหว่างข้อมูลทีป่ ระมาณค่าได้กบั ข้อมูลตรวจวัด
สมการที่ (6)
จริง ได้แก่ ค่าฝนรายวันสูงสุด ค่าเฉลี่ยฝนรายวัน ความ
(6) แปรปรวน ค่าฝนทีเ่ ปอร์เซ็นต์ไทล์ 95 และ 99 การวัดค่าความ
คลาดเคลื่อนกระท�ำโดยวิธีค่ารากที่สองความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยก�ำลังสอง (Root Mean Square Error; RMSE) และ
เมื่อ Γ(x) คือ ฟังก์ชันแกมมาของฝนรายวัน
ฟังก์ชันควอนไทล์ หรือส่วนกลับของ CDF (Inverse ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ สมบูรณ์ (Mean Absolute Error;
CDF) เขียนเป็นสมการดังสมการที่ (7)
MAE) ดังสมการที่ (8) และ (9)
(7)

(8)

เมื่อ Γ-1 (p) คือ ส่วนกลับของ CDF แบบแกมมา
p คือ ค่าความน่าจะเป็น
การประมาณค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันโดยวิธี QT
เพอื่ เติมค่าใหก้ บั สถานีเป้าหมายมีวธิ กี ารดังนี้ ก�ำหนดให้วนั ที่
มีค่าสูญหายของสถานีเป้าหมาย (TS) คือ วันที่ 30 เม.ย.
2543 สมมุ ติ ใ ห ้ ป ริ ม าณฝนตกในวั น ที่ 30 เม.ย. 2543

(9)
โดยที่	xi คือ ปริมาณฝนจากค่าตรวจวัดจริง
i คือ ปริมาณฝนที่ได้จากการประมาณค่า
n คือ จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด (ที่เติมค่าสูญหาย)
นอกจากนี้การประเมินความแม่นย�ำ ท�ำการวัดจาก
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คะแนนทักษะ (Skill Scores) ซึ่งค�ำนวณจากการนับความ
แม่นย�ำของจ�ำนวนเหตุการณ์วันฝนตก และวันที่ฝนไม่ตก
(x ≤ 0.1) ก�ำหนดให้
C0,0 คือ เหตุการณ์ที่ค่าตรวจวัดจริงฝนไม่ตก และค่าที่
ค�ำนวณได้ฝนไม่ตก
C1,1 คือ เหตุการณ์ที่ค่าตรวจวัดจริงมีฝนตก และค่าที่
ค�ำนวณได้มีฝนตกเช่นกัน
C0,1 คือ เหตุการณ์ที่ค่าตรวจวัดจริงฝนไม่ตก แต่ค่าที่
ค�ำนวณได้มีฝนตก
C1,0 คือ เหตุการณ์ท่ีค่าตรวจวัดจริงมีฝนตก แต่ค่าที่
ค�ำนวณได้ฝนไม่ตก
ตัวเลขห้อยต�ำแหน่งแรก หมายถึง ค่าตรวจวัดจริง
ตัวเลขห้อยต�ำแหน่งที่สอง หมายถึง ค่าค�ำนวณ
เลข 0 หมายถึง เหตุการณ์วันฝนไม่ตก
เลข 1 หมายถึง เหตุการณ์วันฝนตก
การวัดความแม่นย�ำด้วยคะแนนทักษะ (Skill Scores)
ต่างๆ มีดังนี้
1) ความแม่่นยำำ�ในทำำ�นายวัันฝนไม่่ตก (Correct State
for Dry Time Intervals; Pd) Pd = 1 แม่่นยำำ�มากที่่�สุุด
(10)
เมื่อ n0 คือ จ�ำนวนวันที่ฝนไม่ตกทั้งหมดจากค่าตรวจวัด
2) ความแม่นย�ำในการท�ำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
ทั้งหมด (Correct State for All Time Intervals; Pa)
Pa = 1 แม่นย�ำหรือถูกต้องทั้งหมด
(11)
3) ความคลาดเคลื่อน หรืออัตราความคลาดเคลื่อน
(Error Rate) ในการท�ำนายเหตุการณ์
(12)

อัตราการคลาดเคลื่อนยิ่งน้อยยิ่งดี
โดยที่ n จากสมการที่ (11) และ (12) คือ จ�ำนวนข้อมูลทัง้ หมด
ที่เติมค่าซึ่งเท่ากับจ�ำนวนค่าสูญหาย
4) คะแนนความล�ำเอียง (Bias Score; BS) ของจ�ำนวน
เหตุการณ์วันฝนตกแสดงดังสมการที่ (13)

(13)
ค่า BS = 1 สามารถท�ำนายจ�ำนวนวันฝนตกไดไ้ ม่ลำ� เอียง หรอื
ถูกตอ้ งทัง้ หมด ค่า BS < 1 ท�ำนายเหตุการณ์วนั ฝนตกไดต้ ่ำ� กว่า
ความเป็นจริง และ BS > 1 ท�ำนายเหตุการณ์ได้มากกว่า
เหตุการณ์จริง
3. ผลการทดลอง
3.1 จ�ำนวนข้อมูลค่าสูญหายของสถานีเป้าหมาย
จากสถานีที่คัดเลือกเพื่อใช้ทดสอบการเติมค่าจ�ำนวน
6 สถานีเป้าหมาย ได้แก่ สถานี 327008, 329006, 327003,
329003, 327009 และ 327501 ท�ำการตัดค่าสูญหายจริง
คงเหลอื เฉพาะวันทีม่ คี า่ ตรวจวัด จากนัน้ น�ำมาสรา้ งค่าสูญหาย
แบบสุ่ม (MAR) และไม่ต่อเนื่องให้มีเปอร์เซ็นต์ค่าสูญหาย
แตกต่างกันที่ 5%, 10%, 20%, 30%, 40% และ 50%
แสดงดังตารางที่ 1
3.2 การประเมินค่าทางสถิติและความคลาดเคลื่อน
เมื่อท�ำการเติมค่าสูญหายด้วยวิธี IDW และ QT แล้วน�ำค่า
ที่ประมาณค่าได้มาแทนที่ค่าสูญหาย และน�ำมาเปรียบเทียบ
กับค่าตรวจวัดจริง ด้วยการประเมินค่าทางสถิติต่างๆ ได้แก่
ค่าฝนรายวันสูงสุด ฝนรายวันเฉลี่ย ความแปรปรวน ปริมาณ
ฝนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 95 และ 99 และการประเมินความ
คลาดเคลื่อนด้วยค่า RMSE และ MAE ผลที่ได้แสดงดังนี้
จากกราฟรููปที่่� 4 เปรีียบเทีียบฝนรายวัันมากที่่�สุุด

ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน, “การเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีควอนไทล์.”

__20-0609(599-613).indd 606

2/7/2564 BE 13:27

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

607

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนข้้อมููลที่่�ใช้้ศึึกษาการประมาณค่่าสููญหาย
		 ที่เปอร์เซ็นต์การสูญหายต่างๆ
จ�ำนวนข้อมูลที่เปอร์เซ็นต์ค่าสูญหาย (NA) ต่างๆ
5%
10% 20% 30% 40% 50%
สถานีเป้าหมาย (TS): LTS1 (327008)
ค่าสูญหาย
1,075 2,151 4,302 6,453 8,604 10,756
ข้อมูลที่มีค่า 20,438 19,362 17,211 15,060 12,909 10,757
ข้อมูลทั้งหมด 21,513 21,513 21,513 21,513 21,513 21,513
สถานีเป้าหมาย (TS): LTS2 (329006)
ค่าสูญหาย
1,044 2,088 4,176 6,264 8,352 10,440
ข้อมูลที่มีค่า 19,837 18,793 16,705 14,617 12,529 10,441
ข้อมูลทั้งหมด 20,881 20,881 20,881 20,881 20,881 20,881
สถานีเป้าหมาย (TS): MTS1(327003)
ค่าสูญหาย
1,165 2,331 4,662 6,993 9,325 11,656
ข้อมูลที่มีค่า 22,149 20,983 18,652 16,321 13,989 11,658
ข้อมูลทั้งหมด 23,314 23,314 23,314 23,314 23,314 23,314
สถานีเป้าหมาย (TS): MTS2(329003)
ค่าสูญหาย
1,106 2,213 4,426 6,640 8,853 11,067
ข้อมูลที่มีค่า 21,029 19,922 17,709 15,495 13,282 11,068
ข้อมูลทั้งหมด 22,135 22,135 22,135 22,135 22,135 22,135
สถานีเป้าหมาย (TS): UTS1(327009)
ค่าสูญหาย
1,170 2,340 4,681 7,021 9,361 11,702
ข้อมูลที่มีค่า 22,236 21,066 18,725 16,385 14,045 11,704
ข้อมูลทั้งหมด 23,406 23,406 23,406 23,406 23,406 23,406
สถานีเป้าหมาย (TS) UTS2(327501)
ค่าสูญหาย
1,159 2,318 4,637 6,954 9,274 11,591
ข้อมูลที่มีค่า 22,027 20,868 18,549 16,232 13,912 11,595
ข้อมูลทั้งหมด 23,186 23,186 23,186 23,186 23,186 23,186
จ�ำนวน

ระหว่่างค่่าตรวจวััดจริิงและวิิธีกี ารเติิมค่่าสููญหาย สัังเกตได้้ว่่า
วิิธีี QT (เส้้นประห่่าง) มัักให้้ค่่าฝนรายวัันมากที่่�สุุดสููงกว่่า
วิิธีี IDW (เส้้นประถี่่)� และใกล้้เคีียงกัับค่่าตรวจวััดจริิงมากกว่่า
	รููปที่่� 5 เปรีียบเทีียบฝนรายวัันเฉลี่่�ยระหว่่างวิิธีี QT
(เส้้นประห่่าง) และ IDW (เส้้นประถี่่�) พบว่่า วิิธีี QT ให้้ค่่า
สอดคล้้องใกล้้เคีียงกัับค่่าตรวจวััดจริิงมากกว่่า
เมื่่�อทำำ�การเปรีียบเทีียบค่่าความแปรปรวนฝนรายวััน
ที่่�ทำำ�การเติิมค่่า ดัังรููปที่่� 6 พบว่่า วิิธีี QT ให้้ค่่าความแปรปรวน

รูปที่ 4 ฝนรายวันสูงสุดระหว่างค่าตรวจวัดจริง (Obs) และ
ค่าที่ท�ำการเติมด้วยวิธี IDW และ QT

รูปที่ 5 ฝนเฉลี่ยรายวันระหว่างค่าตรวจวัดจริง (Obs) และ
ค่าที่ท�ำการเติมด้วยวิธี IDW และ QT
สููงและสอดคล้้องกัับค่่าตรวจวััดจริิง ขณะที่่�วิิธีี IDW มัักให้้
ค่่าความแปรปรวนของฝนรายวัันต่ำำ��กว่่าค่่าจริิง
นอกจากนี้้�การพิิจารณาค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์ 95 และ 99
ระหว่่างวิิธีีการเติิมค่่าสููญหายและค่่าตรวจวััดฝนรายวัันจริิง
แสดงผลดัั ง กราฟรูู ปที่่� 7 และ 8 โดยที่่� ถ้้ าปริิ มาณฝนที่่�
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รูปที่ 6 ความแปรปรวนระหว่างค่าตรวจวัดจริง (Obs) และ
ค่าที่ท�ำการเติมด้วยวิธี IDW และ QT

รูปที่ 7 ค่าฝนเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ระหว่างค่าตรวจวัดจริง
(Obs) และค่าที่ท�ำการเติมด้วยวิธี IDW และ QT
เปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์ 99 มีีฝนตกเท่่ากัับ 38 มม. หมายความว่่า
โอกาสที่่�จะมีีฝนตกมากกว่่า 38 มม. มีีเพีียง 1% ทำำ�นองเดีียว
กับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 ที่ค่าฝนที่จะตกหนักกว่ามีเพียง 5%
ดังนั้นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 และ 99 จึงมีประโยชน์ในการ
พิจารณาค่ากรณีฝนตกหนัก (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95) หรือฝน
สุุดขีีด (เปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์ที่่� 99) ซึ่่�งจากกราฟรููปที่่� 7 และ 8

รูปที่ 8 ค่าฝนเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 ระหว่างค่าตรวจวัดจริง
(Obs) และค่าที่ท�ำการเติมด้วยวิธี IDW และ QT

รูปที่ 9 ค่ารากที่สองความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก�ำลังสอง
(RMSE) ที่เปอร์เซ็นต์การสูญหายและสถานีต่างๆ
ของวิธี IDW และ QT
พบว่่า ค่่าเปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์ที่่� 95 และ 99 ของวิิธีี QT จะให้้
ค่่าใกล้้เคีียงสอดคล้้องกัับค่่าตรวจวััดจริิงมากกว่่าวิิธีี IDW
ส่วนวิธี IDW มักให้ค่าฝนของทั้งสองเปอร์เซ็นต์ไทล์ต่ำ� กว่า
ค่าฝนจริงซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่า วิธี IDW มักจะให้
ค่าฝนตกหนักต�่ำกว่าค่าจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีเหตุการณ์
ฝนสุ ด ขี ด สรุ ป ได้ ว ่ า วิ ธี IDW ไม่ ส ามารถประมาณค่ า
ดังกล่าวได้
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รูปที่ 10 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์ (MAE) ที่
เปอร์เซ็นต์การสูญหายและสถานีต่างๆ ของวิธี
IDW และ QT

รูปที่ 11 ค่าเฉลี่ยความแม่นย�ำในการท�ำนายวันฝนไม่ตก
(Pd) ของวิธี IDW และ QT
ส่วนการประเมินค่าความคลาดเคลื่อนด้วย RMSE
และ MAE แสดงในรูปที่ 9 และ 10 พบว่า วิธี IDW มีความ
คลาดเคลื่อนทัง้ RMSE และ MAE น้อยกว่าวิธี QT ในทุกกรณี
ทัง้ นี้ เนอื่ งจากวิธี QT มักให้คา่ ความแปรปรวนมากกว่าวิธี IDW
จึงส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองวิธีดังกล่าวให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่แตกต่างกัน
มากนัก จากกราฟพบว่า ค่า RMSE มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อมีเปอร์เซ็นต์ค่าสูญหายมากขึ้น ขณะที่ MAE ไม่มีทิศทาง
ชัดเจนในทางเพิ่มหรือลดตามเปอร์เซ็นต์การสูญหาย จึงไม่
สามารถสรุปไดว้ า่ ทีเ่ ปอร์เซ็นต์คา่ สูญหายมาก จะส่งผลใหเ้ กิด
ค่าความคลาดเคลื่อนมากขึ้นตามไปด้วย

609

รูปที่ 12 ค่าเฉลี่ยความแม่นย�ำในการท�ำนายเหตุการณ์ได้
	ถูกต้อง (Pa) ระหว่างวิธี IDW และ QT

รูปที่ 13 ค่าเฉลี่ยอัตราความคลาดเคลื่อน (Error Rate)
ระหว่างวิธี IDW และ QT
3.3 ค่่าคะแนนทัักษะ
การค�ำนวณความแม่นย�ำในการท�ำนายค่าวันฝนไม่ตก
(Pd) ความแม่นย�ำในการท�ำนายเหตุการณ์ได้ถูกต้องทั้งหมด
(Pa) อัตราคลาดเคลื่อน (Error Rate) และคะแนนความ
ล�ำเอียง (Bias Score; BS) ของการเติมค่าด้วยวิธี IDW และ QT
โดยแสดงค่าเฉลี่ยความแม่นย�ำของทุกเปอร์เซ็นต์ค่าสูญหาย
ของแต่ละสถานีดังรูปที่ 11–14
จากค่าเฉลี่ยความแม่นย�ำในการท�ำนายวันฝนไม่ตก
(Pd) พบว่า วิธี QT ให้ความแม่นย�ำมากกว่าในทุกกรณี
เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความแม่นย�ำในการท�ำนายวัน
ฝนไม่ตก (Pd) ค่าเฉลี่ยความแม่นย�ำในการท�ำนายเหตุการณ์
ได้ถูกต้องทั้งหมด (Pa) ได้แก่ ทั้งเหตุการณ์วันฝนตก และวัน
ฝนไม่ตก วิธี QT ท�ำนายได้แม่นย�ำกว่า
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รูปที่ 14 ค่าเฉลี่ยคะแนนล�ำเอียง (Bias Score) ระหว่างวิธี
IDW และ QT
ค่าเฉลีย่ อัตราการคลาดเคลอื่ น (Error Rate) ดังรูปที่ 13
ค่ามากกว่าแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนมาก ซึง่ พบว่า วิธี IDW
ใหอ้ ตั ราความคลาดเคลอื่ นมากกว่าวิธี QT ในทุกกรณีเช่นกัน
รูปที่ 14 แสดงค่าเฉลีย่ คะแนนล�ำเอียง (Bias Score; BS)
ถ้าค่า BS=1 แสดงว่าท�ำนายเหตุการณ์ได้แม่นย�ำทุกเหตุการณ์
BS < 1 แสดงว่าท�ำนายเหตุการณ์วันฝนตกน้อยกว่าความ
เป็นจริง BS > 1 แสดงว่าท�ำนายเหตุการณ์วนั ฝนตกไดม้ ากกว่า
ความเป็นจริง จากกราฟรูปที่ 14 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ล�ำเอียงจากทุกกรณี (ทุกเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน) ของ
วิธี QT จะให้คา่ ใกล้เคียง 1 มากกว่าวิธี IDW ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่
วิธี QT สามารถประมาณค่าเหตุการณ์และเติมค่าสูญหาย
ฝนรายวันได้แม่นย�ำกว่าวิธี IDW
3.4 ผลการประยุกต์การเติมค่าสูญหายให้กับสถานีฝน
ในลุ่มน�้ำปิงตอนบน
การประยุกต์วิธีการเติมค่าสูญหายให้กับสถานีฝนใน
ลุ่มน�้ำปิงตอนบนเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลฝนรายวันที่สมบูรณ์นั้น
ในการศึกษานี้ท�ำการเติมเฉพาะสถานีที่มีค่าสูญหายไม่เกิน
50% พบว่า กลุม่ สถานีในพนื้ ทีต่ อนล่างมีจำ� นวน 9 สถานี พนื้ ที่
ตอนกลางมี 14 สถานี และพื้นที่ตอนบนมีจ�ำนวน 21 สถานี
รวมทั้งสิ้น 44 สถานี ผลการเติมค่าสูญหายจริงให้กับสถานี
ดังกล่าว เมื่อน�ำชุดข้อมูลฝนในช่วงเวลาที่ศึกษามาหาค่าฝน
รายวันเฉลี่ย (เฉลี่ยจากข้อมูลทั้งหมด) แสดงผลดังรูปที่ 15
และเมื่อหาค่าฝนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 99 แสดงได้ดังรูปที่ 16

รูปที่ 15 ฝนรายวันเฉลี่ย ของสถานีตรวจวัดฝนในลุ่มน�้ำปิง
ตอนบนที่ท�ำการเติมค่าสูญหาย
และร้อยละของจ�ำนวนวันที่ฝนไม่ตก แสดงดังรูปที่ 17 โดยที่
Obs หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดที่มีค่าสูญหายจริง ส่วน IDW
และ QT หมายถึง ชุดข้อมูลที่ท�ำการเติมค่าสูญหายแล้วด้วย
วิธี IDW และ QT ตามล�ำดับ
จากรูปที่ 15 พบว่า ฝนรายวันเฉลี่ยก่อนท�ำการเติมค่า
และหลั ง ท� ำ การเติ ม ค่ า ด ้ ว ยวิ ธี IDW และ QT มี ค วาม
แตกต่างกันไม่มากนัก (เนื่องจากเป็นการเฉลี่ยค่า) ทั้งนี้
วิธี QT จะให้ค่าฝนรายวันเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริง
มากกว่าวิธี IDW
จากรูปที่ 16 ค่าฝนทีเ่ ปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 ซึง่ สามารถใช้
แสดงกรณีเหตุการณ์ฝนสุดขีด พบว่า วิธี QT ใหค้ า่ สอดคลอ้ ง
กับค่าตรวจวัดจริงมากกว่าวิธี IDW นอกจากนี้จะสังเกต
เห็นว่าสถานีในกลุ่มพื้นที่ตอนล่างวิธี IDW มีแนวโน้มของค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 99 ต�่ำกว่าค่าตรวจวัดจริงอย่างชัดเจน ทัง้ นี้
เนื่องจากสถานีในกลุ่มพื้นที่ตอนล่างเป็นสถานีท่ีมีจ�ำนวน
ขอ้ มูลสูญหาย (เปอร์เซ็นต์การสูญหาย) มากกว่าสถานีในกลุม่
พื้นที่ตอนกลาง และตอนบน (ตามล�ำดับ)
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รูปที่ 16 ค่าฝนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 99 ของสถานีตรวจวัดฝน
ในลุ่มน�้ำปิงตอนบนที่ท�ำการเติมค่าสูญหาย

รูปที่ 17 รอ้ ยละของจ�ำนวนวันฝนไม่ตก ของสถานีตรวจวัด
ฝนในลุ่มน�้ำปิงตอนบนที่ท�ำการเติมค่าสูญหาย

และจากกราฟรูปที่ 17 แสดงถึงร้อยละของจ�ำนวนวัน
ฝนไม่ตกจากค่าขอ้ มูลทัง้ หมด ผลการเติมค่าดว้ ยวิธี IDW และ
QT พบว่า วิธี IDW มักให้จำ� นวนร้อยละของวันฝนไม่ตกต�่ำกว่า
ค่าตรวจวัดจริง ซึง่ สามารถยืนยันผลทีส่ อดคล้องกับข้อจ�ำกัด
ของวิธกี ารเติมค่าสูญหายแบบดัง้ เดิม (เช่น วิธคี า่ เฉลีย่ และวิธี
IDW) ที่มักให้จ�ำนวนวันฝนตกที่มากเกินจริง นอกจากนี้จาก
กราฟพบว่า สถานีในกลุ่มพื้นที่ตอนล่าง การเติมค่าสูญหาย
ด้วยวิธี IDW ให้ผลแตกต่างจากค่าตรวจวัดจริงอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ เนอื่ งจากสถานีในกลุม่ พนื้ ทีต่ อนล่างมีจำ� นวนค่าสูญหาย
มากกว่าสถานีในกลุ่มพื้นที่ตอนกลางและตอนบน ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่ายิ่งข้อมูลมีค่าสูญหายมากการเติมค่าด้วยวิธี IDW
จะให้ผลที่แตกต่างจากค่าตรวจวัดจริงเพิ่มขึ้น

ซึง่ มีลกั ษณะของข้อมูลแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ตอ่ เนื่อง และ
การแจกแจงความถี่ข้อมูลฝนรายวันไม่ใช่การแจกแจงปกติ
โดยทั่วไปวิธีการเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนมักใช้วิธีอย่างง่าย
ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย วิธีอัตราส่วนปรกติ และวิธีระยะทางผกผัน
(IDW) แต่เนื่องจากวิธีการเหล่านี้มักมีข้อจ�ำกัด 1) ให้ค่า
ปริมาณฝนรายวันต�่ำกว่าความเป็นจริง 2) จ�ำนวนวันฝนกตก
ที่มากเกินไป และ 3) ไม่สามารถประมาณค่ากรณีเหตุการณ์
ฝนสุดขีดได้
งานวิจยั ศึกษานีจ้ งึ พัฒนาวิธกี ารเติมค่าขอ้ มูลฝนรายวัน
ด้วยวิธีควอนไทล์ (QT) โดยใช้การแจกแจงความถี่แบบ
แบร์นลู -ี แกมมา และเปรียบเทียบกับวิธี IDW ผลการทดสอบ
การเติมค่าและตรวจสอบด้วยค่าทางสถิตพิ นื้ ฐานต่างๆ ได้แก่
ค่าฝนรายวันสูงสุด ฝนรายวันเฉลี่ย และความแปรปรวน
การเติมค่าสูญหายดว้ ยวิธี QT ใหค้ า่ ทางสถิตพิ นื้ ฐานโดยรวม
และส่วนใหญ่ดีกว่าวิธี IDW ที่ทุกเปอร์เซ็นต์การสูญหาย
ปริมาณฝนทีค่ า่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ 95 และ 99 วิธี QT ให้คา่

4. อภิปรายผลและสรุป
ขอ้ มูลฝนเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการศึกษาใดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับทรัพยากรน�ำ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ้ มูลฝนรายวัน
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เปอร์เซ็นต์ไทล์ดงั กล่าวใกลเ้ คียงกับค่าตรวจวัด บ่งชีไ้ ดช้ ดั เจน
ว่าวิธี QT สามารถประมาณค่ากรณีเหตุการณ์ฝนสุดขีด
ได้ดีกว่าวิธี IDW
ค่าคะแนนทักษะ ทั้งกรณีการท�ำนายเหตุการณ์วันฝน
ไม่ตก (Pd) และความแม่นย�ำในการท�ำนายเหตุการณ์ได้ถูกตอ้ ง
ทั้งหมด C0,0 และ C1,1 (Pa) วิธี QT ให้ผลการท�ำนาย
เหตุการณ์แม่นย�ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความแม่นย�ำในการ
ท�ำนายวันฝนไม่ตก (Pd) ดังนั้นวิธี QT สามารถแก้ข้อจ�ำกัด
การประมาณค่าของวิธีดั้งเดิม หรือวิธี IDW ในประเด็นการ
ให้จ�ำนวนวันฝนตกที่มากเกินไปได้ ส่งผลให้วิธี QT ให้ค่า
อัตราความคลาดเคลื่อนและคะแนนค่าล�ำเอียงดีกว่าวิธี IDW
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยค่ า รากที่ ส องความ
คลาดเคลื่อนเฉลีย่ ก�ำลังสอง (RMSE) และค่าความคลาดเคลอื่ น
เฉลีย่ สมบูรณ์ (MAE) วิธี IDW ให้คา่ ความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าฝนรายวันน้อยกว่าวิธี QT ทั้งนี้เนื่องจากวิธี QT
จะมีค่าความแปรปรวนของค่าที่ประมาณได้มากกว่า (แต่
สอดคล้องกับค่าตรวจวัดจริงมากกว่า) จึงค�ำนวณค่า RMSE
และ MAE ได้ค่ามากกว่า อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อน
ดังกล่าวของทั้งสองวิธีมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก
การทดสอบการจ�ำลองค่าสูญหายแบบสุ่ม (MAR) ที่มี
เปอร์เซ็นต์คา่ สูญหายแตกต่างกัน (5%, 10%, 20%, 30%, 40%
และ 50%) ของสถานีทดสอบ 6 สถานี พบว่า การเติมค่า
สูญหายทีเ่ ปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไม่มผี ลชัดเจนต่อค่าทางสถิติ
ต่างๆ รวมถึงค่าคะแนนทักษะ ยกเว้นค่าความคลาดเคลื่อน
RMSE มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อมีคา่ เปอร์เซ็นต์การสูญหายสูงขึน้
นอกจากนี้การประยุกต์วิธีการเติมค่าสูญหายให้กับ
สถานีตรวจวัดฝนที่มีค่าสูญหายจริงไม่เกิน 50% จ�ำนวน
44 สถานี ในพื้นที่ศึกษา ผลการเติมค่าเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่
สมบูรณ์ สามารถยนื ยันได้ชดั เจนว่าวิธี QT ให้คา่ ฝนรายวันเฉลีย่
ค่าฝนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 99 และจ�ำนวนร้อยละวันฝนไม่ตก
ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดมากกว่าวิธี IDW ทั้งนี้ ยังสังเกต
พบว่าสถานีทมี่ จี ำ� นวนค่าสูญหายมาก ถ้าใชก้ ารเติมค่าดว้ ยวิธี
IDW จะยิ่งให้ผลที่แตกต่างจากค่าตรวจวัดมากขึ้นด้วย
ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าวิธี QT สามารถใช้
ประมาณค่าและเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันได้ดีกว่าวิธี

IDW โดยสามารถลดข้อจ�ำกัดต่างๆ ของวิธีดั้งเดิมได้ดังกล่าว
มาแล้ว อย่างไรก็ตามวิธี QT มีความยุ่งยากในการค�ำนวณ
มากกว่าวิธี IDW ดังนั้นในการเลือกใช้การเติมค่าสูญหาย
ข้อมูลฝนรายวันสามารถเลือกใช้โดยขึ้นกับวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา เช่น กรณีใช้เฉพาะฝนรายเดือนหรือไม่ได้พจิ ารณา
ฝนสูงสุดสามารถใช้วิธี IDW ประมาณค่าได้ แต่ในกรณีที่ต้อง
พิจารณาเหตุการณ์ฝนตกหนักร่วมด้วยควรใช้วิธี QT ซึ่งจะ
ให้ค่าฝนตกหนักได้ดีกว่า
งานศึกษาวิจัยนี้ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก โดยมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ประยุกต์ใช้กับกรณีมี
ข้อมูลสั้น ได้แก่ เช่น 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี หรือน้อยกว่า
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ (65 ปี) ซึ่งการเติมค่าด้วยวิธี QT
ยังจะให้ผลดีหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องมีการพิจารณากรณี
มีค่าสูญหายแบบต่อเนื่อง เช่น ค่าข้อมูลหายติดต่อกันเป็น
ช่วงเวลาหลายวัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท�ำการพัฒนาและศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป
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