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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี เป็นการศึกษาวิธีการปรับแก้ข้อมูลน ้าฝนด้วยวิธี Linear Scale, Quantile 

Mapping และ Distribution Mapping โดยประมวลผลข้อมูลตั งต้นจากแบบจ้าลองสภาพอากาศชุด
ข้อมูลน ้าฝน ECHAM5 WET A1B - PRECIS RCMs ของ SEA START RC ในอดีต 30 ปี พ.ศ. 2529 
ถึง พ.ศ. 2558 และในอนาคต 30 ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2590 กับข้อมูลน ้าฝนจริงจากศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบน น้ามาเปรียบเทียบ และท้าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดย
ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ R2, NSE และ MAE เพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับพื นที่ภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย พร้อมทั งน้าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนั นมาท้านายแนวโน้มของปริมาณน ้าฝนใน
อนาคต จากการศึกษาพบว่า วิธี Quantile Mapping มีค่าสถิติวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเหมาะสมในการ
น้ามาท้านายฝนในอนาคต และจากการวิเคราะห์ปริมาณฝนในอนาคตพบว่าในอนาคต 30 ปีข้างหน้า 
ปริมาณน ้าฝนของพื นที่ภาคเหนือตอนบน ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มแปรผันอยู่ในช่วง -23 ถึง +40% 
เทียบกับค่าเฉลี่ยของฝนรายปีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2558) แต่อาจมีบางปีที่เกิด
การวิกฤตของปริมาณน ้าฝนขึ น ทั งภัยแล้งและน ้าท่วม โดยในปี พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะ
ลดลงต่้าสุดจากค่าเฉลี่ยที่ 23 เปอร์เซ็นต์ และในปี พ.ศ. 2570 กับ พ.ศ. 2578 จะมีแนวโน้มที่ปริมาณ
ฝนเพ่ิมขึ นสูงสุดจากค่าเฉลี่ยถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถน้าข้อมูลข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรน ้า และเตรียมตัวรับมือกับปัญหาทางด้านภัยแล้งและน ้าท่วม ตลอดจนการ
จัดการทรัพยากรน ้าในอนาคตได้ 
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ABSTRACT 
 

This study investigated the downscale methods of rainfall data with Linear 
Scale, Quantile Mapping and Distribution Mapping. The process using modeling climate 
datasets ECHAM5 WET A1B -  PRECIS RCMs of SEA START RC in the past 30 years from 
1986 to 2015 and the future 30 years 2018 to 2047 with the rainfall data from Upper 
Northern Region Irrigation Hydrology Center.  Be compared and verify the reliability of 
the data using statistical analysis, R2, NSE and MAE to find the most suitable method 
for upper northern Thailand region. Along with the most appropriate method to predict 
the trend of rainfall in the future. The study found that the statistics analysis methods 
Quantile mapping is best suitable to predict the future.  According to the analysis of 
precipitation in the future were found each year will tend to vary in the range of -23 
to +40% compared to average annual precipitation of 30 years ago, but there may be 
some years which the crisis of rainfall, drought and flood.  In 2022, Trend of the 
precipitation will decrease under average minimum 23 percent. In 2027 and 2035, The 
rain will likely increase from average to 40 percent. This information can be applied in 
the planning of water resources utilization and preparing to deal with problems of 
drought and floods, as well as for water resource management in the future. 
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