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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั งนี เป็นการทดสอบทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับข้อมูลน ้าฝนรวมรายปี   
ในพื นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เลือกใช้ทฤษฎีที่ใช้ในการทดสอบทั งหมด 6 ทฤษฎี ได้แก่ 
ทฤษฎีล็อกเพียรซันประเภทสาม ทฤษฎีล็อกนอร์มอลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎีแกมมาสองพารามิเตอร์ 
ทฤษฎีกัมเบล ทฤษฎีเพียรซันประเภทสาม และทฤษฎีนอร์มอลสองพารามิเตอร์ ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีโมเมนต์ และวิธีความน่าจะเป็นได้สูงสุด และใช้สถิติทดสอบความเหมาะสมของ
ทฤษฎีแจกแจงความถี่จ้านวน 3 ทฤษฎี ได้แก่ วิธีไคสแควร์ วิธีโคลโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ และวิธีก้าลัง
สองน้อยที่สุด ได้ท้าการคัดเลือกสถานีจ้านวนทั งสิ น 103 สถานีกระจายทั่วทั งพื นที่การศึกษาเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการทดสอบ 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีล็อกเพียรซันประเภทสามประมาณค่าพารามิเตอร์
โดยวิธีโมเมนต์ มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลน ้าฝนรวมรายปีในพื นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
ที่ใช้ศึกษาในครั งนี มากที่สุด และทฤษฎีที่มีความเหมาะสมรองลงมาคือ ทฤษฎีแกมมาสองพารามิเตอร์
ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด และทฤษฎีที่มีความเหมาะสมล้าดับถัดมา
คือ ทฤษฎีกัมเบลประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด จากผลการทดสอบครั งนี 
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่จะน้ามาใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ
น้าไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ และใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือใช้ใน
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 
ค าส าคัญ : ทฤษฎีแจกแจงความถี่, น ้าฝนรวมรายปี, การทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจง,  
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