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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้เปนการประมาณคาทั่วไปของฝนสูงสุดที่อาจเปนไปได (PMP) ชวงเวลา 1 วัน 

ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชขอมูลฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนในพื้นที่ภาคเหนือ 172 

สถานีและขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางจากสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ 21 สถานี ขอมูลนํ้าฝนราย

วันที่นํามาวิเคราะหต้ังแต พ.ศ. 2464–2551 และขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางราย 3 ชั่วโมง ต้ังแต พ.ศ. 

2524-2554 และขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางเฉลี่ยรายเดือนต้ังแต พ.ศ. 2514-2543  

การประมาณคาแบบทั่วไป ( Generalized Estimates) เปนการพฒันาแผนทีแ่สดงเสนชัน้ความ

ลึกนํ้าฝนของ  PMP ครอบคลุมพื้นที่ ขนาดใหญที่ทําการศึกษา กระบวนการ ศึกษาหาคา PMP เปนไป

ตาม WMO (1986) คาอุณหภูมิจุดนํ้าคางที่สถานีวัดนํ้าฝนไดจากการประมาณคาในชวงโดยวิธีการทาง 

Geostatistics จากคาอุณหภูมิจุดนํ้าคางที่มีขอมูลที่สถานีตรวจอากาศ คาอุณหภูมิจุดนํ้าคางตัวแทนของ

พายุฝนลูกใหญที่นํามาศึกษาในกรณีที่ไมมีขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคาง จะใชคาอุณหภูมิจุดนํ้าคางเฉลี่ย

รายวันหรือรายเดือนแทน ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการปรับแกเกี่ยวกับความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ 

แตไมไดคํานึงถึง แรงลมและทิศทางของลม กําแพงเนินเขาที่บังการเคลื่อนที่ของพายุฝน และ

ระยะหางจากตนกําเนิดของความชื้น 

ผลการศึกษาไดเสนโคง Enveloping curve ของฝนสูงสุดที่ทําเปนคากลาง ( Normalized 

rainfall) และแผนที่เสนชั้นคาแฟกเตอรปรับแกเกี่ยวกับความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ โดยคาอุณ

ภูมิจุดนํ้าคางสูงสุดของพื้นที่ที่ศึกษาอยูที่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เทากับ 27.4 องศา 

เซลเซียส นอกจากน้ียังไดแผนที่เสนชั้นนํ้าฝนของ PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพนที่พายุฝน 25 ตร.

กม. 1000 ตร.กม. และ 5000 ตร.กม. การหาคา PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับขนาดพื้นที่พายุฝนอ่ืน ของ

สถานที่ใดๆ สามารถทําไดโดยการอานคาความลึกน้ําฝนสูงสุดจากเสนโคง Enveloping curve และคณู

ดวยคาแฟกเตอรปรับแกความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ ของสถานที่น้ันๆ     

คําสําคัญ : ฝนสูงสุดที่อาจเปนไปได, คาทั่วไปของฝนสูงสุดที่อาจเปนไปได, ปริมาณน้ําที่จะตกลงมา

เปนฝน, การปรับแกใหเปนฝนสูงสุด 

 



1. บทนํา 

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา สถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกไดถูกกลาวถึง

บอยคร้ัง เมื่อเกิดปรากฏการณความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเปน ฝน

สูงสุดที่อาจเปนไปได ( Probable Maximum Precipitation - PMP) เปนคาปริมาณฝนที่ใชในการ

ออกแบบอาคารชลศาสตรของโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ําที่มีความเสี่ยงตอความเสียหายสูง พูดให

เขาใจงายก็คือ วิศวกรผูออกแบบจะตองออกแบบไมใหเกิดความเสี่ยงตอการพังทลายของอาคาร โดย

อาคารจะตองสามารถรองรับนํ้าหลากที่เกิดขึ้นจากฝนสูงสุดน้ีได ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะสามารถ

กําหนดคาปริมาณนํ้าฝนขั้นสูงสุดน้ีสําหรับชวงเวลาที่กําหนดไดอยางไร นักอุทกวิทยาและ

นักวิทยาศาสตรไดตกลงกันที่จะใชคาปริมาณของฝนสูงสุดที่ไดมาโดยทางคณิตศาสตรและทาง

กายภาพสําหรับสถานที่แตละแหงที่เรียกกันวาฝนสูงสุดที่อาจเปนไปได หรือ PMP คําจํากัดความของ 

PMP ทีก่าํหนดไวโดย WMO (1986) คือเปนคาความลึกมากที่สุดของฝนในทางทฤษฎี สําหรับ

ชวงเวลาที่กําหนด ที่สามารถเปนไปไดในทางกายภาพ ครอบคลุมขนาดที่กําหนดของพื้นที่พายุฝน ที่

ทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรแตละแหงโดยเฉพาะ ที่ชวงเวลาที่แนนอนของป  

การศึกษา PMP เปนเร่ืองที่ตองลงทุนลงแรงอยางมาก ทั้งดานความรู ประสบการณ เวลาที่

ตองใช รวมทั้งขอมูลที่ใชในกระบวนการศึกษา โดยทั่วไปการศึกษาคา PMP จะเปนการศึกษาสําหรับ

โครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้าของพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงโดยเฉพาะ ดังน้ันจะมีวิธีการคํานวณคา  PMP ที่

แตกตางกันไปตามความรูและประสบการณของผูทําการศึก ษา และคา PMP ที่ไดมาก็จะมีคาแปรผัน

ไปตามสภาพแวดลอมของพื้นที่ท่ีทําการศึกษา นอกจากนี้ขอมูลที่จําเปนตองใชในกระบวนการ

คาํนวณ PMP ยังมีไมเพียงพอในบางพื้นที่ ดวยเหตุน้ีจึงไดมีวิธีการที่จะศึกษาคา PMP เปนคาทั่วไป

สําหรับพื้นที่ขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่หลายลุมน้ําที่มีขนาดแตกตางกัน รูปแบบของนําเสนอคา 

PMP ก็จะเปนลักษณะชุดของแผนที่เสนชั้นนํ้าฝนที่วาดแสดงคา PMP ที่แปรเปลี่ยนไปตามลักษณะ

ของภูมิประเทศครอบคลุมทั้งพื้นที่ สําหรับชวงเวลาของฝนและขนาดพื้นที่พายุฝนที่กําหนด ชุดของ

แผนที่เสนชั้นนํ้าฝนที่มักจะถูกทําขึ้น มักจะอยูในเขตพื้นที่ที่ไมมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขา 

 คูมือกระบวนการหาคา PMP ทีย่ดึถอืเปนแนวทางปฏบิติัมาตรฐานกนัไดเสนอไวโดย WMO 

(1986) และ Bureau of Meteorology Australia (2003). Wiesner (1970) ไดเขียนตําราบรรยายถึงทฤษฎี

ทางดานอุทก -อุตุนิยมวิทยาของการเกิดฝนไวอยางละเอียดรวมทั้งการหาคา PMP ดวย สําหรับ

การศึกษาคา PMP ที่ผานมา U.S. Weather Bureau (1970) ไดศึกษาคา PMP สําหรับพื้นที่ลุมนํ้าโขง 

Rakhecha and Kennedy (1985) ศึกษาคา  PMP แบบทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ประเทศอินเดีย ปรีชา 

(2533) ไดศึกษาคา PMP สําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย เกื้อ

ศักด์ิ (2540) ไดศึกษาคุณลักษณะของฝนจากพายุฝนลูกสําคัญสําหรับภาคใตของประเทศไทย 



Sarmwung (2000) ไดศึกษาคา PMP แบบทั่วไปครอบคุมพื้นที่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย Al-

Mamun and Hashim (2004) ไดศึกษาคา PMP แบบทั่วไปสําหรับคาบสมุทรมาเลเซีย  

2. วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาคาทั่วไปของ PMP สําหรับพายุฝนชวงเวลา 1 

วัน ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยผลที่ไดรับจะเปนแผนที่แสดงเสนชั้นนํ้าฝนของ 

PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. และ 5000 ตร.กม. หากตองการหา

คา PMP ชวงเวลา 1 วัน ของพื้นที่พายุฝนขนาดอ่ืน ของสถานที่ใดๆ สามารถทําไดโดยอานคาความลึก

นํ้าฝนของฝนสูงสุดที่ทําเปนคากลาง ( Normalized) จากกราฟ Enveloping curve และคณูดวยคาแฟก  

เตอรปรับแกเนื่องจากความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ ที่อานไดจากแผนที่เสนชั้นของคาแฟกเตอร  

ปรับแก  

3. วิธีการ 

กระบวนการหาคา PMP ตามที่ไดอธิบายไวโดย WMO (1986) เปนวิธีการที่ถูกนํามาใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี อยางไรก็ตาม ดวยขั้นตอนที่มากและดวยขอมูลที่ไมเพียงพอ ซึ่งตองอาศัยการ

ประมาณคาในชวง (interpolate) ที่ทําใหเพิ่มขั้นตอนมากขึ้น ผูเขียนขอสรุปขั้นตอนวิธีการ ดังน้ี   

 รวบรวมขอมูลฝนรายวันจากสถานีวัดนํ้าฝน ขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางราย 3 ชั่วโมงจากสถานี

ตรวจอากาศ ใหครอบคลุมพื้นที่ท่ีทําการศึกษา 

 รวบรวมขอมูลรายละเอียดของสถานีวัดนํ้าฝน และสถานีตรวจอากาศ ประกอบดวยตําแหนงที่ต้ัง

สถานี (ละติจดู – ลองจิจดู) และระดับความสูงของพื้นที่ 

 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่ศึกษา จากแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ 

 กลั่นกรองและเรียงขอมูลฝนจากมากไปนอย คัดเลือกพายุฝนลูกใหญๆ ที่ใหคานํ้าฝนสูงสุดไว

ประมาณ 8-10 ลูก 

 กลั่นกรองขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางราย 3 ชั่วโมง จัดทําขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางยืนพื้นชวงเวลา 12 

ชั่วโมง (Persisting 12-h dew point temperature) ของขอมูลในแตละปของแตละสถานีตรวจอากาศ หา

คาอุณหภูมิจุดนํ้าคางยืนพื้นชวงเวลา 12 ชั่วโมง สูงสุดของแตละป เสร็จแลวนําคาอุณหภูมิจุดนํ้าคาง

ยนืพืน้ชวงเวลา 12 ชั่วโมง  สูงสุดของแตละป เปนขอมูลเพื่อวิเคราะหหาคาที่ความถี่ของการเกิดซ้ํา  

100 ป ในขั้นตอนน้ีจะได ( 1) อุณหภูมิจุดนํ้าคาง ยืนพื้นชวงเวลา 12 ชั่วโมง สูงสุดของแตละสถานี

ตรวจอากาศ (ที่คาบการเกิดซ้ํา 100 ป) และ (2) อุณหภูมิจุดนํ้าคาง ยืนพื้นชวงเวลา 12 ชั่วโมง สูงสุด

ของพื้นที่ท่ีทําการศึกษา (ที่คาบการเกิดซ้ํา 100 ป)  



 สําหรับพายุฝนที่ไดคัดเลือกไวในขั้นตอน 3 .4 ใหหาคาอุณหภูมิจุดนํ้าคางยืนพื้นชวงเวลา 12 

ชั่วโมง ณ เวลาของการเกิดพายุฝนแตละลูก เปนตัวแทนของอุณหภูมิจุดนํ้าคางของพายุฝน หากสถานี

วัดนํ้าฝนใดไมมีขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคาง ใหใชวิธีการทาง Geostatistics ประมาณคาในชวง 

(interpolate) หาคาอุณหภูมิจุดนํ้าคาง  จากขอมูลอุณหภูมิจุดน้ําคางของสถานีตรวจอากาศ ไป ยังสถานี

วัดนํ้าฝนที่เกิดพายุฝน ในขั้นตอนน้ีจะได ( 1) อุณหภูมิจุดนํ้าคางตัวแทนของพายุฝนแตละลูก ตาม

สถานีวัดนํ้าฝนที่เกิดพายุฝนลูกน้ันๆ 

 จากพายุฝนลูกใหญๆ ที่ไดคัดเลือกไวในขั้นตอนที่ 3.4 ใหทําตารางคาน้ําฝนของสถานีวัดน้ําฝน

ทุกสถานี ณ วันที่เกิดพายุฝนแตละลูก แลวปรับแกใหเปนปริมาณฝนสูงสุด ที่ทําเปนคากลาง 

(Normalized maximum rainfall) โดยใชสมการที่ (1) และตารางที่ A.1.3 ของ WMO (1986) 
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เมือ่ nR   = ปริมาณฝนที่ปรับแกใหเปนปริมาณฝนสูงสุด ที่ทําเปนคากลาง (มม.) 

 1R   = ปริมาณฝนของพายุฝน (มม.)  

 ( ) 0edhW  = ปริมาณน้ําที่จะตกลงมาเปนฝน (Precipitable water) สําหรับระดับความดัน 1000 

hPa และอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุดของพื้นที่ที่ศึกษา น่ันคือพื้นที่ภาคเหนือ (มม.) 

 ( ) 1e1dW  = ปริมาณน้ําที่จะตกลงมาเปนฝนของสถานที่เกิดพายุฝน สําหรับระดับความสูงพื้นที่

ที่เกิดพายุฝน และอุณหภูมิจุดนํ้าคางของพายุฝน (มม.) 

 นําปริมาณฝนที่ปรับแกเปนปริมาณฝนสูงสุด ที่ทําเปนคากลาง สําหรับพายุฝนแตละลูกจากขอ 3.7 

มาพล็อตเปนเสนชั้นนํ้าฝนในแผนที่ จากน้ันทําการวิเคราะหความลึกนํ้าฝน -พื้นที่พายุฝน และเขียน

กราฟความลึกน้ําฝน-พื้นที่-ชวงเวลา โดยพล็อตกราฟความลึกน้ําฝน-พื้นที่-ชวงเวลาของพายุฝนทุกลูก

ในกราฟเดียวกนั แลวลากเสนโคง Enveloping curve ซึ่งเปนเสนโคงขอบบนสุดของเสนกราฟทั้งหมด 

เมื่อไดเสนโคง Enveloping curve แลวใหหาคาความลึกของฝนสําหรับพื้นที่ พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 

ตร.กม. และ 5000 ตร.กม. ในขัน้ตอนน้ีจะได (1) เสนโคง Enveloping curve ของฝนสูงสุด ที่ทําเปนคา

กลาง (2) คาความลึกฝนสูงสุดที่ทําเปนคากลาง สําหรับพื้นที่ พายุฝน  25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. และ 

5000 ตร.กม. 

 ที่สถานีวัดนํ้าฝนทุกสถานี หาคาอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุดของตําแหนงสถานีวัดนํ้าฝน ใชวิธีการ

ทาง Geostatistics ประมาณคาในชวง ( interpolate) จากขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุด ณ ตําแหนง

สถานีตรวจอากาศ ไปยังตําแหนงสถานีวัดนํ้าฝน เมื่อไดคาอุณหภูมิจุดนํ้าคางและระดับความสูงของ

พื้นที่แลว หาคาปริมาณนํ้าที่จะตกลงมาเปนฝน โดยใชตารางที่ A.1.3 ของ WMO (1986)  ในขัน้ตอนน้ี



จะได (1) อุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุดของสถานีวัดนํ้าฝน (2) ปริมาณน้ําที่จะตกลงมาเปนฝนของสถานีวัด

นํ้าฝน 

หาคาปริมาณน้ําที่จะตกลงมาเปนฝน สําหรับระดับความดัน 1000 hPa และอุณหภูมิจุดนํ้าคาง

สูงสุดของพื้นที่ที่ทําการศึกษา  (ภาคเหนือ) โดยใชตารางที่ A.1.3 ของ WMO (1986) 

จากน้ันหาแฟกเตอรปรับแกความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ ของสถานีวัดนํ้าฝนแตละ

สถานี ตามสมการที่ (2)  

( )
( ) 0edh

2e2d
m W

W
r =  (2) 

เมือ่ mr   = แฟกเตอรปรับแกความชื้นและระดับความสูงพื้นที่  

 ( ) 2e2dW   = ปริมาณน้ําที่จะตกลงมาเปนฝนของสถานที่ที่จะยายพายุฝนไป สําหรับระดับความ

สูงพื้นที่ และอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุด ของสถานที่น้ัน (มม.)  

 ( ) 0edhW  = ปริมาณน้ําที่จะตกลงมาเปนฝน สําหรับระดับความดัน 1000 hPa และอุณหภูมิจุด

นํ้าคางสูงสุดของพื้นที่ที่ศึกษา (มม.) 

นําคา mr  (แฟกเตอรปรับแกความชื้นและระดับความสูงพื้นที่) ของสถานีวัดนํ้าฝนทุก

สถานี พล็อตลงในแผนที่แลววาดเสนชั้นของคาแฟกเตอรปรับแก ลงบนแผนที่ 

นําคา mr  ของสถานีวัดนํ้าฝนทุกสถานี จากขั้นตอนที่ 3.10 คูณกับคาความลึกฝนสูงสุดที่ทําเปนคา

กลาง สําหรับพื้นที่ พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. และ 5000 ตร.กม. จากขั้นตอนที่ 3.8 

ไดเปนคา PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. และ 5000 ตร.

กม. ที่สถานีวัดนํ้าฝนตางๆ หลังจากน้ันวาดเสนชั้นนํ้าฝนลงบนแผนที่ จะไดแผนที่เสนชั้น

นํ้าฝน 3 รูป คือแผนที่ PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. 

และ 5000 ตร.กม. 

4. ขอมูลท่ีใชวิเคราะห 

 ขอมูลฝนรายวันจากสถานีวัดนํ้าฝน 172 สถานี ในพื้นที่ภาคเหนือ ขอมูลฝนแตละสถานีอยูในชวง 

พ.ศ. 2464 – 2551 เปนขอมูลจากสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  

 ขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางราย 3 ชั่วโมง จากสถานีตรวจอากาศ 21 สถานี ในพื้นที่ภาคเหนือ ขอมูล

อุณหภูมิจุดนํ้าคางอยูในชวง พ.ศ. 2524 – 2553 เปนขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ขอมูลอุณหภูมิจุดนํ้าคางเฉลี่ยรายเดือน ตงแต พ.ศ. 2514 – 2543 เปนขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 



 แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงพื้นที่ 1:50000 ของพื้นที่ภาคเหนือ เปนแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร 

 ขอมูลสภาพภูมิประเทศและระดับความสูงพื้นที่ จากโปรแกรม Google Earth 

5. ผลการศึกษา 

 พายุฝนลูกใหญที่ใหคาปริมาณฝนมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ 5 อันดับแรก ไดแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 

ลําดับ 

1 ขอมูลพายุฝนลูกใหญ 5 อันดับแรก  

สถานที ่ วันที่เกิดพายุ

ฝน 

ปริมาณ

ฝน  

 

(มม.) 

จุดนํ้าคาง 

พายุฝน 

(องศา 

เซลเซียส) 

ระดับ

ความสูง

ของพื้นที่ 

(ม. รทก.) 

1 

 

Pine Camp, A. Khao Ko, 

Phetchabun 

18 ก.ค. 2482 

 

521.0 

 

23.8 

 

722 

 

2 A. Bang Rakam, Phitsanulok 15 มิ.ย. 2491 500.0 23.9 42 

3 A. Bang Rakam, Phitsanulok 14 มี.ค. 2493 500.0 20.1 42 

4 Ban Don Mun (P.42), A. Thung 

Hua Chang, Lamphun  

2 ส.ค. 2546 458.7 23.0 559 

5 A. Bang Rakam, Phitsanulok 1 ต.ค. 2551 401.0 24.1 42 

 

 

 คาอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคเหนือเทากับ 27.4 องศา เซลเซียส ที่สถานีตรวจอากาศ 

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบรูณ 

 

 

 

 

 แผนที่แสดงเสนชั้นของอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ แสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1

 

 ขอมูลฝนจากสถานีวัดนํ้าฝนที่ใชในการศึกษา 

 กราฟความลึก – พื้นที่ – ชวงเวลา ของพายุฝนลูกใหญ 5 อันดับแรก ที่ปรับคาปริมาณฝน เปนฝน

สูงสุดที่ทําเปนคากลาง แสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2

 กราฟ Enveloping curve ของฝนสูงสุด ที่ทําเปนคากลาง แสดงในรูปที่ 3 

 ขอมูลอุณหภูมิจุดน้ําคางจากสถานีตรวจอากาศที่ใชในการศึกษา 

 



 
 

รูปท่ี 3

 

 เสนชั้นของอุณหภูมิจุดนํ้าคางสูงสุด ของพื้นที่ภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 แผนที่แสดงเสนชั้นของคาแฟกเตอรปรับแก เน่ืองจากความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ แสดงใน

รูปที่ 4  
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รูปท่ี 4

 

 กราฟความลึกฝน – พื้นที่ – ชวงเวลา 1 วัน ของพายุฝนลูกใหญ 5 อันดับแรก ปรับแกใหเปน

ฝนสูงสุด ที่ทําเปนคากลาง  

 

 แผนที่แสดงเสนชั้นนํ้าฝน คา PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. 

และ 5000 ตร.กม. แสดงในรูปที ่5 รูปที่ 6 รูปที่ 7 รูปที่ 8 และรูปที่ 9 ตามลําดับ 
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Envelope Curve

 

 รูปท่ี 5 กราฟ Enveloping curve ความลึกฝน – พื้นที่ – ชวงเวลา 1 วัน ของพายุฝนสูงสุด ที่ทําเปนคา

กลาง  



 

รูปท่ี 6 เสนชั้นของคาแฟกเตอรปรับแก ความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ 



 

รูปท่ี 7

 

 เสนชั้นนํ้าฝน PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 25 ตร.กม. 

 

 



 
 

รูปท่ี 8 เสนชั้นนํ้าฝน PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 1000 ตร.กม. 



 

รูปท่ี 

 

9 เสนชั้นนํ้าฝน PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 5000 ตร.กม. 

6. สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนการหาคา PMP ที่คอนขางยุงยาก แตสามารถทําไดโดย

อาศัยความรูหลายๆ ดานประกอบกนั และปจจุบันยังมีซอฟแวรที่เปนเคร่ืองมือชวยในการทํางานมาก

ขึ้น 

 แผนทีแ่สดงคา PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝน 25 ตร.กม. 1000 ตร.กม. 5000 ตร.กม. 

รวมทั้งเสนโคง Enveloping curve และแผนที่แสดงคาแฟกเตอรปรับแก สามารถนําไปใชงานไดโดย

ตองคํานึงถึงพารามิเตอรตางๆ ที่ละไว ไมไดนํามาคิด 



 ถาตองการหาคา PMP ชวงเวลา 1 วัน สําหรับพื้นที่พายุฝนขนาดอ่ืน ของสถานที่ใดๆ สามารถทํา

ไดโดยอานคาความลึกนํ้าฝน ของฝนสูงสุดที่ทําเปนคากลาง จากกราฟ Enveloping curve และคณูดวย

คาแฟกเตอรปรับแกความชื้นและระดับความสูงพื้นที่ ที่อานไดจากแผนที่เสนชั้นของคาแฟกเตอรปรับ

แก  
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