การประมาณค่าปริมาณฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดบริเวณลุ่มน้าโขง
(Qualitative Precipitation Estimation from Satellite for kong Basin)
ชัยธวัช ภูโอบ1 กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร2
1.นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
2. ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สานักพยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย

บทน้า

ข้ อมูลปริ มาณน ้าฝนมีส่วนสาคัญอย่างหนึ่งการบริ หารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ ง โดยเฉพาะปริ มาณฝนบริ เวณลุ่มนา้ ต่างๆ เช่น ลุ่ม น ้าโขง ซึ่งมีการ
เพาะปลูกทางการเกษตรและการประมงเป็ นส่วนใหญ่สาหรับประเทศไทย ดังนันการประมาณค่
้
าปริ มารฝนเชิงพื ้นที่ ที่มีความละเอียดและแม่นยาจึงมีส่วนสาคัญในการจัดการน ้า
ล่วงหน้ าในระยะเวลาสันและยาวได้
้
โดยมีการตรวจวัดฝนด้ วยเรดาร์ ตรวจอากาศของสถานีและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามาใช้ ประยุกต์ตรวจจับปริ มาณฝนเอกสารวิจยั นี ้เป็ น
การศึกษาการประมาณค่าปริ มาณฝนโดยใช้ ข้อมูลดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา Global Satellite Mapping Precipitation (GSMaP) บริ เวณลุ่มน ้าโขง ระหว่าง ปี พ.ศ.2543-2558(
ค.ศ.2000-2015) รวมระยะเวลา 16ปี เปรี ยบเทียบปริ มาณน ้าฝนบริ เวณลุ่มน ้าโขง ระหว่าง ปี พ.ศ.2543-2558 (ค.ศ.2000-2015) รวมระยะเวลา 16ปี ที่เป็ นรูปแบบ GRIB จากนัน้
แปลงข้ อมูลเป็ นแบบ American Standard Codes Interchange (ASCII) แล้ วประมาณค่าปริ มาณฝนเชิงพื ้นที่ด้วยวิธี Kriging แล้ วตัด Sharp ของลุ่มน ้าโขง คานวณหาปริ มาณ
ฝนเชิงพื ้นที่บริ เวณลุ่มน ้าโขง แล้ วทาการตรวจสอบความถูกต้ องด้ วยค่าทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าการประมาณค่าปริ มาณฝนด้ วยดาวเทียมให้ ค่ าประมาณค่าฝนเชิงพื ้นที่และ
ข้ อมูล real time สามารถนาไปใช้ ในการจัดการบริ หารน ้าต่อไป

พืนที่การศึกษา

ลุ่มนา้ โขง ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม่น ้าโขงไหลผ่านทางทิศเหนือ
และไหลผ่านตามแนวเขตแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม่น ้าโขงไหลผ่านทางทิศ
เหนือ และไหลผ่านตามแนวเขตแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
แม่น ้าโขงเป็ นแม่น ้าสายใหญ่ของโลกที่มีความยาวประมาณ 4,909 กิโลเมตร ยาวเป็ นอันดับ 10 ของโลกมีต้นน ้าอยู่บนภูเขาจี ้ฟู ส่วนหนึง่ ของ
เทือกเขาหิมาลัย
ไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสูท่ ะเลจีนใต้ มีพื ้นที่ช่มุ น ้า 795,000 ตารางกิโลเมตร ในทุก ๆ ปี ปริ มาณ
น ้าจากแม่น ้าโขงไหลลงสูท่ ะเลจีนใต้ เฉลี่ยสูงถึง 475,000 ล้ านลูกบาศก์เมตร
วัตถุประสงค์
จุดกาเนิดของแม่ นา้ โขง
ละติจดู ที่ 33 องศา ลิปดา 45 ลิปดา 48 พิลิปดาเหนือ
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ลองจิจดู ที่ 94 องศา 40 ลิปดา 5 พิลิปดา ตะวันออก
 เพื่อศึกษาธีการ Kriging ในการประมาณค่าปริ มาณฝนเชิงพื ้นที่
 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการประมาณค่าปริ มาณฝนด้ วยดาวเทียม
ผลการศึกษา
อุตนุ ิยมวิทยากับข้ อมูลปริ มาณฝนจากการตรวจวัด
ปริ มาณฝนสะสมเชิงพื ้นที่ลมุ่ น ้าโขง รายปี 2543 –
 เพื่อเก็บรวบรวมเป็ นฐานข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ต่อไป
2558 (16ปี ) ด้ วยการ Interpolated by Kriging

วิธีด้าเนินการศึกษา

ข้อมูลปริมาณฝนจาก สถานี
ตรวจวัด

ข้อมูลปริมาณฝนจาก
GSMap
แปลงข้อมูล Convert ให้อยู่ใน
รูป Ascll

สรุปผล
ผลการศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาเชิงพื้นทีบ่ ริเวณลุ่มน้ามูลด้วยวิธี Kriging
ทาให้ทราบการกระจายของปริมาณฝนเชิงพื้นที่มากขึ้น
สามารถนาไปใช้ในการพยากรณ์ฝนเชิงพื้นที่และใช้ใน
การบริหารจัดการน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการประมาณ
ค่าปริมาณฝนด้วยวิธีเดียวกันนี้ยังสามารถทาได้อีก
หลายๆวิธี ซึ่งอาจจะให้การประมาณค่าปริมาณฝนเชิง
พื้นดีกว่านี้ก็เป็นไปได้จาเป็นต้องศึกษาต่อไป

ตัด Shape ลุ่มน้าโขง
ด้วยโปรแกรม Arc
Map 10.1

ตัดด้วยขอบเขตลุ่มน้า
โขง.(bln)

หาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูล
ด้วยวิธี Matching Method

การเปรียบเทียบ
ข้อมูล
ภาพแสดง: แผนผังการเก็บรวบรวมข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

การทา Interpolated โดย
วิธี Kriging

คานวณปริมาณฝนเชิงพื้นที่
บริเวณลุ่มน้าโขง

