การประมาณค่าปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาบริ เวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา
(Qualitative Precipitation Estimation from Satellite over Chaopraya Basin)
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2. ส่ วนวิเคราะห์ขอ้ มูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สานักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
บทคัดย่อ
เอกสารนี้ เป็ นการประมาณค่าปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาบริ เวณลุ่มแม่เจ้าพระยา โดยใช้ขอ้ มูลการประมาณค่าปริ มาณฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาวง
โคจรต่าหลายๆดวงที่ทาการตรวจแล้วทาการสอดแทรกข้อมูล (Interpolated data) และประมาณค่ากลุ่มเมฆฝนด้วยวิธีการ Kalman Filter ที่เรี ยกว่า Global Satellite
Mapping (GSMaP) ในช่วงคลื่น MVK หรื อ GSMaP_MVK จากองค์กรอวกาศญี่ปุ่นในรู ปแบบ Binary รายชัว่ โมง ช่วงตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2000 2015) ที่ระยะเวลา 16 ปี จากนั้นทาการแปลงข้อมูลเป็ น ASCII จากนั้นทาการ ประมาณค่าด้วยวิธีทางสถิติเชิงพื้นที่ (Geo- statistic) โดยวิธีการ Kriging แล้วทาการปรับ
ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยวิธี G/R แล้วทาการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาทัว่ ประเทศด้วยค่าทางสถิติ ผลจากการศึกษาพบว่าการกระจายของกลุ่มฝนมี
2
ความใกล้เคียงกันทั้งกลุ่มฝนกาลังปานกลางถึงหนัก และตรวจสอบด้วยค่าทางสถิติหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสอง พบว่ามีค่า R มากที่สุดในปี 2552 (2009) โดยมีค่า
2
2
2
R = 0.7530 ค่า CC= 0.8678, ค่า MAE = 8.8151 ค่า RMSE = 12.1083 และมีค่า R น้อยที่สุดในปี 2547 (2004) โดยมีค่า R = 0.5066 ค่า CC= 0.7118,ค่า MAE = 11.4769
ค่า RMSE = 19.8892 ตามลาดับ
บทนา
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนมีส่วนสาคัญอย่างหนึ่งการบริ หารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเฉพาะปริ มาณฝนบริ เวณลุ่มน้ าต่างๆ เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ซึ่งมีการเพาะปลูกทาง
การเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่สาหรับประเทศไทย ดังนั้นการประมาณค่าปริ มารฝนเชิงพื้นที่ ที่มีความละเอียดและแม่นยาจึงมีส่วนสาคัญในการจัดการน้ า

ผลการศึกษา

พื้นที่ที่ศึกษา
- มีพื้นที่ลุ่มน้้ำรวมทั้งสิ้น 20,534.42 ตร.กม.
- ลักษณะลุ่มน้ าวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ อยู่
ระหว่างละจิจูดที่ 13o5N ถึงละจิจูดเส้นรุ ้งที่
16o.09N และระหว่างเส้นลองติจูดที่ 99.5oE
ถึงเส้นลองติจูดที่ 101.0oE

ปริ มาณฝนสะสมเชิงพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยารายปี 2543 – 2558 (16ปี )
ด้วยการ Interpolated by Kriging
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วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาการประมาณค่าปริ มาณฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GSMaP

 เพื่อศึกษาวิธีการ Kriging method ในการประมาณค่าปริ มาณฝนเชิงพื้นที่
 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการประมาณค่าปริ มาณฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
กับข้อมูลปริ มาณฝนจากการตรวจวัด
 เพื่อเก็บรวบรวมเป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจยั ต่อไป

วิธีการดาเนินงาน

แผนผังการกระบวนการทางานวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึกษาการประมาณค่าปริ มาณฝนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GSMaP สามารถ
นามาใช้ในการเฝ้ าระวังและติดตามปริ มาณฝนบริ เวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา อีกทั้งทาให้ทราบการ
ประมาณค่าปริ มาณฝนเชิงพื้นที่ที่ทาการสอดแทรกข้อมูลด้วยวิธี Kriging method ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนาไปใช้ ในการพยากรณ์ฝนเชิ งพื้นที่และใช้ในการบริ การ
จัดการน้ าต่อไป อย่างไรก็ตามการประมาณค่าปริ มาณฝนด้วยวิธีเดียวกันนี้ ยงั สามารถทาได้
อีกหลายๆวิธี ซึ่งอาจจะให้ผลการศึกษาที่ดีเห็นควรต้องศึกษาต่อไป
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จากการศึกษาพบว่าการกระจายของกลุ่มฝนมีความใกล้เคียงกันทั้งกลุ่มฝนกาลังปานกลางถึงหนัก และ
ตรวจสอบด้วยค่าทางสถิติหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสอง
_ พบว่ามีค่า R2 มากที่สุดในปี 2552 (2009) โดยมีค่า R2 = 0.7530 ค่า CC= 0.8678, ค่า MAE = 8.8151
ค่า RMSE = 12.1083
_ พบว่ามีค่า R2 น้อยที่สุดในปี 2547 (2004) โดยมีค่า R2 = 0.5066 ค่า CC= 0.7118, ค่า MAE = 11.4769
ค่า RMSE = 19.8892

