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1. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2. ส่วนวเิคราะห์ขอ้มูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา ส านกัพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 บทคัดย่อ  

          เอกสารนี้เป็นการประมาณค่าปริมาณน้ าฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาบริเวณลุ่มแม่น้ าชี โดยใช้ข้อมูลการประมาณค่าปริมาณฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาวงโคจรต่ าหลายๆดวงที่ท า
การตรวจแล้วท าการสอดแทรกข้อมูล (Interpolated data) จากนั้นท าการหาความสัมพันธ์กับข้อมูลตรวจวัด แล้วค านวณการเคลื่อนที่กลุ่มเมฆฝนด้วยวิธีการ Kalman Filter ผลผลิตข้อมูล
เรียกว่า Global Satellite Mapping (GSMaP) ในช่วงคลื่น MVK หรือ GSMaP_MVK จากองค์กรอวกาศญี่ปุ่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Binary รายชั่วโมง ระหว่าง พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2558 
(ค.ศ. 2000 - 2015) ระยะเวลา 16 ปี จากนั้นน าข้อมูลมาท าการแปลงข้อมูลเป็น ASCII เพื่อใช้บูรณาการกับข้อมูลอื่นๆ การประมารค่าปริมารฝนเชิงพื้นที่โดยการน าข้อมูลประมาณค่าปริมาณ
ฝนในรูปแบบ ASCII ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้วยการประมาณค่าด้วยวิธีทางสถิติเชิงพื้นที่ (Geo statistic) โดยวิธีการ Kriging แล้วท าการปรับข้อมูลให้ถูกต้องด้วยวิธี G/R แล้วท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศด้วยค่าทางสถิติ ผลจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการกระจายของปริมาณฝนจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและปริมาณฝนจากการ
ตรวจวัดมีการกระจายของกลุ่มฝน ค่อนข้างน้อยจนถึงปานกลาง มีหนักเป็นบางปี และ ค่อนข้างมีความสอดคล้องกัน โดยค่ารากที่สองของค่าความ คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยและค่าความ
สหสัมพันธ์ของข้อมูลมีค่าสูงสุด R2 = 0.7949 และค่า CC = 0.8915 อยู่ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และค่าต่ าสุด R2 = 0.3196 และค่า CC = 0.5653 อยู่ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 
ตามล าดับ  

            ปริมาณน้ าฝนนับมีความส าคัญต่อต่อการจัดการด้านวิศกรรม และการบริหารจัดการน้ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบางครั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาอาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ ต่างๆ เช่น อุทกภัย 
ดินโคลน/ถล่ม เป็นต้น นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน  ปัจจุบันเทคโนดลยีได้ก้าวหน้าเช่น เทคโนโลยีด้าน Remote Sensing แล้วนักวิทยาศาสตร์
พยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการประมาณค่าปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม Himawari ช่วงคลื่นอินฟาเรด IR-13 (กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ       
ศริตวรรษ กมลนนทวารี, 2558) การประมาณค่าปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม FY2E ช่วงคลื่นอินฟาเรด IR-3 (กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี: 
2558)     

         
        1.เพื่อศึกษำกำรประมำณค่ำปริมำณฝนด้วยดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำ GSMaP และสถำนี
ตรวจวัดอุตนุิยมวิทยำ 
        2.เพื่อศึกษำเปรียบเทียบปริมำณฝนด้วยดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำ GSMaP และสถำนีตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยำ 
        3.เพื่อค ำนวณหำปริมำณฝนรำยปี บริเวณลุ่มน  ำชี ในทำงสถิติได้ 
        4.เพื่อรวบรวมข้อมูลประมำณค่ำปริมำณฝนด้วยดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำ GSMaP กับ 
สถำนีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยำ และจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรท ำวิจัย เพื่อท ำกำรพัฒนำ ปรับปรุง และ
สำมำรถประยุกต์ใช้ต่อไปได ้
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ข้อมูลปริมำณฝนจำก สถำนีตรวจวัด 

ข้อมูลปริมำณฝนจำก GSMap 

แปลงข้อมูล Convert ให้อยู่ในรูป ASCII 

ค ำนวณปริมำณฝนเชิงพื นที่ บริเวณลุ่ม
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ท ำกำร Interpolated โดยวิธี Kriging ด้วย
โปรแกรม Surfer 

ตัด Shape ลุม่น ำ้ชี ด้วยโปรแกรม 
Arc Map 10.1 

หำค่ำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธี 

Matching Method 

กำรเปรียบเทียบข้อมูล  

ข้อมูลปริมำณฝนจำก สถำนีตรวจวัด ข้อมูลปริมำณฝนจำก GSMap 

ปริมำณฝน ลุ่มน  ำชี และบริเวณใกล้เคยีง 

ภำพที่ 4: แผนผงักำรเก็บรวบรวมข้อมลูปริมำณฝนด้วยดำวเทียมอตุนุิยมวทิยำ 
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ปริมำณฝนสะสมเชิงพื นที่ลุ่มน  ำชีรำยปี 2543 – 2558 (16ป)ี  ด้วยกำร Interpolated by Kriging 
 

 ผลการศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GSMaP สามารถน ามาใชใ้นการเฝ้าระวงัและ
ติดตามปริมาณฝนบริเวณลุ่มน ้าชี อีกทั้งท าใหท้ราบการประมาณค่าปริมาณฝนเชิงพ้ืนท่ีท่ีท าการสอดแทรกขอ้มูล
ดว้ยวิธี Kriging method ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าไปใชใ้นการพยากรณ์ฝนเชิงพ้ืนท่ี อีกทั้ง
การกระจายปริมารฝนมีความสมัพนัธ์กนัท่ีดีโดยทีค่าความสัมพนัธ์ขอ้มูล ในช่วงปี 2012 มีค่าการกระจายตวัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่า โดยมีค่า MAE, RMAE, R2 และค่า CC เท่ากบั 9.222,11.520 ,0.8915  และ 0.7949 ตามล าดบั 
และ- ในปีท่ีมีการกระจายตวันอ้ยท่ีสุด คือปี 2008 โดยมีค่า MAE, RMAE, R2 และค่า CC เท่ากบั 11.181,  8.882, 
0.3196 และ 0.5653 ตามล าดบั อย่างไรก็ตามการประมาณค่าปริมาณฝนดว้ยวิธีเดียวกนัน้ียงัสามารถท าไดอี้ก
หลายๆวธีิ ผูว้จิยัควรศึกษาต่อไป     


