การหาค่าตัวแปร a และ b ที่เหมาะสมในการประมาณค่าปริมาณฝนเชิงพื้นที่จากจาก
ความสัมพันธ์สมการ Z-R เรดาร์ Dual Polarization C-Band Radar
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
1
2,3
สุพัตรา หงอกภิลัย กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
1นักศึกษาภูมิสารสนเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสานักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย
3วิศวกรรมศสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย
บทคัดย่อ

เอกสารนี้เป็นการศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ข้อมูลที่ทาการศึกษาจากข้อมูลเรดาร์
ตรวจอากาศ Dual Polarization C-Band Radar สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทที่ใช้ศึกษาทาการตรวจทุกๆ 15 นาที และข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยา กรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ทาการตรวจวัดทุกๆ 15 นาที จานวน 238 สถานี ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 1 สิงหาคม พ.ศ.
2557 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้มีวิธีการศึกษาการประมาณค่าฝนด้วยเรดาร์อุตุนิยมวิทยาโดยใช้ค่าสะท้อนกลับไปหาความสัมพันธ์ปริมาณน้าฝนในสมการ
ความสัมพันธ์ Z=aRb โดยในการศึกษานี้ได้กาหนดตัวแปร a และ b ทาการศึกษาออกเป็น 5 กรณี ได้แก่กรณีที่ 1: ค่า a=200, b=1.6 กรณีที่ 2: ค่า a=220, b=1.5 และ
กรณีที่ 3: ค่า a=233, b=1.44 กรณีที่ 4: ค่า a=250, b=1.4 กรณีที่ 5: ค่า a=300, b=1.38 แทนค่าตัวแปร a และ b แล้วจะได้ปริมาณฝน แล้วนาประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่
ด้วยวิธีการ Inverse Distance Weighted (IDW) ทางระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แล้วทาการเปรียบเทียบกับปริมาณฝนที่ตรวจสถานีอุตุนิยมวิทยา ผลการศึกษาพบว่าการ
หาค่าปริมาณฝนในสมการความสัมพันธ์ Z-R ที่มีค่า a=233, b=1.44 ให้ค่าความสัมพันธ์ข้อมูลที่ดีและใกล้เคียงกับข้อมูลฝนที่สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยามากที่สุดโดยมีค่า R2
= 0.601 และค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ข้อมูล (Coefficience Correlation: CC) = 0.78 ดังนั้นค่าตัวแปร ค่า a=233, b=1.44 เป็นค่าที่เหมาะสมสาหรับแทนในสมการหาค่า
ความสัมพันธ์ Z-R เพื่อใช้ประมาณค่าฝนในพื้นที่บริเวณภาคกลางของประเทศ

ผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ (The Objective)
 เพื่อศึกษาค่าตัวแปร a และ b ที่เหมาะสมในการประมาณค่าปริมาณน้าฝนจากสมการ
ความสัมพันธ์ Z-R
 เพื่อประมาณค่าปริมาณน้าฝนเชิงพื้นที่ (Quantitative Precipitation Estimation; QPE)
จากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ

พื้นที่การศึกษา (Study Area)
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ 13.1◦N ถึง 17.9◦N และ 97.6◦N ถึง 102.2◦E
ลัก ษณะพื้ น ที่ ส่ว นใหญ่ มี แ นวภู เ ขาเป็ น ขอบด้ า นตะวั น ออกและตะวั น ตก
ได้แก่ ทิวเขาเพชรบูรณ์ และทิวเขาถนนธงชัย ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็น
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ายม แม่น้าเจ้าพระยาตอนบน และแม่น้าป่าสัก ส่วนภาค
กลางตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยตลอด มีแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้า
ลพบุรี แม่น้าป่าสัก แม่น้าท่าจีนเป็นต้น ดังภาพ

ควบคุมคุณภาพข้อมูล (Quanlity Control: QC)
ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผู้วิจัยจะต้องทาการรันข้อมูลควบคุมคุณภาพ
ปริมาณน้าฝนจากเรดาร์ก่อนทาการเปลี่ยนค่า a และ b จากสมการ Z = aRb
เพื่อกาจัดส่วนที่ไม่ใช่ขนาดเม็ดฝนหรือสิ่งรบกวนอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ
จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

ก่อน QC

หลังQC

ภาพ: ตัวอย่างปริมาณน้าฝนจากเรดาร์ก่อนและหลัง QC

ภาพ: ตัวอย่างตารางปริมาณน้าฝนจากเรดาร์ก่อนและหลัง QC

การเปรียบเทียบการประมาณค่าประมาณน้้าฝน 5 วัน ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557,
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
Z-R Relationships

Obsevertion

Radar

𝑍 = 200𝑅1.60
a=200, b=1.6

𝑍 = 220𝑅1.50
a=220, b=1.50

ภาพ: แสดงสถานีตรวจวัดปริมาณน้าฝนอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ 238 สถานี ครอบคลุมพื้นที่
รัศมี 240 กิโลเมตร บริเวณภาคกลางของประเทศไทย

วิธีดาเนินการศึกษา

𝑍 = 233𝑅1.44
a=233, b=1.44
𝑍 = 250𝑅1.40
a=250, b=1.40

Rain gaugeTMD

Radar

Quanlity Control

Quanlity Control
Z-R Relationships
1) a=200, b=1.6
2) a=220, b=1.5
3) a=233, b=1.44
4) a=250, b=1.40
5) a=300, b=1.38
Interpolation: IDW
Matching
Comparision
Output

ภาพที่ 3: แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

𝑍 = 300𝑅1.38
a=300, b=1.38

สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
b
Z=aR

จากการศึกษาหาค่าตัวแปร a และ b ที่เหมาะสมในสมค่าความสัมพันธ์
สหรับหาค่า
ปริมาณฝนเชิงพื้น ผลการศึกษาพบว่าเมื่อแทนค่าตัวแปร a = 233 และ b = 1.44 จะให้ค่า
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในการประมาณค่าปริมาณฝนเชิงพื้นที่กับฝนที่ทาการตรวจวัดได้ดีที่สุดโดยมี
ค่าความสัมพันธ์ R2 = 0.60 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (CC) มีค่า 0.78 โดยมีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่ง
เป็นค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ดีที่สุดมากกว่าวิธีแทนค่าตัวแปร a และ b วิธีอื่นๆ ดังนั้นสมการ
1.44
𝑍 = 233𝑅
ที่มีค่าตัวแปร a = 233 และ b = 1.44 จึงเหมาะสมที่จะแทนลงในสมการหา
ความสัมพันธ์ Z-R ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณฝนบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใน
การเฝ้าระวัง ติดตาม และพยากรณ์อากาศในระยะสั้นต่อไป

