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บทคัดย่อ 

 ข้อมูลปริมาณน า้ฝนถือได้ว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นส าหรับการวิจัย หรือศึกษาเก่ียวกับลักษณะทาง
กายภาพ หรือส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับพื้นท่ีขนาดเลก็ไปจนถึงพื้นท่ีขนาดใหญ่ เพ่ือการปรับตัว หรือด ารงชีวิต
ภายใต้สภาวะภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง  แต่ข้อมูลปริมาณน า้ฝนจากสถานีตรวจวัดขาดความต่อเน่ืองท้ังเชิงพืน้ท่ี
และเชิงเวลา และปัจจุบันเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลได้พัฒนาจนสามารถตรวจวดัและติดตามการตกของฝน
ได้ ซ่ึงดาวเทียม Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) เป็นดาวเทียมหน่ึงท่ีมีหลายผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถแสดงปริมาณน า้ฝนเชิงพืน้ท่ี ท่ีเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงเหมาะส าหรับการศึกษารูปแบบการกระจายของ
ปริมาณน า้ฝนเชิงพืน้ท่ี เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัดจริงท้ังหมด ข้อมูลปริมาณน า้ฝนจากดาวเทียม 
TRMM จึงถือเป็นข้อมูลทางเลือกหน่ึงส าหรับการศึกษา หรือวิจัย  ดังน้ันการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบการกระจาย พร้อมท้ังวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน และความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน า้ฝนสะสม
รายเดือนจากดาวเทียม TRMM ผลิตภัณฑ์ 3B43 กับสถานีอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย (TMD) ระหว่างปี พ.ศ.2541-

2555 ในลุ่มน ้าโขง ชี และมูล  ซ่ึงพบว่าท้ัง 2 ชุดข้อมูลมีรูปแบบการกระจายของปริมาณน า้ฝนรายปีเฉล่ียท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยจะสูงในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ และต า่บริเวณตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของพืน้ท่ี  

และมีค่าความคลาดเคล่ือน (RMSD) 18.82 มม. และมีความสัมพันธ์อยู่ระดับดี คือ 0.616 ท่ีระดับนัยส าคัญ 
p<0.01 ดังน้ันข้อมลูฝนจากดาวเทียม TRMM จึงถือเป็นข้อมลูทางเลือกหน่ึง ส าหรับการศึกษา หรือการวิจัย ในลุ่ม
น า้โขง ชี และมลู ได้อย่างเหมาะสม 

Abstract  
Precipitation is really important and needful to be researched or studied in the physical 

geography or environment both small and large scale for adaptation or livelihood under climate 
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change. But rainfall data from gauge stations are not continuous both spatial and time. Nowadays, 

Remote sensing technology has been developed widely to measure and monitor the precipitation. The 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) satellites have provided many rainfall dataset products 

and these data have been easily and quickly accessed. Therefore, TRMM rainfall is proper data for 

spatial rainfall distribution analysis. Because all of TRMM rainfall grids data have measured from the 

satellite, so TRMM rainfall data are an alternative for applying in any studies or research. The 

purpose of this study was to comparison between distribution of TRMM product 3B43 and Thai 

Meteorological Department (TMD) Monthly rainfall, and included error and correlation between both 

TRMM and TMD rainfall during 1998-2012 in The Mekong, Chi, and Mun Basins in northeast 

of  Thailand. The result showed that both TRMM and TMD rainfall were similar distribution as high as 

in Northeast and low in central and southwest of the study area. Moreover, the RMSD of TRMM and 

TMD rainfall for all study areas  was 18.82 mm. and has strong correlation coefficient of 0.62 at 

significant of p<0.01. So TRMM rainfall can be reasonable alternative rainfall data for use in any 

study or research in Khong Chi and Mun basins. 

Keywords: TRMM Rainfall, TMD Rainfall and Mekong, Chi and Mun Basins 

บทน ำ 

ปริมาณน ้ าฝน เป็นขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นต่อมนุษย ์การเจริญเติบโตของพืช  
และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ และลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล ซ่ึงเป็น 3 ลุ่มน ้ าหลกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีความแปรปรวนของฝนทั้งเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา [7] ภายใตส้ภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง อีกทั้ง 
ปริมาณฝนท่ีตกลงมายงัพ้ืนท่ีหน่ึง ๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญั ส าหรับการประเมินปริมาณน ้ า ท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์[1] ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน จึงมกัถูก
น ามาประยกุต์ใช ้หรือเป็นปัจจยัในการศึกษา หรือวิจยั ทั้งดา้นชีวภาพ และกายภาพ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร รวมถึงภยัพิบติั เป็นตน้ เช่น การจดัท าฐานขอ้มูลพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมนัส าปะหลงั 
ออ้ย และขา้ว ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และยงัมีการสร้างระบบฐานขอ้มูลความหลากหลายของระบบนิเวศ
เชิงพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ และพ้ืนท่ีดินเค็มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่นกนั 
นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาเก่ียวการเปล่ียนแปลง หรือความแปรปรวนของฝน เช่น การประเมินการเกิดและความ
รุนแรงของความแหง้แลง้ จากปริมาณน ้ าฝน การศึกษาความแปรปรวนของปริมาณน ้ าฝนเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา [7] 
การวเิคราะห์รูปแบบของน ้ าฝนเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา [8] และการวเิคราะห์การกระจายของปริมาณน ้ าฝนเชิงพ้ืนท่ี 
ตลอดจนความสัมพัน ธ์ระหว่างปริมาณน ้ าฝนกับดัชนีสมุทรศาสตร์  และการ เ กิด อุทกภัย  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ [5] เป็นตน้ แต่ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีไดจ้ากสถานีตรวจวดัภาคพ้ืนดินจะมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของความต่อเน่ืองของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี และเชิงเวลา  จึงไดมี้วิธีการติดตาม หรือตรวจวดัฝนทางเลือกใหม่ คือ การ
ตรวจวดัโดยเทคนิคทางดาวเทียม ซ่ึงเป็นระบบการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)  

การตรวจวดัฝนดว้ยเรดาร์ (Radar) ท่ีติดตั้งบนดาวเทียม Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 
ถือเป็นคร้ังแรกท่ีมีการตรวจวดัฝนจากอวกาศ [4] และมีการสอบเทียบ (Validate) กบัสถานีตรวจวดัภาคพ้ืนดิน



 

- 222 - 

ของศูนยก์ารบินอวกาศก็อดเดิร์ด (Goddard Space Flight Center  : GSFC) องค์การบริหารการบินและอวกาศ
แห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration : NASA) หรือ นาซ่า [6]             ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี
จึงมุ่งเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม และสถานีตรวจวดัของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีไดจ้ากดาวเทียม TRMM บริเวณลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล ของประเทศไทย เพื่อ
เป็นทางเลือกของแหล่งขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน ส าหรับการน ้ าไปประยกุตใ์ช ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

เปรียบเทียบการกระจาย และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีตรวจวดัโดยตรงจาก
ดาวเทียม Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) เทียบกบัขอ้มูลท่ีตรวจวดัจากสถานีตรวจวดัของ
กรมอุตุนิยมวทิยา (TMD) ของประเทศไทย บริเวณลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล ระหวา่งปี พ.ศ. 2541 – 2555 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ทราบรูปแบบการกระจาย ความคลาดเคล่ือน  และความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณน ้ าฝนจาก
ดาวเทียม TRMM กบั ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนของกรมอุตุนิยมวทิยา 

มีความเช่ือมัน่ในขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM ส าหรับการประยกุตใ์ชใ้นลุ่มน ้ าโขง ชี และ
มูล ของประเทศไทย 

พืน้ทีศึ่กษำ 

ลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล เป็นลุ่มน ้ าหลักของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ซ่ึงมีเน้ือท่ี
โดยประมาณ 46,700 48,300 และ 71,200 ตารางกิโลเมตร ตามล าดบั ตั้งอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 14 องศา ถึง 18 
องศา 30 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดท่ี 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 105 องศา 40 ลิปดาตะวนัออก มีลกัษณะภูมิประเทศ
โดยรวมทั้ง 3 ลุ่มน ้ า เป็นแบบลูกคล่ืนลอนลาดจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และมี
เทือกเพชรบูรณ์ (ตะวนัออก) และดงพญาเยน็ ท่ีวางตวัในแนวเหนือ - ใต ้อยูบ่ริเวณขอบทางทิศตะวนัตก ท่ีแบ่งกั้น
ทั้ง 3 ลุ่มน ้ าจากลุ่มน ้ าป่าสกั มีเทือกเขาพนมดงรักท่ีทอดยาวในแนวตะวนัออก - ตก อยูบ่ริเวณขอบทางดา้นทิศใต ้
ท่ีกั้นลุ่มน ้ ามูลจากลุ่มน ้ าปราจีนบุรี ลุ่มน ้ าโตนเลสาบ และราชอาณาจกัรกมัพูชา และมีแม่น ้ าโขงท่ีเป็นพรมแดน
ระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางขอบทิศเหนือและตะวนัออกของลุ่มน ้ าโขง 
นอกจากนั้นยงัมีเทือกเขาภูพานท่ีวางตวัในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีเป็นแนวแบ่งกัน่ระหวา่ง
ลุ่มน ้ าโขง และลุ่มน ้ าชี [6] ดงัภาพท่ี 1 

ข้อมูล  

ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร/ชัว่โมง) จากดาวเทียม TRMM [3] ผลิตภณัฑ ์3B43 Version 7 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลราสเตอร์ท่ีมีความแยกชดัเชิงพ้ืนท่ีขนาด 0.25 × 0.25 องศา โดยดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของศูนย์
ขอ้มูลวิทยาศาสตร์โลกก็อดเดิร์ด และบริการสารสนเทศ (Goddard Earth Sciences, Data and Information 
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Services Center : GES DISC) ของนาซ่า (http://mirador.gsfc.nasa.gov/) ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบโลกตามแนวเส้น
ศูนยสู์ตร และอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี -50 องศาใต ้ถึง 50 องศาเหนือ ระหวา่ง พ.ศ.2541–2555  

 

 
 

รูปที ่1 ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล 

ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายวนัจากสถานีตรวจวดัภาคพ้ืนดิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บในแฟ้มขอ้มูล Excel 

พร้อมทั้ งพิกัด x  และ  y ซ่ึงรวมรวมจากกรมอุตุนิยมวิยา  ของประเทศไทย ครอบคลุมลุ่มน ้ าในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่งปี พ.ศ.2541 – 2555 รวมทั้งส้ิน 298 สถานี ดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที ่2 ต  าแหน่งสถานีตรวจวดัฝนของกรมอุตนิุยมวทิยา 

วธีิกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปด้วย  3 ขั้นตอนหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วย 1)  การปรับแก้ขอ้มูลจาก
ดาวเทียม 2) การสร้างฐานขอ้มูล และ 3) การตรวจสอบ  และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

http://mirador.gsfc.nasa.gov/)%20ครอบคลุม


 

- 224 - 

กำรปรับแก้ข้อมูลจำกดำวเทียม 

ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM ท่ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีประเภท
ราสเตอร์ท่ียงัไม่มีระบบพิกัด และวางตัวสลับแกน ดังนั้นจึงท าการหมุนสลับแกนใหม่ จากแนวตั้ งให้เป็น
แนวนอนตามแนวเสน้ศูนยสู์ตร แลว้ท าการก าหนดขอบเขต (Extent) ใหก้บัภาพ  ให้มีถูกตอ้งตามระบบพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ โดยก าหนดครอบคลุมละติจูดท่ี 50 องศาใต ้ถึง 50 องศาเหนือ และ 180 องศาตะวนัตก ถึง 180 องศา
ตะวนัออก [1] ดว้ยโปรแกรม PCI Geomatica 9.1 

กำรสร้ำงฐำนข้อมูล 

สร้างฐานขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายเดือน และรายปี จากขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายวนั ระหวา่งปี พ.ศ.2541 – 

2555 ของกรมอุตุนิยมวทิยา  จ านวน 298 สถานี พร้อมทั้งตรวจสอบความผิดปกติของขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนใน   แต่
ละปี โดยใชเ้คร่ืองมือ Geostatistics Analyze ซ่ึงแต่ละปีจะมีจ านวนสถานีแตกต่างกนั ตามความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลในปีนั้น ๆ และจดัท าแผนท่ีปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปีเชิงพ้ืนท่ี โดยการประมาณค่าดว้ยวิธีคริกิง ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.3 

ค านวณปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM สะสมรายเดือน และรายปี จากขอ้มูลอตัราส่วนปริมาณ
น ้ าฝนต่อชัว่โมงท่ีผ่านการปรับแกแ้ลว้ พร้อมทั้งสร้างแผนท่ีปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปี ระหว่างปี พ.ศ.2541 – 

2555 จากขอ้มูลน ้ าฝนรายเดือน  

กำรตรวจสอบและวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปริมำณน ำ้ฝนจำก TRMM และ TMD 

ท าการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายของปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปีเชิงพ้ืนท่ี ระหวา่ง
ข้อมูลท่ีตรวจวัดจากดาวเทียม TRMM และตรวจวดัโดยกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้ งเปรียบเทียบความ
คลาดเคล่ือน จากค่าความเอนเอียงเฉล่ีย (Bias) ค่าความเอนเอียงท่ีแทจ้ริงเฉล่ีย (Mean Absolute Deviation: 

MAD) ค่ารากท่ีสองของความแตกต่างก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Difference: RMSD)   ณ ต าแหน่ง
สถานีตรวจวดัของกรมอุตุนิยมวทิยา ดงัสมการ1, 2 และ 3 (ดดัแปลงจาก  [2] ) 

𝐵𝑖𝑎𝑠  
1

𝑛
∑  𝑥𝑖  𝑇𝑀𝐷𝑖 𝑖  

 
𝑀𝐴𝐷  

1

𝑛
∑ |𝑥𝑖  𝑇𝑀𝐷𝑖|𝑖  

 

𝑅𝑀𝑆𝐷  √
1

𝑛
∑  𝑥𝑖  𝑇𝑀𝐷𝑖 

2
𝑖  

ขณะท่ี n คือจ านวนของตวัอยา่ง, i = 1,…,n, x คือ ปริมาณน ้ าฝนสะสมรายเดือนจากดาวเทียม TRMM, 

TMD คือ ปริมาณน ้ าฝนสะสมรายเดือนของกรมอุตุนิยมวทิยา  

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างปริมาณน ้ าฝนรายปี จากดาวเทียม TRMM กบัปริมาณ
น ้ าฝนของกรมอุตุนิยมวทิยา แบบรวมทุกลุ่มน ้ า และแยกแต่ละลุ่มน ้ า  

(1) 

(2) 

(3) 
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1 คือ ลุ่มน ้าโขง 
2 คือ ลุ่มน ้าชี 
3 คือลุ่มน ้ามูล 

รูปแบบปริมำณน ำ้ฝนบริเวณลุ่มน ำ้โขง ชี และมูล 

จากการศึกษาพบวา่ ทั้งขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM และของกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละปี
มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน  โดยมีฝนตกมากบริเวณลุ่มน ้ าโขงเ กือบทั้ งหมด และตกชุกมากบริเวณทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของลุ่มน ้ าโขง และบริเวณทิศตะวนัออกของลุ่มน ้ ามูล ขณะท่ีตกปานกลางในบริเวณ
ตอนกลางของ ลุ่มน ้ า ชีและลุ่มน ้ า มูล  และจะตกน้อยบริ เวณทางทิศตะวันตกของทุก ลุ่มน ้ าของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดังนั้นลุ่มน ้ าโขงจึงมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียสูงกว่าทุกลุ่มน ้ า ประมาณ 1,932 มม. ส าหรับ
ดาวเทียม TRMM และประมาณ 1,714 มม.  ส าหรับกรมอุตุนิยมวทิยา ส่วนลุ่มน ้ าชีและมูลมีค่าปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย
ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั ดงัรูปท่ี 3 

 

รูปที ่3 เปรียบเทียบการกระจายปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปีระหวา่งปี พ.ศ.2541-2555 ของดาวเทียม TRMM และ 
กรมอุตุนิยมวทิยา (หน่วย : มิลลิเมตร) 
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ปริ
มา
ณน

 ้าฝ
น 

นอกจากนั้นยงัพบวา่ฤดูแลง้หรือฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์) จะมีปริมาณน ้ าฝนท่ีต ่า โดยต ่าท่ีสุด
ในเดือนธนัวาคม ประมาณ 2-4 มม. และจะเพ่ิมสูงข้ึนในฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจาก
พายฤุดูร้อน โดยขอ้มูลฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีปริมาณน ้ าฝนสูงท่ีสุดในช่วงแรกของเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย
ประมาณ 193 มม. และจะลดต ่าลงเลก็นอ้ยในเดือนมิถุนายน เหลือประมาณ 190 มม. และจะเพ่ิมข้ึนสูงสูดอีกคร้ัง
ในเดือนสิงหาคม  ซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) ประมาณ 280 มม. ขณะท่ีขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจาก
ดาวเทียม TRMM จะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนในเดือนมิถุนายนยงัคงสูงกวา่เดือนพฤษภาคม 
ประมาณ 220 และ 225 มม. ตามล าดบั และจะสูงท่ีสุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 294 มม. หลงัจากนั้นฝนก็จะ
ลดลงเร่ือย ๆ ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที ่4 กราฟแสดงปริมาณน ้ าฝนสะสมรายเดือนเฉล่ียระหวา่งปี พ.ศ.2541-2555 ของดาวเทียม TRMM และกรม

อุตุนิยมวทิยา (หน่วย : มิลลิเมตร) 

กำรตรวจสอบควำมคลำดเคลือ่น 

จากการศึกษาความคลาดเคล่ือนของปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM กบักรมอุตุนิยมวิทยา โดยหาก
ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นบวก หมายความวา่ ปริมาณน ้ าฝนของดาวเทียม TRMM มากกวา่ กรมอุตุนิยมวิทยา และ 
หากเป็นลบ หมายความว่า ปริมาณน ้ าฝนของดาวเทียม TRMM น้อยกว่ากรมอุตุนิยมวิทยา  ทั้งน้ีพบวา่ ขอ้มูล
ปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM มีค่าความเอนเอียง (Bias)  จากสถานีตรวจวดัของกรมอุตุนิยมวิทยา ของลุ่ม
น ้ าทั้งหมดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ 13.30 มม. และในลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล คือ 13.28, 13.34  และ 13.29 

มม. ตามล าดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ลุ่มน ้ าชีมีค่า Bias สูงท่ีสุด  

 เดือนท่ีมีค่า Bias ของปริมาณน ้ าฝนนอ้ยท่ีสุด คือ เดือนกนัยายน ในลุ่มน ้ าทั้งหมด  และในลุ่มน ้ าโขง ชี 
และมูล  โดยมีค่า Bias -0.25, -0.83, -0.42  และ -0.26 มม. ตามล าดบั ซ่ึงแสดงวา่มีความคลาดเคล่ือนน้อย ส่วน
เดือนท่ีมีค่า Bias สูงท่ีสุดคือ เดือนกรกฎาคม ในลุ่มน ้ าทั้งหมด  และในลุ่มน ้ าโขง ชี และมูล  โดยมีค่า Bias 41.42, 

41.84, 41.72  และ 41.45 มม. ตามล าดบั ซ่ึงแสดงวา่มีความคลาดเคล่ือนสูง และยงัสังเกตเห็นอีกวา่ระหวา่งเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม จะมีค่า Bias สูงกว่าทุกเดือน เน่ืองจากอยูใ่นช่วงฤดูฝน ดงัรูปท่ี 4 ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างหรือคลาดเคล่ือนอยา่งชดัเจน 
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 เม่ือเปรียบเทียบวิธีตรวจสอบความคลาดเคล่ือน ระหว่างความเอนเอียงเฉล่ีย (Bias) ความเอนเอียงท่ี
แท้จริงเฉล่ีย (MAD)  และ ค่ารากท่ีสองของความแตกต่างก าลังสองเฉล่ีย  (RMSD)  กลับพบว่ามีค่าความ  
คลาดเคล่ือนท่ีแตกต่างกนั โดยลุ่มน ้ าชีมีความคลาดเคล่ือนสูงท่ีสุดในวิธีตรวจสอบแบบ Bias และ RMSD 

ในขณะท่ีลุ่มน ้ ามูลมีความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุดในวธีิตรวจสอบแบบ MAD และ RMSD ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 
1 และหากพิจารณาความคาดเคล่ือนในแต่ละฤดูก็พบวา่ ฤดูฝนจะมีความคลาดเคล่ือนสูงท่ีสุด รองลงมาคือฤดูร้อน 
และนอ้ยท่ีสุดคือฤดูหนาว โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน RMSD คือ 25.37,18.13 และ 3.46 มิลลิเมตร ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 1  ค่าความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM กับ สถานีตรวจวดัของกรม
อุตุนิยมวทิยา (หน่วย : มิลลิเมตร) 

วิธีตรวจสอบ ทุกลุ่มน ้า ลุ่มน ้ำโขง ลุ่มน ้ำชี ลุ่มน ้ำมูล 

Bias 13.30 13.28 13.34 13.30 

MAD 13.34 13.414 13.413 13.33 

RMSD 18.82 18.918 18.919 18.83 

กำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปริมำณน ำ้ฝนจำกดำวเทยีม TRMM และ TMD 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าปริมาณน ้ าฝนสะสมรายเดือนระหวา่งปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM กบักรม
อุตุนิยมวทิยา พบวา่มีความใกลเ้คียงกนัมาก โดยมีรูปแบบค่าปริมาณน ้ าฝนท่ีสุดคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนจาก
เดือนท่ีมีปริมาณน ้ าฝนสูงท่ีสุดในรอบ 15 ปี ทั้ง 2 ชุดขอ้มูล คือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 และรองลงมาคือ พ.ศ.
2554 ในทั้ง 2 ชุดขอ้มูลเช่นกนั นอกจากนั้นยงัพบวา่ช่วงปลายฤดูร้อน ถึงกลางฤดูฝน เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 
ปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM ส่วนมากค่อนขา้งจะอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงกว่าปริมาณน ้ าฝนจากสถานีตรวจวดั
ของกรมอุตุนิยมวทิยา ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที ่5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายเดือนจากดาวเทียม TRMM กบั กรม

อุตุนิยมวทิยา ระหวา่งปี พ.ศ.2541-2555 (หน่วย : มิลลิเมตร) 
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จากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนจากดาวเทียม TRMM และกรม
อุตุนิยมวิทยาแบบรวมทุกลุ่มน ้ า พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัสูงถึง 0.616 ท่ีระดบันัยส าคญั p<0.01 ขณะท่ีภายใน
เฉพาะลุ่มน ้ าโขง ชี และมูลมีความสัมพนัธ์ 0.606, 0.436 และ 0.81 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญั p<0.01 เช่นกนั 
ดงัรูปท่ี 6 ซ่ึงหมายความว่าขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนของดาวเทียม TRMM ในลุ่มน ้ ามูล มีความสัมพนัธ์ หรือ มีค่า
ใกล้เคียงกับข้อมูลปริมาณน ้ าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยามากท่ีสุด รองลงมาคือลุ่มน ้ าโขง ส่วนลุ่มน ้ าชีมี
ความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการตรวจสอบความคลาดเคล่ือน  

  

  
รูปที ่6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปีจากดาวเทียม TRMM และกรมอุตุนิยมวทิยา  ระหวา่งปี 

พ.ศ.2541-2555 แบบรวมทุกลุ่มน ้ า (ก) ลุ่มน ้ าโขง (ข) ลุ่มน ้ าชี (ค) และลุ่มน ้ ามูล (ง)         
 (หน่วย : มิลลิเมตร,  ̂  𝑇𝑅𝑀𝑀 และ 𝑥  𝑇𝑀𝐷) 

สรุป 

ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนของดาวเทียม TRMM ผลิตภณัฑ ์3B43 เวอร์ชัน่ 7 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเรดาร์ตรวจวดั
ฝนบนดาวเทียม TRMM ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนนอ้ย หรือมีความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีดีกบัขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนของ
กรมอุตุนิยมวทิยาของประเทศไทย เน่ืองจากขอ้มูลฝนของดาวเทียม TRMM และกรมอุตุนิยมวิทยา ในบริเวณลุ่ม
น ้ า โขง  ชี  และมูล  มี รูปแบบการกระจาย ท่ีคล้ายคลึง กัน  โดยมีป ริมาณน ้ าฝนมากบริ เวณทาง ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และลดนอ้ยลงมาทางทิศตะวนัตกเฉลียงใตข้องพ้ืนท่ีศึกษา [5,7] ทั้งน้ีขอ้มูลฝนของดาวเทียม 

TRMM มีค่าความคลาดเคล่ือน (RMSD) จากกรมอุตุนิยมวทิยา 18.82 มม. ส าหรับในลุ่มน ้ าโขง ชี และมูลจะมีค่า

r = 0.616 r = 0.606 

r = 0.436 r = 0.81 

 ̂  980 4  0 555 𝑥   ̂  885 054  0 494 𝑥  

 ̂  1036 068  0 357 𝑥   ̂  1135 205  0 204 𝑥  
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ความคลาดเคล่ือน คือ 18.82,  18.919  และ 18.83 มม. ตามล าดับ  นอกจากนั้นยงัพบว่าในฤดูฝนจะมีความ
คลาดเคล่ือนสูงสุด รองลงมาคือฤดูร้อน และนอ้ยท่ีสุดคือฤดูหนาว คือ 25.37,18.13 และ 3.46 มม. ตามล าดบั และ
ยงัพบวา่มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดี คือ 0.616 ท่ีระดบันยัส าคญั p<0.01 ซ่ึง ลุ่มน ้ ามูลมีค่าความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด
คือ 0.81 รองลงมาเป็นลุ่มน ้ าโขง คือ 0.606  และลุ่มน ้ าชี คือ 0.436 ตามล าดับท่ีระดบันัยส าคญั p<0.01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการตรวจสอบความคลาดเคล่ือน แต่ก็มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีความ
ละเอียด 0.25 องศา ซ่ึงเหมาะส าหรับการศึกษาในระดบัประเทศ หรือภูมิภาค จึงตอ้งยอมรับในขอ้จ ากดัน้ี แต่เม่ือ
พิจารณาถึงความเท่ียงตรงของขอ้มูลก็ถือว่าขอ้มูลฝนของดาวเทียม TRMM มีความคลาดเคล่ือนน้อย และมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีดีกบัขอ้มูลของกรมอุตุนิยมวทิยา และเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีความต่อเน่ืองท่ีตรวจวดัจาก
ดาวเทียม ดงันั้นขอ้มูลฝนของดาวเทียม TRMM จึงถือเป็นขอ้มูลทางเลือกหน่ึง ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว 
และเป็นมาตรฐาน จึงถือวา่ขอ้มูลฝนจากดาวเทียม TRMM เหมาะส าหรับการศึกษา วิจยั หรือการประยกุตใ์ชใ้น
ลุ่มน ้ าโขง ชี และมูลในระดบัหน่ึง  
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