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บทคัดย่อ
ข้ อมูลปริ มาณนา้ ฝนถือได้ ว่ามีความสาคัญ และจาเป็ นสาหรั บการวิจัย หรื อศึ กษาเกี่ ยวกับลักษณะทาง
กายภาพ หรื อสิ่ งแวดล้ อมทั้ งในระดับพื ้นที่ ขนาดเล็กไปจนถึงพื ้นที่ ขนาดใหญ่ เพื่ อการปรั บตัว หรื อดารงชี วิต
ภายใต้ สภาวะภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลง แต่ ข้อมูลปริ มาณนา้ ฝนจากสถานี ตรวจวัดขาดความต่ อเนื่ องทั้ งเชิ งพืน้ ที่
และเชิ งเวลา และปั จจุบันเทคโนโลยีการรั บรู้ จากระยะไกลได้ พัฒนาจนสามารถตรวจวัดและติดตามการตกของฝน
ได้ ซึ่ งดาวเที ยม Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) เป็ นดาวเที ยมหนึ่ งที่ มีหลายผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถแสดงปริ มาณนา้ ฝนเชิ งพืน้ ที่ ที่ เข้ าถึงง่ ายและรวดเร็ ว ซึ่ งเหมาะสาหรั บการศึ กษารู ปแบบการกระจายของ
ปริ มาณนา้ ฝนเชิ งพื น้ ที่ เนื่ องจากเป็ นข้ อมูลที่ ได้ จากการตรวจวัดจริ งทั้ งหมด ข้ อมูลปริ มาณนา้ ฝนจากดาวเที ยม
TRMM จึ ง ถื อ เป็ นข้ อมูลทางเลื อ กหนึ่ ง สาหรั บการศึ ก ษา หรื อ วิ จั ย ดั ง นั้ น การศึ กษาครั้ ง นี ้จึ งมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
เปรี ยบเที ยบการกระจาย พร้ อมทั้งวิเคราะห์ ความคลาดเคลื่อน และความสั มพันธ์ ของข้ อมูลปริ มาณนา้ ฝนสะสม
รายเดือนจากดาวเที ยม TRMM ผลิตภัณฑ์ 3B43 กับสถานี อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย (TMD) ระหว่ างปี พ.ศ.25412555 ในลุ่มน ้า โขง ชี และมูล ซึ่ ง พบว่ า ทั้ ง 2 ชุ ด ข้ อ มูลมี รู ปแบบการกระจายของปริ มาณนา้ ฝนรายปี เฉลี่ ย ที่
คล้ ายคลึงกัน โดยจะสู งในบริ เวณตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และตา่ บริ เวณตอนกลางและตะวันตกเฉี ยงใต้ ของพืน้ ที่
และมีค่าความคลาดเคลื่อน (RMSD) 18.82 มม. และมีความสั มพันธ์ อยู่ระดับดี คื อ 0.616 ที่ ระดับนัยสาคัญ
p<0.01 ดังนั้นข้ อมูลฝนจากดาวเที ยม TRMM จึ งถือเป็ นข้ อมูลทางเลือกหนึ่ ง สาหรั บการศึ กษา หรื อการวิจัย ในลุ่ม
นา้ โขง ชี และมูล ได้ อย่ างเหมาะสม
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

บทนำ
ปริ มาณน้ าฝน เป็ นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีความสาคัญ และจาเป็ นต่อมนุษย์ การเจริ ญเติบโตของพืช
และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ และลุ่มน้ าโขง ชี และมูล ซึ่ งเป็ น 3 ลุ่มน้ าหลักในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
เป็ นพื้นที่หนึ่งที่มีความแปรปรวนของฝนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลา [7] ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
ปริ มาณฝนที่ตกลงมายังพื้นที่หนึ่ ง ๆ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญ สาหรับการประเมินปริ มาณน้ า ที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ [1] ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน จึ งมักถูก
นามาประยุกต์ใช้ หรื อเป็ นปั จจัยในการศึกษา หรื อวิจยั ทั้งด้านชีวภาพ และกายภาพ โดยเฉพาะที่ เกี่ยวทรัพยากร
สิ่ งแวดล้อม การเกษตร รวมถึงภัยพิบตั ิ เป็ นต้น เช่น การจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เหมาะสมสาหรับปลูกมันสาปะหลัง
อ้อย และข้าว ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และยังมีการสร้างระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของระบบนิ เวศ
เชิงพื้นที่ พื้นที่ อ่อนไหวต่อสิ่ งแวดล้อม พื้นที่เสี่ ยงภัยแล้ง และพื้นที่ ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เช่นกัน
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเกี่ยวการเปลี่ยนแปลง หรื อความแปรปรวนของฝน เช่น การประเมินการเกิดและความ
รุ นแรงของความแห้งแล้ง จากปริ มาณน้ าฝน การศึกษาความแปรปรวนของปริ มาณน้ าฝนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา [7]
การวิเคราะห์รูปแบบของน้ าฝนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา [8] และการวิเคราะห์การกระจายของปริ มาณน้ าฝนเชิงพื้นที่
ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณน้ าฝนกั บ ดั ช นี สมุ ท รศาสตร์ และการเกิ ด อุ ท กภั ย ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ [5] เป็ นต้น แต่ขอ้ มูลปริ มาณน้ าฝนที่ได้จากสถานี ตรวจวัดภาคพื้นดินจะมีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ของความต่อเนื่องของข้อมูลเชิงพื้นที่ และเชิงเวลา จึงได้มีวิธีการติดตาม หรื อตรวจวัดฝนทางเลือกใหม่ คือ การ
ตรวจวัดโดยเทคนิคทางดาวเทียม ซึ่งเป็ นระบบการรับรู ้จากระยะไกล (Remote Sensing)
การตรวจวัดฝนด้วยเรดาร์ (Radar) ที่ติดตั้งบนดาวเทียม Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
ถือเป็ นครั้งแรกที่มีการตรวจวัดฝนจากอวกาศ [4] และมีการสอบเทียบ (Validate) กับสถานี ตรวจวัดภาคพื้นดิ น
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ของศูนย์การบิ นอวกาศก็อดเดิ ร์ด (Goddard Space Flight Center : GSFC) องค์การบริ หารการบิ นและอวกาศ
แห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration : NASA) หรื อ นาซ่า [6]
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
จึ งมุ่งเปรี ยบเที ยบข้อมูลปริ มาณน้ าฝนจากดาวเที ยม และสถานี ตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อสร้ างความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลปริ มาณน้ าฝนที่ได้จากดาวเทียม TRMM บริ เวณลุ่มน้ าโขง ชี และมูล ของประเทศไทย เพื่อ
เป็ นทางเลือกของแหล่งข้อมูลปริ มาณน้ าฝน สาหรับการน้ าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
เปรี ยบเที ยบการกระจาย และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปริ มาณน้ าฝนที่ ตรวจวัดโดยตรงจาก
ดาวเทียม Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) เที ยบกับข้อมูลที่ ตรวจวัดจากสถานี ตรวจวัดของ
กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) ของประเทศไทย บริ เวณลุ่มน้ าโขง ชี และมูล ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2555

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ทราบรู ป แบบการกระจาย ความคลาดเคลื่ อ น และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างข้อ มู ล ปริ ม าณน้ า ฝนจาก
ดาวเทียม TRMM กับ ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา
มีความเชื่อมัน่ ในข้อมูลปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียม TRMM สาหรับการประยุกต์ใช้ในลุ่มน้ าโขง ชี และ
มูล ของประเทศไทย

พืน้ ทีศ่ ึกษำ
ลุ่ ม น้ า โขง ชี และมู ล เป็ นลุ่ ม น้ าหลัก ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ซึ่ งมี เ นื้ อ ที่
โดยประมาณ 46,700 48,300 และ 71,200 ตารางกิ โลเมตร ตามลาดับ ตั้งอยูร่ ะหว่างละติจูดที่ 14 องศา ถึง 18
องศา 30 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 105 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลกั ษณะภูมิประเทศ
โดยรวมทั้ง 3 ลุ่มน้ า เป็ นแบบลูกคลื่นลอนลาดจากทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อไปสู่ ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ และมี
เทือกเพชรบูรณ์ (ตะวันออก) และดงพญาเย็น ที่วางตัวในแนวเหนือ - ใต้ อยูบ่ ริ เวณขอบทางทิศตะวันตก ที่แบ่งกั้น
ทั้ง 3 ลุ่มน้ าจากลุ่มน้ าป่ าสัก มีเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวในแนวตะวันออก - ตก อยูบ่ ริ เวณขอบทางด้านทิศใต้
ที่ก้ นั ลุ่มน้ ามูลจากลุ่มน้ าปราจีนบุรี ลุ่มน้ าโตนเลสาบ และราชอาณาจักรกัมพูชา และมีแม่น้ าโขงที่เป็ นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางขอบทิศเหนื อและตะวันออกของลุ่มน้ าโขง
นอกจากนั้นยังมีเทือกเขาภูพานที่วางตัวในแนวตะวันตกเฉี ยงเหนือ-ตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่เป็ นแนวแบ่งกัน่ ระหว่าง
ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าชี [6] ดังภาพที่ 1

ข้ อมูล
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร/ชัว่ โมง) จากดาวเทียม TRMM [3] ผลิตภัณฑ์ 3B43 Version 7
ซึ่ งเป็ นข้อมูลราสเตอร์ ที่มีความแยกชัดเชิงพื้นที่ขนาด 0.25 × 0.25 องศา โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์
ข้อมูลวิทยาศาสตร์ โลกก็อดเดิ ร์ด และบริ การสารสนเทศ (Goddard Earth Sciences, Data and Information
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Services Center : GES DISC) ของนาซ่า (http://mirador.gsfc.nasa.gov/) ครอบคลุมพื้นที่รอบโลกตามแนวเส้น
ศูนย์สูตร และอยูร่ ะหว่างละติจูดที่ -50 องศาใต้ ถึง 50 องศาเหนือ ระหว่าง พ.ศ.2541–2555

รู ปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของลุม่ น้ าโขง ชี และมูล
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายวันจากสถานี ตรวจวัดภาคพื้นดิ น ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ จดั เก็บในแฟ้ มข้อมูล Excel
พร้ อ มทั้ง พิ กัด x และ y ซึ่ งรวมรวมจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ย า ของประเทศไทย ครอบคลุ ม ลุ่ ม น้ าในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ.2541 – 2555 รวมทั้งสิ้น 298 สถานี ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดฝนของกรมอุตนุ ิยมวิทยา

วิธีกำรศึกษำ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ซึ่ งประกอบไปด้วย 1) การปรั บแก้ขอ้ มู ลจาก
ดาวเทียม 2) การสร้างฐานข้อมูล และ 3) การตรวจสอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่ งมีรายละเอียดของขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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กำรปรับแก้ ข้อมูลจำกดำวเทียม
ข้อมูล ปริ มาณน้ า ฝนจากดาวเที ย ม TRMM ที่ ดาวน์โหลดจากเว็บ ไซต์ เป็ นข้อมูล เชิ งพื้ นที่ ประเภท
ราสเตอร์ ที่ ยงั ไม่ มีร ะบบพิ กัด และวางตัว สลับ แกน ดัง นั้น จึ ง ทาการหมุ น สลับ แกนใหม่ จากแนวตั้งให้เ ป็ น
แนวนอนตามแนวเส้นศูนย์สูตร แล้วทาการกาหนดขอบเขต (Extent) ให้กบั ภาพ ให้มีถูกต้องตามระบบพิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยกาหนดครอบคลุมละติจูดที่ 50 องศาใต้ ถึง 50 องศาเหนื อ และ 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศา
ตะวันออก [1] ด้วยโปรแกรม PCI Geomatica 9.1

กำรสร้ ำงฐำนข้ อมูล
สร้างฐานข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายเดือน และรายปี จากข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายวัน ระหว่างปี พ.ศ.2541 –
2555 ของกรมอุตุนิยมวิทยา จานวน 298 สถานี พร้อมทั้งตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลปริ มาณน้ าฝนใน แต่
ละปี โดยใช้เครื่ องมือ Geostatistics Analyze ซึ่ งแต่ละปี จะมีจานวนสถานี แตกต่างกัน ตามความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในปี นั้น ๆ และจัดทาแผนที่ปริ มาณน้ าฝนสะสมรายปี เชิงพื้นที่ โดยการประมาณค่าด้วยวิธีคริ กิง ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.3
คานวณปริ มาณน้ าฝนจากดาวเที ยม TRMM สะสมรายเดื อน และรายปี จากข้อมูลอัตราส่ วนปริ มาณ
น้ าฝนต่อชัว่ โมงที่ ผ่านการปรับแก้แล้ว พร้อมทั้งสร้างแผนที่ ปริ มาณน้ าฝนสะสมรายปี ระหว่างปี พ.ศ.2541 –
2555 จากข้อมูลน้ าฝนรายเดือน

กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงปริมำณนำ้ ฝนจำก TRMM และ TMD
ทาการตรวจสอบโดยเปรี ยบเทียบรู ปแบบการกระจายของปริ มาณน้ าฝนสะสมรายปี เชิงพื้นที่ ระหว่าง
ข้อ มู ล ที่ ต รวจวัด จากดาวเที ย ม TRMM และตรวจวัด โดยกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา พร้ อ มทั้ง เปรี ยบเที ย บความ
คลาดเคลื่อน จากค่าความเอนเอียงเฉลี่ย (Bias) ค่าความเอนเอียงที่ แท้จริ งเฉลี่ย (Mean Absolute Deviation:
MAD) ค่ารากที่ สองของความแตกต่างกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Difference: RMSD) ณ ตาแหน่ ง
สถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังสมการ1, 2 และ 3 (ดัดแปลงจาก [2] )
𝐵𝑖𝑎𝑠
𝑀𝐴𝐷
𝑅𝑀𝑆𝐷

1
𝑛

∑𝑖 𝑥𝑖

𝑇𝑀𝐷𝑖

(1)

∑𝑖 |𝑥𝑖

𝑇𝑀𝐷𝑖 |

(2)

1
𝑛

1

√𝑛 ∑𝑖 𝑥𝑖

𝑇𝑀𝐷𝑖

2

(3)

ขณะที่ n คือจานวนของตัวอย่าง, i = 1,…,n, x คือ ปริ มาณน้ าฝนสะสมรายเดือนจากดาวเทียม TRMM,
TMD คือ ปริ มาณน้ าฝนสะสมรายเดือนของกรมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน ระหว่างปริ มาณน้ าฝนรายปี จากดาวเที ยม TRMM กับปริ มาณ
น้ าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา แบบรวมทุกลุ่มน้ า และแยกแต่ละลุ่มน้ า

- 224 -

รู ปแบบปริมำณนำ้ ฝนบริ เวณลุ่มนำ้ โขง ชี และมูล
จากการศึกษาพบว่า ทั้งข้อมูลปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียม TRMM และของกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละปี
มี รู ปแบบที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดยมี ฝ นตกมากบริ เวณลุ่ ม น้ าโขงเกื อ บทั้ งหมด และตกชุ ก มากบริ เวณทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของลุ่ม น้ าโขง และบริ เ วณทิ ศ ตะวันออกของลุ่ ม น้ า มู ล ขณะที่ ตกปานกลางในบริ เ วณ
ตอนกลางของลุ่ ม น้ าชี แ ละลุ่ ม น้ ามู ล และจะตกน้ อ ยบริ เวณทางทิ ศ ตะวัน ตกของทุ ก ลุ่ ม น้ าของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดังนั้นลุ่มน้ าโขงจึ งมีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ยสู งกว่าทุ กลุ่มน้ า ประมาณ 1,932 มม. สาหรั บ
ดาวเทียม TRMM และประมาณ 1,714 มม. สาหรับกรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนลุ่มน้ าชีและมูลมีค่าปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ดังรู ปที่ 3
2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

1

TMD

2
3

TRMM

TMD

TRMM

TMD

TRMM

1 คือ ลุ่มน้ าโขง
2 คือ ลุ่มน้ าชี
3 คือลุ่มน้ ามูล

รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบการกระจายปริ มาณน้ าฝนสะสมรายปี ระหว่างปี พ.ศ.2541-2555 ของดาวเทียม TRMM และ
กรมอุตุนิยมวิทยา (หน่วย : มิลลิเมตร)

- 225 -

นอกจากนั้นยังพบว่าฤดูแล้งหรื อฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) จะมีปริ มาณน้ าฝนที่ต่า โดยต่าที่สุด
ในเดือนธันวาคม ประมาณ 2-4 มม. และจะเพิ่มสู งขึ้นในฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) เนื่ องจากได้รับอิทธิ พลจาก
พายุฤดูร้อน โดยข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีปริ มาณน้ าฝนสู งที่สุดในช่วงแรกของเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย
ประมาณ 193 มม. และจะลดต่าลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน เหลือประมาณ 190 มม. และจะเพิ่มขึ้นสู งสู ดอีกครั้ง
ในเดื อนสิ งหาคม ซึ่ งอยู่ในช่ วงฤดู ฝ น ( มิ ถุน ายน -ตุลาคม ) ประมาณ 280 มม. ขณะที่ ขอ้ มูล ปริ ม าณน้ าฝนจาก
ดาวเทียม TRMM จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากปริ มาณน้ าฝนในเดือนมิถุนายนยังคงสู งกว่าเดือนพฤษภาคม
ประมาณ 220 และ 225 มม. ตามลาดับ และจะสู งที่สุดในเดือนสิ งหาคม ประมาณ 294 มม. หลังจากนั้นฝนก็จะ
ลดลงเรื่ อย ๆ ดังรู ปที่ 4
350.00
300.00
ปริ มาณน้ าฝน
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0.00
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ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ษ.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

เดือน

รู ปที่ 4 กราฟแสดงปริ มาณน้ าฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2541-2555 ของดาวเทียม TRMM และกรม
อุตุนิยมวิทยา (หน่วย : มิลลิเมตร)

กำรตรวจสอบควำมคลำดเคลือ่ น
จากการศึกษาความคลาดเคลื่อนของปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียม TRMM กับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยหาก
ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นบวก หมายความว่า ปริ มาณน้ าฝนของดาวเทียม TRMM มากกว่า กรมอุตุนิยมวิทยา และ
หากเป็ นลบ หมายความว่า ปริ มาณน้ าฝนของดาวเที ยม TRMM น้อยกว่ากรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ พบว่า ข้อมูล
ปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียม TRMM มีค่าความเอนเอียง (Bias) จากสถานี ตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา ของลุ่ม
น้ าทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คือ 13.30 มม. และในลุ่มน้ าโขง ชี และมูล คือ 13.28, 13.34 และ 13.29
มม. ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลุ่มน้ าชีมีค่า Bias สูงที่สุด
เดือนที่มีค่า Bias ของปริ มาณน้ าฝนน้อยที่สุด คือ เดือนกันยายน ในลุ่มน้ าทั้งหมด และในลุ่มน้ าโขง ชี
และมูล โดยมีค่า Bias -0.25, -0.83, -0.42 และ -0.26 มม. ตามลาดับ ซึ่ งแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนน้อย ส่ วน
เดือนที่มีค่า Bias สูงที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม ในลุ่มน้ าทั้งหมด และในลุ่มน้ าโขง ชี และมูล โดยมีค่า Bias 41.42,
41.84, 41.72 และ 41.45 มม. ตามลาดับ ซึ่ งแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนสู ง และยังสังเกตเห็ นอีกว่าระหว่างเดื อน
พฤษภาคม – สิ งหาคม จะมีค่า Bias สู งกว่าทุกเดือน เนื่ องจากอยูใ่ นช่วงฤดูฝน ดังรู ปที่ 4 ที่แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างหรื อคลาดเคลื่อนอย่างชัดเจน
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เมื่อเปรี ยบเที ยบวิธีตรวจสอบความคลาดเคลื่อน ระหว่างความเอนเอียงเฉลี่ย (Bias) ความเอนเอี ยงที่
แท้จ ริ ง เฉลี่ ย (MAD) และ ค่ า รากที่ ส องของความแตกต่ า งก าลัง สองเฉลี่ ย (RMSD) กลับ พบว่า มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อนที่ แตกต่างกัน โดยลุ่มน้ าชี มีความคลาดเคลื่ อนสู งที่ สุดในวิธีตรวจสอบแบบ Bias และ RMSD
ในขณะที่ลุ่มน้ ามูลมีความคลาดเคลื่อนต่าที่สุดในวิธีตรวจสอบแบบ MAD และ RMSD ดังรายละเอียดในตารางที่
1 และหากพิจารณาความคาดเคลื่อนในแต่ละฤดูก็พบว่า ฤดูฝนจะมีความคลาดเคลื่อนสูงที่สุด รองลงมาคือฤดูร้อน
และน้อยที่สุดคือฤดูหนาว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน RMSD คือ 25.37,18.13 และ 3.46 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่า ความคลาดเคลื่ อ นของข้อ มูล ปริ ม าณน้ าฝนจากดาวเที ย ม TRMM กับ สถานี ต รวจวัด ของกรม
อุตุนิยมวิทยา (หน่วย : มิลลิเมตร)
วิธีตรวจสอบ

ทุกลุ่มน้ า

ลุ่มน้ ำโขง

ลุ่มน้ ำชี

ลุ่มน้ ำมูล

Bias

13.30

13.28

13.34

13.30

MAD
RMSD

13.34
18.82

13.414
18.918

13.413
18.919

13.33
18.83

กำรวิเครำะห์ ควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงปริมำณนำ้ ฝนจำกดำวเทียม TRMM และ TMD
เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าปริ มาณน้ าฝนสะสมรายเดือนระหว่างปริ มาณน้ าฝนจากดาวเที ยม TRMM กับกรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่ามีความใกล้เคียงกันมาก โดยมีรูปแบบค่าปริ มาณน้ าฝนที่สุดคล้ายคลึงกัน ซึ่งเห็นได้ชดั เจนจาก
เดื อนที่มีปริ มาณน้ าฝนสู งที่ สุดในรอบ 15 ปี ทั้ง 2 ชุดข้อมูล คือเดื อนสิ งหาคม พ.ศ.2553 และรองลงมาคือ พ.ศ.
2554 ในทั้ง 2 ชุดข้อมูลเช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่าช่วงปลายฤดูร้อน ถึงกลางฤดูฝน เดื อน พฤษภาคม-สิ งหาคม
ปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียม TRMM ส่ วนมากค่อนข้างจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงกว่าปริ มาณน้ าฝนจากสถานี ตรวจวัด
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลปริ มาณน้ าฝนรายเดือนจากดาวเทียม TRMM กับ กรม
อุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี พ.ศ.2541-2555 (หน่วย : มิลลิเมตร)
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จากการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริ มาณน้ าฝนจากดาวเทียม TRMM และกรม
อุตุนิยมวิทยาแบบรวมทุกลุ่มน้ า พบว่า มีความสัมพันธ์กนั สู งถึง 0.616 ที่ระดับนัยสาคัญ p<0.01 ขณะที่ ภายใน
เฉพาะลุ่มน้ าโขง ชี และมูลมีความสัมพันธ์ 0.606, 0.436 และ 0.81 ตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญ p<0.01 เช่นกัน
ดังรู ปที่ 6 ซึ่ งหมายความว่าข้อมูลปริ มาณน้ าฝนของดาวเที ยม TRMM ในลุ่มน้ ามูล มีความสัมพันธ์ หรื อ มีค่า
ใกล้เ คี ย งกับ ข้อ มู ล ปริ มาณน้ าฝนของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ลุ่ ม น้ าโขง ส่ ว นลุ่ ม น้ าชี มี
ความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
r = 0.616
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r = 0.606
0 494 𝑥

̂

r = 0.436
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รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าฝนสะสมรายปี จากดาวเทียม TRMM และกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี
พ.ศ.2541-2555 แบบรวมทุกลุ่มน้ า (ก) ลุ่มน้ าโขง (ข) ลุ่มน้ าชี (ค) และลุ่มน้ ามูล (ง)
(หน่วย : มิลลิเมตร, ̂ 𝑇𝑅𝑀𝑀 และ 𝑥 𝑇𝑀𝐷)

สรุ ป
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนของดาวเทียม TRMM ผลิตภัณฑ์ 3B43 เวอร์ชนั่ 7 เป็ นข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจวัด
ฝนบนดาวเทียม TRMM ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อย หรื อมีความสัมพันธ์ในระดับที่ดีกบั ข้อมูลปริ มาณน้ าฝนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลฝนของดาวเทียม TRMM และกรมอุตุนิยมวิทยา ในบริ เวณลุ่ม
น้ าโขง ชี และมู ล มี รู ปแบบการกระจายที่ คล้ า ยคลึ ง กั น โดยมี ป ริ มาณน้ าฝนมากบริ เวณทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และลดน้อยลงมาทางทิศตะวันตกเฉลียงใต้ของพื้นที่ศึกษา [5,7] ทั้งนี้ขอ้ มูลฝนของดาวเทียม
TRMM มีค่าความคลาดเคลื่อน (RMSD) จากกรมอุตุนิยมวิทยา 18.82 มม. สาหรับในลุ่มน้ าโขง ชี และมูลจะมีค่า
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ความคลาดเคลื่ อน คื อ 18.82 , 18.919 และ 18.83 มม. ตามลาดับ นอกจากนั้นยัง พบว่าในฤดู ฝนจะมี ความ
คลาดเคลื่อนสูงสุด รองลงมาคือฤดูร้อน และน้อยที่สุดคือฤดูหนาว คือ 25.37,18.13 และ 3.46 มม. ตามลาดับ และ
ยังพบว่ามีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับดี คือ 0.616 ที่ระดับนัยสาคัญ p<0.01 ซึ่ ง ลุ่มน้ ามูลมีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด
คือ 0.81 รองลงมาเป็ นลุ่มน้ าโขง คื อ 0.606 และลุ่มน้ าชี คื อ 0.436 ตามลาดับที่ ระดับนัยสาคัญ p<0. 01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน แต่ก็มีขอ้ จากัดในเรื่ องของความละเอียดเชิงพื้นที่ เนื่ องจากมีความ
ละเอียด 0.25 องศา ซึ่งเหมาะสาหรับการศึกษาในระดับประเทศ หรื อภูมิภาค จึงต้องยอมรับในข้อจากัดนี้ แต่เมื่อ
พิจารณาถึ งความเที่ ยงตรงของข้อมูลก็ถือว่าข้อมูลฝนของดาวเที ยม TRMM มี ความคลาดเคลื่ อนน้อย และมี
ความสัมพันธ์ในระดับที่ดีกบั ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และเป็ นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความต่อเนื่ องที่ตรวจวัดจาก
ดาวเทียม ดังนั้นข้อมูลฝนของดาวเทียม TRMM จึงถือเป็ นข้อมูลทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ ว
และเป็ นมาตรฐาน จึงถือว่าข้อมูลฝนจากดาวเทียม TRMM เหมาะสาหรับการศึกษา วิจยั หรื อการประยุกต์ใช้ใน
ลุ่มน้ าโขง ชี และมูลในระดับหนึ่ง
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