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เหตุท่ีตองศึกษา
สถานีตรวจอากาศในประเทศไทยมีจํ านวนนอยและกระจายอยูไม

ทั่วถึง ทํ าใหการประมาณคาขอมูลในพื้นที่ที่อยูไกลจากสถานีมีความ
ไมแนนอน  ดังนั้นจงึมีความจํ าเปนตองสรางแผนท่ีภูมิอากาศเปนขอ
มูลตอเนื่องในเชิงพื้นท่ีโดยใชขอมูลท่ีเก็บบันทึกไดจากสถานีตรวจ
อากาศท่ีมีอยูรวมกับวิธีการทางสถิติเชิงพื้นที่ แผนท่ีท่ีไดสามารถนํ าไป
ใชในการวางแผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศและ
เปนขอมูลนํ าเขาในแบบจํ าลองการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือชวยในการ
ทํ านายผลผลิตพืช นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บ เรียกใช และแสดงผล
ของภูมิอากาศ ณ ตํ าแหนงใด ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในระบบสาร
สนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS)

วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาขอมูลเชิงพื้นที่  โดยวิธีการ 

Kriging และ  Thin Plate Spline (TPS) และสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
ภูมิอากาศซ่ึงเช่ือมโยงไดกับแบบจํ าลองการเจริญเติบโตของพืช

ลักษณะของขอมูล
ข อ มูล ท่ี ใช  ในการ

ส ร  า ง ชั้ น ข  อ มู ล ภู มิ
อากาศ เปนขอมูลภูมิ
อากาศรายเดือนของ
สถานีตรวจอากาศใน
และรอบบริเวณพื้นที่ จ.
เชียงใหมและพิษณุโลก 
ขอมูลนํ้ าฝนท่ีใชในการ
วิเคราะหมีจํ านวน 305 
สถานี สํ าหรับขอมูล
อุณหภูมิสูงสุด และต่ํ า
สดุมีจํ านวน 73 สถานี 
สวนขอมูลรังสีอาทิตยมี
จ ํานวน 12  สถานี  ขอ
มูลเหลานี้ได  รับความ
อนุเคราะหจากกรมอุตุ
นิยมวิทยา กรมชลประทาน และการพลังงานแหงชาติ จํ านวนปของขอ
มูลท่ีนํ ามาวิเคราะหแตกตางกันแลวแตประวัติของสถานีตรวจอากาศ 
มีต้ังแต 5 – 40 ป

วิธีการ

จากการศึกษาของจไุรพร (2541) พบวาการประมาณคา
โดยวิธี Kriging ใหคาความคลาดเคล่ือนในรูปของคาสถิติ Root Mean 
Square Error (RMSE) ต่ํ ากวาวธิี Thiessen และ Inverse Distance 
Weight (IDW) อยางไรกต็ามผลการประมาณคาอุณหภูมิสูงสดุและต่ํ า
สุดโดยวิธีการนี้ มีความคลาดเคล่ือนจากคาท่ีวัดไดจริงอยูมาก โดย
เฉพาะสถานีตรวจอากาศบนท่ีสูง (เมธี และจุไรพร, 2542) ดังนั้น

การศึกษานี้จึงทดสอบวิธีการประมาณคาโดยวิธี Thin Plate Spline, 
TPS (Hutchinson,1996) ซ่ึงใชขอมูลความสูงของพ้ืนท่ี (elevation)
รวมกับขอมูลภูมิอากาศ เพ่ือสรางช้ันขอมูลภูมิอากาศรายเดือน และ
ทํ าการเปรียบเทียบกับวิธี Kriging

1. วิธี Kriging
♦♦♦♦นํ าเขาขอมูลภูมิอากาศพรอมท้ังตํ าแหนง
♦วิเคราะหคาวาเรียนซโดยใชวาริโอแกรม
♦ประมาณคาขอมูล ณ ตํ าแหนงท่ีไมไดบันทึกขอมูล
♦แสดงผลเปนกริดใน GIS
2. วิธี TPS
♦นํ าเขาขอมูลภูมิอากาศ ตํ าแหนงท่ีต้ังสถานีตรวจอากาศ พรอมท้ัง

ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลของสถานี
♦นํ าขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) 

ในรูป กริด ขนาด 1*1 กม.
♦ใชโปรแกรม ANUSPLIN และ ANUCLIM สรางเปนกริดขอมูลภูมิ

อากาศท่ีมีคาตอเน่ืองซ่ึงสามารถจัดเก็บในระบบ GIS
วิธีการสรางเขตภูมิอากาศ
♦นํ าขอมูลภูมิอากาศท้ังหมดท่ีประมาณคาไดมา ทํ าการวิเคราะห

แบบจัดกลุม (Cluster analysis) โดยกํ าหนดใหแบงเปน 10 เขต  
ในจังหวัดเชียงใหม และ 5 เขตในจังหวัดพิษณุโลก

♦สรางเขตภูมิอากาศเปนช้ันขอมูลในระบบ GIS

ผลการศึกษา
การนํ า DEM มาใชรวมกับขอมูลภูมิอากาศในวิธีการ TPS 

สามารถลดความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาปริมาณนํ้  าฝน 
อุณหภูมิต่ํ าสดุ และสูงสุดเฉล่ียรายเดือน ในทุกเดือน เมื่อเทียบกับวิธี 
Kriging ตัวอยางเชนการประมาณคาน้ํ าฝนรายเดือนเฉล่ียของจังหวัด
เชียงใหม โดยวิธี TPS ใหคา RMSE เฉล่ียทุกเดือนเทากับ 11.1 มม. 
เม่ือเทียบกับ 23.0 มม. โดยวิธี Kriging (ตารางที่ 1)
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รูปที่ 1. สถานีตรวจอากาศที่ใชศึกษา
 ตารางที่ 1. การเปรยีบเทียบการประมาณคานํ้ าฝนรายเดือน
              โดยวิธี Kriging และ TPS
เดือน RMSE ปรมิาณน้ํ าฝน (มม.)
Kriging TPS

ม.ค. 4.8 2.7
ก.พ. 3.1 1.6
มี.ค. 6.4 4.6
เม.ย. 15.3 5.6
พ.ค. 36.7 14.5
มิ.ย. 37.0 16.4
ก.ค. 34.8 21.9
ส.ค. 50.9 25.4
ก.ย. 32.7 20.0
ต.ค. 34.7 12.1
พ.ย. 14.0 5.7
ธ.ค. 5.0 3.0
เฉลี่ย 23.0 11.1



แผนท่ีภูมิอากาศท่ีสรางข้ึนโดยวิธี TPS (รูปท่ี 2ข) ใหความ
แปรปรวนของขอมูลท่ีสอดคลองกับภูมิประเทศและขอมูลท่ีจดบันทึก
ได ณ สถานีตางๆ กลาวคือพ้ืนท่ีสูงจะใหคาปริมาณน้ํ าฝนที่ไดจากการ
ประมาณคาสูงกวาในบริเวณท่ีมีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลนอยกวา 
ในขณะท่ีการประมาณคาโดยวิธี Kriging ไมสะทอนความสัมพันธนี้

เขตภูมิอากาศท่ีไดจากการวเิคราะหกลุม (รูปท่ี 3) เม่ือนํ า
ไปวิเคราะหสถิติเชิงซอนทับกับชั้นขอมูลภูมิอากาศแบบตอเนื่องใน 
GIS จะสามารถสรุปเปนขอมูลประจํ าเขตภูมิอากาศแตละเขต (รูปท่ี 
4) และจัดเก็บปริมาณนํ้ าฝน จํ านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ํ าสุด อุณหภูมิเฉล่ีย และรังสีอาทิตยเฉล่ียรายเดือน เปนฐาน
ขอมูลอรรถาธบิาย (รูปท่ี 5) ซ่ึงสามารถสงเปนขอมูลนํ าเขาในแบบ
จ ําลองขาว CERES-Rice ได

การสรางฐานขอมูลภูมิอากาศในลักษณะขอมูลตอเนื่องเชิง
พื้นที่ สามารถทํ าไดโดยใชขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข (DEM) และ
ประมาณคาเชิงพ้ืนท่ีโดยวิธีการ Thin Plate Spline  ผลลัพธของการ
ประมาณคาโดยวิธีนี้จะใหคาความคลาดเคล่ือนเฉล่ียนอยกวาการ
ประมาณคาโดยวิธีการ Kriging ช้ันขอมูลภูมิอากาศท่ีไดสามารถนํ าไป
สรางเปนเขตภูมิอากาศ เพื่อลดแฟมขอมูลในการจํ าลองผลผลิตขาว 
ชั้นขอมูลภูมิอากาศท่ีไดจากงานวิจัยนี้ สามารถเรียกใชและแสดงผล
เปนแผนท่ีตามพ้ืนท่ีเปาหมาย และชวงเวลาที่ตองการไดอยางสะดวก
ในระบบ GIS
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รปูที่ 5. โครงสรางฐานขอมูลอรรถาธิบายเชิงพื้นที่ภูมิอากาศ

เขตภูมิอากาศสรางโดยวิธีการ
วิเคราะหกลุม (Cluster Analysis)
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รูปที่ 3. เขตภูมิอากาศใน จ.เชียงใหม

RTOT2 RTOT3 RTOT6RTOT5RTOT4 RTOT7 RTOT8 RTOT9 RTOT11RTOT10WTHZONE-ID RTOT12RTOT1

4.2 14.1 191.2186.257.4 155.1 193.9 213.5 38.8126.211 9.44.1

เขตภูมิอากาศ และตารางอรรถาธิบาย
ขอมูลน้ํ าฝนรายเดือนเฉล่ีย (มม.)

รปูที่ 4. เขตภูมิอากาศ และตารางอรรถาธิบายขอมูลนํ้ าฝน
          รายเดือนเฉลี่ย

รปูท่ี 2ก. น้ํ าฝนเฉล่ียเดือนกรกฎาคม
                 โดยวิธี Kriging

รปูท่ี 2ข. น้ํ าฝนเฉล่ียเดือนกรกฎาคม
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