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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ ได้แ สดงการประมวลผลข้ อ มูล อุ ณ หภูมิ พื้ นผิว ของ
ประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 จากข้อมูลความร้อนพื้นผิว
(land surface temperature) ข้ อ มู ล จากเซนเซอร์ ติ ด ตั้ งบนดาวเที ย ม
ระบบ VIIRS (Suomi NPP) ความละเอี ย ดเชิ งพื้ น ที่ 1 ตารางกิ โลเมตร
แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายพื้นที่ และแสดงการประมวลผลเส้นฐาน
อุ ณ หภู มิ (baseline temperature) สำหรั บ ใช้ ป ระมวลผลค่ า ผิ ด ปกติ
(anormaly) ของอุ ณ หภู มิพื้ น ผิว รายสัป ดาห์ ต่อ เนื่อ งในปี ที่ ป ระเทศไทย
ประสบภัย แล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี เมื่อ ปี 2562 และยังได้แ สดงค่า
ผิดปกติของอุณหภู มิรายสัป ดาห์ต่อ เนื่องในปี 2563 การประมวลผลทุก
ขั้นตอนในการคำนวณข้ อ มูลเส้นฐานอุ ณ หภูมิ จากการศึกษาพบว่า ในปี
พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมมีค่าค่าผิดปกติอุณหภูมิสูงกว่าปี พ.ศ.2562 เฉลี่ย
+0.302 องศาเซลเซียส ซึ่งปีพ .ศ.2563 มีแนวโน้มการเกิดภาวะภัยแล้ง
รุนแรงกว่าปี ก่อ น ตลอดจนค่าผิดปกติรายสัป ดาห์ จากงานวิจัย นี้ ได้ถู ก
นำมาใช้พัฒนาเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ให้นักวิจัยการสำรวจระยะไกลของ
ประเทศไทย ได้น ำไปประยุก ต์ใช้ป ระมวลผลข้อ มูลจากระบบให้ บ ริก าร
ข้ อ มู ล พื้ น ผิ ว อั ต โนมั ติ ข องสำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อ ให้เกิดองค์ความรู้ในการติดตามแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ : ภัยแล้ง,การติดตามภัยแล้ง,ค่าผิดปกติอุณหภูมิ

Abstract
This research displays the processing of land surface
temperature of the Thailand region continuously from 2002 to
2020. This land surface temperature measured from a satellite
system of VIIRS (Suomi NPP) in a 1 km resolution used to build
the baseline temperature and displays a monthly change of
surface temperature of Thailand continuously to the 20 years
drought severity in 2019 and temperature anomaly to 2020.
Every processing procedure, which used to calculate the
baseline temperature and temperature anomaly, is built as a
tool for Thai researchers. Besides, researchers to process the

land surface temperature data from the automated service of
the Geo-Informatics and Space Technology Development
Agency in which building more knowledge to monitor and
resilience the drought severity in the future. The detail of the
use of a tool already explains in the conclusion of the paper.
Keywords: Drought, Drought Monitoring, Temperature Anomaly

1. คำนำ
อุณ หภูมิทั่ วโลกที่เพิ่มสูงขึ้ น ในแต่ละปี อ ย่า งมีนัย สำคัญ เนื่อ งมาจาก
ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึง
ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม
ซึ่งความแห้ งแล้ งที่ ม ากขึ้ น ส่งผลให้ เกษตรกรได้ รับ ความเดื อ ดร้อ นเป็ น
จำนวนมากเนื่อ งจากฝนทิ้งช่ว ง ปริมาณน้ำไม่เพีย งพอต่อความต้องการ
เพาะปลูก รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตลด
น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ประเทศไทยเผชิญ ปัญ หาภัยแล้งที่
รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี [7] ทำให้ ฝนทิ้งช่วง ฤดูร้อ นยาวนานกว่าปกติ
พื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า 5.2 ล้านไร่ พื้นที่ที่พบความเสียหายมากที่สุด
คือ ข้าว คิดเป็น 4.3 ล้านไร่ [8] หรือร้อยละ 82.69 ของพื้นการเกษตรที่
ได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งในอนาคตภัยแล้งและอุณหภูมิจะมีแนวโน้มที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเปรียบเทียบว่าในปีที่สนใจมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่หรือประสบ
ปั ญ หาภัย แล้งหรือ ไม่ ถ้ าทำการวิเคราะห์ โดยการเปรีย บเที ย บอุ ณ หภูมิ
ระหว่างอุณหภูมิปีที่สนใจกับปี ก่อนหน้า ผลลัพ ธ์ที่ได้จะไม่สามารถนำมา
วิเคราะห์ร่วมกับอุณหภูมิของปีอื่น ๆ ได้ เนื่องจากไม่มีจุดอ้างอิงที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ร่ว มกัน ดั งนั้ นจึ งมีค วามจำเป็ น ต้อ งสร้างเส้นฐานอุ ณ หภู มิ ซึ่ ง
เปรียบเสมือนจุดอ้างอิงเพราะมาจากการเฉลี่ยของอุณหภูมิเป็นระยะเวลา
หลายปี งานวิจัยนี้ได้สร้างเส้นฐานอุณหภูมิเป็นระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2556 ถึง
2561) โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ
VIIR (Suomi NPP) จากระบบให้ ป ระมวลผลเพื่อ การหาพื้ นที่เสี่ย งภาวะ
แห้ งแล้ งแบบอั ต โนมั ติ ข องสำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อวิเคราะห์ป ริมาณอุ ณหภูมิข องปี พ.ศ.
2562 เมื่อเทียบกับเส้นฐานอุณหภูมิ เนื่องจากในปีดังกล่าวประสบปัญหา
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ภัยแล้งที่ รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี และเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มภัยแล้ง
ของปี พ.ศ.2563 ว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่

2. เส้นฐานอุณหภูมิ
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281 ภาพ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึ ง 2561 และสำหรับ การวิเคราะห์ ค่ า
ผิดปกติของปี พ.ศ. 2562 รวม 45 ภาพ ซึ่งทุกภาพมีขนาดความละเอียด
เชิงพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทย
4.2 การประมวลผล

เส้นฐานอุณหภูมิ คือ จุดอ้างอิงของอุณหภูมิโดยมาจากการคำนวณหา
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุณหภูมิของพื้นที่ที่สนใจเป็นระยะเวลานานหลายปี [1]
ซึ่ งค่า เฉลี่ ย ดั งกล่ าวถื อ ว่า เป็ น ค่ า อุ ณ หภู มิ ป กติ (normal temperature)
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าอุณหภูมิที่สนใจมีก ารเบี่ ยงเบนออกจากเส้น
ฐานในปริมาณเท่าใด ค่าความแตกต่างนี้เรียกว่า ค่าผิดปกติอุณหภูมิ

3. ค่าผิดปกติอุณหภูมิ
การคำนวณปริมาณความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของปีที่สนใจหรือ
อุณหภูมิแท้จริง (absolute temperature) ที่วัดได้จากเครื่องมือ กับ
จุดอ้างอิงหรือเส้นฐานอุณหภูมิ เรียกว่า ค่าผิดปกติอุณหภูมิ ถ้าผลต่างมีค่า
เป็น ลบ หมายถึง ปีนั้นมีอุณหภูมิเย็นลงกว่าอุณหภูมิอ้างอิง ในทางกลับกัน
ถ้ามีค่าเป็น บวก หมายถึง ปีนั้นมีความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิอ้างอิง [4]
โดยเฉพาะในกรณีที่ค่าผลต่างในเชิงบวกมีค่ามากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงภัย
แล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
ค่าผิดปกติ เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดที่ได้รับการยอมรับและนำมาศึกษา
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศอย่างแพร่หลาย เช่น การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยแล้งในศตวรรษที่ 21 ณ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา [3] ที่วิเคราะห์ภัยแล้งจากการคำนวณ
ค่าผิดปกติของอุณหภูมแิ ละค่าผิดปกติของปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปี ค.ศ.1895
ถึง 2014 พบว่าในปี ค.ศ.2014 รัฐแคลิฟอร์เนียมีสภาพอากาศร้อนและแห้ง
แล้งมากที่สุด

4. ข้อมูลและการประมวลผล
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
ระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
มีจุดประสงค์เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว
อี ก ทั้งมี ระบบผลิตแผนที่ ก ลางออนไลน์เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ แต่ก าร
วิเคราะห์ปัญหาภัยแล้งนั้นจะต้องทำการพิจารณาจากเส้นฐานอุณหภูมิซึ่ง
ยั งไม่ มี ในระบบดั งกล่ า ว งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ จั ด ทำการสร้ า งเส้ น ฐานเพื่ อ
วิเคราะห์ ค วามเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ เนื่ อ งจากระบบมี ฐานข้ อ มู ล
อุณหภูมิพื้นผิวรายวันและรายสัปดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VIIRS
(Suomi-NPP) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ข้อมูล
รายสั ป ดาห์ เนื่ อ งจากมี ค วามเพี ย งพอที่ จ ะทำให้ เห็ น รายละเอี ย ดและ
แนวโน้มของการเปลี่ย นแปลงอุณหภูมิ โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 326
ภาพ แบ่งข้ อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้ อมูลสำหรับ สร้างเส้นฐาน จำนวน

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อ มูลและการประมวลผลของงานวิจัย นี้ใช้
วิ ธี ก ารเขี ย นอั ล กอริทึ ม ด้ ว ยภาษาไพธอน เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกใน
ประมวลผลข้ อ มู ลที่ มี ป ริม าณมากแบบอั ตโนมัติ ซึ่งขั้ นตอนการทำงาน
ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
อุณหภูมิพื้นผิว 2. เฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ 3. สร้างข้อมูลอุณหภูมิ
เส้นฐาน และ 4. คำนวณค่าผิดอุณหภูมิปกติปี พ.ศ. 2562 ดังรูปที่ 1
(1) ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว รายสัปดาห์
W01 – W52 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 - 2563

(2) เฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิว <WI2013-2018>
เมื่อ I = 1,2,3,…,51 (สัปดาห์)
(3) ข้อมูลอุณหภูมิเส้นฐาน 2556 – 2561
(WIbaseline)

(4) คำนวณค่าอุณหภูมิผิดปกติ 2562
WIanomaly = (WI2019 – WIbaseline)

รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการประมวลผล

4.1.1. ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมพิ ื้นผิว รายสัปดาห์ W01 –
W52 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 - 2563
เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ว่าพบว่า
ชื่อของข้อมูลและระบบการเข้าถึงข้อมูลมีความแตกต่างกัน สามารถจำแนก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2559 เป็นข้อมูลที่ได้
จากระบบ LP DAAC (Land Process Distributed Active Centre) ของ
NASA และ 2. ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 ได้มาจากการผลิตของ
สถานีรับ สัญ ญาณภาคพื้ นดิน ที่ อ ำเภอศรีราขา จั งหวัดชลบุ รี เนื่อ งจาก
ระบบไฟล์ที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการประมวลผลแบบอัตโนมัติ ทำให้
ต้อ งมี ก ารจั ด ระบบไฟล์ ให้ เป็ น ชื่อ เดีย วกัน ก่ อ นเพื่ อ ให้ โปรแกรมไพธอน
สามารถจัดเรียงลำดับเวลาของข้อมูลได้
ในหนึ่งภาพครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมีข้อมูลจำนวน 1,300
แถว และ 1,900 หลัก รวมมีจำนวนจุดภาพทั้งสิ้น 2.47 ล้านจุดต่อสัปดาห์
ในการประมวลผลเส้ นฐานจะต้ อ งแยกพิ จ ารณารายจุ ดภาพจากข้ อ มู ล
ทั้งหมด 281 ภาพ (ปี พ.ศ. 2556 – 2561) หรือกว่า 649 ล้านจุด ซึ่งเป็น
ปริ ม าณข้ อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ่ ดั ง นั้ น จะต้ อ งทำการพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม ที่
สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
4.1.2. เฉลี่ยอุณหภูมิพื้นผิว <WI2013-2018> เมื่อ I = 1,2,3,…,51
(สัปดาห์)
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การเฉลี่ยข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
ถึง 2561 เป็นระยะเวลาจำนวน 6 ปี สามารถทำได้โดยการคำนวณผลบวก
แยกรายจุดและหารด้วยจำนวนจุดภาพที่มีข้อมูล
เมื่อ พิจ ารณาข้อ มูลในแต่ละจุ ดภาพจะพบว่า บางจุดภาพมีค่า
เท่ า กั บ -9999 หมายถึ ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ซึ่ งเป็ น ผลมาจากมี เมฆปกคลุ ม ใน
ช่วงเวลาที่ดาวเทียมบันทึกภาพหรือเกิดข้อขัดข้องของระบบรับสัญญาณที่
สถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน อำเภอศรีราชา ซึ่งในการคำนวณจะต้องทำการ
กำจัดข้อมูลเหล่านี้ออกไปเสียก่อนจึงจะสามารถนำมาคำนวณหาผลบวกได้
จำนวนปีที่นำมาหารเพื่อหาค่าเฉลี่ยนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่
จะทำให้ค่าเฉลี่ย มีความถูก ต้อ งแม่นยำ ถ้ าข้อ มูลในจุดนั้นมีค่าครบทุกจุ ด
เท่ากับจำนวนปี (ไม่มีเมฆบดบั ง) ดังนั้นค่า N (จำนวนข้อมูลที่มี) จึงมีค่า
เท่ากับ 6 แต่เนื่องจากในแต่ละจุดภาพอาจมีข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวสัปดาห์ไม่
ครบทุ ก ปี จึ งไม่ส ามารถกำหนดค่า N = 6 (N หมายถึ ง จำนวนข้ อ มูลมี
ข้อมูล) สำหรับทุกกรณีได้ อีกทั้งถ้ามีข้อมูลมีค่าเป็น -9999 จะทำให้ค่า N
ลดลง เพราะไม่นำค่าข้ อ มูลมาพิจ ารณา ดังนั้น ค่า N ในแต่ ละจุดจะมีค่า
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มี
ดังนั้นค่าอุณหภูมิพื้นผิวรายจุดภาพและจำนวนปีที่มีข้อมูลเพื่อ
นำมาหาค่าเฉลี่ยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำมาคำนวณเพราะว่า
ถ้านำค่าที่ไม่ถูกต้องมาคำนวณจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้และการประมวลผลเส้น
ฐานเกิดความผิดพลาดได้ เมื่อทำการคำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายจุดของ
สัป ดาห์ แ รกเรีย บร้อ ยแล้ว จากนั้นทำการคำนวณวนซ้ำ แบบเดิม จนครบ
ทั้งหมด 51 สัปดาห์
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กับค่าอุณหภูมิเส้นฐานที่เป็นอุณหภูมิอากาศในหน่วยเซลเซียสได้ จึงต้องทำ
การแปลงให้ อ ยู่ ใ นระบบเดี ย วกั บ เส้ น ฐานก่ อ นถึ ง จะสามารถนำมา
เปรียบเทียบกันได้ โดยใช้สมการเช่นเดียวกับข้อ 4.1.3.

5. ผลการวิจัย
จากการประมวลผลได้ ผ ลลั พ ธ์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ
1. เส้นฐานอุณหภูมิอากาศ 2. ค่าผิดปกติของปีพ.ศ. 2562 3. ค่าผิดปกติ
ของปีพ.ศ. 2563 4.ความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2562 และ 2563
กับเส้นฐาน เนื่องจากผลลัพธ์ทั้ง 51 สัปดาห์ (หรือ 51 ข้อมูลภาพ) สามารถ
แบ่ ง รูป แบบการเปลี่ ย นแปลงออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ งานวิ จั ย นี้ จึ งขอ
แสดงผลข้ อ มู ล แต่ พ อสั งเขป ณ สั ป ดาห์ ที่ 1, 5, 10,...,40,45 และ 50
ตามลำดับ จำนวนทั้งหมด 11 สัปดาห์ ดังต่อไปนี้
5.1. อุณหภูมิเส้นฐาน
ตัวอย่างอุณหภูมิเส้นฐานของสัปดาห์ที่ 1, 5, 10,...,50 ดังรูปที่
2 พบว่า อุณหภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในช่วง 20 - 29 องศาเซลเซียส
โดยที่พื้นที่สีฟ้าหมายถึงพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและพื้นที่สีแดงหมายถึงพื้นที่ที่มี
อากาศร้อน

4.1.3. ข้อมูลอุณหภูมิเส้นฐาน พ.ศ.2556 ถึง 2561 (WIbaseline)
นำข้ อ มู ล เฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว รายจุ ด ที่ ได้ จ ากข้ อ 4.1.2. มา
คำนวณให้ เป็ นค่า เฉลี่ย อุณ หภูมิอ ากาศในหน่วยองศาเซลเซีย สเพื่อ สร้า ง
ข้อมูลอุณหภูมิเส้นฐานใหม่ โดยใช้สมการแปลง Y=0.1831X-31.2426 โดย
ที่ X หมายถึ ง อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว หน่ ว ยเคลวิน และ Y หมายถึ ง อุ ณ หภู มิ
อากาศหน่วยเซลเซียส จากงานวิจัย [6] คำนวณในแต่ละจุดภาพจากนั้นทำ
การบันทึกเป็นข้อมูลเส้นฐานอุณหภูมิอากาศ (.tif) เพื่อใช้ในการพิจารณา
และการวิเคราะห์ ก ารเปลี่ย นแปลงของอุ ณ หภูมิอ ากาศที่มัก จะนำมาใช้
วิ เค ร า ะ ห์ กั บ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ เช่ น ก า ร ค า ย ร ะ เห ย น้ ำ ข อ ง พื ช
(evapotranspiration) เป็นต้น
4.1.4. คำนวณค่าอุณหภูมิผิดปกติ พ.ศ.2562 WIanomaly =
(WI2562 – WIbaseline)
การประมวลผลเส้นผิดปกติอุณหภูมิ เป็นการหาค่าผลต่างราย
จุดระหว่างอุณหภูมิอากาศของปีพ.ศ. 2562 กับเส้นฐานอุณหภูมิ เพราะว่า
อุณหภูมิเส้นฐานของแต่ละจุดภาพที่ประมวลได้จะเป็นจุดอ้างอิงที่จะเป็นตัว
บ่งบอกว่าอุณหภูมิของปีพ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงจากเส้น
ฐานในปริมาณเท่าใด ถ้าผลต่างเป็น ค่าบวก หมายถึง อุณหภูมิอากาศของปี
พ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิสูงกว่าเส้นฐาน และ ค่าลบ หมายถึงอุณหภูมิอากาศ
ของปี พ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิต่ำกว่าเส้นฐาน แต่ว่าข้อมูลอุณหภูมิของปีพ.ศ.
2562 เป็นข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวหน่วยเคลวิน ทำให้ยังไม่ สามารถหาผลต่าง
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รูปที่ 2 ตัวอย่างของอุณหภูมเิ ส้นฐาน ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2556 ถึง 2561
(หน่วย: องศาเซลเซียส)

5.2.ค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2562
ตัวอย่างค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศของสัปดาห์ที่ 1, 5, 10,..,50
เนื่องจากข้อมูลอุณหภูมิบางสัปดาห์ของปีพ.ศ. 2562 มีไม่ครบสมบูรณ์ทุก
สั ป ดาห์ ข้ อ มู ล ที่ ข าดหายไปเนื่ อ งจากการขั ด ข้ อ งที่ ส ถานี รับ สั ญ ญาณ
ภาคพื้นดิน ได้แ ก่ ข้ อมูลของสัป ดาห์ ที่ 24,25,และ 40 เป็ นต้น ทำให้ ไม่
สามารถประมวลผลค่าผิดปกติข องสัป ดาห์ดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้วิจัย จึ งได้
นำเสนอข้อมูลผิดปกติของสัปดาห์อยู่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ขาดหายไปมาก
ที่สุด ดังรูปที่ 3
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W15

W50
W19
รูปที่ 4 ตัวอย่างของค่าผิดปกติอุณหภูมิของปี พ.ศ.2563
(หน่วย: องศาเซลเซียส)

รูปที่ 3 ตัวอย่างของค่าผิดปกติอุณหภูมิของปี พ.ศ.2562
(หน่วย: องศาเซลเซียส)

5.3.ค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2563
ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ
VIIRS (Suomi-NPP) จากระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้ง
แล้งแบบอัตโนมัติของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) มีข้อมูลของปีพ.ศ.2563 ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงปัจจุบัน
(พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ทั้งหมด 19 ข้อมูลภาพ (19 สัปดาห์) ซึ่งในที่นี้
ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลค่าผิดปกติของสัปดาห์ที่ 1, 5, 10, 15 และ 19 ดัง
รูปที่ 4

W01

5.4. ความสัมพั นธ์ข องค่า ผิดปกติปี พ .ศ. 2562 และ 2563 กับ เส้นฐาน
อุณหภูมิอากาศ
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศปี
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์ จำนวน 51 สัปดาห์ , ค่า
ผิดปกติอุณหภูมิอากาศปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลอุณหภูมิรายสัปดาห์ จำนวน
19 สัปดาห์ และเส้นฐานอุณหภูมิอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ถึง 2561 ดังรูป
ที่ 5

W05
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติปีพ.ศ. 2562 และ 2563 กับเส้นฐานอุณหภูมิ
อากาศ
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วิจารณ์ผลและสรุปผล

เอกสารอ้างอิง

ในรูปที่ 2 ผลลัพธ์มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
3 รูปแบบ สอดคล้องกับฤดูกาลของประเทศไทย คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว ซึ่งรูปแบบของฤดูร้อนจะแสดงผลเป็นสีเหลือง-ส้ม ฤดูฝนแสดงผล
เป็นสีฟ้า-เขียว และฤดูหนาวแสดงผลเป็นสีเหลือง-เขียว อุณหภูมิของ
ประเทศไทยตลอดทั้งปีอยู่ในช่วง 20 ถึง 29 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายวันของกรมอุตุนยิ มวิทยาเพราะที่ได้มาจากค่าเฉลีย่
อุณหภูมิทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่ได้มีค่าไม่สูงมาก
นัก
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จากรูปที่ 3 ค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศของปี พ.ศ. 2562 เทียบ
กับเส้นฐาน (พ.ศ. 2556 ถึง 2561) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ทวั่ ทุกภาคของ
ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดทั้งปี >0.0 ถึง +3 องศาเซลเซียส จาก
เส้นฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงวิกฤตความร้อนของประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัย
แล้งที่รุนแรงในปี พ.ศ. 2562
จากรูปที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมค่าผิดปกติอุณหภูมิอากาศของปี
พ.ศ. 2563 เทียบกับเส้นฐาน (พ.ศ. 2556 ถึง 2561) มีค่าอยู่ในช่วง >0.0
ถึง +5.0 องศาเซลเซีย ส ซึ่งค่า มากกว่าค่า ผิดปกติข องปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
สอดคล้องกับกราฟความสัมพันธ์ค่าผิดปกติอุณหภูมิของปี พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ณ ช่วงเวลาเดียวกันคือ สัปดาห์ที่ 1 ถึง
สัปดาห์ที่ 19 ของแต่ละปี แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมมี
ค่า ค่าผิดปกติอุ ณ หภูมิสูงกว่าปี พ.ศ.2562 ไม่มาก เฉลี่ย +0.302 องศา
เซลเซียส แต่ค่าเฉลี่ยผิดปกติอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงในปีพ.ศ.2563 มี
แนวโน้มการเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงกว่าปี พ.ศ.2562

7.ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้สร้างเส้นฐานอุณหภูมิจากข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 ปี
อุณหภูมิพื้นผิวรายสัป ดาห์ของภาพถ่ายดาวเทียมระบบ VIIR ซึ่งองค์การ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโลก (the World Meteorological Organization) ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า เส้นฐานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ควรสร้างจากข้อมูลเป็นระยะเวลา 30 ปี [2] ในอนาคตจะทำประมวลผล
ข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวรายสัปดาห์ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
เพื่อสร้างเส้นฐานมีระยะเวลาที่มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์ก ารมหาชน) ที่อ นุเคราะห์ ข้อ มูลภาพถ่า ยดาวเทีย ม
ระบบ VIIR (Suomi NPP) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
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