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การวเิคราะห์ข้อมูล
และการน าเสนอผลผลติภูมอิากาศ





METNET   Data Sources..



CIS

Climate Information   Service (CIS) Data Sources..



การวเิคราะห์ขอ้มูล หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมได้ จากกลุ่มตวัอยา่ง
มาจ าแนกเพื่อตอบประเดน็ปัญหาการวจิยั หรือทดสอบสมมุติฐานการวิจยัใหค้รบทุก
ขอ้ ถา้ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเป็นตวัเลข ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการทางสถิติสรุปรวมขอ้มูล แต่
ถา้เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสรุปความ หรือสังเคราะห์ขอ้ความ

การวเิคราะห์ขอ้มูลภมิูอากาศเราจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดั
สารประกอบอุตุนิยมวทิยาต่าง ๆ ซ่ึงผา่นการตรวจเชค็ขอ้มูลแลว้ โดยขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ส่วนใหญ่คือปริมาณฝนและอุณหภูมิ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีประโยชน์ส าคญั
เป็นอยา่งมากต่อการเฝ้าติดตามสภาวะอากาศ



• ปริมาณฝน
ปริมาณฝนของแต่ละวนั เป็นปริมาณฝนรวมในช่วงเวลา  24   ชัว่โมง (ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 

07.00 น ของวนัรุ่งข้ึน) หน่วยเป็นมิลลิเมตร โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี

1. ฝนเลก็นอ้ย (Slight Rain) ปริมาณฝนท่ีตรวจวดัไดต้ั้งแต่ 0.1 - 10.0 มม.
2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain) ,,             10.1 - 35.0 มม.
3. ฝนหนกั  (Heavy Rain) ,,             35.1 - 90.0 มม.
4. ฝนหนกัมาก (Very Heavy Rain )     ,,  ≥ 90.1 มม.



• อุณหภูมิ (อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต ่า)

อุณหภูมิเฉล่ีย คือ  อุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละวนัซ่ึงท าการตรวจวดัวนัละ 8 คร้ัง ทุก 3 ชัว่โมง โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 
01.00 น.เป็นตน้ไป นบัเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความส าคญั เพราะสามารถบ่งบอกสภาพอากาศโดยเฉล่ียตลอดวนั

อุณหภูมิสูงสุด คือ อุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีตรวจวดัไดใ้นแต่ละวนั โดยใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาสภาวะอากาศ ดงัน้ี 

อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดท่ีตรวจวดัไดต้ั้งแต่ 35.0 - 39.9    ซ.
อากาศร้อนจดั อุณหภูมิสูงสุดท่ีตรวจวดัไดต้ั้งแต่ ≥ 40.0     ซ.

อุณหภูมิต ำ่สุด คือ อุณหภูมิต ่าท่ีสุดท่ีตรวจวดัไดใ้นแต่ละวนั โดยใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาสภาวะอากาศ ดงัน้ี

อากาศหนาวจดั อุณหภูมิต ่าสุดท่ีตรวจวดัไดต้ั้งแต่ < 8.0    ซ.
อากาศหนาว อุณหภูมิต ่าสุดท่ีตรวจวดัไดต้ั้งแต่ 8.0  - 15.9 ซ.
อากาศเยน็ อุณหภูมิต ่าสุดท่ีตรวจวดัไดต้ั้งแต่ 16.0  - 22.9 ซ.



ค่าปกติ คือ ค่าเฉล่ียของขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนั กรมฯ ใช้
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2553

- ค่าปกติรายสถานี
- ค่าปกติรายภาค
- ค่าปกติทั้งประเทศ



ค่าปกตริายสถานี หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูภมูอิากาศของแต่ละสถานี



ค่าปกตริายสถานี หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูภมูอิากาศของแต่ละสถานี



ค่าปกตริายสถานี หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูภมูอิากาศของแต่ละภาค

จ านวนสถานีทีใ่ช้ในการค านวณค่าปกติรายภาค

ภาค จ านวนสถานี

ภาคเหนือ 20

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16

ภาคกลาง 8

ภาคตะวนัออก 10

ภาคใต้

ฝ่ังตะวนัออก 11

ฝ่ังตะวนัตก 7



ภาค ปริมาณฝน
อุณหภูมิ

เฉลีย่ สูงสุดเฉลีย่ ต ่าสุดเฉลีย่

ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวนัออก

ภาคใต้

ฝ่ังตะวนัออก

ฝ่ังตะวนัตก



ค่าปกตทิ ัง้ประเทศ หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูภูมอิากาศของประเทศไทย (จ านวน 72 สถาน)ี

ปริมาณฝน อุณหภูมิ



ผลต่างจากค่าปกติ (Anomaly)  คือ ความผดิปกติของขอ้มูลอาจมีค่าสูงหรือต ่า
ไปจากค่าปกติของขอ้มูลนั้นๆ  เช่น

วธิหีาค่าผลต่างจากค่าปกตขิองปรมิาณฝน

Rainfall Anomaly = Actual rainfall – Normal rainfall



รายสัปดาห์รายวัน ราย 10 ปี •การเปล่ียนแปลงภูมิอากา

• ดัชนีภูมิอากาศ
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รายสัปดาห์รายวัน ราย 10 ปี •การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
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การติดตามสภาวะอากาศ





ใช้ส าหรับดงึข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจวดัผ่านทางระบบ METNET โดย
สามารถ สร้างเงื่อนไข (query) เพือ่ระบุข้อมูลในช่วงเวลาทีต้่องการและส่งออกข้อมูล
เพือ่น าไปจัดท าต่อใน Microsoft Excel

Microsoft Access





check ฝนที่ break record





Break Maximum Daily Rainfall 2012 (Output)



Daily Temperature compare with Statistical Data 





Microsoft Excel ใช้ส าหรับค านวณค่าทางสถิติต่างๆ การจัด
อนัดบัข้อมูล รวมถึงการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟและตาราง

Excel GraphicExcel Sheet





Excel Graphic



Golden Software Surfer ใช้ส าหรับจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอ
ในรูปแบบของแผนท าแผนที ่





รายเดือน

รายปี

รายฤด ู

รายวนั



ข้อมูลราย 3 ช่ัวโมง



ข้อมูลรายวนั



ปริมาณฝน ปริมาณฝนแตกต่างจาก
วันที่ผ่านมา

อุณหภมูิสูงสุด
อุณหภมูิต ่าสุด

แผนทีป่ริมาณฝน อุณหภูมริายวนั



ตารางแสดงสถติิอุณหภูมิ



กราฟแสดงอุณหภูมิสูงสุดรายวันในช่วงฤดูร้อน



สรุปลกัษณะอากาศรายสัปดาห์



สรุปลกัษณะอากาศรายเดอืน



Monthly Current Report

อณุหภมิู ปรมิาณฝน

ปรมิาณฝน
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รายภาค



แผนที่ปริมาณฝนเปรียบเทียบกับค่าปกติ



แผนที่อุณหภูมิเปรียบเทียบกับค่าปกติ



ปริมาณฝนรายเดือนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับค่าปกติ



จัดอันดับปริมาณฝน



สรุปลกัษณะอากาศรายปี



สรุปลกัษณะอากาศรายฤดู



สรุปลกัษณะอากาศรายฤดู



GMI
Generalized Monsoon Index

GMI เป็นค่าดชันีความแหง้แลง้ทางดา้นการเกษตร ท่ีแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดแก่พืชท่ีก าลงั
เติบโต อนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากการขาดแคลนความช้ืน ดงันั้น กำรวิเครำะห์ค่ำ GMI จึงท ำให้สำมำรถทรำบ
สภำวะโดยท่ัวไปของพืชใช้น ำ้ฝนท่ีปลกูในฤดูมรสุม

GMI จะมีค่าข้ึนอยูก่บัปริมาณฝนรายเดือนในระหวา่งช่วงฤดูมรสุม เน่ืองจากวา่ในช่วงประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมถือวา่เป็นช่วงท่ีประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม SW
และเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกของพืช ฉะนั้นค่า GMI ท่ีใชใ้นท่ีน้ีจึงเป็นค่า GMI ในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ โดย
พิจารณาจากปริมาณฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน ค่า GMI ดงักล่าวคานวณไดจ้าก

GMI     =  0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8 + 0.25 P9



GMI     =  0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8 + 0.25 P9

โดย  Pi  : ฝนรายเดือน (มม.) ของเดือนท่ี i  (เช่น P6 หมายถึง ฝนของเดือนมิถุนายน) 

ค่า GMI ในแต่ละเดือนค านวณจากสมการดงักล่าว และสะสมทุกส้ินเดือนท่ีท าการประเมินฯ ดงัน้ี        
1.  ส้ินเดือนมิถุนายน   GMI6 = 0.125 P6
2.  ส้ินเดือนกรกฎาคม  GMI7   = 0.125 P6 + 0.125 P7
3.  ส้ินเดือนสิงหาคม    GMI8 = 0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8
4.  ส้ินเดือนกนัยายน    GMI9 = 0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8 + 0.25 P9

GMI  ท่ีค ำนวณได้จะมี หน่วยเป็นมิลลิเมตร อย่ำงไรก็ตำม ค่ำ GMI นี ้สำมำรถท ำให้อยู่ในรูปอ่ืนๆ ได้ 
เช่น เปอร์เซนต์ของคำ่ GMI ปกติ  เปอร์เซนต์ไตล์ของล ำดบัท่ีของ GMI ฯลฯ    และเพ่ือควำมสะดวกในกำร
ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนท่ีใช้ในกำรพิจำรณำสภำวะของพืช GMI จะอยู่ในรูปของ percentile rank  ซ่ึงมีค่า
ระหว่าง 0 - 100 วิธีกำรหำค่ำ percentile rank   ของ GMI นัน้หำได้โดยกำรน ำคำ่อนกุรมเวลำของ GMI 
ของแตล่ะบริเวณมำเรียงล ำดบัจำกน้อยไปหำมำก และค ำนวณคำ่ percentile rank ของ GMI ได้จำก 

GMIpct    = (r x 100)/(n + 1) 



GMI pct = (r x 100)/(n + 1) 

โดย GMI pct : percentile rank ของ GMI 
r    : ล าดบัท่ีของค่าขอ้มูลดิบ GMI ของปีนั้น ๆ
n    : จ านวนปีของขอ้มูลของแต่ละสถานี

เกณฑ์ GMIpct ท่ีใชพ้ิจารณาสภาวะของพืช มีดงัน้ีคือ

เกณฑ์ GMI pct สภาวะของพืช
0 - 20                 แลง้จดั

21 - 30                 แลง้
31 - 40                 ค่อนขา้งแลง้
41 - 60                 ปกติ
61 - 90                 ความช้ืนสูงกวา่ปกติ
91 - 100                ความช้ืนเกินความตอ้งการ





GMI percentile Rank เดอืนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556GMI percentile Rank เดอืนมิถุนายน 2556







คาดหมายลกัษณะอากาศเพือ่การท่องเทยีวคาดหมายลกัษณะอากาศรายเดอืน







คาดหมายล่วงหนา้

4 เดือน





คลกิเพือ่เลอืก



• เลือก Forecast Range เพื่อแสดงผลการพยากรณ์
อากาศล่วงหนา้ หรือแผนภมิูทางอุตุนิยมวทิยา
• เลือก   Forecast Result เพ่ือแสดงผลการพยากรณ์ค่าตวั

แปรทางอุตุนิยมวิทยา
• เลือก   Forecast For เพ่ือก าหนดช่วงเวลาการพยากรณ์

ล่วงหนา้หรือสถานีท่ีตอ้งการแสดงผล

http://www2.tmd.go.th/program/frames/nwp.html


Forecast Range มี ดังนี้
1. 0-10 day (Top chart)
2. 0-10 day (Detail)
3. 0-126 day (4 Month)
4. 0-126  day (4 Month) Meteogram
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