ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(Meteorological Satellite)
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบงออกเปนสองชนิด (ตามลักษณะการโคจร) คือ
1. ชนิดโคจรผานใกลขั้วโลก (Polar Orbiter)
2. ชนิดโคจรประจําที่ (Equator Orbiter)
ทั้งสองชนิดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณพลังงานรังสี (Sensor) ในชวงคลื่น Visible และ Infrared
1.1 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรผานใกลขั้วโลก (Polar Orbiter) ตําแหนงของดาวเทียมอยูสูงจากพื้นโลก
ประมาณ 800 - 1,400 กม. (400 - 800 ไมลทะเล) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก โดยมีความคมชัดมากเพราะโคจรอยูใน
ระดับต่ํา ใหภาพไดเพียงวันละ 2 ภาพ (12 ชม. ตอ 1 ภาพ) จึงไมเหมาะในการติดตามความเปนไปของสภาพอากาศ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

รูปที่ 1 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรผานใกลขั้วโลก
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรผานใกลขั้วโลก ไดแกดาวเทียมในชุด TIROS, TOS, ESSA, ITOS, NOAA,
NIMBUS, DMSP วิถีโคจรจะผานไปใกลขั้วโลกทั้งสองในทุกรอบการโคจร คือ โคจรในแนวเหนือ - ใต ขณะที่โลก
หมุนรอบตัวเองในแนวตะวันออก - ตะวันตก ในรอบ 24 ชั่วโมงดาวเทียมจะผานตําบลหนึ่งๆ รวม 2 ครั้ง ตัวอยางเชน
ดาวเทียม NOAA ผานประเทศไทยตอนบนเมื่อ 0900 จะกลับมาโคจรผานประเทศไทยอีกครั้งในเวลา 2100 ดาวเทียม
ชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกอยางวา "ดาวเทียมชนิดโคจรพรอมดวงอาทิตย" (Sun synchronous Satellite)
1.2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรประจําที่ (Equator Orbiter) ตําแหนงของดาวเทียมอยูสูงจากพื้นโลก
ประมาณ 35,000 กม. (19,318 ไมลทะเล) ครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งเหมาะสําหรับติดตาม
ความเปนไปของสภาพอากาศรุนแรงตาง ๆ เชน พายุหมุนเขตรอน, แนวพายุฟาคะนอง ฯลฯ สามารถใหภาพไดทุกๆ
30 นาที (และสามารถใชสัญญาณบังคับใหสงทุกๆ 15 นาทีได) พื้นที่ที่อยูตั้งแตละติจูด 60 องศา ไปทางขั้วโลก (ทั้ง
เหนือและใต) ที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาภาพที่ไดรับมีความคมชัดลดลง (เปนผลจากมุมกลอง) ยากตอ
การแปลความ
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รูปที่ 2 ดาวเทียมอุตุนิยมชนิดโคจรประจําที่
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรประจําที่ ไดแก ATSM SMS/GOES, METEOSAT, GOMS และ GMS
ดาวเทียมโคจรจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดวยความเร็วเทากับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก (11,000
กม./ชม.) จึงเสมือนวาลอยตัวอยูเหนือจุดหนึ่งตลอดเวลา ในขณะเดียวกันดาวเทียมก็หมุนรอบตัวเองดวยความเร็ว
100 รอบตอนาที โดยแกนการหมุนจะขนานกับแกนขั้วโลกเหนือ-ใต ตลอดเวลา เนื่องจากอยู ณ จุดหนึ่งที่กําหนดไว
เหนือเสนศูนยสูตร จึงใหภาพของบริเวณที่ตองการไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเหมาะสําหรับการติดตามความเปนไป
ของสภาพอากาศอยางยิ่ง
โครงการดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรประจําที่ เปนโครงการภายใตการสงเสริมขององคการอุตุนิยมวิทยา
โลก (WMO) กับสมาพันธวิทยาศาสตรนานาชาติ (The International Council of Scientific Unions/ICSU.) เปน
โครงการความรวมมือระหวางหลายชาติ โดยใชดาวเทียม 5 ดวง สงขึ้นประจําจุดตางๆ เพื่อครอบคลุมอาณาบริเวณ
เปนเครือขายรอบโลกระหวางละติจูด 60 องศาเหนือ ถึง 60 องศาใต ประเทศตางๆ ที่สงดาวเทียมขึ้นรวมโครงการคือ
1. สหรัฐอเมริกา โดยองคการ NOAA ควบคุม GOES East ซึ่งอยู ณ ลองกิจูด 75 องศาตะวันตก รัศมี
ปฏิบัติการครอบคลุมมหาสมุทรแอตแลนติคและทวีปอเมริกา กับ GOES West อยู ณ ลองกิจูด 135 องศาตะวันตก
รัศมีปฏิบัติการครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟคตะวันออกและทวีปอเมริกา
2. องคการคนควาวิจัยดานอวกาศของกลุมประเทศในยุโรป (European Space Research Organization /
ESRO. หรือ European Space Agency/ESA.) สงดาวเทียม METEOSAT ขึ้นอยู ณ ลองกิจูด 0 รัศมีปฏิบัติการ
ครอบคลุมอาณาบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติคใตถึงกรีนแลนด และจากซาอุดิอาราเบียถึงบราซิล
3. โซเวียต สงดาวเทียม GOMS อยู ณ ลองกิจูด 170 องศาตะวันออก รัศมีปฏิบัติการครอบคลุมมหาสมุทร
อินเดียและทวีปเอเซีย
4. ญี่ปุน สงดาวเทียม GMS อยู ณ ลองกิจูด 140 องศาตะวันออก รัศมีปฏิบัติการครอบคลุมอาณาบริเวณ
ตั้งแตมหาสมุทรแปซิฟคใตถึงไซบีเรียและจากฮาวายถึงอินเดียซึ่งประเทศตางๆ ในทวีปเอเซียอยูในรัศมีปฏิบัติการของ
ดาวเทียม GMS นี้ รวมทั้งทวีปออสเตรเลียดวย
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รูปที่ 3 โครงการเครือขายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรประจําที่
2. ขอไดเปรียบ/เสียเปรียบของวงโคจร (Advantage/Disadvantage of these orbit)
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรผานขั้วโลก
1. ตรวจวัดคาพลังงานการแผรังสีในเวลาเดิมทุกครั้ง
2. ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก
3. ระยะวงโคจรอยูใกลกับโลกมากทีส่ ุด ทําใหคาความคมชัดสูงแตมีแรงตานทานมาก
ดาวเทียมชนิดโคจรประจําที่
1. ตรวจวัดคาพลังงานการแผรังสีอยางตอเนื่องในพื้นที่เดิม
2. ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขตจํากัด
3. คาความคมชัดอยูในเกณฑต่ํากวาดาวเทียมชนิดแรก
4. ระยะวงโคจรอยูไกลจากโลกจึงมีแรงตานทานนอยมาก
3. เทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite Technology)
ดาวเทีย มอุตุ นิย มวิทยาใช ห ลักการของ Remote Sensing หมายถึง การอธิ บายการศึกษาบางสิ่ งโดย
ปราศจากการกระทําหรือสัมผัสกับวัตถุนั้นโดยตรง รวมทั้งการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุนั้นเปนระยะ
ทางไกล ดังนั้น ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจึงเปนตัวอยางหนึ่งของหลักการของ Remote Sensing ทั้งนี้เนื่องจาก
เครื่องตรวจวัดพลังงานรังสีของดาวเทียมออกแบบเพื่อใชศึกษา พลังงานที่สะสมและการแผรังสีของโลก การใชขอมูล
ที่สงมาจากดาวเทียมที่โคจรรอบตามสถานีรับภาคพื้นดินในแตละพื้นที่สามารถที่จะตรวจวัดคุณสมบัติของโลก โดย
ปราศจากการเขาไปในพื้นที่ที่สนใจและทําการตรวจวัดโดยตรง
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4. การแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Radiation)
การแผรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนพื้นฐานสําคัญของ Remote Sensing การแผรังสี คือ การแพรกระจาย
พลังงานในรูป แบบของคลื่นจากสสารทั้งหมดที่มีอุณหภูมิสูงกวาศูน ยองศาสัมบูรณ (-273 องศาเซลเซีย ส หรื อ
-459 องศาฟาเรนไฮท) คลื่นพลังงานการแผรังสีไมใชวัตถุทั้งนี้เนื่องจากไมมีมวล (Mass) และสามารถสงผานพลังงาน
จากสถานที่ ห นึ่ งไปยั ง สถานที่อื่น ๆ ได คลื่ น พลั ง งานการแผ รั ง สี แ มเ หล็ ก ไฟฟา มีรู ป แบบของการป น ป ว นภายใน
สนามแมเหล็กไฟฟา (Pattern of Disturbance of Electromagnetic Field) ในขณะที่คลื่นเคลื่อนผานสนาม
แมเหล็กไฟฟาจะแกวงตัวขึ้น-ลงอยางเปนระเบียบ รูปแบบการเกิดขึ้นและการทวนซ้ําของคลื่นมีลักษณะ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 Characteristics of an electromagnetic wave
คุ ณ ลั ก ษณะของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ประกอบด ว ยความสู ง ของคลื่ น (Amplitude) ความยาวคลื่ น
(Wavelength) และความถี่ของคลื่น (Frequency) สวนยอดของคลื่น (Ridge or Crest) คือบริเวณที่คลื่นสามารถ
แกวงตัวขึ้นไดสูงที่สุดในขณะที่บริเวณทองคลื่น (Trough) คือบริเวณที่คลื่นแกวงตัวลงไดต่ําที่สุดสําหรับความสูงของ
คลื่นนั้นเปนการวัดขนาดของคลื่นและหมายถึง ทั้งปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความยาวคลื่น (Wavelength)
คือ การวัดระยะหางระหวางยอดคลื่นหรือทองคลื่น สุดทายความถี่ของคลื่น (Frequency) กําหนดโดยจํานวนของ
คลื่นที่เคลื่อนที่ผานจุดใดจุดหนึ่งตอหนึ่งหนวยเวลา (Period of Time) พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชวงคลื่น
เคลื่อนที่ดวยความเร็วเทากัน (เคลื่อนที่เทากับความเร็วแสง) คลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นจํานวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผานจุด
หนึ่งภายในหนึ่งหนวยเวลาจะมีจํานวนมากกวา ดวยเหตุนี้คลื่นสั้นจึงมีความถี่ของคลื่นสูง สวนความยาวคลื่นที่ยาวกวา
จะมีความถี่ของคลื่นต่ํากวา
5. แถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Spectrum)
คือแถบแสดงความตอเนื่องของทุกชวงคลื่นแมเหล็กไฟฟา (แสดงดังรูปที่ 5) โดยที่ในแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จัดเรียงตามความยาวคลื่น รังสีแกมมา (Gamma rays) และเอ็กซเรย (X-ray) อยูปลายสุดของแถบคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด สําหรับปลายสุดอีกดานหนึ่งของแถบแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นมากกวา
คือคลื่นวิ ทยุ สายตาของมนุษย เห็น ได เฉพาะสั ดสว นเพียงเล็กน อยของแถบคลื่น แมเ หล็กไฟฟา เรียกวา คลื่น แสง
(Visible light)
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รูปที่ 5 The Electromagnetic Spectrum
6. การแพรพลังงานรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Emission of Electromagnetic radiation)
การแผรังสี (Radiation) คือ การแพรพลังงานของวัตถุที่มีอุณหภูมิมากกวาศูนยองศาสัมบูรณ วัตถุเหลานั้นไม
จําเปนตองแพรพลังงานรังสีเฉพาะความยาวคลื่นเพียงชนิดเดียว สวนใหญแพรพลังงานไดหลายชวงคลื่น ซึ่งเรียกวา
แถบพลังงานของวัตถุ (Object's Spectrum) อุณหภูมิของวัตถุเปนตัวกําหนดคุณสมบัติของแถบการแพรพลังงานรังสี
ของวัตถุนั้น วัตถุใดที่อุณหภูมิพื้นผิวสูงมากกวาจะแพรพลังงานรังสีไดสูงกวาและมีความยาวคลื่นสั้นกวา ในขณะที่วัตถุ
ที่เย็ นกว าจะแพรพลังงานในแถบที่ต่ํากวาและมีความยาวชว งคลื่นที่มากกว าด วย ความสั มพัน ธร ะหว างการแพร
พลังงานสูงสุด (Wavelength of Maximum Emission) กับอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุแสดงดังสมการในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางการแพรพลังงานสูงสุดกับอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ
ดวยเหตุนี้ดวงอาทิตยซึ่งมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 6,000 K จึงมีการแพรพลังงานสูงสุดในความยาวคลื่น
เทากับ 0.48 um ซึ่งตกอยูในชวงคลื่นแสงในแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในทางกลับกันอุณหภูมิที่เย็นมากกวาของ
พื้นผิวโลก ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 300 K จะมีการแพรพลังงานสูงสุดในความยาวคลื่นเทากับ 9.4 um อยูในชวงคลื่น
อินฟราเรดในแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา

รูปที่ 7 The spectra of the sun's and Earth's radiation
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กราฟที่แสดงในรูปที่ 7 คือ การเปรียบเทียบการแพรพลังงานรังสีของดวงอาทิตยกับโลกในลักษณะเสนโคง 3
เสน ซึ่งแทนการแแพรพลังงานรังสีของโลก ดวงอาทิตย และพลังงานแสงอาทิตยที่ผิวโลก การแพรพลังงานรังสีที่
สําคัญที่สุดของโลกอยูในชวงคลื่นยาวในสัดสวนของชวงคลื่นอินฟราเรดหรือเรียกวา Thermal Infrared เพราะ
เกี่ยวของกับอุณหภูมิของพื้นผิวที่แพรพลังงานรังสี ดังนั้นเครื่องวัดปริมาณการแผรังสีของดาวเทียมที่ตรวจวัดพลังงาน
ในยานนี้จึงใชศึกษาคุณสมบัติของความรอนของโลกและบรรยากาศได
ในรูปที่ 7 พบวาความเขมขนที่แทจริงของการแพรพลังงานรังสีของดวงอาทติยมีมากกวาในทุกๆ ความยาว
คลื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการแพรพลังงานรังสีของโลก ทั้งที่การแผรังสีของดวงอาทิตยตองเดินทางผานอวกาศทําให
ความเขมลดลง ในขณะเดียวกันเมื่อถึงพื้นโลกความเขมขนของพลังงานก็ลดลงอีก อยางไรก็ตาม พลังงานการแผรังสี
สวนใหญของดวงอาทิตยยังตกอยูในชวงคลื่นแสง (Visible) ของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา นอกจากนี้ดวงอาทิตยยัง
แผพลังงานรังสีในชวงคลื่นสั้นไดอยางเขมขน โดยเฉพาะในยานคลื่นอินฟราเรดของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา เรียกวา
Near Infrared รวมทั้งพลังงานของดวงอาทิตยที่สะทอนกลับในยานนี้ เครื่องวัดพลังงานการแผรังสีของดาวเทียมที่
ตรวจวัดในยาน Visible และ Near Infrared วัดปริมาณรังสีของดวงอาทิตยที่สะทอนกลับ รวมทั้งพลังงานการแพร
รังสีของโลกและเมฆไดเปนอยางดี
7. พลังงานรังสีที่ตกกระทบกับพื้นโลก (Radiation that strikes the Earth)
พื้นผิวโลกพิจารณาใหเปนเสมือนพื้นผิวที่ทึบแสง (Opaque) คือ แสงไมสามารถสองผานได เมื่อพลังงานรังสี
ตกกระทบกับพื้นผิวโลกที่ทึบแสง เชน พื้นหินแข็ง พลังงานสวนนี้ถูกดูดซับ (absorbed) หรือสะทอนกลับโดยพื้นหิน
แข็งนั้น ดังแสดงในรูปที่ 8 สัดสวนของพลังงานชวงคลื่น Visible ที่สะทอนกลับของพื้นผิว เรียกวา Albedo แสดงคา
เปนจํานวนเปอรเซ็นต วัตถุเชน หิมะที่ตกลงมาใหม ๆ หรือเมฆที่หนามากๆ คาการสะทอนกลับของพลังงานชวงคลื่น
Visible หรือคา Albedo มีคาสูงมาก เมื่อพิจารณาจากอวกาศวัตถุเหลานี้จะสวางจามาก ทั้งนี้เพราะวัตถุสะทอน
พลังงานรังสีที่เขามาตกกระทบไดเปนจํานวนมาก พื้นที่ปาไมและพื้นดินมีคา Albedo ต่ํากวาจึงปรากฏเปนสีดํา
สําหรับคาเปอรเซ็นตการสะทอนของลักษณะเฉพาะของพื้นผิวโลกและในบรรยากาศแสดงดังตารางที่ 1

รูปที่ 8 คุณลักษณะของวัตถุทับแสงและโปรงแสง
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ตารางที่ 1 คาประมาณการสะทอนกลับของลักษณะเฉพาะของพื้นผิวโลก
ในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Visible
วัตถุใดที่สามารถดูดซับพลังงานรังสีไดทุกความยาวคลื่น เรียกวา Blackbody แตในสภาวะการณที่เปนจริงไม
มีวัตถุใดทีม่ ีความสามารถประพฤติไดเชนนั้น ดังนั้น Blackbody จึงไมปรากฏขึ้นจริงในธรรมชาติของโลกใบนี้ อยางไร
ก็ตาม นักวิทยาศาสตรใชแนวคิดนี้เพื่อทําการศึกษาทฤษฎีพลังงานรังสี
การแผพลังงานรังสีในบรรยากาศ (Radiation in the Atmosphere) บรรยากาศเปนสื่อโปรงใส คือ พลังงาน
การแผรังสีสงผานไปในบรรยากาศได ในขณะที่พลังงานการแผรังสีสงผานบรรยากาศหรือพื้นมหาสมุทรมีหลายสิ่ง
เกิดขึ้น พลังงานรังสีชวงคลื่น Visible ถูกดูดซับ (Absorb) สงผาน (Transmit) หรือสะทอนกลับโดยโมเลกุล, สิ่ง
แขวนลอยในอากาศ (Aerosols), ผลึกน้ําแข็ง (Ice Crystals) และหยดน้ํา (Water droplet) ซึ่งเปนสวนประกอบใน
บรรยากาศ อนุภาคตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดการกระจัดกระจาย (Scatter) คลื่นแสงออกเปนสีตางๆ อันประกอบดวยสี
แดง, สม, เหลือง, เขียว, ฟา และสีมวง (เมื่ออนุภาคตางๆ ในบรรยากาศกระจัดกระจายคลื่นแสง ชวงคลื่นที่มีสีฟาจะ
แพรกระจายไดมากที่สุดทําใหทองฟามีสีฟา) นอกจากนี้พลังงานรังสีชวงคลื่น Visible ถูกดูดซับหรือสะทอนกลับโดย
พื้นผิวโลกที่แตกตางกันออกไป กระบวนการเหลานี้แสดงในรูปที่ 9 สวนพลังงานรังสีชวงคลื่นอินฟราเรดเมื่อผานเขา
มาในบรรยากาศจะถูกดูดซับ, สงผาน, สะทอนกลับ หรือกระจัดกระจาย นอกจากนั้นความแตกตางของพื้นผิวโลกและ
เมฆสามารถดู ด ซับ พลังงานรั งสี ชว งคลื่ น อินฟราเรดและแผ รั งสี กลั บ (re-emit) ในรู ป แบบของความร อนคืน สู
บรรยากาศดังแสดงในรูปที่ 10
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รูปที่ 9 Visible light in the Atmosphere

รูปที่ 10 Infrared energy in the Atmosphere
8. การสงผานพลังงานของบรรยากาศ (Transmissivity of the Atmosphere)
คลื่นรังสีแมเหล็กไฟฟาบางชวงคลื่นสงผานบรรยากาศไดโดยงาย ในขณะที่บางสวนถูกกักไว ความสามารถ
ของบรรยากาศที่ยอมใหพลังงานการแผรังสีสงผาน เรียกวา Transmissivity คาเฉลี่ยของ Transmissivity ของ
บรรยากาศในขณะที่ปราศจากเมฆแปรตามความยาวคลื่น แกสในบรรยากาศดูดซับพลังงานรังสีไดในบางชวงคลื่นและ
ยอมใหพลังงานรังสีในบางชวงคลื่นสงผานไป รูปที่ 11 กราฟแสดงคาการสงผานของพลังงานรังสีในแตละชวงคลื่น
โดยที่ความยาวคลื่น (เมตร) แสดงในแกนนอนทางตอนบนของกราฟและจํานวนเปอรเซ็นตของการสงผานพลังงานรังสี
ของบรรยากาศแสดงในแกนตั้ง
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รูปที่ 11 Transmissivity of the Atmosphere and the Spectral Range of Five Main Sensors on the
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)
บรรยากาศเป นเสมือนสิ่งทึบ แสงสําหรับรั งสีคลื่นสั้ นซึ่งมีพลังงานมากเชน อุล ตราไวโอเลต แกมมา และ
เอ็กซเรย ทั้งนี้เพราะบรรยากาศดูดซับพลังงานเหลานี้ไว ตัวอยางที่พบโดยทั่วไปของปรากฏการณเหลานี้เชน การดูด
ซับรังสีคลื่นสั้นของโอโซนในบรรยากาศ ซึ่งโอโซนเปนแกสในบรรยากาศดูดซับพลังงานรังสีที่มีความยาวคลื่นต่ํากวา
ประมาณ 0.3 um ไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต ถาหากบรรยากาศของโลกปราศจากชั้นโอโซน พลังงานรังสีคลื่นสั้น
เหลานี้สงถึงพื้นโลกและเปนไปไมไดเลยที่สิ่งมีชีวิตสวนใหญจะดํารงชีพอยูได
บรรยากาศยังดูด ซับ พลังงานในแถบความยาวคลื่ นในบางชว งคลื่ นโดยเฉพาะ (specific wavelength
bands) ไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงคลื่นอินฟราเรดและไมโครเวฟ ในยานที่ถูกดูดซับโดยแกสในบรรยากาศที่
ปรากฏในแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟานั้นเรียกวา Absorption bands ในรูปที่ 11 แถบคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่ถูก
ดูดซับแสดงดวยคาการสงผานที่คอนขางต่ํา ตามแนวแถบของคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่ถูกดูดซับนั้นอาจมีบางชวง
คลื่นที่บรรยากาศทําตัวเสมือนสื่อโปรงใสยอมใหคลื่นเหลานั้นทุละผานออกไปเรียกวา Atmospheric windows ใน
รูปที่ 11 แสดงดวยคาการสงผาน (Transmission values) ที่สูงที่สุดยังพบวาภายในชวงคลื่น Visible พบวาเปน
บริเวณที่พลังงานของดวงอาทิตยออกสูบรรยากาศไดมากที่สุด ในวันที่ทองฟาปราศจากเมฆพลังงานรังสีชวงคลื่น
Visible จากดวงอาทิตยสงผานบรรยากาศไดอยางอิสระโดยไมไดถูกดูดซับจากแกสในบรรยากาศ ในขณะเดียวกัน
ในชว งคลื่ นอิน ฟราเรดก็มีลักษณะเช น เดี ยวกัน คือ มีบ างชว งที่ส ามารถทะลุ ออกไปจากบรรยากาศได ช ว งคลื่ น
อินฟราเรดนี้มีสวนสําคัญอยางมากตอ Remote Sensing ทั้งนี้เพราะชวงคลื่นเหลานี้เกิดขึ้นเชนเดียวกับการแผ
พลังงานรังสีออกของพื้นผิวโลกซึ่งพลังงานความรอน (Thermal energy) ที่แผรังสีจากโลกทะลุผานบรรยากาศ และ
เขาสูอวกาศที่ซึ่งมีเครื่องตรวจวัดพลังงานการแผรังสีตรวจจับพลังงานในสวนนี้
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9. ชนิดของขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Satellite data types)
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากวาดจับ (scan) ในหลายชวงคลื่นเพื่อผลิตเปนภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา คาความ
สองสวางตามอุณหภูมิของวัตถุ (Brightness Temperature value) ในแตละชวงคลื่นพรอมกับขอมูลที่ตรวจวัดจาก
ชองรับสัญญาณอื่นๆ ที่สงลงมาจากดาวเทียม ชองรับสัญญาณดาวเทียมในชวงคลื่น Visible และ Infrared มีทั้งหมด
6 ชอง อยางไรก็ตามไมมีดาวเทียมดวงใดๆ ที่กวาดจับครบทุกชองสัญญาณ และแตละชองสัญญาณจะมีลักษณะ
เฉพาะ สําหรับชองรับสัญญาณของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงชองสัญญาณของดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา
10. ประเภทของขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Type of Satellite Data)
10.1 ภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Visible (Visible Imagery) เครื่องมือตรวจวัด (sensors)
ในยุคแรกที่ติดตั้งอยูบนดาวเทียมใชสําหรับตรวจวัดชวงคลื่น Visible สามารถปรับรับสัญญาณได ชวงคลื่น
ดังกลาวจะอยูในชวง 0.4 – 0.74 um
การรับปริมาณรังสีของการสะทอนของชวงคลื่น Visible นั้นเครื่องมือตรวจวัดปฏิบัติการในเวลากลางวัน
เทานั้น เพราะเครื่องมือตรวจวัดอาศัยการสะทอนกลับของแสงอาทิตย (หรือในตอนกลางคืนที่พระจันทรเต็มดวง)
ความเขมของการสะทอนกลับของวัตถุใดๆ บนพื้นโลกจะขึ้นอยูกับมุมของดวงอาทิตยที่ตกกระทบ มุมตกกระทบของ
ดวงอาทิตยแปรเปลี่ยนตามชวงเวลาในแตละวัน, ป และละติจูด
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คาการสะทอนของวัตถุที่ถูกกวาดจับ (Scan) มีผลตอความเขมในการสองสวาง (Brightness) โดยทั่วไปเมฆที่
ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีคาการสะทอนมากที่สุด ปริมาณการสะทอนของเมฆขึ้นอยูกับความสูญเสียของ
พลังงานรังสีในขณะผานบรรยากาศ (Optical Depth) เมฆที่มีการสูญเสียของพลังงานรังสีในขณะผานบรรยากาศ
มากกวาเปนผลทําใหการสงผานพลังงานรังสีในชวงคลื่น Visible มีปริมาณนอย ความสูญเสียของพลังงานรังสีในขณะ
ผานบรรยากาศ (Optical Depth) เพิ่มมากขึ้นนั้นขึ้นอยูกับ
 ความหนาของชั้นเมฆ
 ความหนาแนนของจํานวนอนุภาคของเมฆ
 ขนาดของอนุภาคที่มีขนาดเล็ก
 สัดสวนของอนุภาคของของเหลวกับผลึกน้ําแข็ง
ขอจํากัดที่สําคัญของภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Visible คือ ไมสามารถที่จะไดภาพในตอน
กลางคืน สําหรับภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Visible นํามาใชในการแปลความหมายดังตอไปนี้
1) แปลความชนิดของเมฆตางๆ โดยพิจารณาจากรูปราง (Shape) และเนื้อของเมฆ (Texture) ซึ่ง
ภาพ Visible ใหคาความคมชัดไดดี
2) แปลความระบบของเมฆ (Cloud System) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมฆในระดับต่ํา
3) ประเมินความสูงของเมฆไดโดยอาศัยเงาของเมฆ
4) ประเมินความหนาของเมฆ
5) แปลภาพของเมฆที่มีขนาดเล็กหรือมีรูปทรงที่ผิดปกติ (Anomalous Cloud)
6) หากไมมีเมฆปกคลุม สามารถแปลความของพื้นทะเล หรือพื้นที่ถูกปกคลุมดวยน้ําแข็งหรือหิมะ
และ Sun glint
7) อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ เชน เถาภูเขาไฟ, ฝุน และควัน
10.2 ภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Near Infrared (Near Infrared Imagery = NIR)
ภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น NIR เปนภาพที่ไดจากการสะทอนของชวงคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความยาวชวงคลื่นอยูระหวาง 0.75 – 1 um อยูระหวางชวงคลื่น Visible และ Infrared เปนชวงคลื่นที่มนุษย
ไมสามารถมองเห็นได วัตถุบนพื้นโลกมีเพียงบางชนิดที่ไดรับความรอนจนสามารถแผรังสี ในชวงคลื่นนี้ไดชวงคลื่น NIR
ที่สะทอนกลับจากผิวโลกและถูกกวาดจับดวยเครื่องตรวจวัด ทั้งนี้เพราะคาความเขมในการสองสวางของวัตถุในชวง
คลื่น NIR เปนปจจัยเชนเดียวกับชวงคลื่น Visible ขอดีของภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น NIR คือ วัตถุบาง
ชนิดสะทอนคลื่นนี้ไดดีกวาชวงคลื่น Visible ตัวอยางเชน พืชพันธุ ซึ่งจะทําใหเกิดความแตกตางของแนวชายฝงทะเล
ไดเปนอยางดี (ความแตกตางระหวางพื้นดินและพื้นน้ําตามแนวชายฝง) นอกจากนั้น ควัน หมอกแดดและฝุนก็สะทอน
ไดดีกวาชวงคลื่น Visible ในภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น NIR สามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของ
วัตถุแมวาจะมีปริมาณแสงนอยหรือแมกระทั่งแสงของดวงจันทร
วัตถุบางอยางสามารถที่แพรพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาในยาน NIR เพียงพอที่จะแยกใหเห็นความแตกตาง
ของวัตถุ เชน แสงไฟในเมือง (City light) และไฟปาปรากฏอยางชัดในภาพ NIR ซึ่งกวาดจัดไดโดยงายจากเครื่องมือ
ตรวจวัดของระบบ DMSP โดยใช Photomultiplier (ทํางานโดยอัตโนมัติ) แสงเหนือ-ใต (Aurora) มีความเขมในการ

12

สองสวางเพียงพอที่ปรากฏไดในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น NIR โดยทั่วไปใชแปลความหมายของสิ่งตางๆ
เหลานี้
1. แปลความชนิดของเมฆในเวลากลางวันและลักษณะของพื้นผิวโลก
2. พื้นที่ตั้งของเมือง (อาศัยแสงไฟ City light)
3. เมฆในเวลากลางคืน (อาศัยการสะทอนของแสงดวงจันทร)
4. ติดตามการแพรกระจายของไฟปา ควัน หมอกแดด ฝุน รวมทั้งหมอกปนควัน (Smog)
5. พิจารณาลมในระดับต่ํา (Low Level Winds) ที่พัดอยูเหนือสิ่งแขวนลอยในอากาศ
10.3 ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Far Infrared (Far Infrared Imagery = FIR)
ชวงคลื่น FIR มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งคือ Long Wave Infrared ความยาวของชวงคลื่นอยูระหวาง 10.2 –
12.5 um ในชวงคลื่นนี้ดาวเทียมกวาดจับการแผพลังงานรังสีเฉพาะอยาง การสะทอนกลับของพลังงานแสงอาทิตย ไม
มีความจําเปน ต องใชวั ต ถุส ว นใหญมีส ภาพเป น Blackbody กลาวคือวั ตถุส วนใหญจ ะดู ด ซับ พลังงานแสงอาทิต ย
(แทนที่จะสะทอนกลับ)
ความเขมในการสองสวางที่ปรากฏที่เครื่องตรวจวัดพลังงานในชวงคลื่น FIR ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของวัตถุนั้น
อุณ หภู มิ ข องวั ต ถุ ขึ้ น อยู กั บ มุ มของดวงอาทิต ย ซึ่ ง แปรเปลี่ ย นไปตามช ว งเวลาของวั น และป ร วมทั้ ง ละติ จู ด ด ว ย
นอกจากนั้นลักษณะภูมิประเทศเปนปจจัยที่สําคัญดวย เชนพื้นที่สูงกวาอุณหภูมิยอมต่ํากวา
การสงผานรังสีในชวงคลื่น FIR ผานบรรยากาศนั้นมีปจจัยที่สําคัญที่ควรพิจารณา เมฆที่เปนชั้นบางๆ อัน
ประกอบไปดวยผลึกน้ําแข็งสวนมากเกือบจะโปรงแสงสําหรับชวงคลื่น Visible แตสามารถดูดซับและกักกั้นการ
สงผานขึ้นมาของพลังงานรังสีในชวงคลื่น FIR โดยเฉพาะหยดน้ําในเมฆเปนตัวดูดซับไดดี ดังนั้น เมฆชั้นต่ําและเมฆซั้น
กลางลวนแลวมีผลตอการแผขึ้นมาของรังสี FIR ความสามารถในการดูดซับของเมฆเพิ่มขึ้นหากความหนาแนนของ
อนุภาคเพิ่มขึ้นและขนาดของอนุภาคลดลง อยางไรก็ตามการดูดซับและการแพรกระจายพลังงานจากเมฆในชวงคลื่น
FIR ในอัตราสูงเราสามารถสันนิษฐานวาเมฆสวนใหญแพรกระจายดังเชน Blackbody ชวยใหเราตรวจวัดไดอยาง
แมนยําในการตรวจคาอุณหภูมิแลวอนุมานความสูงของเมฆนั้น ในทางปฏิบัติใชในการแปลความสิ่งตางๆ เหลานี้คือ
1. เมฆ
 ความสูงของเมฆ
 ระบบของเมฆ (cloud system) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมฆในระดับสูง
 ชนิดของเมฆ
 ความหนาของเมฆ
2. กระแสลมในระดับบน (Upper Levels)
3. วิเคราะหอุณหภูมิน้ําทะเล (STT : Sea Surface Temperature)
4. ติดตามการเคลื่อนตัวของกลุมควัน หรือเถาภูเขาไฟในระดับบน
5. สิ่งแขวนลอยหรือเจือปนในอากาศ และควันปนหมอก (Smog)
6. พายุฝุน
7. ความแตกตางของภูมิประเทศ (เชน พื้นดิน/น้ํา)
8. ทางเมฆ (Aircraft Contrail) อันเกิดจากเครื่องบินและความชื้นในระดับต่ํา
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10.4 ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Middle Infrared (Middle Infrared Imagery = MIR)
ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น MIR ไดจากการตรวจวัดพลังงานการแผรังสีที่มีความยาวคลื่น 3.55 –
4.03 um ซึ่งเปนแถบคลื่นที่อยูใกลกับ Visible และ Infrared หรือเรียกวา Short Wave Infrared มีลักษณะคลาย
กับภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น NIR กลาวคือเปนการรวมคาของพลังงานในการสะทอนและการแผรังสี แตมี
ปริมาณการแผรังสีไดมากกวา ในเวลากลางวันภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่นนี้คอนขางจะสับสนยากตอการ
แปลความ ดังนั้น จึงไมนิยมใชแปลความ แตในเวลากลางคืนการสะทอนของพลังงานแสงอาทิตยหมดไปภาพที่ไดรับ
จะมีลกั ษณะเชนเดียวกับภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น FIR ปริมาณการแผรังสีของวัตถุขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอชวงคลื่น FIR
ขอดีของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น MIR คือ เมฆชั้นต่ําที่มีปริมาณการแผรังสีอยูในเกณฑต่ํากวา
ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น FIR เมฆชั้นต่ําจึงมีลักษณะเปน Graybody แทนที่จะเปน Blackbody เมฆชั้นต่ํา
มีลักษณะที่เย็นกวาที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น FIR ชวยเพิ่มความแตกตางของพื้นดินและเมฆ
และงายตอการแปลความ
นอกจากนั้นพลังงานรังสีชวงคลื่น MIR ทะลุผานเมฆชั้นสูงไดมากกวาชวงคลื่น FIR ทําใหเมฆที่ประกอบดวย
ผลึกน้ําแข็งอุนกวาเมฆที่ประกอบดวยน้ํา ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น MIR ใชคนหาเมฆ Cumulonimbus ที่
ฝงตัวอยูในเมฆ Cirrostratus ที่หนาๆ ได และใชตรวจจับตาของพายุไดถึงแมวาจะถูกปกคลุมดวยเมฆ Cirrus อากาศ
อุนชื้นที่มีความลึกมาก (หนา) เชนมวลอากาศในเขตรอน โดยทั่วจะปรากฏเปนบริเวณที่คอนขางจะแจมใสมากกวาเมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น FIR สิ่งนี้ทําใหเมฆชั้นต่ําแยกออกไดโดยงายและการอานคา
อุณหภูมิผิวพื้นใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดภายใตสภาวะเงื่อนไขนี้ ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น MIR
ใชในการแปลความเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. เมฆชั้นต่ํา
2. เมฆชั้นสูง (เปรียบเทียบกับ FIR)
3. ลักษณะภูมิประเทศ (แสดงความแตกตางของพื้นดินและพื้นน้ําไดดี)
4. อุณหภูมิน้ําทะเล
5. ไฟปา
6. สิ่งแขวนลอยในอากาศ (ควัน เถาภูเขาไฟ และฝุน)
10.5 ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิด Water Vapor
เครื่องตรวจวัดพลังการแผรังสีตรวจวัดพลังงานในชวงคลื่นของ Infrared ความยาวคลื่นระหวาง 5.7-7.1 um
ในยานดังกลาวพลังงานถูกดูดซับดวยไอน้ํา (Water Vapor) ทําใหการสงผานพลังงานเปนไปไดเพียงเล็กนอย ดาวเทียม
GOES และ GMS ตรวจวัดความยาวคลื่น 6.7 um และ METEOSAT ตรวจวัดความยาวคลื่นระหวาง 5.8- 7.1 um
เนื่องจากการดูดซับและการแผกระจายของพลังงาน ในชวงคลื่นนี้อยูในอัตราที่สูง ชั้นความชื้นในบรรยากาศ
ดูดซับพลังงานจากชั้นความชื้นที่อยูในระดับต่ํากวา ในขณะเดียวกันก็แพรกระจายรังสีโดยที่มีสภาพเปน Blackbody
ดวยเหตุนี้จึงเปนการแพรกระจายที่มีลักษณะเปนชั้นๆ ซอนกันขึ้นไป กลาวคือมีการดูดซับและแพรกระจายจากระดับ
หนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งถึงชั้นบนสุด
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ถาความชื้นใกลกับระดับ Tropopause มีปริมาณมากอยางมีนัยสําคัญ สภาพของ Blackbody ถูกตรวจพบ
โดยดาวเทียมในระดับนี้ ซึ่งปรากฏเปนบริเวณที่มีอุณหภูมิเย็น (Cold Temperature) ในทางตรงขามถาบริเวณนี้มี
ปริมาณความชื้นคอนขางนอย พลังงานที่ตรวจจับไดที่มาจากเบื้องลางหรือผิวพื้น ซึ่งปรากฏเปนบริเวณที่อุณหภูมิอุน
กวา (Warm Temperature) ดังนั้นจึงสัณนิษฐานไดวาบริเวณที่มีอุณหภูมิเย็นสอดคลองกับความชื้นสูงในระดับบน
ในขณะที่บริเวณที่มีอุณหภูมิอุนจึงสอดคลองกับความชื้นนอยในระดับบน
อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงความหนาแนนของจํานวนไอน้ํา ถึงแมวาอากาศบริเวณ Tropopause มีความชื้น
เกือบ 100% แตความหนาแนนของไอน้ํามีนอยพลังงานบางสวนจากระดับลางจะทะลุผานขึ้นไปได พลังงานที่ตรวจวัด
ไดสูงสุดจึงไมไดมาจากระดับบนสุดเพียงระดับเดียว แตมาจากหลายระดับดวยกัน ปริมาณพลังงานประมาณ 80% ที่
ตรวจวัดไดจากดาวเทียมสวนใหญจะอยูในระดับ 610-240 hPa เฉลี่ยแลวอยูในระดับ 400 hPa
ปริมาณการแพรกระจายของรังสีขึ้นอยูกับจํานวนและความสูงของไอน้ํา จํานวนและความสูงของเมฆ และ
อุณหภูมิของระดับที่แพรกระจาย ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิด Water Vapor ใชในการแปลความเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ เหลานี้
1. ประเมินปริมาณความชื้นของไอน้ําในระดับกลางและระดับสูง
2. ติดตามสภาพอากาศในระดับบน
3. การกําหนดบริเวณกระแสลมกรด
4. บริเวณ Clear Air Turbulence
5. บริเวณ Clear Icing
6. บริเวณที่มีโอกาสในการเกิดทางเมฆ (Contrail)
11. การเนนลําดับความเขมในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Infrared (Enhanced Infrared)
ในกรณีที่การแปลความภาพเมฆดวยสายตาในชวงคลื่น Infrared ถาบริเวณเมฆที่มีอุณหภูมิแตกตางกันนอย
โทนสีจะมีความใกลเคียงกันมาก ทําใหยากตอการแปลความ จึงมีการใชวิธีที่เรียกวา Enhanced Infrared ซึ่งเปนการ
ปรั บ เปลี่ ย นโทนสี ภ าพ โดยมีการกําหนดคาอุณหภู มิให สั มพัน ธ กับ ความสว างที่เ ป น เปาหมาย แล วกําหนดสี ต าม
ตองการ ซึ่งจะเปนภาพในโทนสีเทา (ในภาพขาว-ดํา) หรือเปนแถบสีตามคุณสมบัติความสามารถของคอมพิวเตอรที่จะ
ทําไดวิธีการเนนลําดับความเขมของภาพนิยมใชกันอยางแพรหลายสําหรับการแปลความเกี่ยวกับความแรงของพายุ
หมุนเขตรอนหรืออุณหภูมิยอดเมฆแตทั้งนี้ตองมีความเขาใจและทราบถึงการกําหนดสีที่สัมพันธกับคาอุณหภูมิของ
ภาพนั้นๆ ดวย และโดยทั่วไปกรรมวิธีในการเนนลําดับความเขมที่นิยมใชแบงออกไดเปน
1. ZA Curve
2. MB Curve
3. BD Curve
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รูปที่ 12 แสดงการเนนลําดับความเขมของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น IR
ตอมาไดมีการพัฒนาการเนนลําดับความเขมของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาโดยใชสีตางๆ นํามาประยุกตใชในภาพ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแทนการแสดงดวยสีขาว โทนสีเทา และสีดํา ซึ่งทําใหงายตอการแยกลักษณะตางๆ ที่ปรากฏ
อยูบนภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เทคนิควิธีการดังกลาวเรียกวา Color Enhancement
สําหรับเทคนิคลาสุดที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากในปจจุบันคือ Multisprectral Techniques คือ เทคนิค
ที่อาศัยความแตกตางของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ไดรับมาจากหลายชองรับสัญญาณ เพื่อทําใหปรากฏขอมูลที่
สําคัญในทางอุตุนิยมวิทยาไดอยางเดนชัด ซึ่งจําเปนตองรูเกี่ยวกับคุณลักษณะรวมทั้งจุดเดนและจุดดอยของภาพ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ไดรับในแตละชองรับสัญญาณเปนสําคัญกอนที่จะนําเทคนิคนี้มาประยุกตใช โดยทั่วไปเปน
การนํ า ภาพดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาตั้ ง แต 2 ภาพขึ้ น ไปที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ แ ละเป น ช ว งเวลาเดี ย วกั น ดาวเที ย ม
อุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรใกลขั้วโลกจะใชขอมูลในแตละชองรับสัญญาณแตเปนเสนทางที่กวาดจับสัญญาณเดียวกัน สวน
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรประจําที่อาจใชภาพดาวเทียมหลายดวง เชน GOES EAST และ GOES WEST เพื่อ
ใชในการสรางภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวยเทคนิคนี้
เทคนิค Multispectral มีดวยกันหลายวิธี แตวิธีหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายคือ การนําขอมูลจากชองรับ
สัญญาณหนึ่งมาลบออกจากขอมูลของอีกชองรับสัญญาณหนึ่ง ดังตัวอยาง
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A

B

รูปที่ 13 แสดงการลบกันระหวางคา Brightness Temperature FIR และ MIR
ถาขอมูลจากชองรับสัญญาณ A กวาดจัดพลังงานมากกวาชองรับสัญญาณ B (ในพื้นที่เดียวกัน) ผลจากการนํา
A – B คาที่ไดจะเปนบวก ในทํานองเดียวกันหาก A นอยกวา B คาที่ไดจะเปนลบ แตหากไมความความแตกตางคาที่
ไดเทากับศูนย
จากตัวอยางคือการนําภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น MIR ลบออกจากภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ในชวงคลื่น FIR ซึ่งทั้งสองเปนภาพในเวลากลางคืน พบวาพื้นดิน พื้นน้ํา และเมฆชั้นกลางที่ปรากฏในภาพทั้งสองนั้นมี
คาเทากัน เมื่อนํามาลบกันจึงไดผลลัพธเทากับศูนย สวนเมฆชั้นต่ําคา Brightness Temperature ที่ปรากฏในภาพ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น MIR มีคาต่ํากวาที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น FIR ดังนั้น
ผลลัพธที่ไดจึงมีคาที่ไมเทากับศูนย ในขณะที่เมฆที่ประกอบดวยผลึกน้ําแข็งที่ปรากฏในภาพ FIR มีลักษณะเย็นกวาที่
ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา MIR ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจึงมีคาไมเทากับศูนยเชนเดียวกัน ผลของภาพดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาที่ไดจึงแสดงใหเห็นเฉพาะเมฆชั้นต่ําและเมฆชั้นสูงเทานั้น
นอกเหนือจากนี้ยังมีเทคนิคในการสรางภาพดวยเทคนิค False Color Multispectral ซึ่งเปนอีกเทคนิคหนึ่ง
ที่นํามาใช ซึ่งขึ้นอยูกับการแสดงผลของจอแสดงภาพ โดยการนําแมสีหลักอันประกอบดวยสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน
มาใชแทนคาความเขมที่ปรากฏในภาพขาว-ดํา แสดงดังตัวอยาง

รูปที่ 14 False Color multispectral
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12. ขอจํากัดที่มีผลกระทบตอขอมูลภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Limitation Affecting Satellite data)
12.1 Attenuation คือการสูญเสีย พลั งงานเนื่องจากการถูกดู ดซับ (Absorption) หรื อกระจัดกระจาย
(Scattering) ทําใหพลังงานที่ไปถึงเครื่องมือตรวจวัดพลังงานที่ติดตั้งบนดาวเทียมมีปริมาณนอยกวาที่เปนจริง ทําให
ภาพของเมฆที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอยูสูงกวาความสูงจริง (appear colder than) สภาวะที่ทําให
เกิด Attenuation ขึ้นอยูกับ
 ความหนาแนนของปริมาณไอน้ําในบรรยากาศเนื่องจากไอน้ําเปนตัวการดูดซับพลังงานที่สําคัญที่สุด
หากพลังงานที่แผขึ้นไปผานบริเวณที่บรรยากาศมีไอน้ําหนาแนน พลังงานบางสวนจะถูกดูดซับไว พลังงานสวนที่
เหลือที่แผไปถึงดาวเทียมจึงมิใชปริมาณจํานวนเต็มที่แทจริงที่แผกระจายออกจากแหลง
 ระยะทางระหวางดาวเทียมกับแหลงสงพลังงาน ที่มีระยะทางยาวกวามีผลทําใหเกิด Attenuation
มากกวาดวย อยางไรก็ตาม Attenuation ที่มีสาเหตุจากระยะทางหรือจากการถูกดูดซับโดยแกสอื่นๆ นับวามีคานอย
มากเมื่อเทียบกับ Attenuation ที่มีสาเหตุมาจากไอน้ํา การกระจัดกระจาย (Scattering) ที่เกิดขึ้นเมื่อพลังงานแผไป
กระทบอนุภาคของสิ่งตางๆ ในบรรยากาศ เชน ฝุน ผง หรือหยดน้ําก็เปนสาเหตุของ Attenuation ไดเชนเดียวกัน
12.2 Contamination เกิดขึ้นเนื่องจากมีแหลงพลังงานหลายแหลงซอนทับกัน คาของปริมาณพลังงานที่
เครื่องตรวจวัดพลังงานบนดาวเทียมที่ตรวจจับไดจึงเปนคาที่ไมถูกตองจากระดับยอดเมฆนั้นๆอยางแทจริง สภาวะที่
ทําใหเกิด Contamination ขึ้นอยูกับสภาพตางๆ ดังนี้
1. ความหนาของเมฆและมุมกลอง

รูปที่ 15 การเกิด Contamination จากความหนาของเมฆและมุมกลอง
จากรูปที่15อุณหภูมิที่แผจากสวนยอดของเมฆยอมต่ํากวาอุณหภูมิที่แผจากฐานของเมฆ ดังนั้นดาวเทียมจะ
เฉลี่ยจํานวนพลังงานที่ไดรับจากเมฆกอนนี้ออกมา ซึ่งจะปรากฏวาอุณหภูมิของเมฆกอนนี้สูงกวาอุณหภูมิที่ยอดเมฆ
ดังนั้น ในภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจะแสดงยอดของเมฆกอนนี้มีระดับต่ํากวาความสูงจริง
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2. ชองวางระหวางเมฆ

ก
ข
รูปที่ 16 การเกิด Contamination จากชองวางระหวางเมฆ
จากรูปที่ 16 ในภาพ ก.พลังงานจากแหลงอื่นๆ ในระดับต่ํากวาแทรกตัวขึ้นไปตรงบริเวณชองวางของเมฆ
เมื่อพลังงานในบริเวณนี้ไปถึงเครื่องตรวจวัดพลังงาน อุณหภูมิที่ตรวจวัดไดจึงสูงกวาอุณหภูมิควรจะเปนจริงของยอด
เมฆนั้ น ส ว นในภาพ ข. พลั ง งานในระดั บ ต่ํ า กว า ไม ส ามารถแทรกตั ว ขึ้ น ไปสู ด าวเที ย มได โอกาสที่ จ ะเกิ ด
Contamination ยอมนอยกวากรณีของภาพ ก. อุณหภูมิที่ตรวจวัดไดจะมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิจริงของยอดเมฆนั้น
3. ความแตกตางของความชันอุณหภูมิทางดิ่ง

รูปที่ 17 แสดงความแตกตางของความชันอุณหภูมิทางดิ่ง
จากรูปที่ 17 เมฆ CI บางๆ จะปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอยูต่ํากวาความเปนจริง เพราะอุณหภูมิ
จากเมฆ หรือจากผิวพื้นในระดับต่ํากวาจะแผขึ้นไปรวมกับอุณหภูมิของเมฆ CI บางๆ นั้น ปริมาณพลังงานรวมที่ไปถึง
ดาวเทียมจึงมากกวาพลังงานจริงของเมฆ CI
ผลจาก Contamination ทําใหภาพของเมฆที่ปรากฏในภาพถายดาวเทียมนั้นอยูต่ํากวาความสูงจริง
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12.3 Foreshortening คือ สภาพของเมฆที่เกิดขึ้นบริเวณใกลๆ กับขอบภาพในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ที่มีลักษณะรนชิดติดกัน อันเปนผลมาจากมุมกลอง Foreshortening ทําใหขอมูลผิดพลาดดังตอไปนี้
1. ชองวางระหวางเมฆอยูชิดกันเกินไปกวาความเปนจริง
2. เนื่องจากเมฆตามบริเวณขอบภาพกับเครื่องตรวจวัดพลังงานทํามุมกันคอนขางลาดมาก ดังนั้นพลังงานที่
จับไดอาจมาจากดานขางของเมฆ (โดยเฉพาะเมฆกอตัวในทางตั้ง) แทนที่จะเปนพลังงานจากยอดเมฆ
3. ตําแหนงของเมฆที่แสดงในภาพอยูเลยตําแหนงจริงที่เมฆนั้นปกคลุมผิวโลกอยู ดังแสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 18 Foreshortening
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การแปลความภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(Satellite Imagery Interpretation)
ในการจําแนกเมฆแตละชนิดในภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาไดจากการสังเกตลักษณะเฉพาะ
(Feature) ที่ปรากฏในภาพถายดาวเทียมอันประกอบดวย
1. คาความสองสวาง (Brightness) คาความเขมในการสองสวางเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่ใชในการพิจารณา
คุณลักษณะของเมฆ และยังใชประเมินคาความหนาและความสูงของเมฆได โดยทั่วไปคาความสองสวางมากๆ ที่
ปรากฏในภาพ VIS เกี่ยวของกับความหนาของเมฆ ซึ่งมีการสะทอนแสงดวงอาทิตยไดมากกวา และแสดงใหเห็นเปนสี
ขาวเจิดจาลงไปจนถึงสีเทาออนๆ สวนเมฆที่บางกวาจะมีโทนสีเทาเขมจนถึงคอนขางดํา
ในภาพ IR บริเวณที่มีคาความสองสวางมากๆ หมายถึง บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํามาก เชน บริเวณสวนยอดของ
เมฆ หรือเมฆที่กอตัวในระดับสูงมักจะมีอุณหภูมิต่ํา สีที่ปรากฏในภาพดาวเทียมจึงเปนสีขาวหรือสีเทาออนๆ สวนเมฆ
ที่อยูต่ํากวาและมีอุณหภูมิอุนกวาจะปรากฎในโทนสีที่คล้ํากวาหรือบางครั้งอาจกลมกลืนไปกับพื้นดินหรือพื้นน้ําได
2. ความหยาบ/ละเอียดของพื้นผิวเมฆ (Cloud Texture) ความหยาบ/ละเอียดของพื้นผิวเมฆเปนสิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่ใชในการพิจารณาแปลความ ซึ่งแสดงเฉพาะในภาพ VIS เทานั้น โดยพิจารณาเงาที่ปรากฏขึ้นของ
เมฆ เมฆที่มีลักษณะตะปุมตะปาและกอตัวในทางตั้งมักทําใหเกิดเงาไดดีและมีเงาเปนจํานวนมาก แสดงวาเมฆกอนนั้น
มีพื้นผิวที่หยาบ ขณะที่เมฆที่มีพื้นผิวในสวนยอดของเมฆราบเรียบ (Smooth) มักจะปรากฏเปนเงาขึ้นในบริเวณสวน
ยอดของเมฆนั้น แตจะมีการทอดเงาเฉพาะบริเวณขอบไปยังชั้นเมฆที่อยูต่ํากวาหรือบนพื้นดิน ลมชั้นบนอาจทําให
เมฆที่เกิดขึ้นในระดับสูงฉีกขาดออก ซึ่งอาจปรากฏใหเห็นเปนเสนใยในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
3. รูปรางลักษณะของโครงสราง (Organizational pattern) รูปรางที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอาจมีลักษณะ
โครงสรางเปนแบบแถบ (Band), แนวหรือเสน (Linear), การหมุนวนหรือแนวโคง (Circular) และรูปแบบเซลล
(Cellular)
4. ความคมชัดของขอบ (Edge definition) ขอบของเมฆที่ปรากฏในภาพถายดาวเทียมเชนลักษณะที่ขาดวิ่น
หรือเปนขอบที่คมชัดรวมทั้งขนาดและรูปทรงของเมฆสามารถใชในการพิจารณาชนิดของเมฆได โดยทั่วไปวิธีที่ดีที่สุด
ในการพิจารณาจําแนกเมฆแตละชนิดตองนําภาพ VIS และภาพ IR ในชวงเวลาเดียวกันกันหรือใกลเคียงกันและเปน
บริเวณเดียวกันมาพิจารณารวมกันเสมอ ในภาพ VIS ใชในการพิจารณาเกี่ยวกับรูปทรงของเมฆ, ความหยาบ/ละเอียด
พื้นผิวของเมฆ, รูปรางลักษณะโครงสรางของเมฆและความหนาของเมฆไดเปนอยางดี ขอมูลเหลานี้จําเปนตองนําไป
เปรียบเทียบกับภาพ IR เพื่อพิจารณาความสูงต่ําของเมฆ ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณารวมกันจะชวยทําใหไดขอสรุปในการ
แปลความเมฆในภาพถายดาวเทียมไดถูกตอง รวมทั้งสภาพอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเมฆชนิดนั้นดวย
1. การแปลความเมฆแผน (Stratiform Clouds)
เมฆแผนเกิดในสภาวะที่อากาศทรงตัวดี (Stable Air) ลักษณะแบนราบและแผออก อาจปรากฏเปนชั้นๆ
ได บริเวณสวนบนของเมฆมีพื้นผิวที่ราบเรียบ รูปรางลักษณะทางโครงสรางไมเดนชัด อาณาบริเวณของเมฆแผนที่แผ
ปกคลุมภูมิป ระเทศตางๆ จะชวยในการจําแนกชนิดของเมฆไดเปนอยางดีโดยเฉพาะเมฆที่เกิดในระดั บต่ําๆ และ
เนื่องจากอุณหภูมิของเมฆเหลานั้นคอนขางอุนทําใหปรากฏเปนสีคอนขางดําจนถึงเทาปานกลาง (Dark to Medium
Gray)
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1.1 หมอก/St รวมกัน สวนยอดราบเรียบ พื้นที่ปกคลุมเปนไปตามลักษณะภูมิประเทศ ในภาพ VIS สีขาวถึง
เทาปานกลางเมื่อหนา หากบางจะปรากฏเปนรอยกระดํากระดาง สวนภาพ IR มีสีดําจนถึงเทาปานกลาง เปนเนื้อ
เดียวกัน อาจแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแตละฤดูกาล หากอุณหภูมิระหวางเมฆกับพื้นผิวมีความแตกตางกันนอยจะทํา
ใหการแปลความทําไดยาก บางครั้งอาจมีสีดํากวาพื้นดินหากอุณหภูมิของพื้นดินนั้นเย็นกวา
1.2 Ac/As สวนยอดราบเรียบปรากฎเปนชั้นๆ หรืออาจเปนริ้วๆ หรือพื้นผิวราบเรียบหรืออาจเปนเซลล
ขนาดเล็กๆ มักเกิดรวมกับเมฆ Ci ในภาพ VIS มีสีเทาออนกระดํากระดางหรือเปนริ้วๆ ขึ้นอยูกับความหนาและ
ลักษณะชั้นของเมฆ สวนภาพ IR เทาปานกลางเปนเนื้อเดียวกันขึ้นอยูกับระดับความสูงของเมฆ
2. การแปลความหมอกในภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Visible หมอกปรากฏเปนแผนราบเรียบเหมือนกับเมฆ St ซึ่งเปน
การยากมากในการที่จะแยกหมอกออกจากเมฆ St สําหรับ ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช วงคลื่น Infrared หมอก
ปรากฏเปนสีเทาหมน (Dull Shade of Gray) (ในกรณีที่มองเห็น) หากอุณหภูมิของผิวพื้นและหมอกใกลเคียงกันจะ
ไมปรากฏหมอกในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น Infrared นอกจากนั้นหากหมอกเกิดขึ้นในเวลากลางคืน
ซึ่งไมมีภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในชวงคลื่น Visible เปนเครื่องมือชวยประกอบในการปลความดวยจึงเปนไปไมได
เลยที่จะตรวจพบบริเวณที่มีหมอกปกคลุม
โดยทั่วไปภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชวงคลื่น Visible/Infrared สามารถใชรวมกันในการแปลความหมอก
ซึ่งตองพิจารณาหลายชวงเวลาประกอบกัน โดยพิจารณาบริเวณที่ปรากฏเปนเมฆสีขาวราบเรียบ หากกลุมเมฆสีขาว
เหลานั้นไมมีการเคลื่อนที่เมื่อเวลาผานไป แสดงวาบริเวณนั้นเปนพื้นที่หมอกปกคลุม สําหรับการสลายตัวของหมอก
จะเริ่มสลายตัวจากริเวณขอบนอกเขาสูพื้นที่ดานในทั้งนี้เนื่องจากบริเวณขอบนอกนั้นบางกวาหมอกที่เกิดบริเวณภูเขา
แมน้ํา หรือหุบเขาจะมีขอบที่คมชัด เพราะเปนที่หมอกเกิดขึ้นในพื้นที่คอนขางจํากัด
3. การแปลความเมฆกอน (Cumuliform Clouds)
เมฆกอนเกิดขึ้นในสภาวะที่อากาศไมทรงตัว (Unstable Air) ซึ่งอากาศมีการยกตัวและจมตัว รูปทรงของเมฆ
จะเปนกอนๆ, แถบ, เซลล หรือมีลักษณะคลายคลื่น (Wave) ในภาพ VIS มักปรากฎใหัเห็นลักษณะพื้นผิวของเมฆ
เปนตะปุมตะปา สวนในภาพ IR ขึ้นอยูกับความสูงของเมฆเหลานั้น
1. CU กอนเล็กๆ รูปทรงแตกตางกันไปอาจเกิดเปนเงาขึ้นหากมุมของดวงอาทิตยอยูต่ํา พื้นผิวเปนลักษณะ
ตะปุมตะปา ในภาพ VIS สีขาวปานกลาง สวนภาพ IR ดําถึงขาวปานกลางหากเปนกอนเล็กๆ หรือเปนกอนเดี่ยวๆ
อาจตรวจพบไดยาก
2. CB กอนกลมโตหรือคลายหัวแครอทขึ้นอยูกับลมชั้นบน สวนยอดของเมฆเปนตะปุมตะปายอดสูงเฉลี่ย
35,000 ฟุต และ 60,000 ฟุต หากเปน พายุฟาคะนองอยางรุนแรง ปรากฏเปนสีขาวมาก หรืออาจปรากฏเงาขึ้นใน
สวนบนของยอดเมฆในภาพ VIS สวนในภาพ IR มีสีขาวมาก โดยเฉพาะในพื้นที่สวนยอดของเมฆที่ Active
3. Sc เปนกอนหรือเซลลและอาจเรียงตัวเปนแนวหรือเปนกลุมๆ ขอบของเมฆมักติดกัน บางครั้งอาจเห็น
พื้นผิวตะปุมตะปา ในภาพ VIS บริเวณตรงกลางเปนสีขาว สวนบริเวณขอบเปนสีเทาเพราะคอนขางบาง ภาพ IR มีสี
ดําถึงเทาเปนเนื้อเดียวกัน หากเปนแบบเซลลอาจเห็นไมชัดเจนและหากความแตกตางของอุณหภูมิเมฆกับพื้นดิน/พื้น
น้ํานอย จะไมสามารถแยกแยะออกจากกันได
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4. การแปลความเมฆชั้นสูง (Cirriform Clouds)
4.1 Ci มีลักษณะเปนเสนใยบาง ๆ อาจมองทะลุผานและเห็นเมฆหรือผิวพื้นที่อยูต่ํากวา ในภาพ VIS สีดํา
ถึงเทาปานกลางขึ้นอยูกับผิวพื้นดานลาง สวนภาพ IR สีเทาออน หากเปนเสนใยอาจเห็นไมชัดเจน
4.2 Cs/Cc ราบเรียบสวนบนและเปนเนื้อเดียวกันอาจเห็นเปนเสนใยหรือแผน ในภาพ VIS สีเทาออนหาก
บาง หากมีความหนาเพิ่มขึ้นจะปรากฏเปนสีขาว สวนภาพ IR มีสีขาวถึงเทาออน และแยกแยะออกจากเมฆชั้นกลาง
ไดยาก
4.3 Anvil Ci มักราบเรียบ ยกเวนบริเวณยอดที่พุงล้ําขึ้นไปดานบน ขอบชัดเจนทางดานตนลมและ
ทางดานปลายลมอาจไมชัดเจน ในภาพ VIS ปรากฏสีขาวมาก ในสวนที่ TS กําลังแรง และจางลงทางดานปลายลม
สวนภาพ IR ปรากฏเปนสีขาวมากบริเวณที่มี TS รุนแรง และจางลงทางดานปลายลม
*****************
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สารบัญ
ลําดับ
เนื้อหา
1 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(Meteorological Satellite)
2 การแปลความภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(Satellite Imagery Interpretation)
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