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รายงานการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรือ่งแนวทางในการใชขอมูลภาพถายดาวเทียม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศ และสมุทรศาสตรมาศึกษารวมกับการประมง 

 
โดย เพ็ญจันทร ละอองมณี 

 

ภายใตโครงการ/กิจกรรมความรวมมอืระหวางสํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต และกรมประมง 
 
โครงการยอย: ระบบสารสนเทศการสํารวจทรัพยากรประมงน้ําลึก 
 
หลักการและเหตุผล 

ดวยระบบสารสนเทศการสํารวจทรัพยากรประมงน้ําลึก ที่ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก 

เฉียงใตรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กําลังพัฒนาขึ้นมานั้น จะสามารถทําใหเปน

ระบบที่ใชในการสนับสนุนงานวิจัยของทั้งสองหนวยงานไดในระยาวก็ตอเมื่อ นักวิจยัในทั้งสองหนวยงาน และ

หนวยงานอื่นๆในอนาคต เขาไปใชประโยชนจากขอมูลอยางสม่ําเสมอ แผนงานสวนหนึ่งของโครงการคือการ

กระตุนใหมีการนําขอมูลในฐานขอมูลนี้ไปวิเคราะหใหมรวมกับขอมูลอื่นๆ  ซึ่งในที่นี้คือ ขอมูลภาพถายดาวเทียม 

และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ  
 
วัตถุประสงคของการอบรม 

1. เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเรื่องภาพถายดาวเทียม และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ใหกับ

นักวิจัยในศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ สถาบันวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี

ประมงทะเลลึก 

2.  เพื่อรวมกันหาแนวทางในการนําขอมูลที่จะเก็บไวในระบบสารสนเทศการสํารวจทรัพยากรประมงน้ําลึก

มาวิเคราะหรวมกับภาพถายดาวเทียม และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมอิากาศ 
 
ระยะเวลา และสถานทีอ่บรม 
 4 วัน ระหวางวันที่ 17-20ตุลาคม 2554 ณ. อาคารปฏิบัติงานเครื่องมือประมง สํานักงานฝายฝกอบรม 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภาคบรรยาย :  หองบรรยาย 1 

ภาคปฏิบัติ : หองบรรยาย 2 (คอมพิวเตอร) 
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ผูเขารวมการอบรม 
นักวิชาการจากศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

1. เพ็ญจันทร ละอองมณ ี(ผูประสานงานการฝกอบรม) กองเทคโนโลยีประมงทะเล 

2. ณฐินี ศุกระมงคล      “  

3. ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ     “ 

4. ฤทธิรงค พรหมมาศ     “ 

5. วรลักษณ มีสมวัฒน     “  

6. ธนภัทร สรกฤตยาเมธ     “ 

7. ศุวาณี สายันต      “ 

8. นาวินี ขุมทอง      “ 

9. อัศวิน บวัชวย      กองเรือ 

 

และ จากสถาบนัวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก  

10. นายสมเจตน สอนครุฑ   กลุมงานสมุทรศาสตร 

11. นายไพโรจน หนายม ี    “ 

12. นายเอกพล รัตนพันธ    “ 

13.  เรือเอกพิทักษ ใจด ี   กลุมงานพัฒนาเทคนิคการประมง 

14. นางสาวทิพภาภรณ จงจินดาเจริญ  กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก 

15. นายประสิทธิ์ ลือทวีถาวรสิน   “ 

16. นายวัชรพงศ ชุมชื่น   กลุมงานประเมนิสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก 

17. นายปยณัฐ อนทุิการ    “ 

18. นายเอกรัฐ วงษเขียว    “ 

19. นายบุญฤทธิ์ เจริญสมบัต ิ    “ 

 
วิทยากร 

1. ดร.ปทมา  สิงหรักษ อาจารยแผนกสมุทรศาสตรฟสิกส ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. นายวิโรจน ละอองมณ ีอาจารยแผนกภูมิศาสตรสนเทศทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยั

บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
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ตารางเวลาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เวลา หัวขอ ผูสอน 

17 ตุลาคม 2554 

09:00 – 09:10 กลาวเปดการฝกอบรม ดร.วรวิทย วัญชนา หัวหนากอง

เทคโนโลยีการทําประมง 

09:10-12:00 ความรูเบื้องตนดานการสํารวจระยะไกล อ.วโิรจน ละอองมณี 

(เอกสารแนบทาย 1) 

13:00-16:00 การใชงาน BEAM software เพื่อแปลภาพถาย

ดาวเทียม  

อ.วโิรจน ละอองมณี/ 

ดร.ปทมา สิงหรักษ 

(เอกสารแนบทาย 2 ) 

18 ตุลาคม 2554 

09:00-12:00 กระบวนการ/ปรากฏการณที่สําคัญในมหาสมุทร ; 

El Nino, Indian ocean dipole, eddy and 

upwelling  

ดร.ปทมา สิงหรักษ 

(เอกสารแนบทาย 3) 

13:00-16:00 การใชงาน Web-based software ชื่อ Giovanni เพื่อ

ดูขอมูลภาพถายดาวเทียม  

ดร.ปทมา สิงหรักษ/ 

อ.วโิรจน ละอองมณี 

19 ตุลาคม 2554 

09:00-12:00 การประยุกตใชการสํารวจระยะไกลในทางการประมง  อ.วโิรจน ละอองมณี  

 

13:00-16:00 ฝกปฏิบัติการใช Software BEAM มาแปลขอมูล

ภาพถายดาวเทียม 

- การใชภาพจากดาวเทียม OLS มาใชนับจํานวนเรือ 

อ.วโิรจน ละอองมณี/ 

ดร.ปทมา สิงหรักษ 

20 ตุลาคม 2554 

09:00-14:00 ฝกปฏิบัติกับขอมูลจริง (Data from Giovanni and 

CPUE) 

อ.วโิรจน ละอองมณี/ 

ดร.ปทมา สิงหรักษ 

 

14:00-16:00 ระดมความคิดในการนําขอมลูของศูนยพัฒนาการ

ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสถาบันวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก มาวิเคราะห

รวมกับความรูที่ไดจากการฝกอบรม 

เพ็ญจันทร ละอองมณ ี
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รายงานสรุปภาคบรรยาย และภาคปฏิบตั ิ
 
1. หัวหนากองเทคโนโลยีการประมง ดร.วรวิทย วัญชนา กลาวตอนรับ ผูเขารวมการฝกอบรมทุกทาน และ อธิบาย

ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบวา กจิกรรมการอบรมเชิงปฏบิัติการครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการ สารสนเทศ

การสํารวจทรัพยากรประมงน้ําลึก ที่ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก เฉียงใตรวมกับสถาบันวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก รวมกันพัฒนาระบบฐานขอมูลขึ้นมา โดยเปนกิจกรรมที่กระตุนใหมีการ

นําขอมูลในฐานขอมูลไปวิเคราะหรวมกับขอมูลอื่น เชน ขอมูลภาพถายดาวเทียม 

2. อ.วโิรจน ละอองมณี บรรยายเรื่อง ความรูเบื้องตนดานการสํารวจระยะไกล โดยใหคําจํากัดความของการ

สํารวจระยะไกลวา เปนเทคนิคในการบันทึก การสังเกต และการรับรู เกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ หรือปรากฏการณที่

หางไกลโดยมิไดเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุเปาหมาย แตอาศัยแหลงกําเนิดพลังงานจากดวงอาทิตย หรือ

พลังงานที่ประดิษฐขึ้นเปนสื่อในการไดมาของขอมูลที่สามารถนํามาประมวลผลวิเคราะห และประยุกตใช 

เนื้อหาในการบรรยายประกอบดวย หลักการของการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การแปลภาพถายดาวเทียม รวมถึงชนิดของดาวเทียม ชนิดของขอมลู และ

ลักษณะของขอมูลที่ไดจากดาวเทียมสํารวจตางๆ  รวมถึงการประยุกตใช (เอกสารแนบทาย 1) 

3. ภาคปฏิบัต ิ อ.วิโรจน แนะนาํ ลักษณะขอมูลที่ผูปฏิบัติงานทางดานทะเลจะตองนําไปใชคือ ขอมูล Ocean 

color และ Website (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/) ที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ download มา

ใชไดทั้งในระหวางการฝกอบรม และการปฏบิัติงานตอไปในอนาคต และสาธิตวิธีการใชงาน BEAM software 

ซึ่งเปน Open source toolbox ที่ใชในการวิเคราะห และแปลผลภาพถายดาวเทียม ที่รองรับขอมูลหลากหลาย

รูปแบบ ผูเขารับการอบรมทุกคน ไดเรียนรูวิธีการติดตั้ง การนําเขา การแปลภาพจาก MODIS sensor รวมถึง

การ export ภาพออกมาใสในรายงาน (เอกสารแนบทาย 2) 

4. ดร.ปทมา สิงหรักษ บรรยายเรื่อง ปรากฏการณทางสมุทรศาสตรที่เกี่ยวของกับการประมง เนื้อหาในการ

บรรยายประกอบดวย ปรากฏการณ น้ําผุด (Upwelling) น้ําวน (Eddies) แนวน้ําชน และน้ําแยก (Divergence 

and Convergence) El-Nino Southern Oscillation (ENSO) และ Indian Ocean Dipole (IOD) โดยบรรยาย

ถึงสาเหตุของการเกิดปรากฏการตางๆ ลักษณะของปรากฏการณที่เห็นไดจากภาพถายดาวเทียม และผลที่

เกิดขึ้นตอการประมง รวมทัง้แนะนําวิธีการแสดงขอมูลเพื่อติดตามปรากฏการณทางสมุทรศาสตรในระยะยาว 

เชน Hovmoller diagram  

5. ในภาคปฏิบัต ิดร.ปทมา สิงหรักษ แนะนําการใชงาน Giovanni ซึ่งเปน Web-based application ที่พัฒนาโดย 

Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูใชงาน 

Giovanni สามารถดู วิเคราะหผล และดึงขอมูลภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติไดจาก  

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni ผูเขารวมการฝกอบรมไดทดลองใชงาน Giovanni โดยการ 

download ขอมูล อุณหภูมิผิวน้ํา และ chlorophyll จากพื้นที่ และชวงเวลาที่สนใจมาทําเปนแผนภาพ แบบ

ตางๆ รวมถึงการดึงเอาขอมูลดิบออกมาเพื่อไปใชวิเคราะหดวย software ที่ตนเองถนัดตอไป นอกจากนั้น ดร.

ปทมา  ยังไดแนะนําแหลงของขอมูลกระแสน้ําผิวหนา คือท่ี  http://www.oscar.noaa.gov/ ซึ่งเปนโครงการ
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ของ National Oceanic and Atmospheric Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูใชงานสามารถดูแผนที่

กระแสน้ําผิวหนาในมหาสมุทรตางๆ เกือบจะเปน ณ. เวลาปจจบุัน โดยเปนขอมูลที่มาจากใชทุนวัดกระแสน้ําที่

มีกระจายอยูทกุมหาสมุทร (เอกสารแนบทาย 3) 

6. อ.วโิรจน ละอองมณี บรรยายเรื่องการประยุกตใชการสํารวจระยะไกลในทางการประมง โดยใชกรณีศึกษาจาก 

I. คูมือการประยกุตภาพถายดาวเทียมชุดที่ 8 ; Remote Sensing Applications for Fisheries 

Sciences – From Science to Operation ซึง่เปนเอกสารเผยแพรจาก UNESCO BILKO Project  

II. จากรายงานของ International Ocean-Color Coordinating Group (IOCCG) เลมที่ 8: Remote 

Sensing in Fisheries and Aquaculture และ 

III. Handbook of Satellite Remote Sensing Image Interpretation: Applications for Marine Living 

Resources Conservation and Management เอกสารเผยแพรของ IOCCG จัดพิมพในป 2554 

ไดแก  

o Evaluation of potential swordfish (Xiphias gladius) fishing grounds off Central Chile, by the 

use of remote sensed sea surface temperature satellite data (M.A. Barbieri, K. Nieto, C. 

Silva, E. Yáñez) 

o Sea surface thermal conditions in the North Atlantic in relation to fishery activities (J. Pérez 

Marrero, O. Llinás) 

o  The use of spaceborne Synthetic Aperture Radar (SAR) in the monitoring and management 

of Bering Sea fisheries (P. Clemente-Colón) 

o  Pelagic fisheries: Application of general processing techniques to remotely sensed images 

(J.A. Triñanes, I. Sordo, J. Varela, J.M. Cotos, A. Tobar) 

o  Training module on GIS applications and the spatial allocation of fishing intensity from 

coastal ports. An example of application in the Digby Bay (Nova Scotia – Canada) (F. 

Carocci, J.F. Caddy) 

o  Identification of potential fishing zones in Indian waters using satellite derived sea surface 

temperature (S.K. Dash, S.B. Choudhury, K.H. Rao, M.V. Rao)  

o Understanding spatial pattern of shrimp ponds using visual interpretation of satellite 

imagery (P. Suvanachai)  

o Use of Night Satellite Imagery to Monitor the Squid Fishery in Peru 

o Spring Algal Bloom and Haddock Larvae Survival 

o Applications to Detect Habitat Preferences of Skipjack Tuna 

o Monitoring Oysters Using Remote Sensing Data and Services 

o Distribution of Peruvian Anchovy Fleets in Relation to 
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7. ในภาคปฏิบัติผูเขารวมการฝกอบรมไดใช BEAM Software ที่ไดเรียนรูในวันที่ 1 ของการฝกอบรมมาวิเคราะห

จํานวนของเรือประมงประกอบแสงไฟลอ โดยใชภาพถายดาวเทียมที่ถายในเวลากลางคืน และวิเคราะห

ภาพถายดาวเทียมสีน้ําทะเล เพื่อวิเคราะหบริเวณที่มี plankton bloom  

8. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏบิัตงิาน  ผูเขารับการอบรมจึงไดรับโจทย

ให นําภาพถายดาวเทียมแสดงอุณหภูมิผิวน้ํา และ ความเขมขนของ Chlorophyll-a จาก Sea-viewing Wide 

Field-of-view Sensor (SeaWiFS) มาซอนทับกับขอมูลผลจับปลาทูนาในบริเวณตาง ๆของมหาสมุทรอินเดีย 

ซึ่งเปนขอมูลจาก Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูล

สมุทรศาสตร และขอมูลสถิติผลจับปลาทูนา ภาพที่ 1 และ 2 แสดงผลงานบางสวนของผูเขารับการฝกอบรม ใน

ภาคปฏิบัติ  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการซอนทับของขอมูลความเขมขนของ Chlorophyll-a จาก Sea-viewing Wide Field-of-view 

Sensor (SeaWiFS) และ ผลจับปลาทูครีบเหลืองจากเรืออวนลอม ตอการลอมอวน 1 คร้ัง (CPUE; 

ton/operation) ในเดือนกันยายน 2540    
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิเพื่อหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางขอมูล ผลจับปลาทูนาทองแถบ จากเรืออวนลอม ตอ

การลอมอวน 1 ครั้ง (CPUE; ton/operation) และ ความเขนขนของ Chlorophyll-a จาก SeaWiFS ในเดือน

ตุลาคม 2540 

9. ในชวงทายของการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นที่จะนําขอมูลจากการสํารวจระยะไกลมา
วิเคราะหรวมกับขอมูล ในระบบสารสนเทศการสํารวจทรัพยากรประมงน้ําลึก(ในอนาคต) ในดานตางๆ ไดแก 

การศึกษาแหลงที่อยูอาศัยของปลาผิวน้ําขนาดใหญที่เปนเปาหมายของการประมง ไดแกปลาทูนาชนิดตางๆ 

และปลาดาบ โดยใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจระยะไกล เชน Chlorophyll-a กระแสน้ํา อุณหภูมิผิวน้าํ และ

ความสูงคลื่น  การประเมินปริมาณการจับสัตวน้ําของเรือประกอบแสงไฟลอ โดยใชภาพถายดาวเทียมที่

สามารถถายไดในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยงัมีขอเสนอแนะในการศึกษาโดยใช Hydro Acoustic ซึ่งก็เปนการ

สํารวจระยะไกลแบบหนึ่ง มาสํารวจ และศึกษารวมกบัภาพถายดาวเทียมซึ่งสํารวจไดเพยีงที่ผิวน้ําเทานั้น  

10. ภาพกิจกรรมระหวางการอบรมเชิงปฏิบัติการอยูในเอกสารแนบทาย 4 
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สรุปแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 12 คน คิดเปนรอยละ 63 ของผูเขารับการฝกอบรม โดยประกอบดวยผูเขารับการ

ฝกอบรมที่ปฏบิัติงานในลักษณะงานตางๆดังนี้ 

1. สมุทรศาสตร จํานวน 5 คน  

2. ฐานขอมูล /ภมูสิารสนเทศ /เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

3. พัฒนาเทคนิค/ประเมิน/สํารวจทรัพยากรประมง จาํนวน 2 คน และ 

4. ไมระบุลักษณะงานในแบบสอบถาม จาํนวน 2 คน  

 

ตอนที่ 2 สรุประดับความพึงพอใจ และความรูที่ผูเขารับการฝกอบรมไดรับจาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ระดับความพงึพอใจ/ความรูที่ไดรับ  
(รอยละ) 

หัวขอ 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

พอใช 

(2) 

ควร

ปรับปรุง (1) 

การฝกอบรมเปนไปตามความคาดหวัง 42 50 8 0 

ความรูที่ไดสามารถนําไปใชปฏิบัติงานได 33 50 17 0 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม 25 18 33 25 

ความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากการบรรยาย/ปฏบิตัิเร่ือง     

ความรูเบื้องตนดานการสํารวจระยะไกล 34 58 8 0 

ENSO,IOD, upwelling, eddies 42 42 16 0 

การประยุกตใชการสํารวจระยะไหลในการประมง 33 50 17 0 

Giovanni : Web-based application 42 50 8 0 

Beam :Remote sensing tools 9 82 9 0 

แบบฝกหัดการประยุกตใชการสํารวจระยะไกลในการประมง 42 42 16 0 

 

ผูเขารวมการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจ และไดรับความรูจากการฝกอบรมอยูในระดับดี ถงึดี

มาก ยกเวนในเรื่องความเหมาะสมของเวลาที่ผูรวมการอบรมสวนใหญเห็นวาระยะเวลาในการฝกอบรมส้ันเกินไป 

โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คนแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา ควรมกีารอบรมเพิม่เติมจากความรูเบื้องตนที่

ไดรับ และแบงเวลาใหกับภาคปฏิบัติใหมากขึ้น นอกจากนั้นมีผูตอบแบบสอบถาม 1 ทานอยากใหจดัฝกอบรม

เร่ือง Surface Potential Analysis (SPA)   
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 เอกสารแนบทาย 1  
 

1 2 

3 4 

5 6 

 



 11 

7 8 

9 10 

11 12 

 



 12 

 

13 14 

15 16 

17 18 

 



 13 

 

19 20 

21 22 

23 24 

 



 14 

 

25 26 

27 28 

29 30 

 



 15 

 

31 32 

33 34 

35 36 
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49 50 

51 52 

เอกสารแนะนําเพื่ออานเพิ่มเติม 

• ตําราเทคโนโลยีอวกาศ และภมูิสารสนเทศ

ศาสตร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 2552 

• การสํารวจจากระยะไกลในดานการใช

ประโยชนที่ดิน/ส่ิงปกคลุมดิน และการ

ประยุกต แตงโดย สมพร สงาวงศ 2543 

 

53 54 
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