
วธีิการพยากรณ์อากาศ

โดย นายชูเกยีรติ ไทยจรัสเสถียร นักอุตุนิยมวทิยาช านาญการพเิศษ
ส านักพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวทิยา



• อตุนุยิมวทิยา เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบับรรยากาศ และ
ปรากฏการณ์ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• อตุ ุแปลวา่ ฤดกูาล

• นยิม แปลวา่ ก าหนด

• อตุนุยิมวทิยา จงึหมายถงึวชิาวา่ดว้ยการก าหนดฤดกูาล  
แตใ่นความเป็นจรงิ วชิานีม้เีนือ้หาครอบคลมุเรือ่งราวตา่ง ๆ 
มากมาย

• อตุนุยิมวทิยาแบง่ออกเป็นหลายสาขา เชน่ อตุนุยิมวทิยา
การพยากรณ์ อตุนุยิมวทิยากายภาพ อตุนุยิมวทิยาพลวตัร 
อตุนุยิมวทิยาการบนิ

อตุนุยิมวทิยา
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การพยากรณ์อากาศ

การพยากรณอ์ากาศ คอื การคาดหมายสภาวะทาง
อตุนุยิมวทิยา ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ณ สถานทีห่รอื
บรเิวณใดบรเิวณหนึง่
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วธีิการพยากรณ์อากาศ

–วธีิการคงสภาพเดมิ (PERSISTENCE METHOD)

เช้าวนัพรุ่งนี้
อุณหภูม ิต า่สุด 20  C.

เช้าวนันี้
อุณหภูม ิต า่สุด 20  C.



• เป็นวธีิทีง่่ายทีสุ่ด โดยใช้สมมุตฐิานว่าสภาพลมฟ้า
อากาศจะคงเดมิ ไม่เปลีย่นแปลงไปจากปัจจุบัน

• ใช้ได้เฉพาะในกรณทีีรู่ปแบบของลมฟ้าอากาศ
เปลีย่นแปลงอย่างช้าๆ



–วธีิการดูแนวโน้ม (TREND METHOD)



ความเร็วของการเคลือ่นทีข่องแนวปะทะอากาศ



• ใช้การก าหนดทิศทางและความเร็วในการ
เคลือ่นที่ของระบบลมฟ้าอากาศ

• การใช้ trends method ในการพยากรณ์ระยะส้ันๆ
เรียกว่า Nowcasting และมักใช้ในการพยากรณ์
ฝน

• ใช้ได้ดีกบัระบบลมฟ้าอากาศที่ไม่เปลีย่นความเร็ว 
ทศิทาง หรือความรุนแรง



-วธีิการเปรียบเทียบกบัลกัษณะอากาศในอดีต
(ANALOG METHOD)

•ใช้การเปรียบเทยีบสภาพลมฟ้าอากาศปัจจุบัน กบัลมฟ้าอากาศในอดตีที่
คล้ายคลงึกนั แล้วคาดหมายสภาวะในอนาคตจากส่ิงที่เคยเกดิขึน้ในกรณี
ที่คล้ายคลงึกนัดงักล่าว
•เป็นวธีิทีย่าก เพราะลมฟ้าอากาศซับซ้อนมากจนไม่มเีหตุการณ์ที่
คล้ายคลงึกนัอย่างแท้จริง



-วธีิใช้ค่าสถิติ (CLIMATE METHOD)



• ใช้ค่าเฉลีย่จากสถิติลมฟ้าอากาศหลายๆปี

• ใช้ได้ดีเมื่อลมฟ้าอากาศมีสภาพใกล้เคยีงกับสภาวะ
ปกตขิองช่วงฤดูกาลน้ัน

• ใช้ไม่ได้เมื่อลมฟ้าอากาศมีสภาพแตกต่างไปจาก
สภาวะโดยเฉลีย่ของช่วงเวลาน้ันมาก



-วธีิพยากรณ์อากาศจากลกัษณะอากาศผวิพืน้
synoptic weather forecasting

แผนทีล่มฟ้าอากาศคร้ังแรก





วา่กนัดว้ยเร่ืองของ “การพยากรณ์อากาศ”

ศพัท์ท่ีควรรู้

• การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดคะเนลกัษณะอากาศลว่งหน้า 
โดยเจ้าหน้าท่ีของกรมอตุนุิยมวิทยา

• อตุนุิยมวิทยา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีศกึษาเก่ียวกบัอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ

• แผนท่ีอากาศ คือ แผนท่ีท่ีแสดงลกัษณะของอากาศในเวลาขณะ
ใดขณะหนึง่ท่ีผา่นมาในแตล่ะวนั



จะตรวจสภาพอากาศตอ้งใชข้อ้มูลจากไหน?

ในการเกบ็ข้อมูลการตรวจสภาพอากาศ จะอาศัยเคร่ืองมือหลายๆ
อย่างประกอบกัน ได้แก่

- Thermometer
- Hygrometer
- Rain gauge
- Wind vane
- Anemometer
- เรดาร์ตรวจอากาศ
- บัลลูนตรวจอากาศ
- ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา
…



ในแผนที่อากาศมีอะไร?

ในแผนที่อากาศ จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี ้

ตวัอกัษร H แทนบริเวณ
ท่ีมีความกดอากาศสูง



ในแผนที่อากาศมีอะไร?

ในแผนที่อากาศ จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี ้

ตวัอกัษร L แทนบริเวณท่ี
มีความกดอากาศต ่า



H = ความกดอากาศสูง

L = ความกดอากาศต ่า





ในแผนท่ีอากาศมีอะไร?
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สัญลกัษณ์แสดงความเร็วลมท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ

0-2

3-7

13-17

18-22

23-27

28-32

33-37

38-42

43-47

48-62

53-57

58-62

63-67

98-102

102-107

(หน่วย knot)



สัญลกัษณ์แสดงปริมาณเมฆท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ

ทอ้งฟ้าไม่มีเมฆ
มีเมฆ 1 ส่วน
มีเมฆ 3 ส่วน
มีเมฆ 5 ส่วน
มีเมฆเกิน 5 ส่วน
มีเมฆ 8 ส่วน
มีเมฆเกิน 8 ส่วน
มีเมฆ 9 ส่วน
มีเมฆเกิน 9 ส่วน
มีเมฆเตม็ทอ้งฟ้า



สัญลกัษณ์แสดงสภาพอากาศท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



สัญลกัษณ์แสดงสภาพอากาศท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



สญัลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆชั้นสูงท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



สญัลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆชั้นกลางท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



สญัลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆชั้นต ่าท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ
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เส้นเท่า (Isopleth)

• Isobar ความกดอากาศ

• isogon มมุหรอืทศิของลม

• Isotach ความเร็วลม

• isohume ความชืน้

• isohyet ปรมิาณฝน

• isotherm อณุหภมู ิ

• isodrosotherm อณุหภมูจิดุน า้คา้ง

• isallobar การเปลีย่นแปลงความกด

• isallotherm การเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิ
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การวเิคราะห์เส้นเท่า (Isopleth)

• โดยปกตเิสน้เทา่จะไมต่ดักนั แตอ่าจจะเป็นวงปิดได้

• เสน้เทา่จะไมส่ ิน้สดุอยา่งกระทนัหนั

• เสน้เทา่จะไมม่กีารแยกออกเป็นหลายเสน้

• เมือ่วเิคราะหข์ ัน้ตน้เสร็จแลว้ ใหท้ าการ smooth เสน้เทา่ที่
วเิคราะหไ์ด ้เพือ่ใหส้ามารถเห็น pattern และ gradient ได้
ชดัเจน

• ใสค่า่ทีแ่ตล่ะเสน้เทา่ทกุเสน้
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แนวปะทะอากาศ
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ความผดิพลาดในการพยากรณ์อากาศ
1. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปรากฏการณ์ตา่งๆทาง

อตุนุยิมวทิยายงัไมส่มบรูณ์

2. บรรยากาศเป็นสิง่ทีต่อ่เนือ่งและมกีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา แตก่ารตรวจอากาศกระท า ณ จดุที่
หา่งกนัมาก และท าการตรวจบางเวลาเทา่น ัน้ ท าให้
ไมอ่าจทราบสภาวะทีแ่ทจ้รงิของบรรยากาศได้

3. ธรรมชาตขิองกระบวนการทางอตุนุยิมวทิยามคีวาม
ละเอยีดออ่นและซบัซอ้นมาก ความคลาดเคลือ่นแม้
เพยีงเล็กนอ้ยในการตรวจอากาศหรอืการวเิคราะห์
ขอ้มลู อาจท าใหผ้ลการพยากรณ์ผดิพลาดไปอยา่ง
มากได้
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วธิกีารพยากรณ์

การพยากรณอ์ากาศกระท าไดห้ลายวธิ ี       
นกัพยากรณจ์ะเลอืกใชว้ธิใีดขึน้อยูก่บั

– ประสบการณ์ 

– ปรมิาณขอ้มลูทีไ่ดร้บั 

– ความยากงา่ยของสภาพอากาศปจัจบุนั

– ระดบัความแมน่ย าหรอืความนา่เชือ่ถอืส าหรบัการ
พยากรณ์น ัน้ๆ
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-วธีิการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพวิเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP)



-วธีิการพยากรณ์อากาศโมเดลพยากรณ์อากาศต่างๆจากหลายแหล่ง (ENSEMBLE MODEL)

http://www.weather.unisys.com/gfsx/36h/gfsx_pres_36h_easia_inv.gif


• ใช้คอมพวิเตอร์ค านวณการเปลีย่นแปลงของ
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวทิยา ตามโปรแกรม
แบบจ าลอง (model) 

• มีข้อจ ากดัเน่ืองจากแบบจ าลองไม่ละเอยีด
ครบถ้วนเหมือนบรรยากาศจริง

• เป็นวธีิการพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ดในปัจจุบัน



ชนิดของการพยากรณ์อากาศ

-เชิงคุณลกัษณะ เช่น เมฆบางส่วน เมฆเป็นส่วนมาก เมฆมาก
-เชิงปริมาณ เช่น ฝนเลก็นอ้ย ฝนปานกลาง ฝนหนกั
-ความน่าจะเป็น เช่น พายดีุเปรสชนัจะข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัชุมพร
ในวนัพรุ่งน้ี



• ฝนบางพ้ืนท่ี นอ้ยกว่า 20 % ของพ้ืนท่ี 

• ฝนเป็นแห่ง ๆ 20-30 % ของพ้ืนท่ี 

• ฝนกระจาย 40-60 % ของพ้ืนท่ี 

• ฝนเกือบทัว่ไป 70-80 % ของพ้ืนท่ี 

• ฝนทัว่ไป มากกว่า 80 % ของพ้ืนท่ี

• ฝนเป็นบรเิวณกวา้ง ใชเ้ฉพาะกรณีมีพาย ุ           

เคลื่อนตวัผา่น 

การกระจายตวัของฝน

อตุนิุยมวิทยาท่ีควรร ู้



ฝนกระจาย 40-60% ฝนบางพ้ืนท่ี 10 %

การกระจายตวัของฝน

อตุนิุยมวิทยาท่ีควรร ู้



เกณฑ์ปริมาณฝน

1. ฝนเลก็น้อย(Light Rain)  ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 - 10.0 มลิลเิมตร

2. ฝนปานกลาง(Moderate Rain)  ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 10.1 - 35.0 มิลลเิมตร

3. ฝนหนัก(Heavy Rain)  ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 35.1 - 90.0 มิลลเิมตร 

4. ฝนหนักมาก(Very Heavy Rain)  ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 ขึน้ไป



เกณฑ์อากาศร้อน

1. อากาศร้อน(Hot) อุณหภูมติั้งแต่ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส
2. อากาศร้อนจัด(Very Hot) อุณหภูมติั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียสขึน้ไป

เกณฑ์อากาศหนาว 
1. อากาศเยน็(Cool) อุณหภูมติั้งแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
2. อากาศค่อนข้างหนาว(Moderately Cold) อุณหภูมติั้งแต่ 16.0 – 17.9 องศา
เซลเซียส
3. อากาศหนาว(Cold) อุณหภูมติั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
4. อากาศหนาวจัด(Very Cold) อุณหภูมติั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียส ลงไป 



ค าพยากรณ์อากาศ



ระดบัความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน

ช่ือเรียก ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง

น๊อต กโิลเมตร/ช่ัวโมง

ดีเปรสช่ัน    D ไม่ถึง 34 ไม่ถึง 63

พายุโซนร้อน  34-63 63-117

ไต้ฝุ่น, เฮอร์ริเคน * ตั้งแต่ 64 ขึน้ไป ตั้งแต่ 118 ขึน้ไป

หมายเหตุ  *  มีช่ือเรียกต่างกนัไปตามท้องถิ่น



ความผิดพลาดของการพยากรณ์อากาศ

-ความรู้และประสบการณ์ของผูพ้ยากรณ์อากาศ
-ความอคติในการพยากรณ์อากาศ
-มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการพยากรณ์อากาศหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง
-มีตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการพยากรณ์อากาศท่ียงัไม่ทราบหรือไม่เขา้ใจ
-ช่วงเวลาในการพยากรณ์อากาศ พยากรณ์ล่วงหนา้ยิง่มาก ความผดิพลาดกจ็ะมาก
-ประเทศท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตร้อนจะพยากรณ์อากาศไดย้ากกวา่เขตอบอุ่นหรือหนาว



การแบ่งการพยากรณ์อากาศตามระยะเวลา

การพยากรณ์ระยะส้ันมาก ( น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ) 

การพยากรณ์ระยะส้ัน  ( มากกว่า 12 ช่ัวโมง แต่ไม่เกนิ 3 วนั )

การพยากรณ์ระยะปานกลาง  ( 3 - 10 วนั )

การพยากรณ์ระยะยาว       (  10 - 30 วนั )

การพยากรณ์ระยะนาน       ( 30 วนั - 2 ปี )

- คาดหมายรายเดือน

- การคาดหมายรายสามเดือน

- การคาดหมายรายฤดูกาล



ค าพยากรณ์อากาศ



การเกิดเมฆฝน

การพาความร้อน

ยกตวัข้ึนตามลาดเชิงเขา แนวปะทะอากาศ

ลมพดัสอบเขา้หากนั



มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้


