
นายจรูญ เลาหเลศิชยั

ศูนยอ์ตุนิุยมวทิยาภาคเหนือ

เมฆและปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ



การตรวจอากาศ



ตรวจอากาศ

สารประกอบอุตุนิยมวทิยา(meteorological 
elements)

• ความกดอากาศ  หน่วยเป็น Hecto Pascals (hPa)

• อุณหภูมอิากาศ หน่วยเป็น  องศาเซลเซียส ( C )

• ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ หน่วยเป็น ( % )

• ความเร็วลมและทิศทางลม หน่วยเป็น นอต ( kt )

• หยาดน า้ฟ้า หน่วยเป็น มลิลเิมตร (mm)

• เมฆ (ชนิด จ านวน ความสูง)
• การระเหยของน า้  ปริมาณรังสี ความยาวนานของแสงแดด





เคร่ืองวดัความกดอากาศ







เคร่ืองวดัทศิทางและความเร็ว
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ถังวดัน า้ฝน



การวดัปริมาณน ้าฝน



ชนิดเมฆ



การระเหยของน า้



ความยาวนานของแสงแดด



2.การเตรียมข้อมูล

2.1 ผลการตรวจทัง้ภายในและต่างประเทศ
จะเข้ารหสัและส่งผ่านระบบสื่อสาร

2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

2.3 ถอดรหสัเขียนลงแผนที่อากาศ



การรวบรวมข่าวอากาศ



ผลการตรวจอากาศผวิพืน้





การวิเคราะห์แผนท่ี
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H = ความกดอากาศสูง

L = ความกดอากาศต ่า





H L

L D

27 – 33 kt 34 – 63 kt >63 kt



ช้ันบรรยากาศ





การตรวจอากาศช้ันบน



ตรวจอากาศช้ันบน



การวเิคราะห์แผนที่อากาศ



แผนที่ลมช้ันบน



สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ



เรดาร์ตรวจอากาศ



Hurricane Dennis 

Radar & Lightning Overlay Loop



ดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา

- ตรวจได้เป็นบริเวณกว้าง

- ความถ่ีในการตรวจท าได้ทุก คร่ึงช่ัวโมง

- ตรวจวดัข้อมูลได้หลายอย่าง

- ติดตามการเคลือ่นไหวของอากาศได้ต่อเน่ือง

- แบ่งออกได้เป็น  2  แบบ

- ชนิดเคลือ่นที่ผ่านขั้วโลก

- ชนิดอยู่กบัที่



ชนิดอยูก่บัท่ี Geostationary Satellite



ชนิดอยู่กบัที่













http://www.ssec.wisc.edu/data/geo/





การพยากรณ์อากาศ



ข่าวพยากรณ์จะมีการปรับเปล่ียนให้ทนัต่อเหตุการณ์ทุกๆ 6 ชม.

3.การวเิคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์อากาศ
วิเคราะห์ข้อมูลทัง้ระดบัผิวพืน้และบรรยากาศชัน้บนเพื่อ
แยกมวลอากาศและการเคล่ือนที่

ท าการพยากรณ์อากาศโดยประสบการณ์นักพยากรณ์ฯ 
และตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

ความเหน็ของผู้เช่ียวชาญในห้องบรรยายสรุป
ลักษณะอากาศ



การพยากรณ์อากาศทั่วไป
การพยากรณ์ระยะส้ัน

- ระยะปัจจุบนั   ไม่เกิน  3  ชัว่โมง
- ระยะสั้นมาก   ไม่เกิน 12 ชัว่โมง
- ระยะสั้น       ไม่เกิน 72 ชัว่โมง

การพยากรณ์ระยะปานกลาง

- มากกวา่ 72 ชัว่โมง ไม่เกิน 10 วนั
การพยากรณ์ระยะนาน -มากกวา่ 10 วนัข้ึนไป



วธีิการพยากรณ์อากาศ

–วธีิการคงสภาพเดมิ (PERSISTENCE 

METHOD)

เช้าวนัพรุ่งนี้
อุณหภูม ิต า่สุด 20  C.

เช้าวนันี้
อุณหภูม ิต า่สุด 20  C.



–วธีิการดูแนวโน้ม (TREND METHOD)



















-วธีิการเปรียบเทียบกบัลกัษณะอากาศในอดีต
(ANALOG METHOD)

รูปแบบแผนทีอ่ากาศในปัจจุบันอาจมรูีปแบบคล้ายคลงึกบั
แผนทีอ่ากาศในอดตี แต่ลกัษณะอากาศทีเ่กดิขึน้จะไม่เหมอืนกนั
ทุกประการ



การพยากรณ์ด้วยแบบจ าลองทางคณติศาสตร์



แผนทีอ่ากาศเชิงตัวเลข

(Numerical Weather Prediction:NWP)



ระบบอากาศในอุดมคติ





ลมทะเล



ลมบก



ฤดูกาล



ลกัษณะอากาศทีส่ าคญั
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ



มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้





ความกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็น

ความกดอากาศต ่า



Surface map on 26 SEPTEMBER 

2002 at 0000 UTC

ร่องความกดอากาศต ่า

พายุหมุนเขตร้อน





แนวลมพัดสอบ



3.  พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones)
เป็นลกัษณะอากาศร้ายทีก่่อตวัในทะเลและมหาสมุทร  บริเวณที่

พายุก่อตวัจะมีลมแรงและฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ความเร็วลมสูงสุดทีเ่คยปรากฏ
ในประเทศไทยคอื ไต้ฝุ่น“เกย์”  มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 120  กม./ชม.

ระดบัความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน
ช่ือเรียก ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง

น๊อต กโิลเมตร/ช่ัวโมง

ดเีปรสช่ัน ไม่ถึง 34 ไม่ถึง 63

พายุโซนร้อน 34-63 63-117

ไต้ฝุ่น, เฮอร์ริเคน * ตั้งแต่ 64 ขึน้ไป ตั้งแต่ 118 ขึน้ไป

หมายเหตุ  *  มีช่ือเรียกต่างกนัไปตามท้องถิ่น



WMO’s Global Tropical Cyclone 

Early Warning System

แหล่งก าเนิดพายุหมุนเขตร้อน ?



ศัพท์อุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้



เกณฑอ์ณุหภมูขิองอากาศ

อากาศรอ้น ตัง้แต่ 35 oC ถึง 40 oC
อากาศรอ้นจดั ตัง้แต่ 40 oC ขึน้ไป

อากาศเย็น นอ้ยกว่า 18 oC ลงไป 23 oC
อากาศหนาว นอ้ยกว่า 8 oC ลงไปถึง 16 oC
อากาศหนาวจดั นอ้ยกว่า 8 oC



• 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 ู้



เกณฑป์รมิาณฝน

1. ฝนเล็กนอ้ย(Light Rain)  ฝนตกมปีริมาณ

ตัง้แต ่0.1 - 10.0 มลิลิเมตร

2. ฝนปานกลาง(Moderate Rain)  ฝนตกมปีริมาณ

ตัง้แต ่10.1 - 35.0 มลิลิเมตร

3. ฝนหนกั(Heavy Rain)  ฝนตกมปีริมาณ

ตัง้แต ่35.1 - 90.0 มลิลิเมตร

4. ฝนหนกัมาก(Very Heavy Rain)  ฝนตกมปีริมาณ

ตัง้แต ่90.1 ขึน้ไป



Case study



Tropical storm “Haima”

25-27 June 2011
Northern Thailand









Max rain ~230 mm/24hr



Big Flooding in Northern 

Thailand (Nakhon Ratchasima) 
15 – 17 October 2010



Sureface chart,wind 850 hPa

11 oct 2010,1200 utc















วฏัจักรของน า้



Orographic precipitatoin





ลกัษณะภูเขาสูง(เขาใหญ่)



18 21 0 3 6 9 12 15 total

Nakhon 

Ratchasima 15/10/2010 2.7 1.1 18.1 19.4 15.7 19.6 20.3 12.8 109.7

16/10/2010 5.9 17.2 5.4 5.2 1.4 11.9 18.7 11.9 77.6

15/10/2010 16 3.3 1.1 0.8 32.6 3.2 36 2.4 95.4

Chok Chai 

Sta. 16/10/2010 7.5 12.8 7.5 5 0.6 T 0.6 7.4 41.4

Pak Chong 15/10/2010 0.3 0.8 11.5 13 5.6 29.9 20.5 17.5 99.1

16/10/2010 4 8.2 11.6 4.4 0.6 10.6 31.6 11.5 82.5



WRF2KM,NCEP, rain over high mountain

1200-2100 UTC, 15 OCT 2010



บา้นกองยอด อ.แม่แจ่ม
8 พฤษภาคม 2547

บา้นน ้าแม่แรก อ.แม่แจ่ม 
15 กนัยายน 2545

บา้นแม่ต่ืน อ.อมก๋อย
20 พฤษภาคม 2547

บา้นสบโขง อ.สบเมย
20 พฤษภาคม 2547

อ.แม่ระมาด
20 พฤษภาคม 2547

อ.วงัช้ิน
4 พฤษภาคม 2544

บา้นคีรีวง อ.ลานสะกา
22 พฤศจิกายน 2531

บา้นกะทนูเหนือ อ.พิปนู
22 พฤศจิกายน 2531

ต.น ้าก้อ อ.หล่มสกั
11 สิงหาคม 2544

บา้นธารทิพย ์อ.หล่มสกั
11 กนัยายน 2543

ก่ิง อ.เขาคิชกฏู
30 กรกฎาคม 2542

อ. ลบัแล  ท่าปลา
อตุรดิตถ ์

อ. ศรีสชันาลยั สโุขทยั
อ. เมือง  แพร่

23 พฤษภาคม 2549



พายดีุเปรสชนั ผา่นสงขลาวนัท่ี 1-4 พ.ย.2553



2. Depression strike southern Thailand 1 – 3 November 2010  

NWP product (WRF model)

base on 1 Nov.2010 : 00 UTC

Hat Yai district



















Summer Flood



ช่วงวนัที ่26-31 มีนาคม 2554

บริเวณความกดอากาศสูงก าลงัค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม

ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง(เส้น 1020 hPa ลงมาถึง NE ของไทย) และหย่อมความ
กดอากาศต ่าก าลงัแรงปกคลุมภาคใต้ 

น า้ท่วมเป็นบริเวณกว้าง 10 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พทัลุง สุราษฎร์
ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบ่ี พงังา นราธิวาสและสตูล

ปริมาณฝนรวม (23 ม.ีค.-3 เม.ย.) 

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สูงสุดที ่วดัได้ 1,490.6 มม. 

อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี วดัได้ 1,302.8 มม. 

อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง วดัได้ 1,287.9 มม.



27 mar26 mar 28 mar

700 hPa



31 mar30 mar29 mar

700 hPa



Radar Krabi

29 Mar 2011

29 mar



425.0 มม. ที ่อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี เมือ่วนัที ่28 ม.ีค.



พืน้ทีป่ระสบอุทกภยัภาคใต้ 10 จงัหวดั

ล าดบั จงัหวดั อ าเภอ
ยอด

ผู้เสียชวีิ
ต

หมายเหตุ

1 นครศรธีรรมราช 23 26 -
2 พทัลงุ 11 5 -
3 สุราษฎรธ์านี 19 12 -
4 ตรงั 10 2 -
5 สงขลา - - สถานการณค์ลีค่ลายแลว้
6 กระบี่ - 12 สถานการณค์ลีค่ลายแลว้

7 ชุมพร - 3 สถานการณค์ลีค่ลายแลว้

8 พงังา - 1 สถานการณค์ลีค่ลายแลว้
9 นราธวิาส - - สถานการณค์ลีค่ลายแลว้
10 สตูล - - สถานการณค์ลีค่ลายแลว้

รวม 63 61 (เมือ่ วนัท ี 11เม.ย.2554-)







28 ก.ย.-5 ต.ค. 2011



El Nino 

และ
La Nina



La Nina
คอื ปรากฏการณ์ที่กลบักนักบั El Nino กล่าวคอือุณหภูมิผวิน า้

ทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตร ต า่กว่าค่าปกตแิละแผ่ขยายกว้างออกไปถึง
บริเวณทวปีอเมริกาใต้

El Nino
คอื ปรากฏการณ์ทีอุ่ณหภูมิน า้ทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตร 

อุ่นขึน้กว่าปกตแิละแผ่ขยายกว้างออกไปถงึบริเวณทวปีอเมริกาใต้



Map of JASO SST anomalies for the 1997 El-Nino.



Low

High

El Niño/Southern Oscillation (ENSO)









ความสัมพนัธ์ฝนกบัเอลนิโญ:



ความสัมพนัธ์ฝนกบัLa Nina:






