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โดย นายชูเกยีรติ ไทยจรัสเสถียร นักอุตุนิยมวทิยาช านาญการพเิศษ
ส านักพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวทิยา



หมายถงึ การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต  การที่จะ
พยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1. ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ 

ที่เกดิขึน้ในบรรยากาศ

2. สภาวะอากาศปัจจุบัน

3. ความสามารถในการบูรณาการองค์ประกอบทัง้สองข้างต้น
เข้าด้วยกัน เพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ

ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต

การพยากรณ์อากาศ



ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ

การเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การขนส่ง 
การท่องเทีย่ว การก่อสร้าง การอุตสาหกรรม 
การทหาร การกฬีา และการป้องกนัภัย เป็นต้น



ประเภทการพยากรณ์อากาศ

–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





ในแผนที่อากาศมีอะไร?

ในแผนที่อากาศ จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี ้

ตวัอกัษร H แทนบริเวณ
ท่ีมีความกดอากาศสูง



ในแผนที่อากาศมีอะไร?

ในแผนที่อากาศ จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี ้

ตวัอกัษร L แทนบริเวณท่ี
มีความกดอากาศต ่า



H = ความกดอากาศสูง

L = ความกดอากาศต ่า





ในแผนที่อากาศมีอะไร?

ในแผนที่อากาศ จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี ้

เส้นโคง้ท่ีลากขวางอยูใ่น
เผนท่ีอากาศ คือ เส้น ท่ี
แสดง ว่ า บ ริ เ วณนั้ น มี
ความกดอากาศเท่ากัน 
เรียกวา่ เส้นไอโซบาร์



สญัลกัษณ์แสดงลกัษณะของสภาพอากาศ











สัญลกัษณ์แสดงความเร็วลมท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ
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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



สัญลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ

เซอรสั Ci           

เซอโรควิมูลสั Cc 

เซอโรสเตรตสั Cs 

อลัโตควิมูลสั Ac 

อลัโตสเตรตสั As 

นิมโบสเตรตสั Ns 

สเตรโตควิมูลสั Sc 

สเตรตสั St  

ควิมูลสั Cu 

ควิมูโลนิมบสั Cb

สญัลกัษณ์



สญัลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆชั้นสูงท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



สญัลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆชั้นกลางท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



สญัลกัษณ์แสดงชนิดของเมฆชั้นต ่าท่ีใชใ้นแผนท่ีอากาศ



-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

ดีเปรสชัน D ไม่ถงึ 34 ไม่ถึง 63

พายุโซนร้อน  34-63 63-117

ไต้ฝุ่น, เฮอร์ริเคน * ตั้งแต่ 64 ขึน้ไป ตั้งแต่ 118 ขึน้ไป

หมายเหตุ  *  มีช่ือเรียกต่างกนัไปตามท้องถิ่น



ความผิดพลาดของการพยากรณ์อากาศ

-ความรู้และประสบการณ์ของผู้พยากรณ์อากาศ

-ความอคติในการพยากรณ์อากาศ

-มีปัจจัยทีม่ีผลต่อการพยากรณ์อากาศหลายอย่างเข้ามาเกีย่วข้อง

-มีตัวแปรอืน่ๆที่มีผลต่อการพยากรณ์อากาศที่ยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ

-ช่วงเวลาในการพยากรณ์อากาศ พยากรณ์ล่วงหน้ายิง่มาก ความผดิพลาดกจ็ะมาก

-ประเทศทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ขตร้อนจะพยากรณ์อากาศได้ยากกว่าเขตอบอุ่นหรือหนาว



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



การเกิดเมฆฝน

การพาความร้อน

ยกตวัข้ึนตามลาดเชิงเขา แนวปะทะอากาศ

ลมพดัสอบเขา้หากนั



มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้


