
การพยากรณ์อากาศ

โดย นายชูเกียรต ิไทยจรัสเสถียร นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพเิศษ
ส านักพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา



ข้ันตอนการพยากรณ์อากาศ

1. การตรวจอากาศ

2. การเตรียมข้อมูล

3. การวเิคราะห์ข้อมูล

4. การพยากรณ์อากาศ

5. การเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศ



แผนผงัขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ

ข้อมูลน าเข้า

• ข้อมูลอุตุนิยมวทิยา

• ข้อมูลดาวเทยีมอตุุนิยมวทิยา

• ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ

• ผลผลติการพยากรณ์อากาศ
ด้วยคอมพวิเตอร์

• ค าเตอืนจากศูนย์ต่าง ๆ

GTS

Intranet

Internet

การวเิคราะห์

การวเิคราะห์ข้อมูล
พายุฟ้าคะนอง, ฝนตกหนัก, น า้ท่วม,

พายุหมุนเขตร้อน เป็นต้น

พยากรณ์อากาศ
ประกาศค าเตือน

การเผยแพร่

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

ส่ือมวลชน

• ทีว,ี วทิยุ
• หนังส่ือพมิพ์
• โทรศัพท์มือถอื
• ฯลฯ

ระบบการส่ือสารทั่วโลก
อนิทราเน็ต
อนิเตอร์เน็ต



การพยากรณ์อากาศ





ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

1. การตรวจอากาศผวิพืน้

2. การตรวจอากาศช้ันบนและทะเล

3. การตรวจอากาศด้วยดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา

4. 

5. ข้อมูลจากคอมพวิเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP)

6. ข้อมูลทางสถติต่ิางๆ

การตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์



การตรวจอากาศผิวพืน้



การตรวจอากาศ

สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
• ความกดอากาศ  หน่วยเป็น เฮกโตปาสกา (hPa)

• อุณหภมิูอากาศ หน่วยเป็น  องศาเซลเซียส ( C )

• ความชืน้สัมพัทธ์ของอากาศ หน่วยเป็น ( % )

• ความเร็วลม หน่วยเป็น นอต ( kt )

และทศิทางลมหน่วยเป็น องศา
• หยาดน า้ฟ้า หน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm)

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



การตรวจอากาศชัน้บน



ตรวจอากาศช้ันบน



ระบบการตรวจวดัโดยดาวเทียม



ดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา

- ตรวจได้เป็นบริเวณกว้าง

- ความถี่ในการตรวจท าได้ทุก คร่ึงชั่วโมง

- ตรวจวัดข้อมูลได้หลายอย่าง

- ตดิตามการเคล่ือนไหวของอากาศได้ต่อเน่ือง

- แบ่งออกได้เป็น  2  แบบ

- ชนิดเคล่ือนที่ผ่านขัว้โลก

- ชนิดอยู่ กับที่







ดาวเทียมไมโครเวฟ



การตรวจอากาศด้วยดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา









การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

- สามารถตรวจได้เป็นบริเวณกว้าง

- ง่ายต่อการตรวจและตดิตามลกัษณะอากาศร้าย

- ความถี่ในการตรวจท าได้ไม่จ ากดั
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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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การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพืน้



แผนทีอ่ากาศ
เวลา 1300 น 29 ต.ค.53

ร่องมรสุม

พายุไต้ฝุ่นชบา

ความกดอากาศสูง



3030

แผนทีล่มฟ้าอากาศ วนัที ่29 ต.ค.-1 พ.ย. 2553 เวลา 13.00 น.

30 ต.ค. 2553 29 ต.ค. 2553

31 ต.ค. 2553 1 พ.ย. 2553



การวิเคราะห์แผนที่ลมชัน้บน











การจัดท าแผนที่อากาศ



4.การพยากรณ์อากาศ



การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพวิเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP)



การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพวิเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP)



การพยากรณ์การเคล่ือนที่ของพายุหมุนเขตร้อนจากค่าสถติิ





การสรุปและอภปิรายลักษณะอากาศ



5.การเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศ



การเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศ

ตดิต่อสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรง ที่ 
หมายเลข 1182
0-2399-4012-4,0-2398-9830 และ
0-2399-4433 ตลอด 24 ชม.

ข่าวพยากรณ์อากาศทางสถานีโทรทศัน์ และเคเบิล้ทวีี

www.tmd.go.th
,www.weather.go.th



ทางสถานีวิทยุ เช่น จ.ส.100 (F.M 100.0 MHz),
วิทยุจราจร (F.M 96.0 MHz),
วิทยุแห่งประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
•F.M 104.25 MHz จ.พษิณุโลก
•F.M 92.5 MHz จ.นครราชสีมา
•F.M.105.25 MHz จ.ระยอง
•F.M 107.25 MHz จ.ภเูก็ต
•F.M 94.25 MHz จ.ชุมพร
•A.M 1287 KHz กรุงเทพมหานคร

การเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศ



กรมอุตุนิยมวทิยา

ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาค
5 ศูนย์

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกีย่วข้องใน
พืน้ที่ระดบัจังหวดั อ าเภอ
(ปภ.จังหวดั, อ าเภอ)

พืน้ทีเ่ส่ียงภยั

ส่ือมวลชนในพืน้ที่

ผู้บริหารระดบัสูง
ของ ทก.และ อต. 
โดย SMS

สถานีอุตุนิยมวทิยา

หน่วยงานที่เกีย่วข้องใน
พืน้ที่ระดบัอ าเภอ ต าบล

(อพปร. อบต.)  

ภาวะฉุกเฉิน โดย Mobile Phone
ในสภาวะปกติ โดยโทรสารและ e-mail

แผนผงัการเผยแพร่ประกาศเตอืนภัยของกรมอุตุนิยมวทิยา


