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คำปรารภ 

  
	 กรมอุทกศาสตร์	 	 ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ	 	 เมื่อวันที่	
๑๖	มกราคม	พ.ศ.๒๔๖๔	จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา	๘๗	ป	ีตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
บรรพบุรุษทหารเรือได้ริเริ่มวางรากฐาน	 และปรับปรุงพัฒนากิจการอุทกศาสตร์ไว้
หลายสาขา	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ	 	 การใช้ประโยชน์
จากทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ	 การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 และการ
พัฒนาประเทศ	 	 สาขางานของกรมอุทกศาสตร์	 	 ได้แก่	 	 การสำรวจและสร้างแผนที่
เดินเรือ	 เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ	 	 การบริการการเดินเรือ	 	 สมุทรศาสตร์และ
วิศวกรรมชายฝั่ง	 	 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล	 	 และการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย		
เปน็ตน้		สาขางานดงักลา่วนัน้		ลว้นเปน็ศาสตรเ์ฉพาะดา้นทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งองคค์วามรู้ให้
มีความพร้อมที่จะสามารถนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ	 รวม
ทั้งการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชนและสาธารณชนทั่วไป		สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลทั้งปวง	 กรมอุทกศาสตร์จัดทำ
หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา	 	 โดยรวบรวมสาระความรู้	 	 และประวัติความเป็น
มาของกิจการในแต่ละสาขาที่กรมอุทกศาสตร์รับผิดชอบดำเนินการ	 	 เพื่อเผยแพร่ให้
แก่ผู้ที่สนใจไว้ใช้ประโยชน์	 และเปน็การประชาสมัพนัธก์รมอทุกศาสตรอ์กีประการหนึง่ดว้ย  
หนังสือที่ระลึกอุตุนิยมวิทยาทางทะเล	 เป็นหนังสือวิชาการจัดทำขึ้นเป็นเล่มที่	 ๔	 มี
เนื้อหาสาระให้ความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา		ทฤษฎี	 	และการปฏิบัติงาน
ด้านอุตุนิยมวิทยา	 ซึ่งนำไปสู่ผลผลิต	 	 ข่าวสารการพยากรณ์อากาศ	 ที่มีความสำคัญ
ต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนในปัจจุบัน	
	 ในโอกาสนี้		ผมขอขอบคุณ		คณะทำงานจัดทำหนังสืออุตุนิยมวิทยาทางทะเล
ที่ ไดอ้ทุศิตน	เสยีสละเวลา	ใชค้วามรูค้วามอตุสาหะ	ในการรวบรวมขอ้มลูประวตั	ิ	สาระ
ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง		และจัดทำหนังสือเล่มนี้	จนสำเร็จตามความมุ่งหมาย	
  
	 	 	 	 	 พลเรือโท	
	 	 	 	 	 	 	(คงวัฒน์		นีละศรี)	
	 	 	 	 	 									เจ้ากรมอุทกศาสตร์	



คำนำ 
  
	 สัญชาติญาณของมนุษย์ที่รู้จักสังเกต	ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
รอบตัว	 ประกอบกับเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิต	 	 และทรัพย์สิน	 	 จึงทำให้เกิด
การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยาขึ้นมากว่า	 	 ๓,๐๐๐	 ป	ี 	 มาแล้ว	 	 ปัจจุบันความตื่นตัวด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ	 สภาวะแวดล้อม	 และภัยทางธรรมชาติที่นับแต่จะ
รุนแรงขึ้น		ยิ่งทำให้มนุษย์หันมาให้ความสนใจความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยามากขึ้นด้วย	
	 การศึกษาวิชาอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย	เริ่มต้นครั้งแรกในกองทัพเรือ	
โดย	 พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	 กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์	 พระบิดาแห่งทหารเรือไทย	 ได้ทรงนำเข้ามาให้มีการศึกษาในหลักสูตร
ของโรงเรียนนายเรือ	 และทรงบรรยายวิชาอุตุนิยมวิทยาด้วยพระองค์เอง	 โดยแทรกไว้
ในวิชาการเดินเรือ	 ต่อมาได้มีการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาขึ้นในกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ 
เพื่อประโยชน์ต่อการเดินเรือ	 กิจการอุตุนิยมวิทยามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และมีภารกิจกว้างขวางมากขึ้น	จนต้องโอนกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาจากกองทัพเรือ	ไป
ขึน้ตรงกบัสำนกันายกรฐัมนตร	ี 	 ปจัจบุนังานดา้นอตุนุยิมวทิยา	 มหีนว่ยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ
คือ	กรมอุตุนิยมวิทยา		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
	 แม้ว่าความรับผิดชอบด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยจะย้ายโอนไป
สงักดัหนว่ยงานพลเรอืนแลว้	 แตก่องทพัเรอืยงัคงเหน็ความสำคญัของงานดา้นอตุนุยิมวทิยา
ทางทะเลอยู่	 จึงยังคงให้มีงานของสถานีพยากรณ์อากาศ	 ฐานทัพเรือสัตหีบอยู่เช่นเดิม	
เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศให้แก่เรือในราชนาวี	 สำหรับการปฏิบัติการทางเรือ	
จนท้ายที่สุด	 สถานีพยากรณ์อากาศ	 ฐานทัพเรือสัตหีบ	 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกอง
อุตุนิยมวิทยา	 กรมอุทกศาสตร์	 กองทัพเรือ	 	 โดยมีหน้าที่ให้บริการข่าวอากาศให้แก่		
ส่วนราชการในกองทัพเรือ	และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	
	 ในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์	 ได้เวียนมาบรรจบครบ
รอบ	๘๗		ปี		ในวันที่		๑๖	มกราคม	พ.ศ.๒๕๕๑		จึงได้จัดทำหนังสือ	อุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเล	 เพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละงานดา้นอตุนุยิมวทิยาทางทะเล	 ทีก่รมอทุกศาสตรร์บัผดิชอบ 
แตเ่นือ่งจากเนือ้หาและสาระสำคญัของงานดา้นอตุนุยิมวทิยามจีำนวนมาก	 จงึอาจจะขาด
ความสมบรูณข์องเนือ้เรือ่งอยูบ่า้ง	ซึง่ตอ้งขออภยัมา	ณ	โอกาสนี	้สำหรบัผูอ้า่นทีพ่บเหน็
ข้อบกพร่อง	 ข้อผิดพลาด	 หรือ	 มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น	 เกีย่วกบัหนงัสอืเลม่นี้
ประการใด	 ขอไดโ้ปรดแจง้ใหก้รมอทุกศาสตรท์ราบดว้ย	 เพือ่จะไดด้ำเนนิการปรับปรุงและ
แก้ไขให้สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่ง	ๆ	ขึ้นในโอกาสต่อไป			
 
	 	 	 	 	 พลเรือตรี	
	 	 	 	 	 	 		(ประยุทธ		เนตรประภา)	
	 	 	 	 	 	 				หัวหน้าคณะทำงาน	ฯ 
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สารบัญ 
	 							หน้า	

คำปรารภ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก	
คำนำ             ข	
สารบัญ	             ค  
สารบัญภาพ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ง	
สารบัญตาราง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ญ 
บทที่	๑.	กำเนิดและที่มาของการศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา	      ๑ 

	 	 ๑.๑	 ประวัติการศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 	 ๑	
	 	 ๑.๒		อุตุนิยมวิทยากับสงครามในอดีต		 	 	 	 	 	 ๕  

	 	 ๑.๓		อุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย	 	 	 	 	 	 	 ๗ 
	 	 ๑.๔		ความเป็นมากองอุตุนิยมวิทยา	กรมอุทกศาสตร์	กองทัพเรือ	 	 	 ๙ 

บทที่	๒.	การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา	        ๑๕ 
	 	 ๒.๑		ประวัติการใช้ประโยชน์งานด้านอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 ๑๕ 
	 	 ๒.๒	การตรวจอากาศ	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๗ 
	 	 ๒.๓		การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 	 	 ๒๘ 
	 	 ๒.๔		การพยากรณ์อากาศ	 	 	 	 	 	 	 	 ๓๓ 
	 	 ๒.๕		การพยากรณ์อากาศในทะเล	 	 	 	 	 	 	 ๓๖ 
	 	 ๒.๖	การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน	 	 	 	 	 	 	 ๓๘ 

บทที่	๓.	งานด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเลของกองทัพเรือ	      ๔๕ 
	 	 ๓.๑		การสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ฯ	 	 	 	 ๔๗ 
	 	 ๓.๒		การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร	 	 	 	 	 	 ๔๙ 
	 	 ๓.๓		การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 	 	 	 	 ๕๕ 

บทที่	๔.	ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลกระทบต่อน่านน้ำไทย	 	    ๕๙ 
	 	 ๔.๑		พายุฤดูร้อน	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๕๙ 
	 	 ๔.๒		ลมมรสุม	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๖๓ 
	 	 ๔.๓		พายุหมุนเขตร้อน	 	 	 	 	 	 	 	 ๗๐ 
	 	 ๔.๔		ภาวะโลกร้อน	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๘๐ 

บทที่	๕.	การปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาทางทะเล		     ๙๐ 
	 	 ๕.๑		การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	การตรวจอากาศ	และการสื่อสารข่าวอากาศ	 ๙๑ 
	 	 ๕.๒		การพัฒนางานด้านการพยากรณ์อากาศ	 	 	 	 	 	 ๙๕ 
	 	 ๕.๓		แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 ๑๒๐ 
ภาคผนวก 
	 	 ผนวก	ก.	รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา		 	 	 	 	 	 ๑๒๒  
	 	 ผนวก	ข.	เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๔ 
	 	 ผนวก	ค.	คำสั่งกรมอุทกสาสตร์	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๙ 
บรรณานุกรม		           ๑๔๑ 
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สารบัญภาพ 
ภาพที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า	
๑-๑		 การนำเสนอการพยากรณ์อากาศทางรายการโทรทัศน์	 	 	 	 	 ๑	
๑-๒		 ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ	 	 	 	 	 	 	 	 ๑	
๑-๓		 การเกิดฤดูกาลเนื่องจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์	 	 	 	 	 	 ๑	
๑-๔		 ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒	
๑-๕	 ผลจากการเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัย		 	 	 	 	 	 ๒	
๑-๖	 ตราสัญลักษณ์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	 	 	 	 	 	 	 ๒	
๑-๗	 อาคารที่ทำการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	 	 	 	 	 	 	 ๒	
๑-๘	 อริสโตเติล	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๓	
๑-๙	 แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นแรกของประเทศอังกฤษ	สร้างเมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๔๑๐	 ๓	
๑-๑๐	 ซามูเอล	ฟินเลย์	บรีส	มอร์ส	 	 	 	 	 	 	 	 ๔ 
๑-๑๑	 เสาอากาศเรดาร์ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศอังกฤษ	 	 	 	 ๔	
๑-๑๒	 TIROS	I	ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกของโลก	 	 	 	 	 	 ๔ 
๑-๑๓	 เครื่อง	ENIAC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๕ 
๑-๑๔	 ภาพวาดนโปเลียนบนหลังม้า	วาดโดย	ชาร์ค	หลุยส์	ดาวิส	 	 	 	 	 ๖	
๑-๑๕	 แสดงเส้นทางเดินทัพของ	นโปเลียน	จากจุดเริ่มต้นที่แม่น้ำ	Niemen		 	 	 ๖ 
	 ด้วยทหารจำนวน	๔๒๒,๐๐๐	นาย		
๑-๑๖	 การยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี	เมื่อ	๘	มิถุนายน	พ.ศ.๒๔๘๗	 	 	 	 	 ๗	
๑-๑๗	 พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 ๗	
๑-๑๘	 รูปด้านหน้าอาคารที่ทำการกองอุตุนิยมวิทยาอศ.	ในอดีต	(ซ้าย)	และปัจจุบัน	(ขวา)	 	 ๑๐ 
๑-๑๙	 รูปด้านข้างอาคารที่ทำการกองอุตุนิยมวิทยาอศ.	(มองจากทิศตะวันตก)	ในอดีต	(ซ้าย)		 ๑๐ 
	 และปัจจุบัน	(ขวา)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
๑-๒๐	 โรงเก็บก๊าซสำหรับบรรจุบอลลูนตรวจอากาศ	ในอดีต	(ซ้าย)	และปัจจุบัน	(ขวา)	 	 ๑๐	
๑-๒๑	 อาคารพักอาศัยระดับประทวน	ในอดีต	(ซ้าย)	และปัจจุบัน	(ขวา)	 	 	 	 ๑๑	
๑-๒๒	 อาคารพักอาศัยระดับสัญญาบัตร	ชั้นนายเรือ	ในอดีต	(ซ้าย)	และปัจจุบัน	(ขวา)	 	 ๑๑	
๑-๒๓	 อาคารพักอาศัยระดับสัญญาบัตร	ชั้นนายนาวา	ในอดีต	(ซ้าย)	และปัจจุบัน	(ขวา)	 	 ๑๑ 
๑-๒๔	 แผนผังการจัดหน่วย	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๔	
๑-๒๕	 แผนที่แสดงที่ตั้งกองอุตุนิยมวิทยา		 	 	 	 	 	 	 ๑๔ 
๒-๑	 ประเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝน		 	 	 	 	 	 	 	 ๑๕ 
๒-๒	 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 	 	 	 	 	 	 ๑๕ 
๒-๓	 ชาวเรือนำเรือออกเมื่อลมตะเภาพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ	 	 	 	 	 ๑๕ 
๒-๔	 ชาวนาเริ่มไถหว่านเมล็ดข้าวเมื่อเริ่มฤดูมรสมตะวันตกเฉียงใต้	 	 	 	 ๑๕ 
๒-๕	 พลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำ	 	 	 	 	 	 	 ๒๐ 
๒-๖	 การระเหย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๑ 
๒-๗	 การกลั่นตัว	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๑	
๒-๘	 เมฆเซอโรคิวมูลัส	(Cirrocumulus)	 	 	 	 	 	 	 ๒๓	

 ง



ภาพที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า	
๒-๙	 เมฆเซอโรสเตรตัส	(Cirrostratus)		 	 	 	 	 	 	 ๒๔	
๒-๑๐	 เมฆออลโตคิวมูลัส	(Altocumulus)	 	 	 	 	 	 	 ๒๔ 
๒-๑๑	 เมฆออลโตสเตรตัส	(Altotratus)	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๔ 
๒-๑๒	 เมฆสเตรตัส	(Stratus)	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๕ 
๒-๑๓	 เมฆ	สเตรโตคิวมูลัส	(Stratocumulus)		 	 	 	 	 	 	 ๒๕ 
๒-๑๔	 เมฆนิมโบสเตรตัส	(Nimbostratus)	 	 	 	 	 	 	 ๒๕ 
๒-๑๕	 เมฆคิวมูลัส	(Cumulus)	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๖ 
๒-๑๖	 เมฆคิวมูโลนิมบัส	(Cumulonimbus)	 	 	 	 	 	 	 ๒๖ 
๒-๑๗	 จานรับดาวเทียม	V-SAT		 	 	 	 	 	 	 	 ๒๙ 
๒-๑๘	 ฟาร์มสายอากาศ		 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๙ 
๒-๑๙	 ระบบวิทยุโทรพิมพ์	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๙ 
๒-๒๐	 เครื่องโทรพิมพ์	M	28	(รุ่นเก่าเลิกใช้งานแล้ว)	 	 	 	 	 	 ๒๙ 
๒-๒๑	 เจ้าหน้าที่สื่อสารรับข่าวผลการตรวจอากาศจากสถานีต่าง	ๆ	 	 	 	 	 ๓๐ 
๒-๒๒	 เจ้าหน้าที่สื่อสารรับ-ส่งข่าวอากาศ		 	 	 	 	 	 	 ๓๐ 
๒-๒๓	 เจ้าหน้าที่สื่อสารรับข้อมูลข่าวอากาศทาง	Internet	 	 	 	 	 	 ๓๐ 
๒-๒๔	 การสื่อสารจาก	บริษัทวิทยุการบินกรุงเทพฯ	ถึงแผนกข่าวอากาศ	กบร.กร.	 	 	 ๓๑ 
๒-๒๕-๑	เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวรหัสมอร์ส		 	 	 	 	 	 	 ๓๑ 
๒-๒๕-๒	เครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง	1	KW.	 	 	 	 	 	 	 	 ๓๑ 
๒-๒๖	 เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวอากาศให้หน่วยต่างๆ	ทางโทรศัพท์	 	 	 	 	 ๓๑ 
๒-๒๗	 เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวอากาศให้กับ	กรมอุตุนิยมวิทยา	บางนา	 	 	 	 ๓๒ 
๒-๒๘	 ค่าของความกดอากาศมีความสำคัญต่อการนำเครื่องบินลง	ซึ่งหากค่าความกดอากาศ		 ๓๙ 
	 ที่อ่านได้ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง	อาจทำให้เครื่องบินกระแทกพื้นทางวิ่งได้	
๒-๒๙	 ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยานำไปคำนวณในการใช้ระยะทางและการเลือกทางวิ่ง	 	 ๔๐ 
๒-๓๐	 สภาพอากาศมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการขึ้น-ลงของเครื่องบิน	 	 	 	 ๔๐ 
๒-๓๑	 การให้ข้อมูลจากการตรวจอากาศการบิน	กับเครื่องบินที่ขึ้น-ลงสนามบิน	 	 	 ๔๒ 
๒-๓๒	 การบรรยายสรุปและบริการข่าวอากาศการบินให้กับนักบินก่อนทำการบิน	 	 	 ๔๒ 
๒-๓๓	 การตรวจอากาศการบินเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น-ลง	บน	ร.ล.จักรีนฤเบศร	 	 	 ๔๔ 
๓-๑	 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหลมตะลุมพุก	 	 	 ๔๕ 
	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๓-๒	 ภาพถ่ายความเสียหายบางส่วนบริเวณแหลมตะลุมพุกหลังจากพายุโซนร้อนแฮเรียตพัดผ่าน	 ๔๕ 
๓-๓	 เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นเกย์	 	 	 	 	 	 	 ๔๖ 
๓-๔	 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเกาะแสมสาร	อำเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี		 	 	 ๔๗ 
๓-๕	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนิน	 	 	 ๔๗ 
	 รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	
๓-๖	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร	 	 ๔๗ 
	 แบบจำลองของเกาะแสมสาร	
๓-๗ การนำเครือ่งมอือตุนุยิมวทิยาจากฝัง่	อำเภอสตัหบี	จงัหวดัชลบรุ	ีเพือ่ขา้มฝัง่ไปยงัเกาะแสมสาร ๔๘ 
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ภาพที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า	
๓-๘	 เส้นทางเดินขึ้นไปยังสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	 	 	 	 	 	 ๔๘ 
๓-๙	 คณะสำรวจและติดตั้งเครื่องอุตุนิยมวิทยารอบเกาะแสมสาร	และเครื่องมือ	 	 	 ๔๘ 
	 ตรวจอากาศอัตโนมัติ	และ	จก.อศ.ตรวจเยี่ยมขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
๓-๑๐	 การเก็บข้อมูลและบำรุงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาประจำสัปดาห์	 	 	 	 ๔๙ 
๓-๑๑	 ตัวอย่างแผนที่อากาศที่ให้กับหน่วยต่าง	ๆ	เป็นประจำทุกวัน	 	 	 	 	 ๔๙ 
๓-๑๒	 โฮมเพจของกองอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 	 	 	 ๕๐ 
๓-๑๓ ตวัอยา่งการแจง้เตอืนพายโุซนรอ้นเลกมีา่	ใหก้บัหนว่ยตา่ง	ๆ	ใน	ทร.	ทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบ	๕๑ 
๓-๑๔	 การจัดทำแฟ้มข้อมูลบรรยายสรุปข่าวอากาศให้กับศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์	 	 ๕๒ 
๓-๑๕	 แผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของเรือประมงที่อับปางบริเวณอ่าวไทย	 	 	 	 ๕๒ 
๓-๑๖	 การบรรยายสรุปข่าวอากาศเพื่อสนับสนุนการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี	 	 	 	 ๕๓ 
๓-๑๗ การตรวจอากาศเพือ่สนบัสนนุการยงิปนืใหญ	่๑๕๕	มลิลเิมตร	ในพืน้ทีอ่ำเภอสตัหบี	และจงัหวดัจนัทบรุ	ี ๕๓ 
๓-๑๘	 การสนับสนุนกำลังร่วมการฝึก	COBRA	GOLD	โดยการคาดหมายลักษณะอากาศ	 	 ๕๔  
	 และการบรรยายสรุปและฝึกร่วมผสมระหว่าง	กองทัพไทยกับสหรัฐอเมริกา	
๓-๑๙ บรรยายความรูท้ัว่ไปทางอตุนุยิมวทิยาใหก้บัขา้ราชการทหารทีป่ฏบิตังิานในพระราชวงัสวนจติรดา	 ๕๔ 
๓-๒๐	 การบรรยายวิชาอุตุนิยมวิทยาทางทะเลให้กับหลักสูตรต่าง	ๆ	ของหน่วยงานในกองทัพเรือ	 ๕๕ 
	 และหน่วยงานภายนอก	
๓-๒๑ การสนบัสนนุการจดันทิรรศการใหค้วามรูท้างดา้นอตุนุยิมวทิยา	ภายในหนว่ยราชการของกองทพัเรอื	 ๕๕ 
๓-๒๒	 นักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์	กองอุตุนิยมวิทยา	กรมอุทกศาสตร์	 	 	 ๕๖ 
๓-๒๓	 นักเรียนประถมศึกษาดูการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา		 	 	 	 	 ๕๖ 
๓-๒๔	 คณะนักศึกษาดูงาน	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๕๖ 
๓-๒๕	 คณะอาจารย์รับฟังการบรรยายสรุปงานอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 ๕๖ 
๓-๒๖	 การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร		 	 	 ๕๗ 
๓-๒๗	 การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยานอกสถานที่	 	 	 	 ๕๗ 
๓-๒๘	 การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล		 	 	 ๕๗ 
	 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	
๓-๒๙	 การนำทุ่นลอยไปปล่อยเพื่อทดสอบความถูกต้องของการพยากรณ์กระแสน้ำ			 	 ๕๙ 
	 เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา	
๓-๓๐	 เจ้าของเรือประมงที่อับปางบริเวณพื้นที่สัตหีบขอข้อมูลสภาพอากาศ			 	 	 ๕๘ 
	 เพื่อประกอบในการขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ	
๔-๑	 แสดงมุมที่รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องตั้งฉากกับผิวโลกในแต่ละช่วงเวลาของปี	 	 	 ๕๙ 
๔-๒ แสดงความรนุแรงของพายฤุดรูอ้น	ซึง่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับา้นเรอืนและทรพัยส์นิของประชาชน	 ๖๐ 
๔-๓ ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น	และภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบริเวณความกดอากาศสูง	 ๖๑ 
	 ในประเทศจีน	ซึ่งได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ทางไซบีเรียมีกำลังแรงขึ้น	โดยจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนใต้	
	 ของประเทศจีน	และตอนบนของประเทศไทยบางส่วน	
๔-๔	 แสดงขั้นตอนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง	 	 	 	 	 	 	 ๖๑ 
๔-๕ แสดงลกัษณะการเกดิของฟา้หลวั	(Dry	Haze)	เกดิจากอนภุาคขนาดเลก็ทีม่องไมเ่หน็ดว้ยตาเปลา่	 ๖๒  
	 เชน่	ฝุน่ควนัจากไฟปา่	ฝุน่ละอองจากยวดยานพาหนะในเมอืงใหญ	่หรอืไอเกลอืจากทะเลจำนวนมาก		
	 ลอ่งลอยอยูท่ัว่ไป	ทำใหม้องเหน็อากาศเปน็ฝา้ขาว	ทำใหท้ศันวสิยัลดลง 
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ภาพที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า 
๔-๖	 แสดงเมฆที่ก่อตัวในทางตั้ง	ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง	ฟ้าแลบ	และฟ้าร้อง	 ๖๒ 
๔-๗	 พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม	 	 	 	 	 	 	 	 ๖๔ 
๔-๘	 แสดงการก่อตัวของลมมรสุมในช่วงฤดูร้อน		 	 	 	 	 	 ๖๔ 
๔-๙	 แสดงการก่อตัวของลมมรสุมในช่วงฤดูหนาว	 	 	 	 	 	 ๖๕ 
๔-๑๐	 ลักษณะการเกิดมรสุมฤดูร้อน	 	 	 	 	 	 	 	 ๖๗ 
๔-๑๑	 ลักษณะการเกิดมรสุมฤดูหนาว	 	 	 	 	 	 	 	 ๖๙ 
๔-๑๒	 ลักษณะการเกิดลมมรสุมบริเวณประเทศไทย	 	 	 	 	 	 ๖๙ 
๔-๑๓	 ลักษณะภูมิอากาศและการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย		 ๗๐ 
๔-๑๔	 ลักษณะทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน	 	 	 	 	 	 	 ๗๑ 
๔-๑๕	 แสดงแหล่งกำเนิดและทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อน	 	 	 	 ๗๒ 
๔-๑๖	 แสดงลักษณะการหมุนเวียนของพายุหมุนเขตร้อน	 	 	 	 	 	 ๗๓ 
๔-๑๗	 แสดงลักษณะความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อน	 	 	 	 ๗๓ 
๔-๑๘ ภาพถ่ายดาวเทียมพายุไต้ฝุ่นช้างสารกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยใน	๒๙	กันยายน	พ.ศ.๒๕๔๙	 ๗๔ 
	 และเมื่อเคลื่อนที่เข้ามาทำให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน		
	 ๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	
๔-๑๙	 ลักษณะของพายุไต้ฝุ่นลินดา	เมื่อ	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๐	บริเวณกลางอ่าวไทย	 	 ๗๖ 
๔-๒๐	 สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในปี	พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๘	ในเดือนตุลาคม	 ๗๗ 
๔-๒๑	 สมดุลพลังงานของการแผ่รังสี	 	 	 	 	 	 	 	 ๘๐ 
๔-๒๒	 ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในช่วง	๑,๐๐๐	ป	ีที่ผ่านมา	 	 	 	 	 ๘๑ 
๔-๒๓	 การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก	 	 	 	 	 	 	 	 ๘๓ 
๔-๒๔	 เรือนกระจกสำหรับปลูกพืช	 	 	 	 	 	 	 	 ๘๔ 
๔-๒๕	 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของโลกเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงป	ี	 	 ๘๔ 
	 พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๒๓	
๔-๒๖	 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงป	ี	 ๘๕ 
	 พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๔๓	
๔-๒๗ อณุหภมูเิฉลีย่ทัว่โลกในศตวรรษที	่๒๑	เปรยีบเทยีบกบัอณุหภมูเิฉลีย่ชว่งป	ีพ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๓๓  ๘๗ 
 จากแบบจำลองภมูอิากาศ	IPSL-CM4,	MIROC3.2	(Modres),	GISS-ER,PCM		แถบสเีหลอืง	
	 และเขยีวแสดงชว่งของอณุหภมูจิาก	๔	แบบจำลอง	ในกรณ	ีA2	และ	B1	ตามลำดบั	
๔-๒๘ อณุหภมูเิฉลีย่ทัว่โลกในศตวรรษที	่๒๑	เปรยีบเทยีบกบัอณุหภมูเิฉลีย่ชว่งป	ีพ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๓๓	 ๘๘  
	 จากแบบจำลองภมูอิากาศ	IPSL-CM4,	MIROC3.2	(Modres),	GISS-ER,	PCM	
๔-๒๙ ระดบันำ้ทะเลเหนอืพืน้ผวิสมศกัย	์(Geoid)	ในศตวรรษที	่๒๑	บรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	 ๘๘ 
	 เปรยีบเทยีบกบัระดบันำ้ทะเลเฉลีย่ชว่งป	ีพ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๓๓	จากแบบจำลองภมูอิากาศ	IPS-CM4,		 	
	 MIROC3.2	(Modres)	,	GISS-ER,PCM		
๕-๑	 ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่	อำเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	 	 	 ๙๐ 
	 เมื่อ	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๔๙	
๕-๒	 นาคเล่นน้ำ	บริเวณหน้าชายหาด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 	 	 	 	 ๙๐ 
๕-๓	 เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙๑ 
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ภาพที่		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า 
๕-๔	 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	 	 	 	 	 	 	 	 ๙๑ 
๕-๕	 ภาพแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	 	 	 	 ๙๒ 
๕-๖	 ภาพแสดงตำแหน่งที่คาดว่าจะติดตั้งเครือข่ายสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	(จุดสีแดง)	 	 ๙๓ 
๕-๗	 ภาพแผนที่แสดงตำแหน่งของแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ	ของบริษัท	เชฟรอน	ในอ่าวไทย	 ๙๔ 
๕-๘	 ภาพแสดงผลการพยากรณ์จากแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อพยากรณ์อากาศ	 	 	 ๙๕ 
๕-๙ ภาพวาดแสดงการนำเรอื	Bounty	ขณะผา่น	Cape	Horn	ในป	ีพ.ศ.๒๓๓๑	หลงัจากคน้พบเมอืง		 ๙๖ 
	 Sydney	ทวีปออสเตรเลีย	และเกาะนอร์ฟอร์ค	และกำลังมุ่งหน้ากลับสู่ประเทศอังกฤษ	
๕-๑๐	 ภาพแผนภูมิสำหรับทำนายความสูงของคลื่น	โดย	Groen&Dorrestein	 	 	 ๙๗ 
๕-๑๑	 ภาพแผนภูมิแสดงสภาวะ	Fully	Develop	Sea	ที่ความเร็วลมระดับต่าง	ๆ	 	 	 ๙๗ 
๕-๑๒		 ภาพแผนภูมิแสดงผลการศึกษาของโครงการ		JONSWAP	 	 	 	 	 ๙๘ 
๕-๑๓	 Klaus	Hasselmann	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙๙ 
๕-๑๔	 Gerbrand	Komen	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๙๙ 
๕-๑๕ การเปรยีบเทยีบผลการคำนวณความสงูของคลืน่โดยใช	้WAM	กบัผลการตรวจวดัจากทุน่ลอย	 ๑๐๑ 
	 บรเิวณตอนใตข้องจงัหวดัระยอง	กรณไีตฝุ้น่ลนิดา	พ.ศ.๒๕๔๐	
๕-๑๖ การเปรยีบเทยีบผลการคำนวณความสงูของคลืน่	โดยใช	้WAM	กบัผลการตรวจวดัจากดาวเทยีม	ERS	 ๑๐๑ 
๕-๑๗	 แผนภาพพยากรณ์คลื่นในปัจจุบันของ	กองอุตุนิยมวิทยา	กรมอุทกศาสตร์	 	 	 ๑๐๒ 
๕-๑๘	 ผลของการรุกตัวของน้ำทะเล	บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ	 	 	 	 	 ๑๐๓ 
๕-๑๙	 อุบัติเหตุของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่	สาเหตุหลักของการรั่วไหลของคราบน้ำมันลงสู่ทะเล	 ๑๐๓ 
๕-๒๐	 สัญลักษณ์ของ	Prince	Model		 	 	 	 	 	 	 	 ๑๐๔ 
๕-๒๑	 การแบ่งระดับชั้นตามความลึกแบบ	Sigma-Coordinate	 	 	 	 	 ๑๐๕ 
๕-๒๒ ภาพถา่ยพายไุตฝุ้น่ลนิดา	จากดาวเทยีม	GMS-5	เมือ่วนัที	่๓	พฤศจกิายน	พ.ศ.๒๕๔๐	เวลา	๐๘๓๒ ๑๐๕ 
๕-๒๓	 การสาธิตการใช้อากาศยานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลของกองทัพเรือ		 	 ๑๐๖ 
๕-๒๔ แผนภมู	ิExman	Spiral	แสดงถงึอทิธพิลของแรงคอรโิอลสิ	ตอ่ทศิทางการไหลเวยีนของกระแสนำ้ ๑๐๖ 
๕-๒๕ ทุน่ลอย	SEA-WATCH	ของสำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องคก์ารมหาชน)	 ๑๐๗ 
๕-๒๖	 แผนภาพพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเรือจงสถาพร	ที่อับปางนอกชายฝั่งเกาะสมุย	 	 ๑๐๘	 
	 เมื่อ	๒๒	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๔๖	เวลาประมาณ	๑๗๐๐	
๕-๒๗	 ภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่ง	และคลื่นซัดฝั่ง	บริเวณอำเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 ๑๐๘ 
๕-๒๘	 แผนภาพจำลองการเกิด	Storm	Surge	 	 	 	 	 	 	 ๑๐๘ 
๕-๒๙ แผนภาพแสดงการเกดิ	Storm	Surge	เนือ่งจากพายไุตฝุ้น่ลนิดา	เมือ่วนัที	่๔	พฤศจกิายน	พ.ศ.๒๕๔๐		 ๑๐๙  
	 เวลา	๐๑๐๐	ตามเวลาประเทศไทย	ขณะที่ศูนย์กลางของพายุกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าฝั่ง		
	 ทำให้เกิดการยกตัวของผิวหน้าน้ำทะเลสูง	๔๐-๖๐	ซม.	ในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน	(ภาพซ้าย:	POM)		
	 และทำให้เกิดคลื่นสูงมากกว่า	๓	เมตร	นอกชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี	–	ประจวบคีรีขันธ	์(ภาพขวา:WAM)	  
๕-๓๐	 แผนภาพแสดงการเกิด	Monsoon	Surge	เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ๑๑๐ 
	 เมื่อวันที่	๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๔๙	เวลา	๑๓๐๐	ตามเวลาประเทศไทย	ทำให้เกิดการยกตัว	
	 ของผิวหน้าน้ำทะเลสูงกว่า	๖๐	เซนติเมตร	ในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก	ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี	
	 ลงไป	(ภาพซ้าย	:	POM)	และทำให้เกิดคลื่นสูงมากกว่า	๒	เมตร	นอกชายฝั่ง	ตั้งแต่จังหวัด	
	 ชุมพรลงมา	(ภาพขวา	:	WAM)           
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๕-๓๑ ภาพแสดงทศิทางการเคลือ่นตวัของมวลนำ้	เนือ่งจากอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 ๑๑๐ 
๕-๓๒ ภาพแสดงเหตุการณ์จำลองของบ้านเรือนที่สร้างยื่นล้ำลงไปในทะเลในสภาวะคลื่นลมปกติ	(ก.)	 ๑๑๑  
 ภาพแสดงทศิทางการเคลือ่นตวัของมวลนำ้	เนือ่งจากอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
	 และเมื่อเกิดสภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่ง	และคลื่นซัดฝั่ง	(ข.)	
๕-๓๓	 หน้าจอการป้อนข้อมูลจากการตรวจสภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์	 	 	 ๑๑๒ 
๕-๓๔	 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อปฏิบัติการยกพลขึ้นบก	 	 	 	 ๑๑๓ 
๕-๓๕	 Vilhelm	Bjerknes	(พ.ศ.๒๔๐๕-๒๔๙๔)	นักอุตุนิยมวิทยาชาวนอร์เวย์ผู้ให้แนวคิด		 	 ๑๑๓ 
	 ในการพยากรณ์อากาศเชิงปริมาณ			
๕-๓๖	 Jule	Charney	(พ.ศ.๒๔๖๐-๒๕๒๔)	นักอุตุนิยมชาวอเมริกัน	ประสบความสำเร็จ	 	 ๑๑๔ 
	 ในการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลข	สำหรับอธิบายการเคลื่อนตัวของบรรยากาศ	
๕-๓๗	 เครื่องคอมพิวเตอร์		ENIAC	:	Electronic	Numerical	Integrator	And	Computer	 	 ๑๑๔ 
๕-๓๘	 ส่วนควบคุมของคอมพิวเตอร์	IBM7090	ที่ใช้สำหรับการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขที่			 ๑๑๕ 
	 Joint	Numerical	Weather	Prediction	Unit	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในปี	พ.ศ.๒๕๐๘	
๕-๓๙ เครือ่งซปุเปอรค์อมพวิเตอร	์IBM	ระบบลา่สดุทีใ่ชอ้ยูท่ี	่NOAA:	National	Oceanic	&	Atmospheric  ๑๑๕  
	 Administration	ประเทศสหรัฐอเมริกาติดตั้งแล้วเสร็จ	ในปี	พ.ศ.๒๕๔๖	ใช้งบประมาณ		
	 ๒๒๔.๔	ล้านเหรียญสหรัฐ	ฯ	
๕-๔๐	 ผลการพยากรณ์เชิงตัวเลข	จากแบบจำลอง	The	Weather	Research	and	Forecasting		 ๑๑๖ 
	 Model	:	WRF		ที่ติดตั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยา	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
	 พยากรณ์การเกิดฝนในวันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.๕๐	ระหว่างเวลา	๑๒๐๐	-	๑๓๐๐	ตามเวลา	
	 ในประเทศไทย	
๕-๔๑	 Computer	Cluster	ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	๒๐	ชุด		 	 	 ๑๑๗ 
ข-๑	 สนามอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๔ 
ข-๒	 บาโรมิเตอร์แบบปรอท	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๕ 
ข-๓	 บาโรมิเตอร์แบบฟอร์ติน	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๖ 
ข-๔	 บาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด์	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๖ 
ข-๕	 บาโรกราฟ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๖ 
ข-๖	 เรือนเทอร์โมมิเตอร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๗ 
ข-๗	 ไซโครมิเตอร	์(ตุ้มเปียก	–	ตุ้มแห้ง)	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๗ 
ข-๘	 เทอร์โมมิเตอร์แบบแกว่ง		 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๘ 
ข-๙	 เทอร์โมมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๘ 
ข-๑๐	 เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๘	
ข-๑๑	 เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๙ 
ข-๑๒	 เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดยอดหญ้า	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๙ 
ข-๑๓	 เทอร์โมไฮโกรกราฟ	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๐ 
ข-๑๔	 เครื่องวัดปริมาณฝนแบบแก้วตวง		 	 	 	 	 	 	 ๑๓๑ 
ข-๑๕	 เครื่องวัดฝนแบบจดรายงานด้วยตนเอง	(กาลักน้ำ)		 	 	 	 	 ๑๓๑ 
ข-๑๖	 เครื่องวัดฝนแบบคานกระดก	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๒ 
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ข-๑๗	 เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมผิวพื้น	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๒	
ข-๑๘	 เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	โดยใช้อาการหมุนแบบลูกถ้วยและใบพัด	 	 	 ๑๓๓ 
ข-๑๙	 หน้าปัทม์แสดงทิศทางและความเร็วลม	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๓ 
ข-๒๐	 จุดตรวจทัศนวิสัยตามระยะทางต่าง	ๆ	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๓	
ข-๒๑	 การตรวจทัศนวิสัยในตอนกลางคืน	ใช้จุดตรวจทัศนวิสัยโดยแสงไฟตามจุดต่าง	ๆ	 	 ๑๓๔ 
ข-๒๒	 เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	ชนิดเคลื่อนที่แบบมือถือ	 	 	 	 	 ๑๓๔ 
ข-๒๓	 เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	ชนิดติดตั้งประจำที่ในเรือ		 	 	 	 ๑๓๔ 
ข-๒๔	 เครื่องวัดความกดอากาศ	แบบแอนเนอรอยด์	 	 	 	 	 	 ๑๓๔	
ข-๒๕	 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ติดตั้งในตู้สกรีน	 	 	 	 	 ๑๓๕	
ข-๒๖	 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล		 	 	 	 	 	 	 ๑๓๕ 
ข-๒๗	 ถังผ้าใบตักน้ำทะเล	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๕ 
ข-๒๘	 กล้องทีโอโดไลท์		 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๕ 
ข-๒๙	 นาฬิกาจับเวลา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๕ 
ข-๓๐	 เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบอัตโนมัติ	 	 	 	 	 	 	 ๑๓๖ 
ข-๓๑	 บอลลูนตรวจอากาศสีแดงใช้ในโอกาสที่ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน	 	 	 	 ๑๓๖ 
ข-๓๒	 บอลลูนตรวจอากาศสีขาวใช้เมื่อท้องฟ้าโปร่งอากาศแจ่มใส	 	 	 	 	 ๑๓๖ 
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บทที่ ๑ 
กำเนิดและที่มาของการศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา


๑.๑  ประวัติการศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา 
 มนุษย์กับธรรมชาติและลักษณะลมฟ้าอากาศนั้น มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดมา
โดยตลอดจวบจนถงึปจัจบุนัดงัจะพอเหน็ไดว้า่ถา้เรากลา่วคำวา่“อตุ”ุหรอื“อตุนุยิมวทิยา”
ก็จะหลับตานึกถึงภาพของผู้บรรยายการพยากรณ์อากาศในโทรทัศน์   ที่ได้มีการนำเสนอ
ทุกวันว่า“วันนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไร พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร” 

 

                                   

 

 เราต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะลมฟา้อากาศอยา่งไรซึง่แสดงให้เห็นได้ว่าอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นการศึกษา
ในเรื่องของธรรมชาติรอบๆตัวของเราคือลมฟ้าอากาศที่เราควรทราบและ
เตรยีมพรอ้มเพือ่จะรบัมอืกบัผลกระทบของลมฟา้อากาศ ทีจ่ะเกดิขึน้ตามชว่งเวลา
นัน้ ๆ เพือ่ใหเ้ราสามารถดำเนนิกจิกรรมในชวีติประจำวนัไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ย ปลอดภยั
และไม่มีอุปสรรคต่อการดำรงชีพ
 

 อุตุนิยมวิทยาหมายถึงวิทยาศาสตร์ของบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่างๆ
ของอากาศเช่นฝนลูกเห็บหิมะฟ้าแลบฟ้าร้อง เป็นต้นหรือจะกล่าวว่าอุตุนิยมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขา
หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องราวของบรรยากาศเกี่ยวข้องกับทางฟิสิกส์ ทางเคมี และทางพลศาสตร์ของบรรยากาศ รวมทั้ง
การเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์โดยตรง ระหว่างบรรยากาศ กับพื้นโลก ทวีป มหาสมุทร รวมทั้งผลการกระทำของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตอีกด้วย
 
 อุตุนิยมวิทยา มาจากคำว่า “อุตุ” แปลว่า
ฤดู “นยิม” แปลวา่ กำหนด และ “วทิยา” แปลวา่
วชิาความรู”้ดังนั้นอุตุนิยมวิทยาจึงแปลว่า“วิชาที่ว่า
ถึงการกำหนดฤดู”ซึ่งน่าจะเป็นความหมายที่แคบกวา่
เนือ้หาทีแ่ทจ้รงิของวชิานีเ้ปน็อยา่งมาก องคป์ระกอบ
ทางอตุนุยิมวทิยาคอืสิง่ทีผ่นัแปรในบรรยากาศ อนัเปน็
ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ในชัน้บรรยากาศ  ซึง่แสดงถึง
สภาวะของลมฟ้าอากาศ ณ ที่ใดที่หนึ่งในเวลาที่
กำหนด องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ เช่น
อุณหภูมิ ความกดอากาศความชื้นสัมพัทธ์ ลม เมฆ
หยาดน้ำฟ้าทัศนวิสัยและแสงแดด


 ภาพที่ ๑-๑  การนำเสนอการพยากรณ์

อากาศทางรายการโทรทัศน ์

ภาพที่ ๑-๒  ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

ภาพที่ ๑–๓  การเกิดฤดูกาลเนื่องจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์

 ๑



ภาพที่ ๑-๔  ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า 


 อากาศที่หุ้มห่อโลกปกคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล
มหาสมุทร) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตต้องการ
อากาศสำหรับหายใจจึงดำรงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้ การดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตจะ
ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของอากาศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ลักษณะอากาศเลวร้ายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติเช่นร้อนจัดหนาวจัดฝนแล้งน้ำท่วมพายุลมแรงหมอกจัดตลอดจน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ เป็นผลกระทบที่มนุษย์ได้รับ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องศึกษา

หาความรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้
รับมาหาแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ  ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ทั่วทุกบริเวณที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลกนี้
ปัจจุบันมีหน่วยงานระดับโลกคือ“องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก”(WorldMeteorologicalOrganizationหรือWMO)
เป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาสภาพอากาศของโลกโดยมีสมาชิกจากประเทศต่างๆกระจายอยู่ทั่วโลกจำนวน๑๘๕
ประเทศซึ่งประเทศไทยได้เป็นสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกลำดับที่๑๙เมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๙๒
















 

 

 

 

 การศึกษาอุตุนิยมวิทยาทำให้ทราบถึงระบบการเคลื่อนตัวของอากาศทั่วโลกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้นำข้อมูล
การเคลื่อนตัวของมวลอากาศบนโลกมาศึกษา และใชป้ระโยชนเ์พือ่ชว่ยในการเตอืนภยั เมือ่มลีกัษณะอากาศเลวรา้ย
เช่น อุทกภัย วาตภัย หนาวจัด ร้อนจัด  นอกจากนี้ยังได้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ด้านการเกษตร
กรรมการอุตสาหกรรมการคมนาคมการท่องเที่ยวการก่อสร้างการสาธารณสุขการทหารและการจัดการเกี่ยว
กับการใช้น้ำเป็นต้น
 ด้วยสัญชาตญาณความอยู่รอดและเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอยู่มาก การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา
โดยศึกษาในเรื่องของภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น  จึงได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ๖๐๐ ปีก่อน

ภาพที่ ๑-๕ ผลจากการเกิดฝนตกหนัก 

ทำให้เกิดอุทกภัย 

ภาพที่  ๑-๖ ตราสัญลักษณ์องค์การ 

อุตุนิยมวิทยาโลก 

ภาพที่  ๑-๗  อาคารที่ทำการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
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พุทธกาล โดยที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์โจว ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับ
หยาดน้ำฟ้า อุณหภูมิ และพายุ อย่างละเอียดเป็นทางการ และในช่วงเวลา
เดียวกันได้มีการบันทึกระดับความสูงของแม่น้ำไนล์ในแต่ละปี บริเวณที่เป็น
ประเทศอียิปต์ในปัจจุบันอีกด้วย
 ในปีพ.ศ.๖๔๓ชาวกรีกชื่อครีเตชสเตส(Kyrrthestes)ได้ออกแบบ
สรา้งหอสงู เพือ่ศกึษาลมในเมอืงเอเธนส์ ซึง่กลา่วกนัวา่ เปน็หออตุนุยิมวทิยา
แหง่แรกของโลก จนถงึประมาณพ.ศ.๘๙๓อรสิโตเตลิ ไดเ้ขยีนตำราอตุนุยิมวทิยา
เป็นเล่มแรก โดยบทความที่สำคัญที่สุดในตำราของเขาอธิบายถึงวัฏจักรของน้ำ
ว่า “เมื่อดวงอาทิตย์ฉายแสงได้ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ และลอยขึ้นไปใน

อากาศ ควบแน่นกลายเป็นเมฆ และกลั่นตัวเป็นฝนตกลงมายังโลก” 



 ต่อมามีผู้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ เช่น ในปี พ.ศ. ๑๙๘๔ เจ้าชาย
มุนจง ประเทศเกาหลี ได้ประดิษฐ์ถังวัดน้ำฝนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งถังวัดน้ำฝนดังกล่าวไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก และนำมาใช้เป็นหลัก
เกณฑ์ในการเก็บภาษี
 การประดษิฐเ์ครือ่งมอืทีเ่ปน็การเริม่ตน้ววิฒันาการทีส่ำคญัในดา้นอตุนุยิมวทิยาเกดิขึน้ เมือ่ ซามเูอล ฟนิเลย์
บรีสมอร์ส ได้ประดิษฐ์การส่งโทรเลขได้สำเร็จ เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมพ.ศ.๒๓๘๗โทรเลขไฟฟ้าสามารถทำให้
การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสารดังกล่าว ส่งผลให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถกำหนดสัญลักษณ์การตรวจอากาศและ
นำมาเขียนแสดงลักษณะอากาศต่างๆลงในแผนที่ลมฟ้าอากาศได้
ในเวลาต่อมา
 ในปี พ.ศ.๒๓๙๒ สถาบันสมิธโซเนียน ณ กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี.ได้เริ่มจัดพิมพ์แผนที่อากาศประจำวันออกแจกจ่ายโดยใช้ข่าว
ที่ได้รับทางโทรเลขจากสถานีตรวจอากาศ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ ๑๕๐
สถานี ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในทวีปยุโรปได้เริ่มตีพิมพ์ขึ้น
ในหนังสือพิมพ์ London Daily News  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๓๙๒  และในปี พ.ศ.๒๓๙๘ นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ชื่อ เลอ แวร์ริแอร์ ได้พยายามจัดระบบการเตือนภัยอันเกิดจาก
พายุที่เกิดขึ้นในทะเลดำและพัดขึ้นฝั่งผ่านเข้าสู่ยุโรป ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศสำหรับเตือนภัยพายุในภาคพื้น
ยุโรปหน่วยงานแรกโดยได้ใช้โทรเลขไฟฟ้าเป็นหลักสำหรับรับ-ส่ง
ข่าวในการเฝ้าติดตาม




ภาพที่ ๑–๘ อริสโตเติล 

ภาพที่  ๑–๙  แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นแรกของ ประเทศอังกฤษ 
 

สร้างเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๑๐
 

 ๓



 ในปีพ.ศ.๒๔๐๓นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อบายบาลอทได้จัดตั้งหน่วย
บริการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยอันเกิดจากพายุขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยใช้
ข่าวสารที่ได้รับทางโทรเลขเป็นหลัก
 ในปี พ.ศ.๒๔๑๖ มีการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ IMO
(InternationalMeteorologicalOrganization)ที่กรุงเวียนนา(ต่อมาสถาปนาเป็นWMO:
WorldMeteorologicalOrganization เมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๓)และ ในการประชุมของ IMO
ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการเสนอให้มีการกระจายข่าวอากาศผ่านทางวิทยุ
ให้กับเรือเดินสมุทรและเครื่องบิน
 ต่อมาการพัฒนายุทโธปกรณ์ด้านการทหารในสงครามโลกครั้งที่  ๒ มีการผลิต
เครือ่งมอืตรวจจบัดว้ยคลืน่เรดาร์ซึง่เปน็เครือ่งมอืทีส่ามารถนำมาใชต้รวจกลุม่ฝนเมฆพายุ

   ระยะทางความสูงและทิศทางการเคลื่อนที่

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการนำทุ่นสมุทรศาสตร์ติดอุปกรณ์ตรวจ
อากาศอัตโนมัติ ใช้สำหรับเฝ้าตรวจข้อมูลในมหาสมุทรในพื้นที่ห่างไกล และในปี
พ.ศ.๒๕๐๒ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอวกาศ ชื่อ แวนการ์ด ๔ ในวันที่ ๑
เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ ขึ้นไปในอวกาศ และปล่อยดาวเทียมตรวจอากาศดวงแรก ชื่อ
TIROS I (Television InfraredObservationSatellite) เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถ
ใช้เป็นดาวเทียมตรวจอากาศได้


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑–๑๒   TIROS I  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกของโลก 

 การพยากรณอ์ากาศมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่เมือ่มกีารประดษิฐค์อมพวิเตอรข์ึน้มาโดยในปีพ.ศ.๒๔๖๕
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อเลวิสฟรายริชาร์ดสันได้นำเสนอการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์
ซึ่งริชาร์ดสันได้พยายามแสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์แต่ไม่
ประสบความสำเร็จ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ได้มีการร่วมมือกันระหว่างนักอุตุนิยมวิทยา ชาวอเมริกา ชื่อ จูล ชานี
(Jule Charney) นักอุตุนิยมวิทยาชาวนอร์เวย์ ชื่อ แรกนาร์ โฟร์ทอฟร์ (Ragnar Fjortoft) และนักคณิตศาสตร์
ประยุกต์ชาวนอร์เวย์ ชื่อ จอห์น วอน นิวมาน (John von Neumann) ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอด
สุญญากาศและควบคุมการทำงานโดยวิธีเจาะชุดคำสั่งลงบัตรในรู ENIAC (Electronic Numerical Integrator
AndCalculator) โดยใช้สมการของBarotropicVorticity อธิบายหลักการเคลื่อนที่ของบรรยากาศซึ่งหลักการ
ง่ายๆนี้สามารถลดข้อจำกัดด้านเวลาที่ใช้คำนวณและหน่วยความจำที่จำกัดของคอมพิวเตอร์ในยุคต้นได้

ภาพที่ ๑–๑๐  ซามูเอล ฟินเลย์ 
    

บรีส มอร์ส
 

ภาพที่ ๑–๑๑  เสาอากาศเรดาร์ที่ใช้

ในสงครามโลกครั้งที่สอง  

ของประเทศอังกฤษ 
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  หลังจากแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศยุคแรกบนเครื่องENIACได้สร้างแนวทางใหม่ใน
สายวิทยาการทางด้านอุตุนิยมวิทยาความเจริญรุดหน้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาฟิสิกส์คณิตศาสตร์
ไดถ้กูนำมาบรูณาการเขา้ดว้ยกนัทำใหน้กัอตุนุยิมวทิยาสมยัใหมส่ามารถใชส้มการทางคณติศาสตรอ์ธบิายปรากฏการณ์
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาได้อย่างเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าในวงการอิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ ทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในขนาดที่เล็กลงและราคาที่ถูกลง จนกระทั่งถึงปัจจุบันการพยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลขสามารถทำได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประสิทธิภาพสูง โดยให้ผลการพยากรณ์อากาศที่ถูกต้อง
แม่นยำมากจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นแนวทางในการพยากรณ์อากาศที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน
๑.๒ อุตุนิยมวิทยากับสงครามในอดีต 
 จะเห็นได้ว่า อุตุนิยมวิทยามีความผูกพันกับการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างเห็นได้ชัด แม้แต่ใน
ยามศึกสงครามอุตุนิยมวิทยาก็เป็นปัจจัย ทั้งเอื้ออำนวยและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร อันจะส่งผลถึง
ความแพ้หรือชนะในสงครามได้ดังตัวอย่างการรบที่สำคัญๆที่จะกล่าวต่อไปนี้
 ๑.๒.๑สงครามระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซีย
 เมื่อนโปเลียนประกาศสงครามกับรัสเซียในเดือนมีนาคมพ.ศ.๒๓๕๕พระองค์ก็ได้ส่งกองทัพบกจำนวน
หนึ่งประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ คน กรีธาทัพเข้าตะลุยข้าศึก เมื่อเข้าเขตประเทศรัสเซีย ทหารต่างก็อิดโรยเหน็ดเหนื่อย
จากความร้อนในฤดูร้อนนั้น เพราะทหารเหล่านี้มาจากแถบทุ่งหญ้าตอนเหนือของยุโรปตะวันตกและไม่เคยอาศัยอยู่
ในเขตอากาศอบอุ่นมาก่อน  แม้จะรุกข้ามแดนรัสเซียไปไมล์แล้วไมล์เล่า ก็ไม่สามารถจับทหารรัสเซียได้เลย จนถึง
เดือนกันยายน กองทัพฝรั่งเศสก็ถึงมอสโคว์ ทหารต่างพากันล้มเจ็บ เพราะพิษความร้อน และเมื่อรัสเซียเผากรุง
มอสโคว์ให้ลุกไหม้อยู่ถึง๕วันก็ยิ่งนำความแห้งแล้งไร้ที่อยู่ที่กำบังหนักขึ้นไปอีกความสำเร็จในการรุกถึงมอสโคว์
มิได้เป็นชัยชนะที่นำความสดชื่นมาสู่ทหารหาญเลยนโปเลียนทรงรับสั่งถึงเรื่องสภาพอากาศราวกับว่าเป็นกองทัพ
เดียวกับฝ่ายตรงกันข้าม สภาพดินฟ้าอากาศช่างเลวร้ายเหลือเกิน ฤดูร้อนก็ร้อนจัด และแห้งผาก ฤดูฝนทำให้ทั่ว
ประเทศกลายเป็นทะเลโคลนครั้นถึงฤดูหนาวก็ดุร้ายเหี้ยมโหดเหมือนในขั้วโลกเหนือปรากฏว่าเมื่อใกล้ฤดูหนาวเข้า
มาทหารก็ชักจะเสียขวัญเมื่อคิดว่าจะเดินทางต่อไปให้ถึงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์กเพราะอาหารและเสื้อผ้าไม่เพียงพอ
ผลสุดท้ายนโปเลียนก็ทรงคิดด้วยเหตุผลห็นว่าเหลืออยู่ทางเดียวคือจะต้องถอนทัพออกจากรัสเซียก่อนฤดูหนาว
แต่ก็ปรากฏโชคร้ายเพราะฤดูหนาวของ ปี พ.ศ.๒๓๕๕ หนาวเร็วกว่าปีก่อน ๆ และเย็นจัดผิดปกติ ทหารฝรั่งเศส
บาดเจ็บและหนาวตายเป็นจำนวนมาก เมื่อกลับถึงฝรั่งเศสแล้ว จำนวนทหารก็เหลือเพียง ๒๕,๐๐๐ คน เท่านั้น
จากเดิมที่มีจำนวนทหารถึง๖๕๐,๐๐๐คนคือใน๒๕คนจะเหลือรอดมาได้เพียง๑คนระหว่างถอยทัพในเดือน
ธันวาคมมีม้าตายเฉลี่ยอาทิตย์ละ๑หมื่นตัวและทหารจำนวนมากแข็งตายในขณะที่พยายามข้ามแม่น้ำต่างๆซึ่ง
กลายเป็นน้ำแข็งไปหมด


 ภาพที่ ๑-๑๓  เครื่อง ENIAC 

 ๕



 เป็นศึกครั้งแรกที่นโปเลียนต้องพ่ายแพ้ทหารฝรั่งเศสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่
ถูกทหารรัสเซียฆ่าตาย  อากาศต่างหาก ที่ได้ชี้โชคชะตาให้แก่ นโปเลียน  สภาพ
อากาศเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้ทหารเกิดความอดอยากและหนาวตาย ต่อมาในเดือน
เมษายนพ.ศ.๒๓๕๖นโปเลียนก็ถูกบังคับให้ออกจากฝรั่งเศสซึ่งการพ่ายแพ้แก่ดินฟ้า
อากาศครั้งนี้ เป็นอุปสรรคสำคัญที่พระองค์มิได้ทรงคาดฝันมาก่อนเดินทัพไปถึง
มอสโคว์เพียง๑๐๐,๐๐๐นาย(เส้นทางสีเหลือง)และจากมอสโคว์เหลือกลับถึงแม่น้ำ
Niemen ด้วยทหารเพียง ๑๐,๐๐๐ นาย (เส้นทางสีม่วง) และอุณหภูมิของอากาศใน
ช่วงเวลาเดินทัพ ณ ตำบลที่ต่าง ๆ ที่กองทัพของนโปเลียนต้องเผชิญ (กราฟสีแดง
ด้านล่าง)




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑-๑๕  แสดงเส้นทางเดินทัพของนโปเลียนจากจุดเริ่มต้นที่แม่น้ำ Niemen ด้วยทหารจำนวน ๔๒๒,๐๐๐นาย 

 

 ๑.๒.๒การยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่นอร์มังดี
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ด้านยุโรปจะสิ้นสุด ไม่มีวันใดสำคัญเท่ากับวันที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกำหนดบุกหาด
นอร์มังดี ทางฝรั่งเศสตอนเหนือ และลมฟ้าอากาศก็มีส่วนชี้ชะตากรรมอย่างยิ่ง ดังเหตุการณ์ของแม่ทัพใหญ่ทั้ง
ฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีทัศนะต่างกันดังนี้
 ๑) นายพล เออร์วิน รอมเมล ขุนพลเยอรมัน “จิ้งจอกทะเลทราย” เชื่อมั่นในอำนาจของปราการ
แอตแลนติกที่วางเรียงรายไว้ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลประเทศเนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม จนสุดฝรั่งเศส ว่าจะยังความ
พินาศย่อยยับแก่ผู้รุกรานได้ และรอมเมลก็รอรับวันบุกนี้อย่างเบื่อหน่าย จนพูดติดปากอยู่ทุกวันว่า “The longest
day”ถึงวันที่๓๑พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๘๗รอมเมลก็รู้ว่าสภาพอากาศเริ่มไม่ดีสัมพันธมิตรจะไม่มีช่วงบุกยุโรปไป
อีกนานจึงถือโอกาสเดินทางเมื่อ๔มิถุนายนเพื่อไปพบผู้นำฮิตเลอร์แล้วอยู่พักที่บ้านเพื่อฉลองวันเกิดของภรรยา
ด้วย ส่วนทหารก็ให้มีวันหยุดพักผ่อนได้ ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า “Rommel decides at the end of May, 

when the period during which the meteorological conditions for a landing are favorable is over, to 

return to Germany…Rommel believed there was nothing to fear before the later half of  June…” 

 ๒)นายพลดไวท์ไอเซนฮาวร์ขุนพลฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจเมื่อ๑๗พฤษภาคมว่าวันบุกยุโรปต้อง
เป็นวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๗ เพราะเป็นช่วงดวงจันทร์ขึ้นตอนดึก และน้ำทะเลจะลงต่ำสุดตอนเช้ามืด
ซึ่งเหมาะแก่การส่งพลร่มบุกและเหมาะแก่การกวาดเก็บทุ่นระเบิด  พร้อมขวากหนามใต้น้ำออกแล้ว  จึงยกพล

ภาพที่ ๑–๑๔  ภาพวาดนโปเลียนบน 

หลังม้า วาดโดย ชาร์ค หลุยส์ ดาวิส 

 ๖



ขึ้นบกได้น้ำทะเลจะลงต่ำสุดอีกครั้งก่อนดวงอาทิตย์ตกเป็นใจให้ยกพลระลอกหลังตามเข้าไปโอกาสเช่นนี้มีครั้ง
เดียวในเดือนมิถุนายนเท่านั้นแตเ่งือ่นไขกย็งัขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศวนันัน้วา่จะไมเ่ลวรา้ย (Then themeteorological
requirements will be right) ครัน้ ๔ มถินุายน ไอเซนฮาวรไ์ด้รับรายงานพยากรณ์
อากาศว่า ใน ๖ - ๗ มิถุนายน สภาวะอากาศจะคลายความรุนแรงชั่วคราวได้ช่วง
หนึ่ง พอที่จะยกพลได้ ท่านก็เปล่งวาจาขอบคุณพระเจ้าอย่างตื่นเต้นว่า “thanks – 

and thank the God of War that we went when we did.”   

 


 

 

 วันที่๖มิถุนายนเวลา๐๗.๒๕น.ทัศนวิสัยดีขึ้นและมีช่วงเวลาที่ลมอ่อนลงทหารอเมริกัน๑,๗๐๐,๐๐๐
คนอังกฤษและแคนาดา๑,๐๐๐,๐๐๐คนประเทศเสรีอื่นๆอีก๓๐๐,๐๐๐คนก็กรีธาทัพขึ้นยุโรปณชายหาด
นอร์มังดี เป็นแห่งแรก นายพลรอมเมล รู้ข่าวเมื่อเวลา ๑๐.๑๕ ต่อมาด้วยความตกใจรีบบินกลับยุทธภูมิ และตก
คราวเคราะห์เช่นเดียวกับที่นโปเลียนเคยประสบมาแล้วแต่เหตุจากลมฟ้าอากาศนี้กลับมาสร้างวีรบุรุษให้แก่นาย
พลไอเซนฮาวร์ผู้เห็นความสำคัญของอุตุนิยมวิทยา

๑.๓  อุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทยได้กำเนิดขึ้นในกองทัพเรือ (ทร.) โดยพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งทหารเรือซึ่งพระองค์ท่านทรงตระหนัก
ว่าความปลอดภัยในการเดินเรือนั้น จำต้องมีความรู้ในเรื่องลักษณะลมฟ้าอากาศประกอบด้วย ดังนั้นพระองค์ท่าน
จึงได้เริ่มวางแนวทางการศึกษาไว้ในหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ โดยแทรกไว้ในวิชาการเดินเรือ ตั้งแต่เริ่มเปิด

โรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๔๙และได้ทรงบรรยายวิชา
นี้ด้วยพระองค์เอง
 ตอ่มาพลเรอืโทพระยาราชวงัสนั(ศรีกมลนาวนิ)ซึง่ไดร้บัการถา่ยทอด
วิชาการต่างๆโดยตรงจากพระองค์ท่านฯได้สนับสนุนวิชาการนี้ให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป เพราะขอบเขตการเดินเรือของราชนาวี ได้ขยายกว้างขวางออกไปในน่าน
น้ำต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ท่านจึงได้จัดเรียบเรียงตำราอุตุนิยมวิทยาเป็นภาษาไทย
ขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ใช้สอนในโรงเรียนนายเรือเป็นลำดับต่อมา



 

 

 อนึง่ มขีอ้นา่สงัเกตอยูป่ระการหนึง่วา่ ในสมยัแรกกจิการอตุนุยิมวทิยา ไดก้อ่รา่งขึน้ทีก่รมทดนำ้ (กรมชลประทาน
ในปัจจุบัน) สังกัดกระทรวงเกษตราธิการอีกทางหนึ่งด้วย จากมูลเหตุมีศาสตราจารย์ชาวโปแลนด์ ๒ นาย คือ
ศาสตราจารย์ ลาดิสลาสกอร์ชินสกี้ ผู้เชี่ยวชาญทางอุตุนิยมวิทยากับศาสตราจารย์ ชาววิสกี้ ศาสตราจารย์ทาง
ภูมิศาสตร์ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปีพ.ศ.๒๔๖๖เพื่อศึกษาค้นคว้ากิจการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นได้ถวายความเห็นเกี่ยว
กับกิจการอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทย ยังมิได้เริ่มดำเนินงานอุตุนิยมวิทยาเหมือนนานาประเทศ ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเสียประโยชน์และขัดความเจริญของบ้านเมือง เช่นการบินการเดนิเรอืการทหาร

ภาพที่ ๑-๑๖  การยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี 

เมื่อ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๗ 

ภาพที่ ๑-๑๗ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
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และกสกิรรม เหลา่นีล้ว้นตอ้งใชบ้รกิารอตุนุยิมวทิยาเปน็เครือ่งประกอบทีจ่ะดำเนนิกจิการนัน้ ๆ ใหบ้งัเกดิผลโดยสมบรูณ์
พระองค์ท่าน เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ทรงเห็นพ้องด้วยว่าบริการอุตุนิยมวิทยา นา่จะมคีณุประโยชน์
สำคญัในทางกสกิรรม จงึไดท้รงมอบหมายเรือ่งใหม้หาอำมาตยเ์อก เจา้พระยาพลเทพฯ เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร
พจิารณาดำเนนิการตอ่ไปและไดก้อ่ตัง้ขึน้เปน็แผนกอตุนุยิมศาสตรแ์ละสถติิ สงักดักองรกัษานำ้ กรมทดนำ้ กระทรวง
เกษตราธิการในปลายปีพ.ศ.๒๔๖๖และแต่งตั้งให้ นายเอช. แบรนด์ ลี ซึ่งเวลานั้นเป็นนายช่างในแผนกรักษาน้ำ
เป็นผู้ดำเนินงานอุตุนิยมวิทยา ที่ได้จัดขึ้นภายใต้การอำนวยการและบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดของ มหาอำมาตย์ตรี
พระยาชลมารคพิจารณ์ (ม.ล.พงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) อธิบดีกรมชลประทาน กับได้รับความร่วมมือและคำ
แนะนำเป็นอย่างดีจากมิสเตอร์ซี.ดี.ยี.ที่ปรึกษากรมชลประทานโดยมีอำมาตย์โทพระยาชลหารพิจิตรเป็นหัวหน้า
กองมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรวม๒๑คนสถานที่ทำงานอยู่ฝั่งธนบุรีแบ่งหน้าที่การงานออกเป็น๖หมวดคือหมวด
อุตุนิยมและสถิติหมวดสถิติระดับน้ำท่าหมวดสถิติน้ำฝนหมวดกำลังน้ำหมวดเดินระดับแผนที่และหมวดกลาง
 ปีพ.ศ.๒๔๗๒ได้มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมใหม่แผนกอุตุนิยมวิทยาศาสตร์และสถิติได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นกองอุตุนิยมวิทยาและสถิติมีนาย เอช.แบรนด์ลีผู้ชำนาญการพิเศษทางอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้ดำเนิน
งานฝ่ายวิชาการและปกครองทำหน้าที่หัวหน้ากอง และรองอำมาตย์โท ขุนวิสิฎธารารักษ์ (บุนนาค  รักตบุตร์) ทำ
หน้าที่นายเวรกับนักอุตุนิยมวิทยาผู้ช่วยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรวม๔๑คน
 ระหว่างพ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๑นายเรือเอกหลวงชลธารพฤฒิิไกรแม่กองประกาศชาวเรือได้มีความเห็น
ว่าควรจะตั้งสถานีตรวจอุตุนิยมวิทยาขึ้นในกรมอุทกศาสตร์ (อศ.) เพื่อประโยชน์ในการเดินเรือแต่ความรู้ของนาย
ทหารที่เรียนวิชานี้จากโรงเรียนนายเรือ ยังไม่เพียงพอที่จะทำการจนใช้การได้ จึงเสนอความเห็นนี้ต่อพลเรือโท
พระยาราชวังสันเสนาธิการทหารเรือสมัยนั้นท่านมีความเห็นชอบด้วยและให้หลวงชลธารพฤฒิิไกรเป็นผู้ไปศึกษา
ต่อมาเกิดอุปสรรคขึ้น เรื่องอุตุนิยมวิทยา จึงระงับไป โดยเห็นว่าวิชาอทุกศาสตรส์ำคญักวา่ และการงานในกรม
อทุกศาสตรย์งัไมท่นัสมยั จงึไดส้ง่นาวาตรหีลวงชลธารพฤฒไิกร และเรือเอกหลวงสุภีอุทกธาร ไปศึกษาวิชา
อุทกศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องอุตุนิยมวิทยาจึงระงับแต่นั้นมา
 ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๗๕นาวาตรีหลวงชลธารพฤฒิิไกรและเรือเอกหลวงสุภีอุทกธารกลับจากการศึกษาที่
อเมริกาแล้ว จึงได้เริ่มฟื้นความคิดเรื่องการตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาขึ้นมาอีก อย่างน้อยก็ให้มีสถานีเป็นเครือข่าย
(Network) พอทำแผนที่อากาศผิวพื้นและออกพยากรณ์อากาศได้ เนื่องจากได้เห็นงานในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
อุตุนิยมวิทยาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากซึ่งตรงกับความคิดของพลเรือโทพระยาราชวังสัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น  ท่านจึงสั่งให้ อศ. ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป โดยได้คัดเลือกนายทหาร๒ นาย คือ
เรือโทจรูญ วิชยาภัยบุญนาคและ เรือโทจรัส บุญบงการ ไปศึกษาและดูงานด้านอุตุนิยมวิทยาณประเทศ
ต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียที่ฟิลิปปินส์ ชวาอินเดียอินโดนีเซีย จีนและประเทศญี่ปุ่นนายทหารทั้งสองได้ออกเดิน
ทาง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมพ.ศ.๒๔๗๖ เมื่อสำเร็จการศึกษาและดูงานแล้ว จึงได้กลับมาจัดตั้ง และขยายงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาขึ้นในอศ.เมื่อวันที่๒๘มีนาคมพ.ศ.๒๔๗๘
 ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้วา่ งานอตุนุยิมวทิยานี้ ยงัมกีำเนดิอยูท่างกรมทดนำ้อกีสายหนึง่ ตอ่มาในปี พ.ศ.๒๔๗๙
เมื่อสัญญาจ้างนายเอช.แบรนด์ลี ได้สิ้นสุดลงรัฐบาลได้พิจารณาเลิกต่อสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการประหยัดจึงได้
โอนกิจการอุตุนิยมวิทยานี้ไปให้อศ.จัดทำเสียเป็นแห่งเดียว(วันที่๖สิงหาคมพ.ศ.๒๔๗๙)เมื่ออศ.ดร้บัโอนงาน
อตุนุยิมวทิยามาจากกรมชลประทานแลว้ ไดข้ยายปรบัปรงุงานเมือ่ ๑๙ มถินุายน พ.ศ.๒๔๗๘ และมีข้อผูกพันที่จะ
ต้องให้บริการเรื่องการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ ไม่เพียงแต่เฉพาะในราชนาวีเท่านั้น แต่จะต้องดำเนินงานเพื่อ
ประเทศชาติในด้านอื่นๆทั่วไปอีกด้วยเช่นการเกษตรการชลประทานการเดินอากาศและความต้องการอันเป็น
สาธารณะอื่น ๆ ตลอดทั้งการประสานงานกับนานาประเทศด้วย เมื่อขอบเขตการรับผิดชอบขยายออกไปมากเชน่นี้
นาวาเอก หลวงสำรวจวถิสีมทุร (ฟุง้  พรอ้มสมัพนัธ)์ เจา้กรมอทุกศาสตรไ์ดพ้จิารณาเหน็วา่ วทิยฐานะของผู้ที่จะบริหาร
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งานด้านนี้เท่าที่ได้ไปศึกษาและดูงานมาแล้วยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐานพอแก่การเชื่อถือของนานาชาติเห็นควรจะ
ได้ส่งนายทหารไปศึกษาวิชานี้โดยตรง ในขั้นมหาวิทยาลัยต่อไปอีก จึงได้ขออนุมัติส่ง เรือเอกจรูญ  วิชยาภัย
บุนนาค ไปศึกษาวิชาอุตุนิยมวิทยา เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นชอบด้วย เรือเอกจรูญ จึงได้ไป
ศึกษาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่สถาบันเทคโนโลยี แคลิฟอร์เนีย เมืองแพสดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทสสหรับอเมริกา
(๒๗สิงหาคมพ.ศ.๒๔๘๑-๑๒เมษายนพ.ศ.๒๔๘๔)
 เนื่องจากความต้องการของกิจการอุตุนิยมวิทยา มีมากขึ้นเป็นลำดับ และมิใช่เฉพาะในภาครัฐและเอกชน
เท่านั้น แม้ประเทศต่าง ๆ ที่มีบริการอุตุนิยมวิทยา ก็ทำการติดต่อมาขอแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น กิจการอุตุนิยมวิทยา จึงได้ขยายขอบเขตการรับผิดชอบให้กว้างขวางออกไปกว่าสมัยก่อนมาก ถือได้ว่าเป็น
ลักษณะงานที่เป็นปึกแผ่น มีทั้งโครงการและแผนดำเนินงานเช่นเดียวกับอารยประเทศ ทร. จึงได้ยกฐานะกอง
อุตุนิยมวิทยาขึ้นเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา ขึ้นตรงต่อ ทร. เมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ (ตามคำสั่งทหารที่ ๒๑๗/
๒๑๙๕๐ ลง ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๖) บคุคลแรกที่ไดเ้ปน็หวัหนา้งานอตุนุยิมวทิยา เมือ่เปน็กรมอตุนุยิมวทิยาแล้ว
คือ นาวาโท ใบ  เทศนสดับ ได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการรองเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ.๒๔๘๕ถึง๒๒ตุลาคมพ.ศ.๒๔๘๗และเมื่อท่านผู้นี้ย้ายไปรับตำแหน่งอื่นนาวาโทจรูญวิชยาภัยบุนนาค
จึงได้เลื่อนมาเป็นรองเจ้ากรมฯ และเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาในเวลาต่อมา หลังจากยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว
ยังคงใช้บางส่วนของตึก อศ. เป็นที่ทำการ ซึ่งคับแคบไม่เหมาะแก่กิจการที่จะขยายต่อไป ซึ่งต้องการสถานที่เปิด
โล่งแจ้ง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ขออนุมัติจัดหาสถานที่ทำการใหม่ และ ทร. เห็นชอบอนมุตัใิหด้ำเนนิการได้ โดย
จดัหาทีบ่รเิวณทุง่นาบางกะปิ ตดิถนนสขุมุวทิ ตำบลคลองตนั อำเภอพระโขนง ในเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ราคาตารางวาละ ๘
บาทดำเนินการก่อสร้างเป็นที่ทำการถาวรและเปิดเป็นที่ทำการเมื่อ๒๙ธันวาคมพ.ศ.๒๔๙๕
 กิจการอุตุนิยมวิทยาได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เกินกำลังที่งบประมาณ ทร.จะ
สนับสนุนได้ รัฐบาลสมัย จอมพล สฤษฎิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเพื่อความเหมาะสม
จึงได้โอนงานอุตุนิยมวิทยาไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ๒๙สิงหาคมพ.ศ.๒๕๐๕ โดยโอนทรัพย์สิน รวมทั้ง
อสังหาริมทรัพย์ไปด้วยยกเว้นสถานีตรวจอากาศสัตหีบซึ่งอยู่บนยอดเขาแหลมเทียน
 ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๑๕ในสมัยที่ จอมพลถนอมกิตติขจรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา
ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยยบุกระทรวงพฒันาการแหง่ชาติ และเหน็วา่หนว่ยงานในสงักดั สำนกันายก
รฐัมนตรีมีมากเกินไป จึงได้โอนกรมอุตุนิยมวิทยาไปสังกัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕
เนื่องจากงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมมาก
๑.๔  ความเป็นมาของกองอุตุนิยมวิทยา  กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ 
 สำหรับ ทร. ยังเห็นความจำเป็นของงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อสนับสนุนกิจการของกองทัพเรือ และสภา
กลาโหมได้อนุมัติให้ ทร. ดำเนินกิจการอุตุนิยมวิทยาเองโดยใช้ชื่อว่า “สถานีพยากรณ์อากาศ บก.สน.สส.” ขึ้นกับ
สถานีทหารเรือสัตหีบ โดยจัดให้มีกำลังพลเป็นอัตราหมุนเวียนของ อศ. (ตามบันทึกการประชุมเรื่องโอนกรม
อุตุนิยมวิทยา(อต.)ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกพ.ทร.ที่๔๐๕/๓๗๖๖ลง๒๖ตุลาคมพ.ศ.๒๕๐๔)โดยมีอัตรา
ในขั้นแรกเริ่ม๒๗อัตราและได้โอนเจ้าหน้าที่จากอต.ตอนย้ายสังกัด๖นายมีนาวาตรีชะนะศกุนะสิงห์เป็น
หัวหน้าสถานี ในขั้นต้นได้ดำเนินงานในลักษณะสถานีตรวจอากาศธรรมดาแบบเดิม การดำเนินงานในลักษณะนี้ได้
ดำเนินงานอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ๒ปีจนถึงปีงบประมาณ๒๕๐๗ได้เริ่มวางพื้นฐานกันใหม่เนื่องจากจะต้อง
ปฏิบัติงานในฐานะสถานีพยากรณ์อากาศซึ่งจะต้องดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ทหารของ ทร. จึงได้เริ่มดำเนินการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน  จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๘ การดำเนินการในลักษณะของสถานีพยากรณ์อากาศจึงได้เริ่มขึ้น และได้ร่วมปฏิบัติงาน
กับฝูงบินของทร.ที่ ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ในระหว่างเวลาดังกล่าว   ได้ดำเนินการรับสมัคร

 ๙



เจา้หนา้ที่ใหมแ่ละไดฝ้กึสอนเจา้หนา้ทีด่งักลา่วในโรงเรยีนอทุกศาสตร์ และ อศ. ไ์ดร้บัคำสัง่ใหเ้ปน็เจา้ของอัตรา
หมุนเวียนและได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีพยากรณ์อากาศ โดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินการตามโครงการ๒ปี(พ.ศ.๒๕๐๙–พ.ศ.๒๕๑๐)
 ในชว่งเวลาเดยีวกนักองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิา(ทอ.อม.)ไดเ้สนอความประสงคท์ีจ่ะสรา้งสนามบนิแหง่ใหม่
ใหแ้ก่ ทร. ที่ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทำให้โครงการจัดตั้งสถานีพยากรณ์อากาศต้องชะงัก
เนือ่งจากโครงการดงักลา่วผกูพนักบัโครงการสรา้งสนามบนิของ ทร. ในขณะเดยีวกนั นาวาโท ชะนะ ศกนุะสงิห์
หวัหนา้สถานพียากรณอ์ากาศ ไดเ้ขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนเสนาธกิารทหารอากาศ และได้ย้ายสังกัดไปรับราชการที่
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอศ.จึงได้เสนอกองทัพเรือขอย้ายโอนนาวาโทถาวรพงศ์พิพัฒน์หัวหน้ากองพยากรณ์
อากาศกลางและรกัษาราชการหวัหนา้กองการสือ่สารกรมอตุนุยิมวทิยามาแทนนาวาโทชะนะศกนุะสงิห์เมื่อวันที่๑
ธันวาคมพ.ศ.๒๕๐๘


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพที่ ๑-๑๘ รูปด้านหน้าอาคารที่ทำการกองอุตุนิยมวิทยา ในอดีต (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑-๑๙ รูปด้านข้างอาคารที่ทำการกองอุตุนิยมวิทยา  ในอดีต (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑-๒๐ โรงเก็บก๊าซสำหรับบรรจุบอลลูนตรวจอากาศ ในอดีต (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา) 

 ๑๐



 การดำเนินงานตามโครงการในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๐ ในระยะแรกมีอุปสรรค ในเรื่องที่ตั้ง
สถานีพยากรณ์อากาศสน.สส.ซึ่งยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะตั้งที่ใดเพราะตามโครงการเดิมจะต้องสร้างอาคาร
ที่ทำการในบริเวณเดียวกับฝูงบิน ทร. (ในสนามบิน ทร. เดิม) และสร้างที่พักในบริเวณใกล้เคียงกัน  ต่อมาเมื่อ
ทอ.อม. ได้เริ่มโครงการสร้างสนามบินอู่ตะเภาซึ่งกำหนดว่าเป็นโครงการร่วมทร. จึงระงับการสร้างสนามบินทร.ไว้
คงอนุญาตให้สร้างบ้านพักในบริเวณใกล้เคียงสนามบินอู่ตะเภา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 ส่วนอาคารของฝูงบิน ทร. นั้น ใช้เงินชดเชยจาก ทอ.อม. และก่อสร้างใหม่ในเขตสนามบินอู่ตะเภา ซึ่ง
ทอ.อม. ได้กำหนดสถานที่ไว้ สำหรับสถานีพยากรณ์อากาศนั้นก็จำเป็นต้องกำหนดสถานที่ใหม่ และ ทอ.อม. ไม่ได้
กำหนดสถานที่ตั้งไว้ในแผนผัง แต่ได้ระบุในสถานที่ของ ทอ.อม. ว่าเป็นหน่วยอุตุนิยมวิทยาร่วมในบริเวณใกล้เคียง
หอบังคับการบิน ซึ่งทำให้คาดหมายไปว่า ทอ.อม. คงจะใช้บริการร่วมทุกอย่าง รวมทั้งการพยากรณ์อากาศให้กับ
ฝูงบินทร.ไทยและกองเรือด้วย

ภาพที่ ๑-๒๑ อาคารพักอาศัยระดับประทวน ในอดีต (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑-๒๒ อาคารพักอาศัยระดับสัญญาบัตร ชั้นนายเรือ ในอดีต (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑-๒๓ อาคารพักอาศัยระดับสัญญาบัตร ชั้นนายนาวา ในอดีต (ซ้าย) และปัจจุบัน (ขวา) 

 ๑๑



 ด้วยเหตุน ทร. จึงให้สถานีพยากรณ์อากาศพิจารณาโครงการเสียใหม่ว่า ควรจะสร้างอาคารที่ทำการใหม่
หรือไม่ และถ้าสร้างควรเป็นที่ใด สำหรับที่ตั้งสถานีฯ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้น มีความเห็นว่าควรอยู่ร่วมกับ
ฝูงบินทร.คือบริเวณคลองไผ่ด้านตะวันออกแต่เนื่องจากการซื้อขายที่ดินไม่อาจทำได้เนื่องจากมีโรงงานแป้งมัน
ตั้งอยู่ หวัหนา้สถานพียากรณอ์ากาศได้ไปดำเนนิการสำรวจหาทีต่ัง้สถานฯี พรอ้มทัง้พจิารณาแผนทีร่ปูถา่ยทางอากาศ
ประกอบและได้เสนอสน.สส.ทราบว่าควรจะสร้างที่บริเวณคลองไผ่ด้านตะวันตก ใกล้กับที่พักของฝูงบินทร.ที่
ได้วางแผนไว้ หรือมิฉะนั้น ก็สร้างบริเวณอ่าวสัตหีบก่อนเข้า บน.๗ แต่สถานที่หลังนี้มีความเหมาะสมน้อยกว่า จึง
เสนอให้สร้างณบริเวณคลองไผ่ด้านตะวันตก
 ในขณะเดียวกันก็ทราบว่า เสนาธิการทหารเรือมีความเห็นว่า ควรจะระงับการสร้างอาคารอุตุนิยมวิทยาไว้
ก่อนแต่ควรสร้างที่พักเพียงอย่างเดียวทั้งนี้เพราะอาจใช้อาคารของทอ.อม.ปฏิบัติงานได้เนื่องจากได้ระบุไว้ว่าจะ
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน หากแต่การจัดทำโครงการตั้งสถานีฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีที่เก็บประกอบกับได้รับการยืนยันจากทอ.อม.ว่าไม่อาจจัดสถานที่ให้สำหรับ
งานดา้นอตุนุยิมวทิยาทกุสาขาตามที่ทร.ตอ้งการได้แตส่ามารถสนบัสนนุดา้นอตุนุยิมวทิยาเพือ่การบนิเทา่นัน้ดงันัน้
ทร. จึงได้อนุมัติให้ดำเนินการสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพัก ในบริเวณด้านตะวันตกของคลองไผ่และเริ่มซื้อ
ที่ดินซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะขณะนั้นการสร้างสนามบินอู่ตะเภาเริ่มขึ้นแล้ว จึงมีการโก่งราคาและเก็ง
กำไรกันมาก ในเบื้องต้นจากที่ได้วางแผนความต้องการที่ดินจำนวน ๑๕๐ ไร่ ก็จัดหาซื้อได้เพียง ๔๙ ไร่ เป็นเงิน
ประมาณ๒แสนบาทและได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ๑หลังโรงอัดก๊าซ๑หลังสนามตรวจอากาศ๑
สนามและบ้านพักชั้นนายนาวานายเรือและพันจ่าอีก๒๗หลังเป็นเงิน๑,๙๙๔,๐๐๐บาทขณะเดียวกันก็ได้
รับการสนับสนุนจากพันวย.สน.สส.สร้างรั้วล้อมรอบบริเวณเป็นความยาว๑,๓๐๐เมตรการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ และในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องใช้
ประจำสำนักงานและเครื่องมือสื่อสารซึ่งนับว่ามีความยากลำบากเพราะต้องใช้ความละเอียดประกอบกับไม่มีนาย
ทหารที่มีความรู้ทางเครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเครื่องมือสื่อสารที่ต้องการใช้ก็ไม่ได้มีใช้ในราชการ
ทร. มาก่อน จึงต้องศึกษาพิจารณาหาตัวอย่างประกอบจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมการบินพาณิชย์  แต่ในที่สุด
ก็ได้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ครบถ้วนตามความต้องการ และในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานของสถานีพยากรณ์
อากาศก็ได้เริ่มงานไปด้วยทั้งที่ยังไม่มีอาคารที่ทำการโดยได้ปฏิบัติดังนี้
 ๑) ฝึกพนักงานสื่อสารเดิมที่มี นายทหาร ๑ นาย พันจ่า ๒ นาย ให้สามารถทำการสื่อสารรับข้อมูลข่าว
อากาศทางวิทยุโทรเลข (รับข้อมูลรหัสมอร์ส) ได้ตามตารางกำหนดเวลารับข่าวและควบคุมการปฏิบัติงานโดย
หน.สถานีพยากรณ์อากาศฯ
 ๒) ยืมวิทยุสื่อสารสำหรับรับข่าวอากาศจากกรมสื่อสาร และ สถานีวิทยุกรมสื่อสาร สน.สส. มาใช้ราชการ
ชั่วคราวก่อนที่จะได้รับเครื่องวิทยุสื่อสารตามรายการจัดซื้อของสถานีพยากรณ์อากาศ
 ๓) รับข่าวอากาศและนำมาพล๊อตลงแผนที่อากาศเฉพาะภาคเช้าและเพิ่มเป็นภาคบ่าย เนื่องจากเดิมไม่มี
การปฏิบัติงานจึงต้องดำเนินการไปทีละขั้น
 ๔) ขอใช้ตึกสื่อสารของสถานีวิทยุกรมสื่อสาร สน.สส. ซึ่งสร้างเสร็จและยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานชั่วคราว
 ๕) รับสมัครทหารที่ปลดประจำการบรรจุเป็นพนักงานแผนที่ และดำเนินการฝึกพล๊อต และตรวจอากาศ
เพื่อเตรียมรับงานของฝูงบินทร.ซึ่งจะย้ายมาประจำอยู่ที่อู่ตะเภาและให้ช่วยงานแผนที่อากาศเพราะกำลังพลมีไม่
เพียงพอ
 ๖)ขอเจ้าหน้าที่สื่อสารจากกรมสื่อสารกองทัพเรือเพิ่มเติม
 ๗)จัดให้เจ้าหน้าที่สื่อสารปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มได้รับวิทยุสื่อสารรุ่นHQ108และSX122เพิ่มเติม

 ๑๒



 ๘)ทดลองรับข่าววิทยุSSBโดยเครื่องรับธรรมดา
 ๙)เพิ่มงานจากช่วงเช้า–บ่ายเป็นกลางคืน
 ๑๐)ขอยืมสโมสรต่ำกว่าสัญญาบัตรซึ่งย้ายไปอยู่ตึกใหม่เป็นที่ฝึกสอนทหารเกณฑ์วุฒิม.๖และม.๘รวม
๑๐คนซึ่งทร.อนุมัติให้มาช่วยงานพล๊อตแผนที่อากาศตามที่ขอ
 ๑๑) กวดขันระเบียบวินัย วางระเบียบการสื่อสาร การพล๊อตแผนที่อากาศ การปฏิบัติราชการงานพัสดุ
บัญชีพัสดุการลงปูมสื่อสารและอื่นๆและการจัดเวรพนักงานทุกอย่างจนเป็นที่เรียบร้อย
 ๑๒)จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานร่วมทอ.อม. ในสนามบินอู่ตะเภาและเขียนข่าวอากาศต่างๆมาให้โดย
ใช้เครื่องวิทยุสื่อสารSSBจำนวน๒เครื่อง(ที่สนามบิน๑เครื่องบก.สน.สส.๑เครื่อง) 
 ๑๓)รับข่าวอากาศด้วยเครื่องโทรสำเนาที่ขออนุมัติซื้อพิเศษซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
 ๑๔)รับข่าวอากาศด้วยเครื่องโทรพิมพ์
 ๑๕)ขยายเวลาการปฏิบัติงานเป็นวันเสาร์อาทิตย์เวลาการปฏิบัติงานเริ่ม๐๖๔๕เลิกเวลา๒๒๐๐
 ๑๖)จดัสง่นายทหารไปเรยีนวชิาอตุนุยิมวทิยาทีศ่นูยฝ์กึการบนิพลเรอืนภายใตก้ารอบรมของผูเ้ชีย่วชาญICAO
 ๑๗)จัดส่งนายทหารและพันจ่าสื่อสารไปอบรมโทรพิมพ์ที่บริษัทAeroSiamการปฏิบัติงานได้ผลคืบหน้า
มาเป็นลำดับ สถานีพยากรณ์อากาศฯ สามารถผลิตแผนที่แสดงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศได้ทุกระยะ เกือบ
ตลอดเวลา เว้นแต่ในเวลา ๐๑๐๐ ซึ่งยังไม่มีกำลังพลเพียงพอที่จะทำได้ หากดำเนินการดังกล่าว จะต้องจัดเวร
กลางคืนซึ่งจะต้องมีการจัดตารางเวรโดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้หยุดพักเวรให้เหมาะสมและจำเป็นต้องใช้กำลังพลเพิ่ม
มากขึ้นการเตรียมการต่างๆ ได้ดำเนินการมาจนสามารถปฏิบัติงานได้ดี และเมื่อสถานีพยากรณ์อากาศฯสร้าง
เสร็จ ก็ได้ย้ายจากตึกสื่อสาร สน.สส. เข้าไปอยู่ณ ที่ตั้งใหม่ และปฏิบัติงานต่อเนื่องไปได้ทันที เป็นอันว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงจังภายใน๒ปีตามโครงการโดยมิต้องรอการเริ่มงานแต่อย่างใด
 สถานีพยากรณ์อากาศ สน.สส. ได้ย้ายจากบริเวณภายใน สน.สส. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐
การย้ายได้ค่อยๆ ขนย้ายข้าราชการที่อาศัยบ้านพักและที่ทำการมาทีละส่วน โดยมิให้กระทบกระเทือนต่อการทำงาน
โดยให้เข้าที่ทำงานและปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องกันไปแต่กระนั้นก็กระทบกระเทือนต่อการทำงานบ้างเพราะเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดอิดโรยและเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนื่องจากขนย้ายอุปกรณ์หนักๆเป็นจำนวนมากจึงสามารถเริ่มปฏิบัติงาน
เวรได้ตามรูปเดิม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๑๐แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่อง น้ำประปาและไฟฟ้า เนื่องจากยังไม่มี
การต่อท่อประปาจากแหล่งน้ำภายนอก จึงต้องให้ พัน วย.สน.สส. ลำเลียงน้ำมาส่ง  สำหรับในส่วนของไฟฟ้านั้น
สน.สส. ได้จัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาดำเนินการให้ในช่วงเวลาที่ทำงานกลางวันและกลางคืน หากได้ใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าแล้วก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องมือบางอย่าง เช่น โทรพิมพ์ และโทรสำเนาไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องรองบประมาณทร.เพื่อเดินสายและปักเสาแรง
สูงจากอำเภอสัตหีบซึ่งทร.ได้อนุมัติงบประมาณ๔แสนบาทในการดำเนินการดังกล่าว
 สำหรับงานด้านการบินนั้น เนื่องจากฝูงบิน ทร. มีความต้องการเกี่ยวกับข่าวอากาศการบินมาก จึงจำเป็น
ต้องยกหน่วยงานและกำลังพลส่วนหนึ่งเข้าไปปฏิบัติงานในสนามบินปัจจุบันคือแผนกข่าวอากาศกองปฏิบัติการ
ฐานบินสถานีการบินกองบินทหารเรือกองเรือยุทธการ(แผนกข่าวอากาศกฐบ.สนบ.กบร.กร.)และเป็น
สายวิทยาการอุทกศาสตร์ที่กองอุตุนิยมวิทยาต้องพิจารณาจัดข้าราชการย้ายบรรจุหมุนเวียนไปปฏิบัติราชการ
 กิจการอุตุนิยมวิทยาของทร.ได้เจริญก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินงาน
ให้เป็นมาตรฐานสากลได้ต่อมาสถานีพยากรณ์อากาศฯจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองอุตุนิยมวิทยา(กอต.อศ.)
ขึ้นตรงต่อกรมอุทกศาสตร์  (ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ)  ที่ ๙๘/๒๐ ลง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐) โดยมีหน้าที่
บริการข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการใน ทร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนบริษัทการบินและเรือต่าง ๆ ที่
ขอรับการสนับสนุน เพื่อช่วยในการเดินเรือและเดินอากาศ ควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา

 ๑๓



รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา
 ปัจจุบันกองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น๔แผนกคือแผนกพยากรณ์อากาศ
แผนกสื่อสารข่าวอากาศ แผนกตรวจอากาศและสถิติ และแผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา    มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่
๓/๑๕หมู่๒ถนนสุขุมวิทหลักกม.๑๘๖ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี




 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑-๒๕ แผนที่แสดงที่ตั้งกองอุตุนิยมวิทยา 

 

ภาพที่ ๑-๒๔ แผนผังการจัดหน่วย 

 ๑๔



บทที่ ๒ 
การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา


๒.๑  ประวัติการใช้ประโยชน์งานด้านอุตุนิยมวิทยา 
 ในสมัยโบราณการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นของมนุษย์ถูกปลูกฝังไว้กับความเชื่อเป็นหลัก
โดยเมื่อมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นก็จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภูตผีปีศาจต่าง ๆ ว่า
เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น เช่น เชื่อว่าปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า เกิดจากยักษ์รามสูรย์และนางเมขลาฝน
ตกเกิดจากพญานาคพ่นน้ำแผ่นดินไหวเกิดจากปลาอานนท์พลิกตัวเป็นต้น
 ตอ่มาเมือ่มผีูม้คีวามเหน็ขดัแยง้ในความเชือ่ดงักลา่ว  จงึเริม่มกีารคดิคน้หาทางพสิจูนป์รากฏการณท์างธรรมชาติ
ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี้อนัเปน็แนวทางของการศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรข์องอตุนุยิมวทิยาความเชือ่เกา่ๆจงึถกูหกัลา้งไป
แต่ก็ยังคงเหลืออยู่บ้างในปัจจุบัน ในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ประเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเสี่ยงทายของพระโคในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ถึงความเป็นไปของปริมาณน้ำ
ฝนในรอบปีในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นต้น

                               

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒-๑ ประเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝน            ภาพที่ ๒-๒ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

การศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศที่ผ่านมา จึงเน้นศึกษาเพื่อนำมาใช้กับการประกอบอาชีพ
เป็นหลักโดยศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากการสังเกตและจดจำในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำและค้นหาข้อเท็จ
จริงจากตัวการ หรือตัวแปรหลักตัวใดตัวหนึ่ง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เช่น เกษตรกรสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของลมในฤดูกาลหนึ่งซึ่งทำให้มีฝนตกชุกและอีกฤดูกาลหนึ่งที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งหรือการจดจำ
สภาวะทะเลตามเส้นทางการเดินเรือในฤดูกาลต่างๆเพื่อนำไปใช้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปเป็นต้น



 
 
 
 
 
 


ภาพที่ ๒-๓  ชาวเรือนำเรือออกเมื่อลมตะเภาพัด 

จากทิศใต้ไปทิศเหนือ 

ภาพที่ ๒-๔  ชาวนาเริ่มไถหว่านเมล็ดข้าว 

เมื่อเริ่มฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

 ๑๕



ตอ่มาเมือ่การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรม์คีวามเจรญิกา้วหนา้มากยิง่ขึน้ประกอบกบัมนษุยเ์หน็ความสำคญั
ของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและบรรยากาศ จนเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งอย่างหนึ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการ
ดำรงชีวิต เพราะนอกจากมนุษย์จำเป็นต้องใช้อากาศสำหรับหายใจแล้ว การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งต้องประกอบ
ธุรกิจประจำวันย่อมขึ้นอยู่กับสภาวะของอากาศเสมอ ในธุรกิจบางอย่างสภาวะของอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มาก
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือลมฟ้าอากาศอาจจะทำให้เกิดภัยอันตราย และความเสียหายได้มาก
หรืออาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ฉะนั้นไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ
ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพไม่มากก็น้อย เช่น ถ้าเป็นเกษตรกร ก็ย่อมอยากจะทราบว่าดินฟ้าอากาศ
ในบริเวณนั้นๆเป็นอย่างไรมีฝนตกมากหรือน้อยการกระจายของฝนเป็นอย่างไรและพืชที่จะทำการเพาะปลูกนั้น
เหมาะสมกับสภาวะของอากาศในบริเวณนั้นหรือไม่ หรือถ้าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบิน ก็ย่อมต้องการทราบ
สภาวะของอากาศในขณะที่จะทำการบินเพราะความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาวะของอากาศด้วยและ
ถ้าเป็นชาวเรือก็จำเป็นต้องทราบสภาวะทางทะเล ซึ่งเกี่ยวกับคลื่นลมว่ามีอันตรายต่อการนำเรือหรือไม่  นอกจากนี้
ความต้องการที่จะศึกษาเพื่อป้องกันภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศโลกซึ่งนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและมีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ดังเช่น ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้ความต้องการ
ศึกษาด้านนี้มีมากขึ้นด้วย  ฉะนั้นในปัจจุบันนี้นอกจากจะมีการศึกษาเพื่อการนำความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศไปใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันแล้ว ยังนำไปเพื่อวางแผนเพื่อการป้องกันภัยอันตรายที่
อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น จำเป็นต้องมีการค้นหาตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น ฝนตกเมื่อมีเมฆมากและความชื้นในอากาศสูง จำนวนเมฆและความชื้นสัมพัทธ์จึงเป็น
ตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือสภาวะของอากาศในขณะนั้น จึงต้องทำการ
ตรวจวัดจำนวนเมฆ และความชื้นในอากาศ เป็นต้น การตรวจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อนำมาบันทึก และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อการคาดหมายความเป็นไปของปรากฏการณ์ล่วงหน้านี้ เรียกว่า “การศึกษา
ความรูท้างดา้นอตุนุยิมวทิยา”และตวัแปรทีท่ำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณท์างธรรมชาติคอืสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม เมฆ
หยาดน้ำฟ้าและลักษณะอากาศ

การตรวจวัดค่าของตัวแปร หรือสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ นั้น
จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงและ
ทันสมัย  เพื่อนำข้อมูลที่มีความถูกต้องไปวิเคราะห์ เพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หรือที่เรียกว่าสภาวะอากาศนั้นต่อไป

กระบวนการศึกษาความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ที่เริ่มจากการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ด้วยเจ้า
หน้าที่และเครื่องมือตรวจวัด จนกระทั่งได้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์ออกมาเป็น การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะอากาศหรือที่เรียกว่าการพยากรณ์อากาศ นั้น เป็นการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบูรณาการ โดยทุก
ภาคสว่นมสีว่นรว่มและมกีารประสานงานกนัเปน็ขัน้เปน็ตอนคอืเจา้หนา้ทีต่รวจอากาศซึง่ทำหนา้ทีต่รวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา โดยใช้เครื่องมือตรวจอากาศที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาและตรวจวัดมาตรฐานจากเจ้าหน้าที่เครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา จากนั้นนำข้อมูลที่ตรวจวัดได้ไปเข้ารหัสตามข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แล้วส่งผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยเจ้าหน้าที่สื่อสารข่าวอากาศเพื่อกระจายข้อมูลหรือที่เรียกว่าข่าวผลการตรวจอากาศออกไปทั่วโลก
เจ้าหน้าที่สื่อสารข่าวอากาศนี้ ยังทำหน้าที่รับข่าวผลการตรวจอากาศ    ซึ่งเป็นข้อมูลทำนองเดียวกันจากทุกสถานี
ทั่วโลกที่ต้องการนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติหรือสภาวะอากาศ ซึ่งจะออกมาเป็นรูปแบบของข่าวพยากรณ์อากาศ  ที่กระจายออกไปให้กับผู้ที่ต้องการ

 ๑๖



นำข้อมูลไปใช้ต่อไป
การตรวจค่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าการ

ตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดที่เรียกว่า เครื่องมือตรวจอากาศซึ่งต้องติดตั้ง
ในสนามอุตุนิยมวิทยาที่กำหนดเป็นมาตรฐานโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจะได้ค่า
ของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาณ ตำแหน่งที่มีความสูงหรือสภาวะแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันณ เวลาเดียวกันทั่วโลก
ซึ่งมาตรฐานข้อกำหนดเครื่องมือตรวจอากาศมีรายละเอียดตามผนวกข
๒.๒  การตรวจอากาศ 

การตรวจอากาศประกอบด้วย การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนการตรวจอากาศในทะเล
และการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูลจากการตรวจอากาศเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียว ไม่
เพียงพอที่จะใช้ในการพยากรณ์อากาศของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศจากนอกประเทศ
มาประกอบการพยากรณ์อากาศด้วย หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของทุกประเทศ  จะต้องจัดตั้งสถานีตรวจอากาศ ให้
ตรงตามหลักวิชาการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)ตามที่กล่าวไว้แล้วคือกำหนดให้สถานีตรวจอากาศ
ผิวพื้น มีระยะห่างกันประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร  สถานีตรวจอากาศชั้นบน ระยะห่างกันประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร
โดยที่ทุกสถานีจะต้องทำการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตามเวลาที่กำหนดไว้พร้อมกันทั่วโลก

๒.๒.๑การตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศผิวพื้นคือการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆในระดับผิวพื้นสูงขึ้นไปจากพื้นดินไม่

เกิน๑๐เมตรโดยทำการตรวจทุก๓ชั่วโมงตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยดังนี้คือ๐๑๐๐,๐๔๐๐,๐๗๐๐,
๑๐๐๐,๑๓๐๐,๑๖๐๐,๑๙๐๐และ๒๒๐๐ข้อมูลที่ตรวจวัดมีดังนี้

 ๑)การตรวจวัดอุณหภูมิ
 ๑.๑การวัดอุณหภูมิของอากาศ
 อณุหภมูขิองอากาศผวิพืน้ กำหนดใหว้ดัสงูจากพืน้ดนิ ๑.๒๕ – ๒.๐๐ เมตร (ตดิตัง้อยูใ่นเรอืน

เทอรโ์มมเิตอร)์  มีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส (Celcius) และฟาเรนไฮท์ (Fahrenheit) ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
อากาศประจำวัน รวมทั้งอุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุดประจำวัน  ส่วนมากใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดบรรจุของเหลวในหลอด
แก้ว

 ๑.๒การวัดอุณหภูมิของดิน
 การวัดอุณหภูมิของดินส่วนมากใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทบรรจุในหลอดแก้ว(Mercuryinglass

Thermometer)ถ้าเป็นแบบรายงานด้วยตนเองจะใช้ปรอทบรรจุในท่อเหล็ก(MercuryinSteel)ความต้องการ
ในการวัดอุณหภูมิของดินจะต้องวัดที่ความลึก๕,๑๐,๒๐,๕๐และ๑๐๐เซนติเมตร

 ๑.๓การวัดอุณหภูมิของน้ำทะเล
 อุณหภูมิน้ำทะเล หมายถึงการวัดอุณหภูมิที่ระดับผิวหน้าน้ำทะเล โดยการตักน้ำทะเลที่ความลึก

ประมาณ๑เมตรขึ้นมาวัดโดยใช้ถังผ้าใบแล้วจุ่มเทอร์โมมิเตอร์แช่ไว้ประมาณ๑นาทีจึงอ่านค่า
 ๑.๔การวัดอุณหภูมิสูงสุดประจำวัน
 ใช้เทอร์โมมิเตอร์สูงสุดในการตรวจวัด เทอร์โมมิเตอร์สูงสุดนั้นจะเป็นแบบเดียวกับเทอร์โมมิเตอร์

ชนิดที่ใช้ในการตรวจวัดคนไข้ มีลักษณะแบบปรอทบรรจุในหลอดแก้ว และมีคอคอดตีบในลำหลอดแก้ว อยู่ต่ำกว่า
ขีดสเกลล่างสุด คอคอดตีบนี้จะต้องให้พอดีที่จะยอมให้ปรอทผ่านไปได้เมื่อเวลาสลัดเพื่อทำการตั้ง (SET) ไว้เพื่อ
การอ่านครั้งต่อไปอย่างไรก็ดีปรอทในลำหลอดแก้วต้องไม่ไหลกลับมายังกระเปาะปรอทได้เมื่ออุณหภูมิลดลงเพื่อ
ป้องกันอัตราผิดเนื่องจากเหตุนี้จึงควรติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ในแนวระดับ  แต่ในทางปฏบิตัปิรอทในลำหลอด
แกว้จะขาดตอนกนัเนือ่งจากการสัน่สะเทอืน ดงันัน้จงึใหต้ดิตัง้เทอรโ์มมเิตอรส์งูสดุในลกัษณะให้กระเปาะปรอทอยู่ต่ำ

 ๑๗



ทางปลายประมาณ๑/๔นิ้ว
 การติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์สูงสุดถ้าต้องการตั้ง(SET)เวลา๐๗๐๐เพื่อทำการอ่านในเวลา๑๙๐๐

ให้ปฏิบัติดังนี้
  -ปลดเทอร์โมมิเตอร์ออกจากที่ติดตั้ง
  -ใช้มือกำเทอร์โมมิเตอร์ให้กระชับโดยให้ปลายปรอทอยู่ทางปลายมือ
  -ชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วสลัดแรงๆ๒-๓ครั้งแล้วอ่านทันที
 ๑.๕การวัดอุณหภูมิต่ำสุดประจำวัน
 เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุของเหลวในหลอดแก้ว ส่วนมากใช้แอลกอฮอล์

หรือน้ำมันใสและมีINDEXยาวประมาณ๒เซ็นติเมตรจมอยู่ในวัตถุเหลวซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้การติดตั้ง
เทอร์โมมิเตอร์แบบต่ำสุดจะต้องตั้งให้ได้แนวระดับ

 การติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด  ถ้าต้องทำการตั้ง (SET)  เวลา ๑๙๐๐ เพื่อทำการอ่านในเวลา
๐๗๐๐ให้ปฏิบัติดังนี้

  -ปลดเทอร์โมมิเตอร์ออกจากที่ติดตั้ง
  -คอ่ยๆเอยีงเทอรโ์มมเิตอร์โดยใหท้างกระเปาะสงูขึน้เพือ่ให้INDEXมาอยูท่ีป่ลายวตัถุ

เหลวแล้วนำไปแขวนไว้ที่เดิมในแนวระดับที่แท้จริง
 ๑.๖การวัดอุณหภูมิต่ำสุดเหนือยอดหญ้า
 อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดเหนือยอดหญ้า ซึ่งวางอยู่เหนือยอดหญ้า ที่ตัดสั้น โดยอยู่สูงจากพื้น

ดินประมาณ๒นิ้ว
 ในการอ่านค่าอุณหภูมิทุกอย่างที่กล่าวมาให้อ่านมีจุดทศนิยม๑ตำแหน่งเท่านั้น
                         
                                  เกณฑ์อุณหภูมิอากาศ  
อากาศร้อนจัด   อุณหภูมิตั้งแต่ ๔๐.๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

อากาศร้อน   อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๕.๐-๓๙.๙ องศาเซลเซียส

อากาศค่อนข้างร้อน  อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๒.๐–๓๔.๙  องศาเซลเซียส

 (เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดประจำวันใช้เฉพาะฤดูร้อน)

อากาศเย็น   อุณหภูมิตั้งแต่ ๑๖–๒๓  องศาเซลเซียส

อากาศหนาว   อุณหภูมิตั้งแต่ ๘–๑๖  องศาเซลเซียส

อากาศหนาวจัด   อุณหภูมิต่ำกว่า ๘  องศาเซลเซียส

  (เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดประจำวันใช้เฉพาะฤดูหนาว)



 ๒)ความกดอากาศ
 เครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศ คือ บาโรมิเตอร์ปรอท ประกอบด้วย ปรอท ซึ่งเปิดด้านบนให้

อากาศกดลงบนผิวหน้าปรอทได้ แล้วนำหลอดแก้วสุญญากาศคว่ำลงในปรอท  ปรอทจะถูกดันให้ไหลเข้าไปใน
หลอดแก้ว และจะหยุดนิ่งอยู่ที่จุด ๆ หนึ่ง  ซึ่งแสดงว่าจุดนั้น เป็นจุดที่น้ำหนักของอากาศที่กดลงบนผิวหน้าปรอท
เท่ากับน้ำหนักของลำปรอทในหลอดแก้ว ถ้าทำการตรวจที่ระดับน้ำทะเลปานกลางปรอทในลำหลอดแก้วจะมีความ
สูงโดยเฉลี่ยประมาณ๗๖เซนติเมตรหรือ๒๙.๙๒นิ้ว

 ๒.๑)การหักแก้ค่าที่อ่านได้จากบาโรเมตรปรอทมีดังนี้
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 ๑.การแก้อัตราผิดประจำเครื่องซึ่งเครื่องมือทุกชนิดจะต้องมีความผิดประจำเครื่องดังนั้นจึง
จะต้องทำการหักแก้ความผิดประจำเครื่องนั้นๆ

 ๒.หักแก้ความผิดตามอุณหภูมิค่าของอุณหภูมิมาตรฐานของปรอทในลำหลอดแก้ว ได้ถูกกำหนด
ให้เป็น๐องศาเซลเซียสหรือ๓๒องศาฟาเรนไฮท์จะทำให้ปรอทมีความแน่น๑๓.๕๙๕๑กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตรเมื่อขณะอ่านบาโรมิเตอร์มีอุณหภูมิต่างไปจาก๐องศาเซลเซียสแล้วจะต้องทำการหักแก้ให้อุณหภูมิ
อยู่ที่๐องศาเซลเซียส(ในทางปฏิบัติเราใช้การเปิดตารางสำเร็จ)

 ๓. หักแก้เข้าหาความโน้มถ่วงมาตรฐาน ความโน้มถ่วงมาตรฐานมีค่าอัตราเร่งเท่ากับ ๙.๘๐๖๖๕
เมตรต่อวินาที  การอ่านค่าความกดอากาศ ณ ที่ใด ๆ ที่มีค่าความโน้มถ่วงผิดไปจากความโน้มถ่วงมาตรฐานแล้ว
จะต้องทำการหักแก้เพื่อให้เป็นอัตราเร่งความโน้มถ่วงมาตรฐานตามตำบลที่นั้น

เมื่อทำการหักแก้ทั้ง ๓ข้อแล้ว เราจะได้ความกดอากาศที่สถานีซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลความกดอากาศที่ยัง
นำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศไม่ได้เพราะเนื่องจากยังไม่ได้มีการวัดที่อยู่ในระดับเดียวกัน

 ๔.การหักแก้เข้าหาระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากเราจะต้องทราบความกดอากาศที่อยู่ในระดับ
เดียวกันนั้น เพื่อความสะดวกในการอ่านค่าความกดอากาศในระดับเดียวกัน แล้วให้ใช้ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
เป็นตัวกำหนดซึ่งความกดอากาศจะเปลี่ยนแปลง+๐.๓๗เฮกโตปาสคาลทุกความสูง๑๐ฟุต

 ๒.๒)การติดตั้งบาโรมิเตอร์ปรอท
 สถานีตรวจอากาศจะต้องทำการเลือกบริเวณพื้นที่สำหรับติดตั้งบาโรมิเตอร์ปรอทให้ได้มาตรฐาน

ตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนดให้ได้มากที่สุด เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้
กับเครื่องบาโรมิเตอร์  ซึ่งอาจทำให้ค่าของความกดอากาศผิดพลาดได้  จึงควรที่จะเลือกบริเวณพื้นที่สำหรับติดตั้ง
บาโรมิเตอร์ปรอทที่มีลักษณะดังนี้

  ๑.ที่ที่มีความมั่นคงและต้องแขวนบาโรมิเตอร์ปรอทให้ได้แนวดิ่งจริงๆ
  ๒.จะต้องเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
  ๓.จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
  ๔.จะต้องไม่อยู่ใกล้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ๕.จะต้องไม่เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีลมโกรกตลอดเวลา
 ๓)ความเร็วและทิศทางลมผิวพื้น
 ทิศทางของลม ถ้าหากลมที่พัดจากทางทิศเหนือลงไปสู่ทางทิศใต้ จะเรียกว่า ลมเหนือ ส่วนลมที่

พัดจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกให้เรียกว่าลมตะวันออกส่วนในทิศทางอื่นๆก็ให้เรียกเช่นเดียวกันลมใน
ทางอุตุนิยมวิทยา จึงหมายถึง  การเคลื่อนไหวของอากาศเฉพาะในทางแนวนอนเพียงอย่างเดียว   ส่วนการ
เคลื่อนที่ของอากาศในทางตั้งตรง ทางลาดชัน เรียกว่า กระแสอากาศ   ลม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เราเรียกว่าลมกระโชก(Gust)ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวของลมเราเรียกว่าลมสงบ(Calm)ซึ่งมีความเร็วน้อยกว่า๑
นอต(Knot)ส่วนการวัดทิศทางลมใช้วัดทิศตั้งแต่๐๐๐-๓๖๐องศาโดยทำการอ่านทุกๆ๑๐องศาไม่มีเศษ
การวัดความเร็วลม  มีหน่วยเป็น นอต   เป็น เมตร/วินาที  หรือ กิโลเมตร/ชั่วโมง  แล้วแต่จะใช้ซึ่งกอง
อุตุนิยมวิทยาใช้หน่วยเป็นนอตเครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางและความเร็วลมเรียกว่าแอนนิโมมิเตอร์(Anemometer)
ประกอบด้วยลูกถ้วย๓ใบใช้วัดความเร็วลมและศรลมใช้วัดทิศทางลมสำหรับศรลมส่วนมากจะไม่เปลี่ยนแปลง
ไปตามทิศทางของลมได้ดีนักเมื่อลมมีความเร็วน้อยกว่า๓นอตการติดตั้งเครื่องวัดลมต้องอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง
ไม่มีอาคารหรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่บังลมเครื่องวัดลมควรอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ๑๐เมตรขึ้นไป
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ความเร็วของลมในโซนแปซิฟิคใช้ความเร็วเป็นเกณฑ์ในการเรียกชื่อได้แก่
 ๑.พายุดีเปรสชั่นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน๓๔นอต(๖๓กิโลเมตร/ชั่วโมง)
 ๒.พายุโซนร้อนมีความเร็วลม๓๔–๖๔นอต(๖๓–๑๑๘กิโลเมตร/ชั่วโมง)
 ๓.พายุไต้ฝุ่นมีความเร็วลมมากกว่า๖๔นอต(มากกว่า๑๑๘กิโลเมตร/ชั่วโมง)
เครื่องวัดลมทั้งแบบธรรมดาและแบบที่บันทึกรายงานได้ด้วยตัวเองมีอัตราแก้ (Correction) ก็ให้เขียน

อัตราแก้ประจำเครื่องไว้ด้วยเพื่อให้ได้ค่าถูกต้องแน่นอนดีได้ถึง๑นอตการหาอัตราแก้หาได้จากการทดลองกับ
อุโมงค์ลม(WindTunnel)หรือสอบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน

 ๔)ความชื้นหรือไอน้ำในอากาศ
 ขณะที่ลมพัดพาอากาศเคลื่อนตัวไปสิ่งสำคัญยิ่งที่ลมพัดพาไปด้วยคือความชื้นหรือไอน้ำไอน้ำซึ่ง

สามารถอยู่ในบรรยากาศได้๓สภาพคือสภาพของเหลวของแข็ง(น้ำแข็ง)และไอน้ำถ้าไอน้ำควบแน่นกลาย
เป็นหยดน้ำน้ำเหล่านี้ก็จะเป็นสารประกอบสำคัญยิ่งของปรากฏการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดพายุและฝน

ไอน้ำจะมีอยู่เสมอในบรรยากาศทั่วไปเฉลี่ยประมาณ๔ เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า  ถ้าอากาศชื้นมีน้ำหนัก
๑กิโลกรัมจะมีไอน้ำอยู่อย่างมากได้เพียง๔๐กรัมถ้าความชื้นในอากาศมีมากเราจะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะตาม
ร่างกายแต่ถ้าความชื้นมีน้อยเกินไปเราจะรู้สึกไม่สบายผิวหนังแห้งหายใจไม่สะดวกความชื้นสัมพัทธ์๔๐-
๖๐เปอร์เซ็นต์เป็นความชื้นในอากาศพอเหมาะที่จะทำให้เรารู้สึกสบาย

การหาค่าความชื้น
ความชื้นสัมพัทธ์ = (ปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศ / ปริมาณไอน้ำที่ทำให้อากาศอิ่มตัว ) x ๑๐๐% หรือ

ความชื้นสัมพัทธ์=(ความดันไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ/ความดันไอน้ำของอากาศอิ่มตัว)x๑๐๐%
ปริมาณของไอน้ำในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ อากาศร้อนสามารถเก็บไอน้ำได้มากกว่าอากาศ

เย็นดังนั้นหากเราลดอุณหภูมิของอากาศจนถึงจุดๆหนึ่งจะเกิด“อากาศอิ่มตัว”(SaturatedAir)อากาศไม่
สามารถเก็บกักไอน้ำไว้ได้มากกว่านี้หรือกล่าวได้ว่าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์๑๐๐%ดังนั้นหากอุณหภูมิยังคงลด
ต่ำลงอีกไอน้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการควบแน่นนี้เรียกว่า“จุดน้ำค้าง”(DewPoint)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การระเหย-การกลั่นตัว(ควบแน่น)

 เมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ เราเรียกว่า “การระเหย” (Evaporation)  ซึ่งต้องการดูดกลืนความร้อน
แฝง๖๐๐แคลอรีเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ำ๑กรัมให้กลายเป็นไอน้ำในทางกลับกันเมื่อไอน้ำกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำ
“การกลั่นตัว”(Condensation)น้ำจะคายความร้อนแฝงออกมา๖๐๐แคลอรี/กรัมเช่นกัน

ภาพที่ ๒-๕ พลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำ 
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                                       ภาพที่ ๒-๖ การระเหย                                          ภาพที่ ๒-๗ การกลั่นตัว 


การหลอมเหลว-การแข็งตัว
ถ้าเราต้องการให้น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เราจะต้องเพิ่มความร้อนให้แก้วซึ่งบรรจุน้ำแข็ง น้ำ

แข็งจะดูดกลืนความร้อนนี้ไว้โดยยังคงรักษาอุณหภูมิ0°Cคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าน้ำแข็งจะละลายหมดก้อน
ความร้อนที่ถูกดูดกลืนเข้าไปจะทำลายโครงสร้างผลึกน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เราเรียกว่า
“การหลอมเหลว”(Melting)ซึ่งต้องการการดูดกลืนความร้อนแฝง๘๐แคลอรี/กรัมในทางกลับกันเมื่อน้ำเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็นน้ำแข็ง  เราเรียกว่า  “การแข็งตัว” (Freezing)  น้ำจะคายความร้อนแฝงออกมา
๘๐แคลอรี/กรัม

การระเหิด–การระเหิดกลับ
ในบางครั้งน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำได้โดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องละลายเป็นของเหลวแล้ว

ระเหยเป็นก๊าซ การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซโดยตรงนี้เราเรียกว่า “การระเหิด” (Sublimation) ซึ่ง
ต้องการดูดกลืนความร้อนแฝง๖๘๐แคลอรีเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ำแข็ง๑กรัมให้กลายเป็นไอน้ำในทางกลับกัน
เมื่อไอน้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งโดยตรงเราเรียกว่า“การระเหิดกลับ”(Deposition)ไอน้ำจะคายความร้อน
แฝงออกมา๖๘๐แคลอรี/กรัมเช่นกัน

เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศเรียกว่า “ไซโครมิเตอร์” (Phychrometer) ซึ่งประกอบด้วย
เทอร์โมมิเตอร์ ๒ อันอันหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดาเรียกว่า “ตุ้มแห้ง”อีกอันหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์มีผ้า
มัสลินเปียกหุ้มอยู่ เราเรียกว่า “ตุ้มเปียก” ในการตรวจอากาศประจำวัน ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ ที่ยังไม่มีความ
ชำนาญดีพอ ควรตรวจแบบที่ใช้ในเรือนเทอร์โมมิเตอร์  แต่ถ้าเป็นสถานีเพื่อการพยากรณ์อากาศควรทำการตรวจ
ด้วยเครื่องไซโครมิเตอร์  การหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศหาได้โดยใช้ค่าผลต่างระหว่าง ค่าของอุณหภูมิตุ้ม
แห้งและค่าของอุณหภูมิตุ้มเปียก  โดยนำสองค่ามาหาค่าผลต่างซึ่งกันและกัน  ถ้าค่าของผลต่างระหว่างอุณหภูมิ
ตุ้มแห้งและตุ้มเปียก  มีค่าน้อย แสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีมาก และถ้าค่าของผลต่าง ระหว่างค่าของ
อุณหภูมิตุ้มแห้ง และค่าของตุ้มเปียก มีค่ามาก แสดงว่า  ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีน้อย มีหน่วยที่ใช้ในการวัด
เป็นร้อยละ(%)

๕)การตรวจวัดทัศนวิสัย
การตรวจวัดทัศนวิสัยตามสถานีตรวจอากาศต่าง ๆ จะต้องทำเป้าหมายที่สังเกตไว้โดยรอบสถานี โดย

ทำการวัดระยะห่างด้วยกล้องวัดระยะทางตั้งแต่ระยะใกล้ตั้งแต่๑๐เมตร,๕๐เมตร,๑๐๐เมตร,๑กิโลเมตร
ถึง ๑๐ กิโลเมตร ทำให้ผู้ตรวจทราบระยะห่างที่แน่นอน   ตัวอย่างการตรวจวัดทัศนวิสัย ของสถานีตรวจอากาศ
สัตหีบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเขาพลูตาหลวงห่างจากสถานีตรวจวัดได้ประมาณ๔กิโลเมตรในวันที่มี
อากาศแจ่มใสผู้ตรวจจะมองเห็นภูเขาอย่างชัดเจน(มองเห็นชัดเจนคือมองเห็นภูเขาและสามารถบอกรายละเอียด
ของภูเขาได้โดยเห็นต้นไม้หินหรือดินเป็นต้น)จะรายงานทัศนวิสัย๔–๕กิโลเมตรส่วนในวันที่มีอากาศมัว

 ๒๑



ลงผู้ตรวจจะมองเห็นภูเขาเลือนลางไม่ชัดเจน (บอกรายละเอียดของภูเขาไม่ได้) เนื่องจากมีฝนตกมีหมอกควันไฟ
ฯลฯ ผู้ตรวจจะต้องรายงานการมองเห็น ๒ - ๓  กิโลเมตร ถ้าหากไม่เห็นภูเขา ให้ใช้เป้าหมายที่อยู่ใกล้เข้ามา
เป็นตัวกำหนดระยะทางเป็นต้น

ทัศนวิสัยในตอนกลางคืน ความมืดไม่ใช่ลักษณะอากาศที่ทำให้ทัศนวิสัยเสียแต่อย่างใด ส่วนเหตุที่ทำให้
ทัศนวิสัยเสียได้แก่หยาดน้ำฟ้าต่างๆฟ้าหลัวหมอกควันไฟเป็นต้นในการตรวจทัศนวิสัยกลางคืนสถานี
ตรวจอากาศต่าง ๆ จะต้องหาที่หมายที่เป็นดวงไฟที่มีความเข้มที่คงที่และทราบระยะห่างจากสถานีตรวจอากาศ
เป็นหลักในการประมาณระยะทาง

๖)ลักษณะลมฟ้าอากาศ(ปรากฏการณ์ธรรมชาติ)
ในการตรวจลกัษณะอากาศนีจ้ะหมายรวมถงึการตรวจสภาพของอากาศทีม่อีงคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งทีเ่กดิ

ขึน้ขณะทำการตรวจ  เช่น หมอก  หิมะ ฝน  ลูกเห็บ  เป็นต้น  ซึ่งในทางอุตุนิยมวิทยานั้นเรียกการตรวจ
ลักษณะอากาศนี้ว่าการตรวจ“METEOR”

METEORหมายถึงปรากฏการณ์ใดๆก็ตามที่นอกไปจากเมฆซึ่งตรวจได้ในบรรยากาศหรือพื้นโลกอาจ
ประกอบด้วยหยาดน้ำฟ้า  หรือการระเหิดของอนุภาคของเหลว หรือของแข็ง รวมทั้งปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง
สว่างหรือไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศซึ่งMETEORนั้นล้วนแล้วเป็นลักษณะอากาศทั้งสิ้น

การแบ่งชนิดMETEOR
 ๑.Hydrometeorประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคที่เกิดขึ้นจากน้ำจะเป็นของเหลวหรือของแข็งซึ่งตกลง
มาผ่านบรรยากาศถูกลมพัดลอยขึ้นไปจากผิวโลกหรือระเหิดกลับจากวัตถุบนพื้นดินฝนหิมะลูกเห็บหมอกและ
ฟ้าหลัวชื้น
 ๒. Lithometeor ประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคซึ่งส่วนมากเป็นของแข็งและไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำอนุภาค
ลอยอยู่ในบรรยากาศหรือถูกยกขึ้นจากพื้นโลกเช่นฟ้าหลัวแห้งผงฝุ่นที่ถูกลมพัดหอบขึ้นไปในบรรยากาศ

๓. Photometeor  เป็นปรากฏการณ์ของแสงสว่างเกิดขึ้นโดยการสะท้อน การหักของแสง การแยกแสง
หรือการรบกวนจากแสงของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เช่นรุ้งกินน้ำและวงแสง

๔.Electrometeorเป็นปรากฏการณ์ของไฟฟ้าในบรรยากาศที่เห็นได้หรือสามารถได้ยินเสียงเช่นฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง

การตรวจลักษณะลมฟ้าอากาศ นั้น ผู้ตรวจจะต้องสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แล้วรายงานเป็นรหัส
สากลตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ฝนหิมะลูกเห็บพายุทรายฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าหลัวชื้นฟ้าหลัวแห้งฝุ่นควันไฟ
หมอกรุ้งกินน้ำอาทิตย์ทรงกลดพระจันทร์ทรงกลดวงแสงลมงวงช้างเป็นต้น

๗)การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน โดยนำน้ำฝนที่อยู่ในถังรองด้านในเทลงใส่กระบอกแก้วตวงวัดฝนแล้วอ่านสเกล

ที่อยู่ด้านข้างกระบอกแก้วมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้ว (๒๕.๔มิลลิเมตร=๑นิ้ว)ฝนที่วัดได้เป็นความสูง
(ความหนา) ของน้ำฝนจากพื้นดินโดยคิดว่าน้ำฝนนั้นไม่มีการระเหยหรือไหลซึมลงสู่ดิน นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดฝน
แบบบันทึกกร๊าฟอัตโนมัติ(แบบไซฟอน)เครื่องวัดฝนแบบคานกระดกเครื่องวัดฝนแบบชั่งน้ำหนัก

เกณฑ์ปริมาณฝนในช่วงเวลา๒๔ชั่วโมง
 ปริมาณฝน น้อยกว่า๐.๑ มิลิเมตร  หมายถึง ฝนวัดปริมาณไม่ได้

 ปริมาณฝน ๐.๑–๑๐.๐ มิลลิเมตร  หมายถึง ฝนเล็กน้อย
 ปริมาณฝน ๑๐.๑–๓๕.๐มิลลิเมตร  หมายถึง ฝนปานกลาง
 ปริมาณฝน ๓๕.๑–๙๐.๐มิลลิเมตร  หมายถึง ฝนหนัก
 ปริมาณฝน ๙๐.๑มิลลิเมตรขึ้นไป หมายถึง ฝนหนักมาก

 ๒๒



เกณฑ์ความแรงของฝนในช่วงเวลา๑ชั่วโมง
 ปริมาณฝน ๐.๑–๕.๐มิลลิเมตร  หมายถึง ฝนตกเบา
 ปริมาณฝน ๕.๑–๒๕.๐ มิลลิเมตร  หมายถึง ฝนตกปานกลาง
 ปริมาณฝน ๒๕.๑–๕๐.๐มิลลิเมตร  หมายถึง ฝนตกหนัก
 ปริมาณฝน ๕๐.๑  มิลลิเมตรขึ้นไป หมายถึง ฝนตกหนักมาก

เกณฑ์การให้ฝนตามทัศนวิสัย
  ชนิดของฝน ทัศนวิสัย

เล็กน้อย มากกว่า๑,๐๐๐เมตร
ปานกลาง ๕๐๐-๙๐๐เมตร
หนัก  ๕๐๐เมตรลงมา


๘)การตรวจวัดเมฆ
เมฆคือไอน้ำที่กลั่นตัวรวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนอาจมีสภาพเป็นอนุภาคเล็กๆของน้ำหรือน้ำแข็งหรือทั้ง

สองอย่างปนกันลอยอยู่ในอากาศสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในกลุ่มของผสมนี้อาจมีอนุภาคใหญ่ๆของ
น้ำแข็งปนอยู่ด้วยหรืออาจมีอนุภาคที่ไม่มีน้ำหรือนุภาคที่เป็นของแข็งตัวอย่างเช่นก๊าซผงฝุ่นหรือควันฯลฯ
ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปนอยู่ด้วย

เมฆแบ่งออกเป็น๒กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้
-เมฆก้อน(CUMULIFORMCLOUDS)
-เมฆแผ่น(STRATIFORMCLOUDS)

นอกจากนี้แล้วคำละตินจำนวนหนึ่งถูกนำมาใช้แสดงลักษณะของเมฆได้เช่นNIMBUS(ฝนโปรยหรือ
ห่าฝน)FRACTO(แตกกระจาย)CIRRUS(เส้นผม)

เมฆสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้
เมฆชั้นสูงได้แก่เมฆเซอรัสเมฆเซอโรคิวมูลัสและเมฆเซอโรสเตรตัส



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๘ เมฆเซอโรคิวมูลัส (Cirrocumulus) 
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ภาพที่ ๒-๙  เมฆเซอโรสเตรตัส (Cirrostratus) 

เมฆชั้นกลางได้แก่เมฆออลโตคิวมูลัสและเมฆออลโตสเตรตัส



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๑๑ เมฆออลโตสเตรตัส (Altostratus) 

ภาพที่ ๒-๑๐ เมฆออลโตคิวมูลัส (Altocumulus) 

 ๒๔



เมฆชั้นต่ำได้แก่เมฆสเตรตัสเมฆสเตรโตคิวมูลัสและเมฆนิมโบสเตรตัส







 





































ภาพที่ ๒-๑๒ เมฆสเตรตัส (Stratus) 

ภาพที่ ๒-๑๓ เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) 

 ๒๕

ภาพที่ ๒-๑๔ เมฆนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus) 



เมฆก่อตัวในทางตั้งได้แก่เมฆคิวมูลัสและเมฆคิวมูโลนิมบัส























การตรวจจำนวนเมฆ
การตรวจวัดเมฆ เป็นการตรวจวัดด้วยสายตา  ให้ผู้ตรวจหันหน้าไปทางทิศใดทิศหนึ่ง แล้วตรวจดูชนิด

และความสูงของเมฆชั้นของเมฆ(ชั้นต่ำ-ชั้นกลาง-ชั้นสูง)จำนวนของเมฆโดยแบ่งท้องฟ้าด้านที่สังเกตออกเป็น
๕ส่วนหลังจากนั้นหันหลังกลับตรวจดูเมฆตามแบบเดิมแล้วแบ่งท้องฟ้าด้านที่สังเกตออกเป็น๕ส่วนเช่นกัน
ดังนั้น จากการตรวจชนิด และ จำนวนของเมฆทั้งท้องฟ้าจะได้ ๑๐ ส่วน การรายงานชนิด  จำนวนของเมฆ จึง
รายงานเป็นส่วน/๑๐ส่วนเช่นCu๕/๑๐,Ci๒/๑๐เป็นต้น

การตรวจชนิดเมฆคือการตรวจว่ามีเมฆชนิดใดอยู่ในท้องฟ้าบ้างนอกจากนี้แล้วเราจะต้องทำการตรวจว่า
เมฆชนิดนั้นอยู่ในรหัสใดเมฆแต่ละชั้นมีทั้งหมด๙รหัส

การตรวจความสูงของฐานเมฆ 
 ชื่อของเมฆ       ชนิดและความสูงจากพื้นดิน
 เซอร์รัส(cirrus)      เมฆชั้นสูง
 เซอร์โรสเตรตัส(cirrostratus)    ตั้งแต่๖,๕๐๐เมตรขึ้นไป
 เซอร์โรคิวมูลัส(cirrocumulus)

ภาพที่ ๒-๑๕ เมฆคิวมูลัส (Cumulus) 

ภาพที่ ๒-๑๖ เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) 

 ๒๖



 ออลโตคิวมูลัส(altocumulus)    เมฆชั้นกลาง
 ออลโตสเตรตัส(altostratus)    ระหว่าง๒,๕๐๐-๖,๕๐๐เมตร

 สเตรตัส(stratus)      เมฆชั้นต่ำ
 สเตรโตคิวมูลัส(stratocumulus)    ต่ำกว่า๒,๕๐๐เมตร
 นิมโบสเตรตัส(nimbostratus)

 คิวมูลัส(cumulus)      เมฆซึ่งก่อตัวตามแนวตั้ง
 คิวมูโลนิมบัส(cumulonimbus)    สูงตั้งแต่๕๐๐-๒๐,๐๐๐เมตร


๙)การตรวจวัดการระเหยของน้ำ
โดยทั่วไปนิยมใช้เครื่องวัดการระเหยแบบถาด(EvaporationPan)สำหรับกองอุตุนิยมวิทยาใช้แบบพิเช่

(Piche Evaporimeter) มีลักษณะเป็นหลอดแก้วขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖ นิ้ว  ยาวประมาณ  ๙  นิ้ว
ปลายข้างหนึ่งเปิดเพื่อให้เติมน้ำสะอาดแล้วใช้กระดาษกรองกลมๆแผ่นบางๆมีขนาดจำกัดปิดไว้โดยมีเหล็ก
สปริงหนีบกดปิดแนบกับปลายด้านที่เปิด ส่วนอีกด้านหนึ่งปิดสนิท มีตะขอสำหรับแขวน เครื่องวัดการระเหยแบบ
พิเช่นี้มีความไวต่อลมมากจึงต้องติดตั้งไว้ในเรือนเทอร์โมมิเตอร์

ตัวอย่างการเข้ารหัส 
FM12–XSYNOP

รายงานการตรวจอากาศผิวพื้นจากสถานีบกซึ่งมีที่ตั้งถาวร
รูปรหัส(CODEFORMS)
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ตัวอย่างผลการตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศสัตหีบวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๐เวลา๐๗๐๐
AAXX010044847701556820101025820240301304014060044761628687/
33320248580126002770041RM105TR387UU90
AAXXหมายถึง  สถานีบก
01004 หมายถึง  ตรวจอากาศในวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๐เวลา๐๗๐๐ทำการตรวจทิศทาง
    และความเร็วลมด้วยเครื่องมือและความเร็วลมมีหน่วยเป็นนอต
48477 หมายถึง  ภาคที่๔๘สถานี๔๗๗(สัตหีบ)
01556หมายถึง  ต้องทำการรายงานปริมาณน้ำฝนทั้ง2SECTION(ทั้งSECTION1และ2)

 ทำการตรวจลักษณะอากาศด้วยคนและต้องรายงานลักษณะอากาศปัจจุบันมีฐาน
 เมฆชั้นต่ำสูง๒,๐๐๐ฟิตทัศนวิสัยมองเห็นได้ไกล๖กิโลเมตร

82010 หมายถึง  มีเมฆเต็มท้องฟ้าลมพัดมาทางทิศ๒๐๐ความเร็วลม๑๐นอต
10258หมายถึง  อุณหภูมิอากาศ๒๕.๘องศาเซลเซียส(อุณหภูมิมีค่าเป็นบวก)
20240หมายถึง  อุณหภูมิจุดน้ำค้าง๒๔.๐องศาเซลเซียส(อุณหภูมิมีค่าเป็นบวก)
30130 หมายถึง  ความกดอากาศที่สถานีวัดได้๑๐๑๓.๐เฮ็กโตปาสคาล

 ๒๗



40140 หมายถึง  ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง๑๐๑๔.๐เฮ็กโตปาสคาล
60044 หมายถึง  ภายใน๒๔ชั่วโมง(ตั้งแต่๐๗๐๐วานนี้–๐๗๐๐วันนี้)วัดปริมาณฝนได้
 ๔.๐มิลลิเมตร
76162 หมายถึง  ในขณะทำการตรวจมีฝนตกต่อเนื่อง(ฝนตกตั้งแต่๑ชั่วโมงขึ้นไป)
8687/หมายถึง  ในท้องฟ้ามีเมฆชั้นต่ำ๖/๘ส่วนโดยมีเมฆคิวมูลัสและสเตรโตคิวมูลัส
 และฐานของเมฆทั้งสองนี้มีระดับต่างกันมีเมฆชั้นกลางเกิดเต็มท้องฟ้า
 โดยเป็นเมฆออลโตคิวมูลัสและออลโตสเตรตัสเกิดปนกันและไม่สามารถมองเห็น
    เมฆชั้นสูง
20248 หมายถึง  วัดอุณหภูมิต่ำสุดประจำวันได้๒๔.๘องศาเซลเซียส
58012 หมายถึง  วันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๐เวลา๐๗๐๐ความกดมีค่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน
    เวลา๐๗๐๐๑.๒เฮ็กโตปาสคาล
60027 หมายถึง  ภายใน๓ชั่วโมง(เวลา๐๔๐๐–๐๗๐๐)วัดปริมาณน้ำฝนได้๒มิลลิเมตร
    โดยฝนเริ่มตกในช่วงเวลา๐๖๐๐–๐๗๐๐
70041 หมายถึง  ปริมาณน้ำฝนภายใน๒๔ชั่วโมงวัดได้๔.๑มิลลิเมตร
RM105หมายถึง  ปริมาณน้ำฝนทั้งเดือนตั้งแต่๑–๓๐มิถุนายน๒๕.๕๐วัดได้๑๐๕มิลลิเมตร
TR387หมายถึง  ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งหมดตั้งแต่๑มกราคม–๓๐มิถุนายน๒๕๕๐วัดน้ำฝน
    รวมได้๓๘๗มิลลิเมตร
UU90 หมายถึง  ความชื้นสัมพัทธ์๙๐เปอร์เซ็นต์

๒.๓  การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 ๒.๓.๑การปฏิบัติงานการรับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา

- ทำการติดต่อสื่อสารกับสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศทุกแห่งเพื่อรับข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสถานีควบคุมข่าย

- รับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาจากต่างประเทศเขตเอเชียออสเตรเลียและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
ทางระบบสื่อสารดาวเทียมทางวิทยุโทรพิมพ์วิทยุโทรศัพท์โทรพิมพ์ทางสายและโทรสารตั้งแต่ช่วง
เวลา ๐๗๐๐ - ๐๔๐๐ รวม ๘ เวลา แล้วส่งข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาทั้งหมดให้กับแผนก
พยากรณ์อากาศเพื่อทำการวิเคราะห์ออกเป็นคำพยากรณ์อากาศสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอด๒๔ชั่วโมง

- ทำการติดต่อสื่อสารกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนข่าวอากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือผ่านสถานีสื่อสารกลางกรมสื่อสารทหารเรือสถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ

- ทำการติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา  กับเรือในหมวดเรืออุทกศาสตร์  และเรือต่าง ๆ
ในกองทัพเรือที่ปฏิบัติราชการทะเลประภาคารต่างๆของกองเครื่องหมายทางเรือทุกแห่งที่มีเครื่อง
มือสื่อสาร สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีสมุทรศาสตร์หัวหิน ในช่วงเวลา
๐๙๐๐ และ ๑๓๐๐  หรือตามเวลาที่นัดหมายตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมง   โดยมีศูนย์ข่าวหมวดเรือ
อุทกศาสตร์เป็นสถานีควบคุมข่าย

- กระจายข่าวอากาศทางระบบCW(ContinuosWave)ให้กับเรือหลวงในทะเลเป็นประจำด้วยความถี่
6,500KHzย่านHFเป็นประจำทุกวันเวลา๐๗๑๕และ๑๖๓๐

 ๒๘




 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๑๗  จานรับดาวเทียม V-SAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 










ระบบสื่อสารดาวเทียม METNET 

รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านทาง 

ระบบสื่อสารดาวเทียม V-SAT 

a
 

ภาพที่ ๒-๑๘ ฟาร์มสายอากาศ 

   ภาพที่ ๒–๑๙ ระบบวิทยุโทรพิมพ ์

ภาพที่ ๒-๒๐ เครื่องโทรพิมพ์ M 28 (รุ่นเก่าเลิกใช้งานแล้ว 

รับด้วยเครื่องรับวิทย ุ

EK-071 

รับด้วยเครื่องรับวิทยุ 

EK-071 

a 

o 

 ๒๙









 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ – ๒๑ เจ้าหน้าที่สื่อสารรับข่าวผลการตรวจอากาศจากสถานีต่าง ๆ 

 




 
 
 
 
 
 

 
 




 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒-๒๓ เจ้าหน้าที่สื่อสารรับข้อมูลข่าวอากาศทาง Internet 

ระบบวิทยุซิงเกิลไซด์แบนด์ 

SSB RATT a รับผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศ 

ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาตามภาคต่าง ๆ 

สถานีประภาคารของ อศ. และหน่วยของ ทร. 

ที่มีเครืองมือตรวจ a
 

โทรศััพท์เลขหมายของ ทร. และ 

โทรศััพท์เลขหมายของ ทศท. 

รับ-ส่ง ข่าวอากาศทางโทรสารกับหน่วยต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอก ทร. 

ภาพที่ ๒-๒๒ เจ้าหน้าที่

สื่อสารรับ-ส่ง ข่าวอากาศ

a 

INTERNET 

ความเร็วสูง (ADSL) 

 
เครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ 

a
 

a
 

a 
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ขั้นตอนกระจายข่าวสารอุตุนิยมวิทยา 















 
กระจายข่าวโดยเครื่องส่งวิทยุระบบ CW 







 
 

           ภาพที่ ๒-๒๕-๑ เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวรหัส MORSE        ภาพที่ ๒-๒๕-๒ เครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง 1 KW.










ONLINE ๑๐๐ คำ 

จากบริษัทวิทยุการบินกรุงเทพฯ 

รับด้วยเครื่องรับโทรพิมพ์ โดยทางคู่สายโทรศัพท์ของ ทร. 

จากแผนกข่าวอากาศ กบร.กร. 

ภาพที่ ๒-๒๔  การสื่อสารจาก บริษัทวิทยุการบินกรุงเทพฯ ถึงแผนกข่าวอากาศ กบร.กร. 

 

+ 

a 

ภาพที่ ๒-๒๖ เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวอากาศให้หน่วยต่าง ๆ ทางโทรศัพท ์
 ๓๑






 







 
      ข่ายการสื่อสารเครื่องรับโทรพิมพ ์










 
 
 
 
การรับข้อมูลข่าวอากาศ 
การรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ลักษณะคลื่นจากลม เป็นต้น จะติดต่อสื่อสารกับศูนย์ข่าวหมวด

เรืออุทกศาสตร์เรือในหมวดเรืออุทกศาสตร์สถานีสมุทรศาสตร์หัวหินสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่
กองบัญชาการกรมอุทกศาสตร์และตามประภาคารตา่งๆทีม่เีครือ่งมอืสือ่สารเชน่ประภาคารหลงัสวนประภาคาร
แหลมงอบประภาคารแหลมตาชีประภาคารแหลมสงิห์ประภาคารเกาะปราบและประภาคารกาญจนาภเิษกแหลม
พรหมเทพโดยมศีนูยข์า่วหมวดเรอือทุกศาสตรเ์ปน็สถานคีวบคมุขา่ยการสือ่สาร


                                     ข่ายการสื่อสารทางวิทยุซิงเกิลไซด์แบนด ์





 
 
 

ข้อมูลข่าวอากาศจากจีน 

กอต.อศ. กรมอุตุนิยมวิทยา o
 

- ออสเตรเลีย 

- จีน 

- อินเดีย 

- ญี่ปุ่น 

- อินโดนีเซีย 

- มาเลเซีย 

- เวียดนาม 

- ฟิลิปปินส ์

- สิงคโปร์ 

- พม่า 

- ลาว 

{ a 
a
 

ภาพที่ ๒-๒๗ เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวอากาศให้กับ 

กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา 

 ๓๒



๒.๔  การพยากรณ์อากาศ 
การพยากรณ์อากาศจะต้องทราบจุดมุ่งหมายที่จะนำคำพยากรณ์อากาศไปใช้ เช่นพยากรณ์อากาศเพื่อการ

บินการเดินเรือหรือการกสิกรรมฯลฯเป็นต้นผู้พยากรณ์อากาศจะต้องทราบภูมิอากาศของบริเวณที่จะพยากรณ์
อากาศพอสมควรและมีแผนที่อากาศผิวพื้นแผนที่ลมชั้นบนระดับต่างๆการหยั่งอากาศตามตำบลที่ภาพถ่ายกลุ่ม
เมฆจากดาวเทียม เรดาห์ตรวจกลุ่มฝนรวมทั้งผลการคำนวณความสูงของคลื่นในทะเล เมื่อได้ทราบถึงจุดมุ่ง
หมายแล้วนักพยากรณ์อากาศจะต้องวิเคราะห์แผนที่เพื่อที่จะได้ทราบการเคลื่อนไหวของตัวการต่างๆจะทวีกำลัง
มากขึ้นหรืออ่อนกำลังลงและมวลอากาศที่ปกคลุมเวลานั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร

การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น เพื่อตรวจสอบบรรยากาศในบริเวณที่พยากรณ์อากาศ และใกล้เคียงโดย
การลากเส้นความกดอากาศเท่า(Isobar)ซึ่งมีคำแนะนำในการวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. หาจุดศูนย์กลางของความกดอากาศสูง และต่ำ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับแผนที่ผิวพื้นของ
แผ่นที่แล้วมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้

 ๒.หาแนวปะทะอากาศก่อน(ถ้ามี)
 ๓.ควรลงเส้นความกดอากาศเท่าบริเวณที่มีสถานีตรวจอากาศหนาแน่นก่อน
 ๔.เส้นความกดอากาศเท่าทั่วๆไปมักจะทำมุมกับทิศทางของลมผิวพื้นในมหาสมุทรประมาณ๑๐

–๒๐องศาและทำมุมมากขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
 ๕. เส้นความกดอากาศเท่าเมื่อผ่านแนวปะทะอากาศจะทำมุมเป็นมุมแหลม ออกจากศูนย์กลาง

ความกดอากาศต่ำ
 ๖. เส้นความกดอากาศเท่าทางด้านอากาศร้อนค่อนข้างจะเป็นเส้นตรง และเป็นวงกลมบริเวณ

แนวปะทะอากาศปิด
๑)การวางแนวปะทะอากาศเย็น
 ๑. ตรวจดูแนวปะทะอากาศเย็นจากแผนที่แผ่นหลังสุดว่าอยู่ที่ใด  เนื่องจากแนวปะทะอากาศเย็น

ส่วนมากจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกค่อนไปทางใต้เสมอ
 ๒.แนวปะทะอากาศเย็นจะอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิและอุณหภูมิจุดน้ำค้างแตกต่างกันมากที่สุด
 ๓.บริเวณที่เป็นแนวปะทะอากาศเย็นมักจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองด้านหลังของแนวปะทะและ

มีฐานเมฆต่ำ
๒)การวางแนวปะทะอากาศอุ่น
 ๑.  ตรวจดูแนวปะทะอากาศอุ่นจากแผนที่แผ่นหลังสุดว่าอยู่ที่ใด  เนื่องจากแนวปะทะอากาศอุ่น

ส่วนมากจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกค่อนไปทางเหนือ
 ๒.แนวปะทะอากาศอุ่นจะอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิและอุณหภูมิจุดน้ำค้างแตกต่างกันมากที่สุด
 ๓. บริเวณที่เป็นแนวปะทะอากาศอุ่นมักจะมีหมอก และฝนตกแผ่ขึ้นไปทางด้านหน้าออกไปเป็น

บริเวณกว้างมีเมฆชั้นกลางมากแต่ด้านหลังอากาศค่อนข้างดี
๓)การวิเคราะห์อากาศชั้นบน
โดยการเขียนทิศทาง และความเร็วลม (Stream Line) เพื่อให้ทราบความแปรปรวนของหย่อมความกด

อากาศต่ำเบื้องบน บริเวณความกดอากาศสูง คลื่นตะวันออก  และร่องมรสุม ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการพยากรณ์
ทั้งสิ้นและทำการวิเคราะห์การทรงตัวของบรรยากาศด้วยการหยั่งอากาศ

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตก
 -ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ
 -พายุหมุนเขตร้อน

 ๓๓



 -คลื่นในกระแสลมตะวันตกและคลื่นในกระแสลมตะวันออก
 -ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

๔)การพยากรณ์อากาศ
หมายถึงการคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้าการที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ๓ประการ

ประการแรก คือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สอง
คือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้าย คือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้นเข้าด้วย
กันเพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การพยากรณ์อากาศมี๒วิธี
๑. QUALITATIVE EMPIRICAL เปน็การพยากรณอ์ากาศดว้ยวธิคีาดหมายอยา่งมปีระสบการณ์ (SUBJECTIVE

EMPIRICAL)  ว่ารูปร่างของแผนที่อากาศแต่ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใดในเวลาข้างหน้าที่กำหนด โดย
พิจารณาแผนที่อากาศที่แล้วๆมาประกอบกับแผนที่ปัจจุบันหลักของการพยากรณ์อากาศแบบนี้คือการวิเคราะห์
ถึงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศต่างๆเช่นบริเวณความกดอากาศสูง(HIGH)บริเวณความกดอากาศต่ำ(LOW)
และตัวการสำคัญอื่น ๆ โดยใช้แนวของทิศทาง และความเร็วของการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเหล่านั้นในเวลาที่
แล้วๆมาและมวลอากาศที่เคลื่อนที่ไปนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อลมฟ้าอากาศที่มีอยู่เดิมโดยจะทำให้
เกิดลักษณะอากาศชนิดใด    วิธีนี้ผู้พยากรณ์อากาศจะต้องมีทักษะความชำนาญ รวมทั้งประสบการณ์และคุ้นเคย
กับลมฟ้าอากาศในบริเวณที่พยากรณ์อากาศพอสมควร

๒. QUANTITATIVE EMPIRICAL เป็นการพยากรณ์การเคลื่อนตัวต่อไปในเวลาข้างหน้าของมวลอากาศ
หรือสารประกอบอุตุนิยมวิทยา (WEATHER ELEMENT)  เช่น อุณหภูมิด้วยวิธีการคำนวณจากสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลลมฟ้าอากาศมาเป็นระยะเวลานานๆหรือข้อมูลของการเคลื่อนตัวของมวลอากาศ

ในการพยากรณ์อากาศ  เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน   เรายังแบ่งการพยากรณ์อากาศออกได้เป็น
๓ระยะคือ

๑.การพยากรณ์อากาศระยะสั้น(ShortRange)เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในระยะเวลา๒๔ถึง
๔๘ ชั่วโมง เป็นการพยากรณ์อากาศแบบที่คาดหมายการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้น ในระยะเวลา
ใกล้ๆเช่นการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินและการเดินเรือ

๒.การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง(ExtendedRange)เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าประมาณ
๑สัปดาห์หรือตั้งแต่๕-๑๐วันได้แก่การพยากรณ์ค่าเฉลี่ยหรือค่าปานกลางของลมฟ้าอากาศในคาบ๗วัน

๓.การพยากรณ์อากาศระยะยาว(LongRange)เป็นการพยากรณ์ลมฟ้าอากาศตลอดทั้งเดือนหรือทั้ง
ฤดูโดยเฉพาะ คือ พยากรณ์ค่าเฉลี่ย หรือแนวโน้มของลมฟ้าอากาศ โดยปกติเป็นการพยากรณ์ของกรม
อุตุนิยมวิทยาเช่นอุณหภูมิของอากาศหรือปริมาณน้ำฝนที่แตกต่างจากค่าปกติรายเดือนหรือฤดู

ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ
๑. รวบรวมผลการตรวจอากาศจากสถานีต่าง ๆ  ทั้งบนบก และในทะเล ที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจ และ

เข้ารหัสแล้วตามตำบลที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
๒. นำค่าผลการตรวจอากาศต่าง ๆ ที่เข้ารหัสแล้วมาเขียนลงบนแผนที่ เช่น แผนที่อากาศผิวพื้น, แผนที่

อากาศชั้นบนโดยเขียนเป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆทางอุตุนิยมวิทยา
๓. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ ที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วมา  โดยการลากเส้นแสดงค่าสารประกอบทาง

อุตุนิยมวิทยาเช่นเส้นความกดอากาศเท่าที่ระดับน้ำทะเลปานกลางเพื่อแสดงตำแหน่งและความรุนแรงของระบบ
ลมฟ้าอากาศเส้นทิศทางและความเร็วลมในระดับความสูงต่างๆเพื่อแสดงลักษณะอากาศในระดับเบื้องบน

๔.คาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของตัวระบบลมฟ้าอากาศที่วิเคราะห์ได้ในขั้นตอนที่แล้วมา
 ๓๔



โดยใช้วิธีการพยากรณ์อากาศแบบต่างๆ
๕.ออกคำพยากรณ์อากาศณช่วงเวลาและบริเวณที่ต้องการโดยพิจารณาจากตำแหน่งและความรุนแรง

ของระบบลมฟ้าอากาศที่ได้ดำเนินการไว้แล้วในขั้นตอนที่แล้วมา
๖.ออกคำเตือนสภาพอากาศเลวร้ายและคำเตือนพายุต่างๆถ้ามีเพื่อให้หน่วยต่างๆเตรียมการป้องกัน

ภัยอันเกิดจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก และลมกระโชกแรง พร้อมทั้งสภาวะคลื่นลมในทะเล เพื่อ
ให้การเดินเรือได้รับความปลอดภัยรวมทั้งตำแหน่งและการเคลื่อนตัวของพายุต่างๆ

๗.ทั้งคำพยากรณ์และคำเตือนต่าง ๆ จะนำส่งให้กับแผนกสื่อสารข่าวอากาศ  เพื่อกระจายข่าวหรือนำส่ง
ทางระบบที่มีอยู่ให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการใช้


ตัวอย่างการออกคำพยากรณ์อากาศ 
พยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงตั้งแต่0600น.วันนี้ถึงเวลา0600น.วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง
กับมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวทัศนวิสัย8-12กม.(4.5-6.5ไมล์)ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว7-14
นอต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณ
จ.จันทบุรี และ จ.ตราดกับมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวทัศนวิสัย 8 - 14กม. (4.5 - 8.0 ไมล์) ลมตะวันตก
เฉียงใต้ความเร็ว8-16นอตทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางความสูงของคลื่น4-6ฟุต
พทัยาและบรเิวณใกลเ้คยีง มเีมฆมาก กบัมฝีนหรอืฝนฟา้คะนองกระจายและมลีมกระโชกแรงเปน็ครัง้คราว ทศันวสิยั
8-14กม.(4.5-8.0ไมล์)ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8-15นอตทะเลมีคลื่นเล็กน้อยความสูงของคลื่น
2-4ฟุต
สัตหีบและระยอง มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายและมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว ทัศนวิสัย 8 -
14กม. (4.5 -8.0 ไมล์)ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8 -15นอตทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางความสูง
ของคลื่น3-5ฟุต
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ทัศนวิสัย8-14กม.(4.5-8ไมล์)ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8-14นอตทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง
ความสูงของคลื่น3-5ฟุต
ใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายทัศนวิสัย7-14กม.(4-6.5ไมล์)ลมตะวันตก
เฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น
ประมาณ5ฟุต
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณ
จ.ระนอง,จ.พังงาและจ.ภูเก็ตกับมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวทัศนวิสัย7-12กม.(4-6.5ไมล์)ลมตะวัน
ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-18นอตตั้งแต่จ.ภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นปานกลาง-ความสูงของคลื่น5-7ฟุต
ใต้จ.ภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางความสูงของคลื่น3-5ฟุต
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ตัวอย่างคำเตือนคลื่นลมแรง 
คำเตือน

เรื่องสภาพคลื่นลมแรง(ฉบับที่….)
จากแผนที่อากาศ และแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์คลื่น ระดับน้ำในอ่าวไทย และทะเล

อันดามันเมื่อเวลา0100ของวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2550
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลให้ลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย   ลักษณะเช่นนี้ทำให้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดย
อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จ.ชุมพรขึ้นไปทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดความสูงของคลื่น5–9ฟุตอ่าวไทย
ตอนล่างตั้งแต่จ.ชุมพรลงไปทะเลมีคลื่นจัดความสูงของคลื่น7–10ฟุต

ขอให้พิจารณาเดินเรือบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้


ตัวอย่างคำเตือนพาย ุ
คำเตือน

เรื่องพายุโซนร้อน“โทราจิ“(ฉบับที่…..)
จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมเมื่อเวลา0700ของวันศุกร์ที่6ก.ค.2550
พายุโซนร้อน“โทราจิ”บริเวณอ่าวตังเกี๋ยได้เคลื่อนตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่

ที่ละติจูด23.0องศาเหนือลองจิจูด105.0องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว10
นอต เป็นผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้
ทำให้บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมมี
กำลังค่อนข้างแรง

ขอให้เตรียมการป้องกันภัยอันเกิดจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและพิจารณาเดินเรือด้วย
ความระมัดระวังในระยะนี้ทั้งนี้กอต.อศ.จะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

๒.๕  การพยากรณ์อากาศในทะเล 

เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศในพื้นที่จำกัดและเป็นพื้นน้ำ หรือบริเวณชายฝั่ง ข้อมูลที่ใช้ในการ
พยากรณ์อากาศได้จากการตรวจอากาศในทะเล ซึ่งอาจมีข้อมูลน้อยไม่เพียงพอเหมือนบนบก  โดยข้อมูลที่ได้มาจะ
ต้องนำมาวิเคราะห์  โดยการลากเส้นความกดอากาศเท่า  เพื่อหาตำแหน่งของมวลอากาศต่าง ๆ  เช่น บริเวณ
ความกดอากาศสูงหย่อมความกดอากาศต่ำและการเคลื่อนตัวของมวลอากาศแต่เนื่องจากในทะเลมีทิศทางลมที่
แน่นอน และความเร็วลมที่แรงกว่าบนบก รวมทั้งความชื้นในทะเลมีมากกว่า นอกจากนั้น ลักษณะภูมิประเทศใน
ทะเลยังเป็นที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรมากำบังดังนั้นในการพยากรณ์อากาศในทะเลจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาออกคำพยากรณ์อากาศพร้อมทั้งความสูงของคลื่นในทะเลซึ่งจะแตกต่างจากการพยากรณ์บนบก

คำพยากรณ์หรือคำออกข่าวด้านอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศมีนิยามหรือความหมายที่ใช้ดังนี้
๑)เกณฑ์จำนวนเมฆในท้องฟ้าโดยแบ่งท้องฟ้าออกเป็น๑๐ส่วน

  ทอ้งฟา้แจม่ใส(FINE)ทอ้งฟา้ไมม่เีมฆหรอืมแีตน่อ้ยกวา่๑สว่นของทอ้งฟา้
 ทอ้งฟา้โปรง่(FAIR)ทอ้งฟา้มเีมฆตัง้แต่๑สว่นถงึ๓สว่นของทอ้งฟา้
 ทอ้งฟา้มเีมฆบางสว่น(PARTLYCLOUDYSKY)ทอ้งฟา้มเีมฆเกนิกวา่๓สว่นถงึ๕สว่นของทอ้งฟา้
 ทอ้งฟา้มเีมฆเปน็สว่นมาก(CLOUDYSKY)ทอ้งฟา้มเีมฆเกนิกวา่๕สว่นถงึ๘สว่นของทอ้งฟา้
 ทอ้งฟา้มเีมฆมาก(VERYCLOUDYSKY)ทอ้งฟา้มเีมฆเกนิกวา่๘สว่นถงึ๙สว่นของทอ้งฟา้

 ๓๖



 ทอ้งฟา้มเีมฆเตม็ทอ้งฟา้(OVERCASTSKY)ทอ้งฟา้มเีมฆเกนิกวา่๙สว่นถงึ๑๐สว่นของทอ้งฟา้
๒)เกณฑ์การกระจายของฝน
 ฝนบางแหง่(ISOLATED)หมายถงึฝนตกนอ้ยกวา่๒๐%ของพืน้ที่
 ฝนเปน็แหง่ๆ(WIDELYSCATTERED)หมายถงึฝนตกตัง้แต่๒๐%แตไ่มเ่กนิ๔๐%ของพืน้ที่
 ฝนกระจาย(SCATTERED)หมายถงึฝนตกตัง้แต่๔๐%ขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ๖๐%ของพืน้ที่
 ฝนเกอืบทัว่ไป(ALMOSTWIDESPREAD)หมายถงึฝนตัง้แต่๖๐%ขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ๘๐%ของพืน้ที่
 ฝนทัว่ไป(WIDESPREAD)หมายถงึฝนตัง้แต่๘๐%ของพืน้ที่ขึน้ไป
๓)เกณฑ์ของปริมาณฝน
 ฝนเล็กน้อย(LIGHTRAIN)ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่๐.๑มิลลิเมตรถึง๑๐มิลลิเมตร
 ฝนปานกลาง(MODERATERAIN)ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่๑๐.๑ถึง๓๕.๐มิลลิเมตร
 ฝนหนัก(HEAVYRAIN)ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่๓๕.๑ถึง๙๐มิลลิเมตร
 ฝนหนักมาก(VERYHEAVYRAIN)ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่๙๐.๑มิลลิเมตรขึ้นไป
๔)คำจำกัดความ
 -ฝนตกเป็นระยะๆหมายถึงฝนที่มีความแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตกแล้วหยุดอย่างน้อย๑ครั้ง

ภายในระยะเวลา๑ชั่วโมงจนถึงเวลาทำการตรวจแต่ต้องไม่เป็นลักษณะของฝนโปรย
 -ฝนตกต่อเนื่องหมายถึงฝนที่มีความแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงช้าๆและตกไม่ขาดเม็ดเลยในระยะ

เวลา๑ชั่วโมงจนถึงเวลาทำการตรวจ
 -ฝนโปรยคือฝนที่ตกจากเมฆก้อนโดยเฉพาะเมฆคิวมูลัสก้อนใหญ่หรือเมฆคิวมูโลนิมบัสมัก

จะตกในช่วงเวลาสั้นๆส่วนมากไม่เกิน๑๕นาทีแต่บางครั้งอาจตกถึงครึ่งชั่วโมงมีความแรงของฝนเปลี่ยนแปลง
โดยฉับพลันบริเวณที่ไม่มีฝนตกท้องฟ้าจะเปิด

๕)เกณฑ์ของอุณหภูมิ
 -เกณฑอ์ากาศรอ้นใชอ้ณุหภมูสิงูสดุประจำวนัและใชเ้ฉพาะฤดรูอ้น
  อากาศรอ้น(HOT)อณุหภมูิตัง้แต่๓๕.๐-๓๙.๙องศาเซลเซยีส
  อากาศรอ้นจดั(VERYHOT)อณุหภมูิตัง้แต่๔๐.๐องศาเซลเซยีสขึน้ไป
 -เกณฑอ์ากาศหนาวใชอ้ณุหภมูติำ่สดุประจำวนัและใชเ้ฉพาะฤดหูนาว
  อากาศเยน็(COOL)อณุหภมูติัง้แต่๑๘.๐-๒๓องศาเซลเซยีส
  อากาศคอ่นขา้งหนาว(MODERATELYCOLD)อณุหภมูิตัง้แต่๑๖.๐-๑๗.๙องศาเซลเซยีส
  อากาศหนาว(COLD)อณุหภมูิตัง้แต่๘.๐-๑๕.๙องศาเซลเซยีส
  อากาศหนาวจดั(VERYCOLD)อณุหภมูิตัง้แต่๗.๙องศาเซลเซยีสลงไป









 ๓๗



๖)สถานะหรือสภาวะท้องทะเล
ลักษณะท้องทะเล                            สูงคลื่น (เมตร)     STATE OF SEA           สูงคลื่น (ฟุต) 
ทะเลสงบ(CALMORGLASSY)  ๐ ๐ ๐
ทะเลพริ้ว(RIPPLED) ๐.๐-๐.๑ ๑  ๐.๐-๐.๓
ทะเลเรยีบ(SMOOTH)ถงึเปน็ระลอก(WAVELETS)๐.๑-๐.๕ ๒ ๐.๓-๑.๕
คลื่นเล็กน้อย(SLIGHT) ๐.๕-๑.๒๕ ๓  ๑.๕-๔.๐
คลื่นปานกลาง(MODERATE) ๑.๒๕-๒.๕๐ ๔ ๔-๘
คลื่นจัด(ROUGH) ๒.๕๐-๔.๐ ๕ ๘-๑๓
คลื่นจัดมาก(VERYROUGH) ๔-๖ ๖ ๑๓-๒๐
คลื่นใหญ่(HIGH) ๖-๙ ๗ ๒๐-๓๐
คลื่นใหญ่มาก(VERYHIGH) ๙-๑๔ ๘ ๓๐-๔๖
ทะเลบ้า(PHENOMINAL) มากกว่า๑๔ ๙  มากกวา่๔๖

๒.๖  การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน 

การสนับสนุนการพยากรณ์ในด้านการบิน โดยเฉพาะที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน โดยใช้กำลังพลหมุนเวียนจากกองอุตุนิยมวิทยา ไปปฏิบัติงานที่แผนกข่าวอากาศ กอง
ปฏิบัติการฐานบิน สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ และปฏิบัติงานด้านการตรวจอากาศที่หมวดบิน ฐานทัพเรือ
สงขลา นอกจากนี้ ยังส่งกำลังพลปฏิบัติงานในส่วนควบคุมการจราจรทางอากาศ แผนกการบิน เรือหลวงจักรี
นฤเบศร ซึ่งการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบินของเครื่องบินใน ทร.  นั้น แผนกข่าวอากาศฯ จะพยากรณ์อากาศ
การบิน รวมทั้งให้บริการข่าวอากาศการบินแก่เครื่องบินภายในและต่างประเทศที่มาใช้สนามบินอู่ตะเภา ในรูปแบบ
ของรหัสข่าว TAF (Terminal Aerodrome Forecast) วันละ ๔  เวลา หรือทุก ๆ ๖ ชั่วโมง คือ เวลา ๐๗๐๐
๑๓๐๐ ๑๙๐๐ และ ๐๑๐๐ พร้อมกันนี้ยังบริการข่าวอากาศและบรรยายสรุปลักษณะอากาศให้กับนักบินก่อนทำการ
บินในทุก ๆ เที่ยวบิน  ส่วนการตรวจอากาศการบินที่หอบังคับการบินนั้น ได้ทำการตรวจโดยเจ้าหน้าที่จากแผนก
ตรวจอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวอากาศการบินให้กับเครื่องบินที่ทำการบินขึ้น-ลงที่สนามบิน
และทำการเข้ารหัสข่าวอากาศการบินนี้ ให้อยู่ในรูปแบบของข่าว METAR เพื่อส่งข่าวดังกล่าวผ่านแผนกข่าว
อากาศฯ ไปยังบริษัทวิทยุการบินไทย กรุงเทพฯ และกระจายข่าวออกไปทั่วโลก ซึ่งในการตรวจอากาศการบิน นั้น
จะทำการตรวจประจำทุก  ๆครึ่งชั่วโมงและตรวจพิเศษเมื่อมีลักษณะอากาศที่สำคัญเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงตามข้อ
กำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(InternationalCivilAviationOrganization:ICAO)

สำหรับหมวดบินฐานทัพเรือสงขลามีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกำลังพลจากแผนกข่าวอากาศกองการบินทหารเรือ
หมุนเวียนกันไปทำหน้าที่ตรวจอากาศการบิน และบริการข่าวอากาศการบินให้กับเครื่องบินใน ทร. และเครื่องบิน
ที่มาใช้สนามบินสงขลา แต่จะไม่มีการพยากรณ์อากาศการบิน  ส่วนการตรวจอากาศในเรือหลวงจักรีนฤเบศร
มีเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศซึ่งใช้กำลังพลในอัตราหมุนเวียนจากกองอุตุนิยมวิทยา ไปสงักดัในสว่นควบคมุการจราจรทาง
อากาศ แผนกการบิน เรือหลวงจักรีนฤเบศร  โดยจะทำการตรวจอากาศ เพื่อใช้สนับสนุนการบินภายในหน่วยบิน
ของเรือเป็นหลักซึ่งทั้งสองหน่วยงานหลังนี้ไม่มีการส่งข่าวสารในการตรวจอากาศออกไปภายนอกแต่อย่างใด

๒.๖.๑ความหมายของการพยากรณ์อากาศการบิน
การพยากรณ์อากาศการบินหมายถึงการคาดหมายสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นทั้งที่สนามบินและตามเส้นทาง

บิน เพื่อให้การเดินอากาศหรือการคมนาคมทางอากาศเป็นไปด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกคำเตือนสภาพอากาศเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตราย

 ๓๘



ต่อเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ในเส้นทางบินหรือกำลังเคลื่อนตัวอยู่บนทางวิ่ง(Runway)แบ่งการพยากรณ์ออกได้เป็น
๔ชนิดคือ

 ๑)การพยากรณ์อากาศที่สนามบิน
 ๒)การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินลง
 ๓)การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น
 ๔)การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน
๒.๖.๒การพยากรณ์อากาศที่สนามบิน
คือ การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณสนามบินในระหว่าง

ช่วงเวลาที่ระบุไว้สารประกอบอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวได้แก่ลมผิวพื้นทัศนวิสัยลักษณะอากาศเมฆรูปแบบ
ของคำพยากรณ์อากาศที่สนามบินมีลักษณะเป็นภาษาที่เป็นคำย่อและที่เป็นรหัสข่าว TAF ตามที่องค์กรการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)กำหนดสำหรับช่วงเวลาของการพยากรณ์อากาศที่สนามบินจะต้องออกข่าว
ครอบคลุมไม่น้อยกว่า๙ชั่วโมงและไม่เกิน๒๔ชั่วโมงโดยสนามบินที่มีช่วงเวลาของการพยากรณ์อากาศการ
บินครอบคลุมน้อยกว่า๑๒ชั่วโมงกำหนดให้ออกคำพยากรณ์ทุกๆ๓ชั่วโมงส่วนที่มีช่วงเวลาพยากรณ์ตั้งแต่
๑๒-๒๔ชั่วโมงให้ออกคำพยากรณ์ทุกๆ๖ชั่วโมงซึ่งแผนกข่าวอากาศจะออกข่าวครอบคลุม๒๔ชั่วโมงจึง
ต้องออกคำพยากรณ์ที่สนามบิน(TAF)ทุกๆ๖ชั่วโมง

๒.๖.๓การพยากรณอ์ากาศเพือ่การนำเครือ่งบนิลง
จะอยู่ในรปูแบบของขา่วTREND(TRENDFORECAST)โดยช่วงเวลาของการพยากรณ์จะครอบคลุม๒

ชั่วโมง นับจากเวลาการออกคำพยากรณ์ฉบับนั้น   ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินลงนี้ จะประกอบต่อ
ท้ายข่าวไปกับข่าวการตรวจอากาศที่สนามบิน(METAR=METEOROLOGICALAVIATIONREPORT)




 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒–๒๘ ค่าของความกดอากาศมีความสำคัญต่อการนำเครื่องบินลง ซึ่งหากค่าความกดอากาศที่อ่านได้ผิดพลาด 

ไปจากความเป็นจริง  อาจทำให้เครื่องบินกระแทกพื้นทางวิ่งได ้
๒.๖.๔การพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น
เป็นการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่สนามบินนั้น ๆ ในเวลาที่นักบินจะนำ

เครื่องบินขึ้น สารประกอบอุตุนิยมวิทยาเหล่านี้ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ ทิศทางและความเร็วลมผิว
พื้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกคาดหมายโดยนายทหารพยากรณ์อากาศการบิน และอยู่ในเอกสารการบินที่แจกจ่ายให้กับ
นักบินนักบินจะนำข้อมูลนี้ไปประกอบในการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อการคำนวณน้ำหนักในการบรรทุกการเลือกทาง
วิ่งและคำนวณระยะทางสำหรับการนำเครื่องวิ่งขึ้นจากทางวิ่งของสนามบิน

 

 ๓๙



ภาพที่ ๒-๒๙ ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยานำไปคำนวณในการใช้ระยะทางและการเลือกทางวิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๓๐  สภาพอากาศมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการขึ้น-ลงของเครื่องบิน 
๒.๖.๕การพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน
เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเส้นทางบินหรือกำลังเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้นักบินทราบ

ถึงสภาพอากาศเลวร้ายต่างๆจะได้จากการตรวจพบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือได้รับรายงานจากเครื่องบินที่เพิ่งบิน
ผ่านไป จะออกคำเตือนและกระจายข่าวให้กับเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือกำลังจะทำการบินในเส้น
ทางบินนั้นทราบข่าวสารนี้เรียกว่า “SIGMET” (Sigmet Information) สภาพอากาศที่ใช้ในการรายงานข่าวสาร
SIGMETได้แก่พายุฝนฟ้าคะนองหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสพายุหมุนเขตร้อนความแปรปรวนของอากาศภาวะน้ำ
แข็งจับปีกเครื่องบินคลื่นอากาศที่เกิดจากลมปะทะแนวภูเขาพายุฝุ่นพายุทรายเถ้าถ่านภูเขาไฟลูกเห็บคำเตือน
วินด์เชียร์ในระดับต่ำและคำเตือนสนามบิน

๒.๖.๖วินด์เชียร์
คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วและ/หรือทิศทางของลมในระยะสั้น ๆ (ฉับพลัน) สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแนว

ตั้งและแนวนอนหรือเกิดพร้อม ๆ กันทั้งสองแนว  บางครั้งเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันในระดับต่ำ
วินด์เชียร์เกิดขึ้นได้ทุกระดับความสูงโดยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมเป็นวงกลม(Eddies) เกิดความปั่นป่วนอย่าง
รุนแรงตามความรุนแรงของวินด์เชียร์ วินด์เชียร์ที่กระทบกระเทือนและเป็นอันตรายมากต่อการบิน ได้แก่ วินด์
เชียร์ที่เกิดขึ้นในระดับต่ำๆ  ซึ่งสูงจากทางวิ่งของสนามบินไม่เกิน๕๐๐  เมตร หรือใกล้กับทางวิ่งของสนามบิน
วินด์เชียร์จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในบรรยากาศชั้นหนึ่งเคลื่อนผ่านบรรยากาศชั้นหนึ่งที่อยู่ติดๆกันซึ่งมี
ตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆ ที่เกิดจากลมกระโชกแรง ๆ จนถึงการไหลของมวลอากาศขนาดใหญ่ โดยเกิดจากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตเิหลา่นีอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืมากกวา่เกดิรว่มกนั เชน่ พายฟุา้คะนอง แนวปะทะอากาศ ลมทะเล
เปน็ตน้

ในกรณวีนิดเ์ชยีรท์ีเ่ปน็อนัตรายตอ่การบนิในประเทศไทยจะเกดิจากพายฟุา้คะนองเทา่นัน้ การตรวจวนิดเ์ชยีร์
เพือ่เปน็การเตอืนภยัไม่ใหเ้ครือ่งบนิเขา้ไปในบรเิวณพืน้ทีเ่กดิวนิดเ์ชยีร์  ซึง่เปน็บรเิวณทีจ่ะทำใหเ้ครือ่งบนิอาจถกูโยน
ตวัขึน้-ลงจนนกับนิไมส่ามารถควบคมุเครือ่งได้ถา้รนุแรงมากชิน้สว่นของเครือ่งบนิอาจฉกีขาดทำใหเ้ครือ่งตกได้

 ๔๐



๒.๖.๗ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่นำมาประกอบเพื่อการพยากรณ์อากาศการบิน
๑)ผลการตรวจอากาศการบิน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของรหัส METARอันเป็นรูปแบบของตัวเลขและตัว

อักษรย่อต่าง ๆ ที่มีความหมายเป็นสากลในทางอุตุนิยมวิทยาการบิน และเป็นที่เข้าใจของผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี  แต่ก่อนที่จะมาเป็นรูปแบบของข่าว TAF เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศจะต้องทำการตรวจอากาศเพื่อทราบ
ข้อมูลของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทางการบินต่าง ๆ ก่อน แล้วนำมาเข้ารหัสเป็นรูปแบบของ METAR  ซึ่งโดย
ทั่วไปในการตรวจอากาศการบินจะทำการตรวจบนหอบังคับการบิน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศจะทำการตรวจทุก ๆ
ครึ่งชั่วโมงในสภาวะอากาศปกติและตรวจพิเศษเมื่อมีลักษณะอากาศพิเศษที่มีความสำคัญต่อการบินเกิดขึ้นเช่น
การเปลี่ยนแปลงความรุนแรง หรือสิ้นสุดลง  สารประกอบอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวได้แก่ ทิศทางความเร็วลมผิวพื้น
ทัศนวิสัยลักษณะอากาศที่สำคัญต่อการบินจำนวนชนิดและความสูงของเมฆอุณหภูมิความกดอากาศใน
การตรวจอากาศโดยทั่วไปเครื่องมือที่ ใช้วัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ได้ติดตั้งให้อ่านค่าในสนาม
อุตุนิยมวิทยา แต่ในการตรวจอากาศการบินได้ต่อสายสัญญาณ หรือใช้ระบบรีโมทคอนโทรล ช่วยให้ไปแสดงค่าบน
หน้าจอมอนิเตอร์บนหอบังคับการบิน เนื่องจากต้องการความสะดวกที่จะต้องทำการอ่านค่าทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงและ
ต้องการค่าที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำสูง ดังเช่นในการตรวจวัดค่าของความกดอากาศเพื่อใช้ในการนำเครื่องบิน
ขึ้นหรือลงบนทางวิ่งหากเกิดผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากเครื่องมือตรวจอากาศหรือจากเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศเองอาจ
ทำให้เครื่องบินกระแทกพื้นหรือตกจากทางวิ่งได้  ฉนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศจึงต้องได้รับการฝึกหัดศึกษาในการ
ตรวจอากาศมาเป็นอย่างดีจึงจะเข้าทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศการบินได้ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศการบินก็
เช่นเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานและมีการบำรุงดูแลรักษาที่ดี

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินโดยทั่วไป ใช้เครื่องมือที่ใช้วัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกับการ
ตรวจอากาศผิวพื้น แต่มีเครื่องมือพิเศษบางอย่างเพิ่มเข้ามาเนื่องจากความจำเป็นทางด้านการบิน เครื่องมือเหล่านี้
ได้แก่ เรดาร์ตรวจอากาศ  เครื่องตรวจทัศนวิสัยบนทางวิ่ง  เครื่องตรวจวัดความสูงของฐานเมฆ  เครื่องตรวจจับ
ฟ้าแลบหรือพายุฟ้าคะนองเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพื้นคอนกรีต   เครื่อง
ตรวจวัดวินด์เชียร์

๒) ผลการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น จากผลการวิเคราะห์แผนที่ โดยการลากเส้นความกดอากาศเท่า
หรือที่เรียกว่า “ไอโซบาร์” สามารถนำมาหามวลอากาศที่เป็นบริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณที่เป็นพายุหมุนเขตร้อนและแนวปะทะอากาศต่าง ๆที่มีความสำคัญต่อการบิน ข้อมูลเหล่านี้นำมาประกอบ
ในการพยากรณ์อากาศที่สนามบินหรือตามเส้นทางบินได้

๓) ผลการวิเคราะห์แผนที่อากาศชั้นบน  หลังจากที่เจ้าหน้าที่แผนที่อากาศทำการถอดรหัสข่าวอากาศชั้น
บนที่ได้รับมาแล้วนำมาพล็อตลงบนแผนที่ลมชั้นบนในระดับต่างๆคือ๕,๐๐๐๑๘,๐๐๐๒๔,๐๐๐๓๐,๐๐๐และ
๔๐,๐๐๐ ฟุต  นายทหารแผนที่อากาศจะทำการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนในระดับต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อหาทิศทางการ
ไหลของอากาศชั้นบนและบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของแอนตี้ไซโครนิกหรือไซโครนิกโดยลากเส้นที่เรียกว่า“สตรีม
ไลน์” ไปตามทิศทางของลม ข้อมูลผลการวิเคราะห์ลมชั้นบนในระดับต่าง ๆ เหล่านี้นักบินนำไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการบิน การเลือกระดับเพดานบินที่เหมาะสมกับทิศทางและความเร็วลม จะช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและ
ใช้ระยะเวลาในการทำการบินได้ตามกำหนดโดยปลอดภัย ส่วนการบินในระดับที่มีทิศทางสวนกับทิศทางลมและลมที่
มีความเร็วลมแรงทำให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเชื้อเพลิงรวมทั้งน้ำหนักในการบรรทุกที่เพิ่มขึ้น

๔)ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานำไปประกอบในการพยากรณ์อากาศการบินทั้งที่สนามบินและตาม
เส้นทางบินรวมทั้งการติดตามสภาวะอากาศร้ายเช่นพายุหมุนเขตร้อนเป็นต้น

๕)ข้อมูลจากผลการตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศนายทหารพยากรณ์อากาศจะใช้เครื่องมือนี้ในการ
ตรวจจับกลุ่มฝนโดยรอบบริเวณสนามบินและใกล้เคียง ซึ่งเรดาร์ตรวจอากาศจะแสดงข้อมูลไปปรากฏบนจอภาพ

 ๔๑



สามารถบอกให้ทราบได้ถึงบริเวณที่ฝนตก ชนิด ขนาด ความรุนแรง และระยะทาง รวมทั้งความสูงของเมฆฝนฟ้า
คะนอง ข้อมูลนี้นอกจากจะนำไปรายงานให้กับนักบินเพื่อการนำเครื่องบินขึ้นหรือลงที่สนามบินนั้นแล้ว ยังนำไปใช้
ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศที่สนามบินและตามเส้นทางบิน รวมทั้งติดตามและออกคำเตือนอากาศเลวร้ายที่
เป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือคำเตือนของสนามบินได้อีกด้วย

หลังจากที่นายทหารพยากรณ์อากาศทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็จะทำการออกเป็นข่าวพยากรณ์
อากาศการบินในชนิดต่างๆที่กล่าวในข้างต้นหลังจากนั้นจะทำการส่งข่าวไปยังบริษัทวิทยุการบินไทยที่กรุงเทพฯ
เพื่อกระจายข่าวออกไปยังทั่วโลก ข่าวสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการบินเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น -
ลงจากสนามบินหรือมาใช้สนามบินหรือสนามบินสำรองรวมทั้งการพิจารณาใช้เส้นทางบินผ่าน

๒.๖.๘การบริการข่าวอากาศการบิน
การบรกิารขา่วสารทางการบนิสามารถทำไดโ้ดยรบัขอ้มลูขา่วสารทางดา้นอตุนุยิมวทิยาการบนิ เชน่ METAR

TAF และ SIGMET จากระบบของบริษัทวิทยุการบินไทย ข่าวสารเหล่านี้สนับสนุนให้กับนักบินที่จะนำเครื่องบินไป
ยังสนามบินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยจะแนบในเอกสารประกอบการบินซึ่งนักบินจะแจ้งความต้องการล่วงหน้า
ต่อนายทหารพยากรณ์อากาศการบินก่อนที่จะทำการบิน ซึ่งเอกสารประกอบการบินประกอบด้วย ข่าวพยากรณ์
อากาศที่สนามบิน (TAF) ข่าวรายงานอากาศการบิน (METAR)  ข่าวพยากรณ์อากาศตามเส้นทางบิน (SIGMET)
ผลการวิเคราะห์อากาศชั้นบนภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตำแหน่งพายุหมุนเขตร้อนข่าวสารอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบิน

สำหรับนายทหารพยากรณ์อากาศประจำวันจะทำหน้าที่บรรยายสรุปก่อนทำการบิน ให้กับนักบินที่มารับ
เอกสารประกอบการบินเกี่ยวกับลักษณะอากาศที่สำคัญรวมทั้งตอบข้อซักถามจากนักบินหรือการบริการข่าวอากาศ
การบินทั้งในและต่างประเทศจะให้บริการเอกสารประกอบการบินความปลอดภัยในการบินดังกล่าวและกลุ่มฝนที่
ปรากฏบนจอภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งสามารถบอกถึงความสูงของยอดของเมฆฝนฟ้าคะนองได้อีกด้วย


 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๓๑ การให้ข้อมูลจากการตรวจอากาศการบิน กับเครื่องบินที่ขึ้น-ลงที่สนามบิน 

 
 
 
 
 

 
 




                       ภาพที่ ๒-๓๒ การบรรยายสรุปและบริการข่าวอากาศการบินให้กับนักบินก่อนทำการบิน  

 ๔๒



๒.๖.๙เครื่องมือตรวจอากาศการบิน
๑) เครื่องตรวจวัดทัศนวิสัยบนทางวิ่ง (Transmissometer : RVR) โดยทั่วไปในสภาวะอากาศปกติแล้ว

การตรวจวัดค่าทัศนวิสัยในทางการบิน เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศจะทำการตรวจทัศนวิสัยโดยใช้สายตาปกติตรวจ  ถ้า
สภาวะอากาศปกติที่ทัศนวิสัยไม่เป็นอุปสรรคต่อการบิน ค่าทัศนวิสัยจะมีค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ซึ่งนักบินจะ
ทำการบินโดยใช้สายตาหรือที่เรียกว่าการบินแบบVFR(VisualFlightRule)แต่หากเกิดสภาวะอากาศไม่ดีที่เกิด
จากมีฝนตกมีฟ้าหลัวหรือฝุ่นควันซึ่งทำให้ค่าของทัศนวิสัยลดต่ำลงมีค่าต่ำกว่า๕,๐๐๐ เมตรลงมานักบินจำเป็น
ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการบินซึ่งเรียกว่าการบินแบบ IFR (Instrument Flight Rule) และในการนำเครื่องบินขึ้น
หรือลงบนทางวิ่งที่ทัศนวิสัยมีค่าต่ำตั้งแต่๑,๕๐๐เมตรลงมานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาจำเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยบนทางวิ่ง เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่า “Transmissometer” สามารถ
ตรวจค่าทัศนวิสัยที่ต่ำมาก ๆ ได้ ซึ่งสายตามนุษย์ไม่สามารถตรวจค่าทัศนวิสัยเหล่านี้ได้แน่นอนในสภาวะอากาศที่
เลวร้ายนั้น

๒) เครื่องตรวจวัดความสูงของฐานเมฆ (Ceilometer) ใช้ตรวจวัดความสูงของฐานเมฆที่ปกคลุมบริเวณ
สนามบิน นักบินนำข้อมูลจากการรายงานของเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาไป เพื่อการนำเครื่องบินเจาะระดับ
เพดานเมฆลงสู่พื้นทางวิ่ง  เนื่องจากบางครั้งฐานเมฆที่มีฐานต่ำและมีจำนวนมากเป็นอันตรายต่อการบิน
เจาะเข้าหาพื้นทางวิ่ง
๓)เครื่องตรวจจับฟ้าแลบ(LightningDetector)ใช้ตรวจวัดหาพิกัดของตำแหน่งพายุฟ้าคะนองซึ่งจะเป็น

อันตรายแก่เครื่องบินขึ้นลงที่สนามบินและตามเส้นทางบิน
๔)เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา(MeteorologicalSatelliteReceiver)นำไปประกอบในการ

พยากรณ์อากาศการบินและการติดตามสภาวะอากาศร้ายเช่นพายุหมุนเขตร้อนเป็นต้น
๕) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพื้นคอนกรีต นักบินนำไปใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์และคำนวณหาความหนา

แน่นของอากาศ
๒.๖.๑๐ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศและคำเตือนภัยต่างๆ
๑) ได้รับรู้ถึงสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาข้างหน้า เพื่อนำไปพิจารณาและวางแผนในการปฏิบัติ

งานไม่ให้เกิดอุปสรรคและเกิดความเสียหายแก่กิจการงานนั้นๆ
๒) เป็นการป้องกันเพื่อลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาที่

รุนแรง
๓)เป็นประโยชน์ในการเลือกประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมด้านการประมง
๔)เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยวการคมนาคม
๕)เป็นประโยชน์ด้านการวางแผนพัฒนาประเทศ
๖)เป็นประโยชน์ทางด้านยุทธการต่างๆโดยเฉพาะกับกองทัพเรือ
๗)เป็นประโยชน์ด้านการช่วยเหลือหรือกู้ภัยโดยเฉพาะในทะเล



 
 
 
 
 

 ๔๓



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๓๓ การตรวจอากาศการบินเพื่อการนำเครื่องบินขึ้น-ลง บน ร.ล.จักรีนฤเบศร 

การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาของกองอุตุนิยมวิทยา  กรมอุทกศาสตร์นั้น จะเห็นได้ว่างานในแผนกทุก

หน้าที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาทั้งสิ้น โดยทุกแผนกมีส่วนร่วม การประสานงานกัน มีความ
ร่วมมือในการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลและข่าวพยากรณ์อากาศที่ถูกต้อง รวดเร็วเพราะคำพยากรณ์อากาศเป็นส่วน
สำคญัในการนำไปใชป้ระโยชนใ์นกจิกรรมดา้นตา่งๆทัง้หนว่ยงานภายในทร.และนอกทร.รวมทัง้หนว่ยงานราชการ
และเอกชนตามที่มีการร้องขอการปฏิบัติงานกระทำตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงและในยุคเทคโนโลยีหรือยุคดิจิตอล
ที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกองอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพทั้งองค์บุคคลและเครื่องมือต่างๆ
ให้มีความทันสมัย และก้าวทันเทคโนโลยี  เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในผลงาน
ตลอดไป

 ๔๔



บทที่ ๓ 
งานด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเลของกองทัพเรือ


การปฏิบัติงานของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ในอดีตที่ผ่านมา ได้กำหนดบทบาทและ

ภารกิจส่วนใหญ่ในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเป็นหลัก
เท่านั้น ไม่ได้มีการขยายการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาออกไปสู่หน่วยงานภายนอก หรือ
ประชาชนทั่วไปมากนัก เนื่องจากความเข้าใจหรือความสนใจในเรื่องอุตุนิยมวิทยาของประชาชนทั่วไปยังมีน้อย
ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าอุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องไกลตัว และในอดีตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่าง
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนในปัจจุบัน รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนยังไม่กว้างขวางมากนัก
ทำให้ความสนใจในงานอุตุนิยมวิทยาของ
ภาครฐัและประชาชนทัว่ไปยงัมนีอ้ย ดงัเชน่
กรณีการเกิดพายุ โซนร้อนแฮเรียตที่
เคลื่อนตัวเข้าถล่มบริเวณแหลมตะลุมพุก
จงัหวดันครศรธีรรมราชเมือ่ปีพ.ศ.๒๕๐๕



 
 
 
 
 

ภาพที ่๓-๑  ภาพถา่ยดาวเทยีมแสดงลกัษณะทีต่ัง้

ทางภมูศิาสตรข์องแหลมตะลมุพกุ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะส่งผลเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก

แต่ความตื่นตัวของทางภาครัฐและเอกชนก็ยังมีไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังมี
น้อยการพัฒนางานทางด้านอุตุนิยมวิทยาจึงยังไม่ก้าวหน้ามากนักจนนำไปสู่เหตุการณ์ความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.๒๕๓๒จากกรณีการเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์

 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ ๓-๒ ภาพถ่ายความเสียหายบางส่วน        

บริเวณแหลมตะลุมพุก หลังจากพายุโซนร้อน 

แฮเรียต พัดผ่าน 
 ๔๕



ภายหลังจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ ที่ได้เคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย และขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล โดย
เฉพาะในแนวพื้นที่ที่พายุเคลื่อนตัวผ่านจึงทำให้หน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป
มีความตระหนักถึงความสำคัญของงานอุตุนิยมวิทยามากยิ่งขึ้น และเห็นว่างานอุตุนิยมวิทยาไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว
อีกต่อไปและยังมีความผูกพันกับชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออกความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสามารถนำมาช่วยในการ
ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา ที่ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของงานดังกล่าวที่จะมีมากขึ้นในอนาคต จึงได้มีการปรับปรุง
และพัฒนางานทั้งในด้านองค์บุคคลและองค์วัตถุ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ รวมทั้งมีการดำเนิน
โครงการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดส่งกำลังพลของหน่วย ทั้งในระดับชั้นสัญญาบัตรและ
ประทวนไปศึกษาอบรมความรู้ ในสาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาใน
หลักสูตรต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติม จากมหาวิทยาลัยและหน่วย
งานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน
ให้สามารถเฝ้าระวังและติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และคาดหมาย
สภาพอากาศล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและสามารถแจ้งเตือนข่าว
สารทางด้านอุตุนิยมวิทยา  เมื่อเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่
เลวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

 
          ภาพที่ ๓-๓ เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นเกย ์

 
ปัจจุบันนับได้ว่างานของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ได้รับการยอมรับ

ทั้งในด้านความถูกต้องและการให้บริการจากทั้งหน่วยงานของกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐภายนอก หน่วยงาน
เอกชนและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางจึงทำให้บทบาทและภารกิจของกองอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันมิได้จำกัด
อยู่แต่เพียงสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยงานของกองทัพเรือแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อ
ไป โดยในปัจจุบันยังได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับงานตามโครงการ
พระราชดำริงานภาคเอกชนตา่งๆและประชาชนทัว่ไปอกีดว้ยอยา่งไรกต็ามกองอตุนุยิมวทิยาไดต้ระหนกัถงึบทบาท
และภารกจิของงานอตุนุยิมวทิยาในสว่นทีก่องอตุนุยิมวทิยารบัผดิชอบ จะตอ้งไมซ่ำ้ซอ้นกบังานของกรมอตุนุยิมวทิยา
ทีม่ขีอบเขตรบัผดิชอบทัว่ทัง้ประเทศ แตจ่ะมุง่เนน้ทีจ่ะดำเนนิงานเพือ่สนบัสนนุใหก้บัเรอืและการดำเนินกิจกรรมใน
ทะเลเฉพาะด้านงานอุตุนิยมวิทยาทางทะเลเป็นหลักเท่านั้น

ในการดำเนนิงานของกองอตุนุยิมวทิยาในปจัจบุนั ไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบไปจากเดมิ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ โดยดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจอากาศ การผลิตแผนที่
อากาศ การพยากรณ์อากาศ และการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ผลผลิตจากที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือและหน่วยงานภายนอกเช่นหน่วย
งานราชการและภาคเอกชนต่างๆซึ่งพอจะสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มงานกว้างๆได้ดังนี้

-การสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
-การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
-การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 ๔๖



๓.๑  การสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ได้มีส่วนในการสนับสนุนข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับงานตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำรวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและวิเคราะห์
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการบริเวณเกาะแสมสารซึ่งได้เริ่มดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจอากาศแบบอัตโนมัติบน
เกาะแสมสาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยกำหนดให้เครื่องตรวจมีการบันทึกค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ แบบ
อัตโนมัติ ทุก ๆ ๑๐ นาที ประกอบไปด้วยค่าของ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  ปริมาณน้ำฝน
ทิศทางและความเร็วของลมผิวพื้น เป็นต้น และมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจซ่อมบำรุงและบันทึกข้อมูลใน
การจัดทำเป็นสถิติทุกสัปดาห์ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานประจำปีเสนอผ่านทางกรมกิจการ
พลเรือนทหารเรือต่อไป


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๔ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนิน รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓-๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแบบจำลองของเกาะแสมสาร 

 ๔๗



ภาพที่ ๓-๗ การนำเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาจากฝั่ง 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อข้ามไปยังเกาะแสมสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         ภาพที่ ๓-๘ เส้นทางเดินขึ้นไปยังสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓-๙ คณะสำรวจและติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยารอบเกาะแสมสาร และเครื่องมือ

ตรวจอากาศอัตโนมัติ และ จก.อศ. ตรวจเยี่ยมขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 
๔๘



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๓-๑๐ การเก็บข้อมูลและ

บำรุงรักษาเครื่องมือ

อุตุนิยมวิทยาประจำสัปดาห์ 


๓.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
 ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆต่อการปฏิบัติการทางทหารซึง่มี
ผลใหเ้กดิการแพ-้ชนะ ได้ในยทุธนาวี หรอืกรณพีพิาทในพืน้ทีผ่ลประโยชนท์บัซอ้นตา่ง ๆ ตามแนวเขตแดนระหว่าง
รัฐต่อรัฐจากการศึกษาประวัติศาสตร์กับการทหารจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยามีผลต่อการวางแผนในการรบ
เสมอมา แม้ว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการของระบบอาวุธและยุทธบริภัณฑ์ต่าง ๆ  ตลอดจนยุทธวิธีการรบสมัยใหม่จะมี
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาก็ยังจัดเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่นักการ
ทหารสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงความสำคัญในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ฝ่ายตนมีความได้เปรียบใน
การรบมากทีส่ดุรวมถงึลดความเสีย่งตอ่ชวีติกำลงัพลและยทุโธปกรณใ์นการปฏบิตัภิารกจิตา่งๆที่ไดร้บัมอบหมายอกีดว้ย
 กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้แก่ส่วนราชการกองทัพเรือ เช่น การสนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศให้กับหน่วยกำลังทาง
เรือ การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี การสนับสนุนการตรวจอากาศในระดับสูงเพื่อใช้ในการยิงปืนใหญ่ ๑๕๕ มิลลิเมตร
ของนย.และสอ./รฝ.การสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการกำจัดคราบน้ำมันในทะเล
ที่รั่วไหลจากเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเล
การมีส่วนร่วมในการฝึกร่วมผสมระหว่าง
กองทัพไทยกับสหรัฐอเมริกาการแจง้เตอืน
ลกัษณะอากาศเลวรา้ยใหก้บัหนว่ยตา่ง ๆ
ในทร.เชน่ศนูยป์ฏบิตักิารกองทพัเรอื
(ศปก.ทร.) ศนูยแ์จง้เตอืนภยั ศนูยบ์รรเทา
สาธารณภยั กองทพัเรอื (ศบภ.ทร.) กรณี
สภาพคลืน่ลมแรง ความผดิปกตขิองระดบั
นำ้เนือ่งจากสภาวะทางอตุนุยิมวทิยา และ
การเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนที่คาดว่า
จะมผีลกระทบตอ่อา่วไทยเปน็ตน้


 ภาพที่ ๓-๑๑ ตัวอย่างแผนที่อากาศ 

ที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน 
 

๔๙



นอกจากแผนที่อากาศ ข่าวอากาศ และข่าวการเตือนภัย ที่ส่งตรงไปยังหน่วยต่าง ๆ ที่ร้องขอแล้ว กอง
อุตุนิยมวิทยายังได้ทำการเผยแพร่คำพยากรณ์อากาศคำเตือนแผนที่อากาศรวมถึงความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อุตุนิยมวิทยาทางหน้าโฮมเพจทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ (www.navy.mi.th/navymet) เพื่อให้ข้าราชการ หน่วย
งานและประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการปรับปรุงข่าวอากาศให้มีความ
ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์อย่างน้อยวันละ๔ครั้งเป็นประจำทุกวัน










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๒ โฮมเพจของกองอุตุนิยมวิทยา 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕๐



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ ๓-๑๓ ตัวอย่างการแจ้งคำเตือนพายุโซนร้อนเลกีม่า ให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 

 ๕๑



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๔ การจัดทำแฟ้มข้อมูลบรรยายสรุปข่าวอากาศให้กับศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๕ แผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของเรือประมงที่อับปางบริเวณอ่าวไทย 
 
 นอกจากนี้ การที่ใหก้ารสนบัสนนุขอ้มลูขา่วสารดา้นอตุนุยิมวทิยาในรปูแบบของเอกสารและสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
แล้ว ในหลาย ๆ ภารกิจของกองอุตุนิยมวิทยา จะได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติการ ซึ่ง
ในส่วนของการให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยได้เข้าบรรยายสรุปข่าวอากาศ หรือการ
ตรวจสอบสภาพอากาศเฉพาะในพื้นที่และห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติการของเรือผิวน้ำ หรือการยิง
ปืนใหญ่เป็นต้น

 ๕๒



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๖ การบรรยายสรุปข่าวอากาศเพื่อสนับสนุนการยิงอาวุธปล่อยนำวิถ ี





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๗ การตรวจอากาศเพื่อสนับสนุนการยิงปืนใหญ่ ๑๕๕ มิลลิเมตร ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและจังหวัดจันทบุร ี

 ๕๓



 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๘ การสนับสนุนกำลังพลร่วมการฝึก COBRA GOLD โดยการคาดหมายลักษณะอากาศ  
และการบรรยายสรุปการฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐอเมริกา 


 การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้ข้อมูล ได้แก่ การให้ความรู้แก่
ขา้ราชการทีจ่ะไปปฏบิตังิานยงัทีต่า่ง ๆ กองอตุนุยิมวทิยาไดเ้ลง็เหน็ความสำคญัของการใหค้วามรูท้างดา้นอตุนุยิมวทิยาแก่
ข้าราชการทหารทั้งในและนอกทร.นอกจากนั้นยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายรวมทั้งการจัดนิทรรศการ
ในที่ต่างๆ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑๙ บรรยายความรู้ทั่วไปทาง

อุตุนิยมวิทยาให้กับข้าราชการทหาร ที่ปฏิบัติ

งานในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

 ๕๔



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๐ การบรรยายวิชาอุตุนิยมวิทยาทางทะเลให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานในกองทัพเรือและหน่วยงานภายนอก 

 
 





๓.๓  การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ในปัจจุบันโลกประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะอากาศ  ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ใน
ขณะที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระทำได้อย่าง
รวดเร็ว ทำให้ความต้องการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยามี
เพิ่มมากขึ้น บุคลากรที่พอมีความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา
ของหน่วยงานต่างๆ ก็มีมากยิ่งขึ้น นอกจากการพยากรณ์

อากาศในทะเลของกองอุตุนิยมวิทยาที่มุ่งเน้น เพื่อสนับสนุนต่อปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือแล้ว ภารกิจอีก
ส่วนหนึ่ง ยังได้ผลิตข่าวออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ทั้งฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ที่ประกอบอาชีพอยู่ติดชายฝั่งทะเล โดยได้ออกข่าวพยากรณ์อากาศในทะเลเป็น
กรณีเฉพาะ ให้กับศูนย์วิทยุประมงชายฝั่ง ซึ่งข่าวพยากรณ์อากาศได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ข้อมูลเป็นอย่างดี
นอกจากการออกข่าวในลักษณะที่กองอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ส่งให้แล้วยังได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ในการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิ
ทยาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆด้วย

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กองอุตุนิยมวิทยา ยังได้ให้การ
ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องในลักษณะการเป็นหน่วยงานสำหรับการฝึก ศึกษา
และอบรมให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง ยังได้
สนบัสนนุใหข้า้ราชการของกองอตุนุยิมวทิยาเปน็วทิยากรหรอือาจารยพ์เิศษในการเผยแพรค่วามรูท้างดา้นอตุนุยิมวทิยาให้
กับหน่วยงานต่างๆที่ร้องขออีกส่วนหนึ่งด้วย

ภาพที่ ๓-๒๑ การสนับสนุนการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง

ด้านอุตุนิยมวิทยา  ภายในหน่วยราชการของกองทัพเรือ 

 ๕๕



ภาพที่ ๓-๒๔ คณะนักศึกษาดูงาน 




 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๒ นักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์  

กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๓ นักเรียนประถมศึกษาดูการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         



 
 
 

 



 
ภาพที่ ๓-๒๕ คณะอาจารย์รับฟังการบรรยายสรุป 

งานอุตุนิยมวิทยา 
 ๕๖







 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร 


เนื่องจากงานด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นการศึกษาที่มีขอบเขตของความรู้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น นอก

เหนือไปจากการที่กองอุตุนิยมวิทยาจะทำหน้าที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้แก่บุคคลทั่วไปแล้วกองอุตุนิยมวิทยาเอง
ก็ยังสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเล โดยร่วม
มือกับองค์กรเอกชนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในการวิจัยและพัฒนาเสมอมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพที่ ๓-๒๗ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยานอกสถานที ่

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓-๒๘ การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล   
ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ๕๗



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๙ การนำทุ่นลอยไปปล่อยเพื่อทดสอบความถูกต้องของการพยากรณ์กระแสน้ำ  
เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา 


นอกเหนือจากการที่กองอุตุนิยมวิทยาจะให้การสนับสนุนโดยตรงต่อกองทัพเรือแล้ว เมื่อเกิดอุบัติภัยใน

ทะเล ไม่ว่าจะเป็นกรณีเรือประมงสูญหายหรือเรือสินค้าขนาดใหญ่อับปาง หรือภาคเอกชนบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีข้างต้นได้ติดต่อมาเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยตรงซึง่ในเกอืบทกุๆครัง้กองอตุนุยิมวทิยา
จะให้บริการข้อมูลมากที่สุด เท่าที่ขอบเขตความรับผิดชอบและขีดความสามารถของกองอุตุนิยมวิทยา ที่จะทำได้
ตามที่ได้รับการร้องขอ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๓๐ เจ้าของเรือประมงที่อับปางบริเวณพื้นที่สัตหีบขอข้อมูลสภาพอากาศ  
เพื่อประกอบในการขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

 ๕๘



บทที่ ๔ 
ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลกระทบต่อน่านน้ำไทย 

 
ลมฟ้าอากาศมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสำคัญของลมฟ้าอากาศมีประโยชน์และ

โทษควบคู่กันไป   โดยเฉพาะที่สร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย 
ดังเช่น ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน โดยจะกล่าวถึงใน
สว่นทีม่ผีลกระทบอยา่งชดัเจน กลา่วคอื ลกัษณะทัว่ไปของปรากฏการณแ์ละผลกระทบในเรือ่ง พายฤุดรูอ้น ลมมรสมุ 
พายุหมุนเขตร้อน และภาวะโลกร้อน   มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 
๔.๑  พายุฤดูร้อน 

ในชว่งฤดรูอ้นของประเทศไทยตัง้แตก่ลางเดอืนกมุภาพนัธ ์ ไปจนถงึกลางเดอืนพฤษภาคมจะปรากฏพายฝุนฟา้
คะนองเกดิขึน้เปน็แหง่ ๆ มขีนาดไมใ่หญโ่ต และไมม่อีนัตรายรนุแรงมากเหมอืนกบัพายหุมนุ ทีก่อ่ตวัในมหาสมทุร ดงัเชน่ 
พายไุตฝุ้น่ และพายฝุนฟา้คะนองทีเ่กดิขึน้ในฤดรูอ้นนี ้ เรยีกวา่ “พายฤุดรูอ้น” ซึง่ในทกุ ๆ ป ี หนว่ยงานทางอตุนุยิมวทิยา
จะแจง้ใหท้ราบวา่ ขณะนีป้ระเทศไทยไดย้า่งเขา้สูฤ่ดรูอ้นแลว้ ขอใหป้ระชาชนในภาคตา่ง ๆ โดยเฉพาะภาคเหนอื  ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวนัออก และภาคกลาง ระมดัระวงัอนัตรายอนัเนือ่งจากพายฤุดรูอ้น เพราะวา่พายทุีเ่กดิขึน้นี้
สามารถทำใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนซึง่อาศยัอยูใ่นบรเิวณดงักลา่วไดเ้ปน็จำนวนมหาศาล 
 ๔.๑.๑  สาเหตุที่ทำให้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
 การที่สภาพอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
หรือที่เราเรียกว่า ช่วงฤดูร้อน มีเหตุอยู่ ๓ ประการ คือ 

  ๑) บริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure Area) หรือมวลอากาศเย็นในประเทศจีนได้เคลื่อน
ตัวกลับขึ้นไปทางเหนือไปอยู่ทางแถบไซบีเรีย  ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้ง
ลงมาสู่ประเทศไทยได้อ่อนกำลังลงไปด้วย 

  ๒) ลมฝ่ายตะวันออกจากทะเลจีนใต้ เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยแทน  ซึ่งเป็นลมที่พัดมาจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงเขตโซนร้อนแถบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Subtropical High) ซึ่งเป็นมวลอากาศที่มีอุณหภูมิ
ที่อุ่นกว่าและมีความชื้นสูง 

  ๓) เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนตัวจากซีกโลกใต้ขึ้นมายังซีกโลกเหนือ ประมาณวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับเส้นศูนย์สูตรพอดี จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับรังสีหรือคลื่นความ
ร้อนที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๔-๑  แสดงมุมที่รังสีจาก

ดวงอาทิตย์ส่องตั้งฉากกับผิวโลก

ในแต่ละช่วงเวลาของปี 

 ๕๙



๔.๑.๒  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูร้อน 
  ๑) ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณประเทศไทยอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะเริ่มสูงขึ้น   ลมตะวันออก

เฉียงเหนือกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของประเทศไทย    โดยเฉพาะในตอนกลางคืน สภาพอากาศ
โดยทั่วไปบริเวณประเทศไทยค่อนข้างที่จะแปรปรวน เช่น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดพายุฝนฟ้า
คะนองในระยะเวลาสั้น ๆ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
อย่างฉับพลันได้ทัน จนทำให้เกิดการเจ็บไข้กันอยู่เนือง ๆ 
  ๒) ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางของประเทศไทย มักจะถูกปกคลุมด้วยมวลอากาศร้อน หรือหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องจาก
ความร้อน สภาพอากาศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น อุณหภูมิในตอนกลางวันในบาง
พืน้ที ่โดยเฉพาะทางภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือาจพุง่สงูถงึ ๔๐ องศาเซลเซยีส และปรากฏพายฝุนฟา้
คะนองอยา่งรนุแรง หรอืพายลุกูเหบ็ สรา้งความเสยีหายทัง้กบับา้นเรอืน ทรพัยส์นิ หรอืชวีติของประชาชนไดด้ว้ย 
 ๔.๑.๓  สาเหตุการเกิดพายุฤดูร้อน 

  ๑) ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม บริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน ซึ่งได้
เลื่อนขึ้นไปอยู่ทางไซบีเรีย อาจจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว โดยจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน 
และตอนบนของประเทศไทยบางส่วน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ลมฝ่ายเหนือซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นต่ำพัดจากประเทศ
จีนลงสู่ประเทศไทย 

  ๒) ชว่งเวลาเดยีวกนันี ้ ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะมลีกัษณะอากาศทีอ่ณุหภมูแิละ
ความชืน้ของอากาศคอ่นขา้งสงูมาก เมือ่อากาศเยน็และแหง้แลง้จากไซบเีรยี ลงมาปะทะกบัอากาศรอ้นชืน้ทีป่กคลมุบรเิวณ
ตอนบนของประเทศไทย อากาศทีเ่ยน็กวา่จะดนัใหอ้ากาศทีร่อ้นกวา่ลอยตวัสงูขึน้ และเยน็ตวัลงอยา่งรวดเรว็ จงึทำใหเ้กดิ
เมฆชนดิกอ่ตวัในทางตัง้ หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ ควิมโูลนมิบสั (Cumulonimbus) ซึง่จะทำใหเ้กดิลกัษณะอากาศทีแ่ปรปรวน มี
พายฝุนฟา้คะนอง และลมกระโชกเกดิขึน้อยา่งรนุแรงและฉบัพลนั และมกัมลีกูเหบ็ตกลงมาอกีดว้ย  ซึง่เปน็สาเหตใุหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ประชาชนและทรพัยส์นิเสยีหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๒ แสดงความรุนแรงของพายุฤดูร้อน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๖๐



 ๔.๑.๔  ลักษณะอากาศก่อนเกิดพายุฤดูร้อน 
 ลกัษณะอากาศกอ่นทีจ่ะเกดิพายฤุดรูอ้น และเมือ่จะมพีายฤุดรูอ้นเกดิขึน้ จะมลีกัษณะอากาศทีส่งัเกตได ้ดงันี ้
  ๑) ลมเงยีบสงบ นาน ๆ จะมลีกัษณะลมออ่น ๆ พดัมาในทศิทางตา่ง ๆ หรอืทีเ่รยีกวา่ ลมออ่นแปรปรวน 
  ๒) ท้องฟ้ามัว  ทัศนวิสัยไม่ดี เหมือนมีฝุ่นฝ้าละอองปลิวบดบัง มองเห็นแดดเหลืองสลัวตาอากาศ
ร้อนอบอ้าวมากขึ้น  เหงื่อไม่ค่อยจะแห้งรู้สึกเหนียวเหนอะรำคาญตัว และมีเมฆฝนทวีมากขึ้น 
  ๓) ลมเริ่มพัดในทิศใดทิศหนึ่งโดยเฉพาะ และมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว 
  ๔) ท้องฟ้ามีเมฆก่อตัวทางตั้งเต็มท้องฟ้า มืดครึ้ม มีฟ้าคะนองในระยะไกลเคลื่อนตัวเข้ามาโดย
สามารถสังเกตจากลักษณะของสายฟ้าแลบได้ว่า หากสายฟ้าที่แลบออกมาในทางดิ่ง หรือจากบนลงล่างเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงว่าพายุฟ้าคะนองกำลังเคลื่อนเข้ามาหาเรา  แต่ถ้าเห็นสายฟ้าแลบในทางราบ แสดงว่าพายุฟ้าคะนอง
กำลังเคลื่อนตัวห่างออกจากเราไป นอกจากนี้เรายังสามารถรู้ได้อีกว่าพายุฟ้าคะนองอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่ ด้วยการ
ใช้กฎ ๓ วินาที โดยทันทีที่เห็นฟ้าแลบเกิดขึ้น ให้เริ่มจับเวลาทันทีและเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ให้หยุดจับเวลา จาก
นั้นให้ประมาณว่า ทุก ๆ ๓ วินาที คือ ระยะทางเท่ากับ  ๑ กิโลเมตร จับเวลาได้กี่วินาที ก็คำนวณระยะทางไปตาม
นั้น เช่น จับเวลาได้ ๖ วินาที ก็ประมาณว่า ๒ กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๓  ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น และภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน  

ซึ่งได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ทางไซบีเรียมีกำลังแรงขึ้น โดยจะแผ่ลงมาปกคลุม  บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน และตอนบนของประเทศไทยบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๔  แสดงขั้นตอนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
 ๖๑



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๕   แสดงลักษณะการเกิดของฟ้าหลัว (Dry Haze) เกิดจากอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปลา่  

เชน่ ฝุน่ควนัจากไฟปา่ ฝุน่ละอองจากยวดยานพาหนะในเมอืงใหญ ่หรอืไอเกลอืจากทะเลจำนวนมาก ลอ่งลอยอยูท่ัว่ไป  

ทำใหม้องเหน็อากาศเปน็ฝา้ขาว ทำใหท้ศันวสิยัลดลง 
  
 ๔.๑.๕  ลักษณะอากาศในขณะเกิดพาย ุ

  ๑) มีลมกระโชกแรงในระยะแรก ก่อนที่ฝนจะตกหรือในช่วงแรกที่ฝนตก ความเร็วลมอาจมีกำลัง
แรงถึงมากกว่า ๓๐ นอตขึ้นไป บางครั้งอาจมีความเร็วลมถึง ๕๐ นอต แต่ส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เกิดพายุลมแรงจะ
เกิดขึ้นในระยะ ๑๐- ๒๐ นาที  

  ๒) มีฝนตกหนักชั่วระยะเวลาหนึ่ง บางครั้งมีลูกเห็บตกลงมาด้วย และมีฟ้าคะนองหรืออาจมีฟ้าผ่า
ได้ทั้งในขณะก่อนฝนตกและในขณะฝนตก 

  ๓) ระยะเวลาที่เกิดพายุนับตั้งแต่เริ่มมีลมแรง มีฝนตกหนักจนกระทั่งฝนหาย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง แต่อาจเกิดนานมากกว่านี้ หากมีเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใหม่ 

  ๔) เมื่อพายุฝนฟ้าคะนองได้ผ่านไปแล้ว อากาศจะเย็นลงเนื่องจากฝนตก ท้องฟ้ากระจ่างขึ้น 
ลักษณะอากาศจะกลับคืนสู่สภาพปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔-๖  แสดงเมฆที่ก่อตัว

ในทางตั้ง ซึ่งเป็นตัวการทำให้

เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ 

และฟ้าร้อง 

 ๖๒



 ๔.๑.๖  สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะเกิดพายุฤดูร้อน 
  ๑) ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หากอยู่ในตัวอาคารที่แข็งแรง หรือในยานพาหนะที่ปลอดภัยจาก

น้ำท่วม ควรอยู่แต่ภายในอาคาร หรือยานพาหนะนั้น จนกว่าพายุฝนฟ้าคะนองจะยุติลง 
  ๒) ในกรณีที่อยู่ในป่าหรือบริเวณที่โล่ง ควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้า แต่ไม่ควรนอนราบกับพื้น 

เนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ควรอยู่ในที่ต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ ไม่ควรอยู่ในที่
โดดเดี่ยว หรืออยู่สูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อม เพราะจะกลายเป็นเป้าล่อฟ้า  

  ๓) ออกใหห้า่งจากวตัถทุีเ่ปน็สือ่ไฟฟา้ทกุชนดิ เชน่ ลวด โลหะ ทอ่นำ้ แนวรัว้บา้น รถแทรกเตอร ์
จกัรยานยนต ์เครือ่งมอือปุกรณท์าํสวนทกุชนดิ รางรถไฟ ตน้ไมส้งู และตน้ไมโ้ดดเดีย่วในทีแ่จง้  

  ๔) ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์และวิทยุ รวมทั้งควรงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราว นอกจาก
กรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

  ๕) ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะ เช่น ทองเหลือง หรือทองแดง ในที่แจ้ง หรือถือวัตถุโลหะ เช่น 
ร่ม หรือ ไม้กอล์ฟ ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ ควรดูแลสิ่งของต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง และ
ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหักโค่นได้ เช่น หลังคาบ้าน ต้นไม้ ป้ายโฆษณา และเสาไฟฟ้า เป็นต้น  

แม้ว่าพายุฤดูร้อนจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณแคบ ๆ มีเนื้อที่ส่วนใหญ่ไม่เกิน ๒๐-๓๐ ตารางกิโลเมตร 
และเกิดชั่วระยะเวลาสั้น ๆ แต่ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มความรุนแรงของสภาวะอากาศที่เพิ่มขึ้น อาจ
ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้ โดยในแต่ละปีความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ส่วนหนึ่งมาจากขาดการป้องกันภัยที่ดี  อันตรายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพายุลมแรงทำให้บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงหักพัง 
หลังคาเปิด สังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคาปลิว ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือน หรือป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้าหักโค่น  เป็น
อันตรายต่อการสัญจรไปมาและอาจทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายได้  

ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนทำให้มีลูกเห็บตกลงมาทำอันตรายต่อประชาชน และสร้างความเสียหายให้แก่
ทรัพย์สิน สำหรับประเทศไทยการตรวจจับพายุฤดูร้อน จำเป็นต้องใช้รถตรวจอากาศอัตโนมัติหลายคัน เพื่อเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าติดตามลักษณะอากาศที่คาดว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึ่งเครือข่ายของรถตรวจอากาศนั้น จะอยู่ที่ประมาณรัศมี ๑๕๐-๒๕๐ กิโลเมตรต่อคัน แต่ด้วยข้อจำกัดด้าน
จำนวนของรถตรวจอากาศอัตโนมัติที่ยังไม่เพียงพอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายรายวันต่อคันค่อนข้างสูง หน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาจึงทำได้เพียงแค่แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนให้ระมัดระวัง หากเกิด
ปรากฏการณ์ตามที่กล่าวมาให้หลีกเลี่ยงหรือหลบไปในที่ปลอดภัย 
๔.๒  ลมมรสุม (Monsoon) 

คำว่า “Monsoon” นั้นมาจากคำเดิมว่า “Mausim” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ลมประจำฤดู หรือลมตาม
ฤดูกาล ลมมรสุมเป็นระบบลมขนาดใหญ่ที่พัดครอบคลุมภูมิภาคที่กว้างใหญ่ และมีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของ
พื้นที่ดังกล่าว การหมุนเวียนในระบบนี้ ขึ้นอยู่กับการเย็นตัวลงของพื้นแผ่นดินอย่างรวดเร็วในช่วงที่เป็นฤดูหนาว 
และการร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อน ผลจากกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ
เป็นบริเวณกว้าง จากฤดูร้อนสู่ฤดูหนาว และเป็นสาเหตุทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสลมกลับทิศทางกันใน
แต่ละฤดูกาลของภาคพื้นทวีปอันกว้างใหญ่  

โดยทั่วไปแล้ว ลมมรสุมมักปรากฏเด่นชัดในบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ และมีลักษณะเป็นพื้นทวีปอยู่ติดกับพื้น
มหาสมุทร ดังนั้น ลมมรสุมมักจะปรากฏตามเขตต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย เช่น แถบเอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เอเชียตะวันออก บริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ และด้านตะวันตกสุดของเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ 
นอกจากนั้นยังปรากฏในแถบชายฝั่งทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย คาบสมุทรอาหรับ และชายฝั่งกินีของทวีป
แอฟริกา เป็นต้น อิทธิพลของลมมรสุมจะลดลงหรืออ่อนกำลังลงอย่างชัดเจนในเขตภาคพื้นทวีปทางตอนใน ซึ่งเป็น

 ๖๓



บริเวณที่อยู่ห่างจากเขตศูนย์สูตรออกไป โดยในช่วงฤดูร้อนการหมุนเวียนของลมมรสุมในบรรยากาศระดับต่ำเหนือ
เขตภาคพื้นทวีป จะเป็นแบบหมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางหรือไซโคลนนิก (Cyclonic) และในช่วงฤดูหนาวจะเป็น
แบบหมุนเวียนออกจากศูนย์กลางหรือแอนตี้ไซโคลนนิค (Anticyclonic) 

               
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 ๔.๒.๑  การก่อตัวของลมมรสุม  

 การก่อตัวของลมมรสุมบนพื้นแผ่นดินนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามฤดูกาลมากกว่าบริเวณ
น่านน้ำหรือมหาสมุทร โดยเฉพาะบริเวณละติจูดที่ ๑๕-๓๐ องศาเหนือและใต้ เนื่องจากบริเวณนี้ ได้รับรังสี
จากดวงอาทิตย์ในช่วงที่เป็นฤดูร้อนอย่างเต็มที่ ดังนั้นอุณหภูมิในเขตนี้จะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้น
ทวีปที่เป็นทะเลทราย ขณะที่พื้นดินถูกทำให้ร้อนขึ้น อากาศที่อยู่ติดกับบริเวณนี้จะมีความหนาแน่นลดลง 
ทำให้ความกดอากาศบริเวณนี้ลดลงด้วย ตรงกันข้ามกับบริเวณน่านน้ำเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
ผิวน้ำจะดูดซับความร้อนและกระจายลึกลงไป นอกจากนี้กระแสน้ำในมหาสมุทรยังช่วยกระจายความร้อน 
จากบริเวณนี้ ไปยังละติจูดอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเพิ่มความร้อนอย่างรุนแรงเหนือผิวน้ำ ดังนั้น ในช่วงฤดู
ร้อนอากาศที่อยู่ติดกับบริเวณน่านน้ำจะเย็นกว่า และมีความหนาแน่นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณที่
เป็นแผ่นดิน ทำให้บริเวณภาคพื้นทวีปตอนในจะกลายเป็นศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ (Low 
Pressure Center) และเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศนี้ ทำให้เกิดลมพัดจากบริเวณน่านน้ำ
เข้าสู่บริเวณที่เป็นพื้นดิน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔-๘  แสดงการก่อตัวของลมมรสุมใน

ช่วงฤดูร้อน 

ภาพที่ ๔-๗  พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 

 ๖๔



 ในชว่งฤดหูนาว บรเิวณภาคพืน้ทวปีทีก่วา้งใหญต่อนในเยน็ตวัลงอยา่งรวดเรว็ อากาศทีป่กคลมุบรเิวณดงักลา่ว
ยอ่มเยน็ลงตามไปดว้ย ความหนาแนน่และความกดอากาศผวิพืน้บรเิวณนีจ้งึเพิม่ขึน้ ขณะทีบ่รเิวณนา่นนำ้จะเยน็ตวัลงอยา่ง
ชา้ ๆ ทำใหม้อีณุหภมูสิงูกวา่บรเิวณภาคพืน้ทวปีทางตอนใน ดงันัน้ ในฤดหูนาวมวลอากาศจงึไหลจากบรเิวณความกดอากาศ
สงู ทีป่กคลมุเหนอืแผน่ดนิไปยงับรเิวณทีเ่ปน็หยอ่มความกดอากาศตำ่ ทีป่กคลมุเหนอืนา่นนำ้ จงึทำใหเ้กดิลมพดัจากแผน่ดนิ
ไปสูน่า่นนำ้ คลา้ยกบัลมสนิคา้ทีพ่ดัปกคลมุเหนอืยา่นมหาสมทุร แตโ่ดยทัว่ไปแลว้ลมมรสมุจะมคีา่ความเรว็ลมนอ้ยกวา่  

 หากพิจารณาทิศทางของลมที่พัดประจำในบริเวณที่เป็นภาคพื้นทวีปและบริเวณมหาสมุทรที่อยู่ติดต่อกัน
ในเขตร้อนนั้น สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น ๒ ฤดูกาลใหญ่ คือ มรสุมฤดูร้อน (Summer or Wet Season) และ 
มรสุมฤดูหนาว (Winter or Dry Season) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๙  แสดงการก่อตัวของลมมรสุม

 

ในช่วงฤดูหนาว

 
  
 ๔.๒.๒  ลักษณะทั่วไปของลมมรสุม (General Characteristics of Monsoons) 
 ในทางอตุนุยิมวทิยาลมมรสมุ ใชอ้ธบิายเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองการเกดิฤดฝูนในเขตรอ้น มีหลักเกณฑ์
พิจารณา ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ทิศทางของลมที่พัดประจำเปลี่ยนทิศไปอย่างน้อย ๑๒๐ องศา ในระหว่างเดือนมกราคมและ
เดือนกรกฎาคม 
  ๒. คา่เฉลีย่ของความถีข่องทศิทางของลมทีพ่ดัประจำในเดอืนมกราคมและกรกฎาคมมากกวา่ รอ้ยละ ๔๐ 
  ๓. คา่ความเรว็ลมเฉลีย่อยา่งนอ้ยในเดอืนใดเดอืนหนึง่ ระหวา่งเดอืนมกราคมและเดอืนกรกฎาคม 
ตอ้งมคีวามเรว็มากกวา่ ๖ นอต 
  ๔. ระบบมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยเพยีงเลก็นอ้ย หรอือาจมไีซโคลน หรอืแอนตี้ไซโคลนเกดิ
ขึน้สลบักนั 
 ๔.๒.๓  บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตร้อน มีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม (Monsoon Climate) โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ที่อยู่ทางซีกตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม พบทางตอนใต้ของทวีปเอเชีย แอฟริกาตอนเหนือของ
ทวีปออสเตรเลีย และตอนกลางของอเมริกากลาง ในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะของลมมรสุมแตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากมีความแตกต่างกันในทางภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อทิศทางและการเคลื่อนที่ของลม
มรสุม ในทวีปเอเชียลมมรสุมจะเห็นได้อย่างชัดเจน และรุนแรงกว่าบริเวณอื่น รวมทั้งพัดปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง 
ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ 
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 ๑. ทวีปเอเชียเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ และไหล่ทวีปติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก 
 ๒. เทือกเขาหิมาลัยซึ่งทอดตัวในแนวทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก  นับว่าเป็นตัวการสำคัญที่กั้นมวลอากาศ
ระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ออกจากกัน 
 ๔.๒.๔  มรสุมในทวีปเอเชีย (The Asian Monsoon) 

  ๑)  ลักษณะทางภูมิศาสตร์   
  พื้นที่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชียมีลักษณะเป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก แนวเทือก
เขาที่สำคัญ ประกอบด้วย แนวเทือกเขาหิมาลัย แนวเทือกเขา MAKRAN ในประเทศปากีสถานและอิหร่าน แนว
เทือกเขา KOPET, ELBURZ และ ZAGROS ในประเทศอิหร่าน แนวเทือกเขา GHAT ในประเทศอินเดีย และ 
ARAKAN YOMA ในประเทศพม่า แนวเทือกเขาทั้งหมดมีผลต่อระบบการหมุนเวียนของลมมรสุม สำหรับบริเวณ
พื้นน้ำที่สำคัญของทวีปเอเชีย ได้แก่ มหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวเบงกอล และทะเลอาระเบีย 

  ๒)  การแบ่งเขตมรสุมในทวีปเอเชีย 
  บริเวณทางตอนใต้ของทวีปเอเชียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หากพิจารณาจากตำแหน่งของที่ราบสูงทิเบต (Tibetan Plateau) แบ่งออกได้เป็น ๓ 
ส่วนด้วยกัน คือ   
   ๒.๑) ด้านตะวันตกของที่ราบสูงทิเบต มีลักษณะเป็นทะเลทราย อากาศจะจมตัวลง 
(Subsidence) ซึ่งเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ค่าเฉลี่ยรายปีของจำนวนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าในบริเวณนี้ประมาณ  ๒-๔ ส่วน 
ทำให้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง 
   ๒.๒) ด้านตะวันออกของที่ราบสูงทิเบต มีลักษณะภูมิอากาศชื้นและอากาศยกตัวตลอดทั้งปี 
จำนวนเมฆปกคลุมโดยเฉลี่ยรายปีประมาณ ๕-๖ ส่วน 
   ๒.๓) ด้านใต้ของที่ราบสูงทิเบต มีลักษณะอากาศจะร้อนในฤดูร้อนและหนาวในฤดูหนาว ใน
ฤดูร้อนจะมีเมฆปกคลุมท้องฟ้าเป็นจำนวนมาก (Cloudy) แต่ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างแจ่มใส (Clear) จำนวนเมฆ
ปกคลุมท้องฟ้าเฉลี่ยรายปีในบริเวณนี้ประมาณ ๔ ส่วน 
  ๓)  อิทธิพลของเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงทิเบต (The Role of Himalayan-Tibetan Massif) 
  เทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงทิเบตมีบทบาทอย่างมากที่ก่อให้เกิดลมมรสุมในทวีปเอเชีย ในฤดูร้อน
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะทำให้บริเวณนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และทำให้อากาศที่ปกคลุมในบริเวณเทือกเขา
หิมาลัย และที่ราบสูงทิเบตร้อนขึ้น อากาศยกตัวสูงขึ้นก่อให้เกิดเป็นระบบความกดอากาศต่ำบริเวณผิวพื้น ในขณะ
เดียวกัน ณ ระดับบนจะเป็นระบบความกดอากาศสูง ตามระบบการหมุนเวียนของลมมรสุม ลมที่พัดออกจาก
ศูนย์กลางนี้เรียกว่า  Subtropical Ridge ซึ่งพัดปกคลุมตอนใต้ของที่ราบสูงทิเบต หากระบบความกดอากาศสูงใน
ระดับบนมีกำลังแรงขึ้น ความเร็วของลมฝ่ายตะวันออกในระดับบนจะเพิ่มขึ้น เกิดเป็นกระแสลมกรดพัดผ่านบริเวณ
ประเทศอินเดียระดับบน เรียกว่า  Tropical Easterly Jet (TEJ) 

  ในฤดูหนาวบริเวณเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงทิเบตจะเย็นลง ในขณะที่บรรยากาศระดับบนอุ่น
กว่า ทำให้บริเวณผิวพื้นเป็นระบบความกดอากาศสูง และในระดับบนเป็นระบบความกดอากาศต่ำ ดังนั้นลมจะพัด
ออกจากบริเวณความกดอากาศสูงในระดับต่ำลงมาปกคลุมทวีปเอเชีย จากการศึกษาพบว่าหากปีใดที่ราบสูงนี้ไม่มี
หิมะตกในฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ แสดงว่าปีนั้นอากาศจะแห้งมาก แต่หากมีหิมะตกมากในฤดูหนาว
จะบ่งบอกว่าการเริ่มต้นของมรสุมฤดูร้อนจะเกิดขึ้นช้าและปริมาณฝนที่ตกจะมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนั้น
ที่ราบสูงนี้เป็นสิ่งขวางกั้นมวลอากาศฝ่ายทวีปแถบขั้วโลก (Continental Polar Air Mass : CP) ทำให้บริเวณความ
กดอากาศสูงแถบไซบีเรีย (Siberean High)  แทนที่จะเคลื่อนตัวลงมาทางใต้กลับเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวไปทาง
ทิศตะวันออก แล้ววกกลับมาสู่บริเวณตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  มวลอากาศเย็นนี้ก่อให้เกิดมรสุมฤดูหนาว  ซึ่งจะมีความรุนแรงกว่าด้านเอเชียตะวันตก 
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  ๔) ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (มีนาคม-มิถุนายน) 
  ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากมรสุมฤดูหนาวไปสู่มรสุมฤดูร้อน จะเริ่มต้นเมื่อร่องความร้อน (Heat Trough) 
เกิดขึ้นใกล้กับปากีสถาน ทำให้ลมพัดพาความชื้นเข้ามาเกิดฝนตกหนักบริเวณนี้ลงไปถึงชายฝั่งด้านตะวันตกของ
อินเดียตอนใต้ ร่องมรสุมที่เกิดขึ้นในน่านน้ำของอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ พายุหมุน
เขตร้อนอาจจะเกิดขึ้นใกล้ ๆ กับแนวร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ในพื้นน้ำที่อุ่น จะทำให้บริเวณ
นี้ มีลมพัดตัดกันกำลังอ่อน  พายุไซโคลนมักจะเกิดขึ้นในอ่าวเบงกอล หรือในทะเลอาหรับในระยะนี้ และเคลื่อนตัว
ไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในขณะเดียวกันอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็วยังคงส่งผล
กระทบทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  บางครั้งการเคลื่อนตัวลงมาของแนวปะทะอากาศในเขตละติจูดกลาง จะทำให้เกิดฝนตกเป็น
จำนวนมากทางด้านตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมักเกิดขึ้นในช่วงนี้ของทุกปี แนวปะทะอากาศแถบ
ขั้วโลกในสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ เรียกว่า Mei Yu และญี่ปุ่นเรียกว่า Baiu จะเคลื่อนลงมาบริเวณชายฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการปั่นป่วนของอากาศในแถบนี้
และมีฝนตกหนักตามแนวชายฝั่ง 
  ฝนที่เกิดจากลมมรสุมเริ่มเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและแถบอินโดจีนในลำดับแรก ต่อ
จากนั้นก็เคลื่อนไปทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตก จนกระทั่งถึงด้านตะวันตกของประเทศอินเดียและปากีสถานใน
เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ Monsoon Depression ก่อตัวขึ้น เป็นระยะเวลาสิ้นสุดของช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม ซึ่งจะ
อยู่ประมาณเดือนมิถุนายน 

  ๕) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กรกฎาคม – สิงหาคม)  
  ในช่วงกลางมรสุมฤดูร้อน ลมฝ่ายตะวันตกมีกำลังแรง กับมีร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความ
กดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่ในแอฟริกาและอาหรับ (Arabia) รวมทั้งบริเวณเชิงเขาของแนวเทือก
เขาหิมาลัย เป็นแนวไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ใกล้กับเกาะกวม ในช่วงนี้ร่องมรสุม (Monsoon Trough) สามารถเคลื่อนที่สูงขึ้นไปในละติจูดสูงได้ไกลที่สุด 
(Height of The Southwest Monsoon) และมักปรากฏพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นในระยะนี้ของทุกปี โดยเฉพาะเมื่อร่อง
ความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลฟิลิปปินส์ และทะเลจีนใต้ 

ภาพที่ ๔-๑๐   

ลักษณะการเกิดมรสุมฤดูร้อน 
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  สภาพอากาศโดยทั่วไปที่เด่นชัดจะคงอยู่ตลอดช่วงมรสุมฤดูร้อน แต่บางครั้งอาจเกิด Monsoon 
Break ขึ้น ซึ่งจะเป็นผลทำให้ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุที่ก่อให้เกิด Monsoon Break อาจเกิด
เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำที่ผิวพื้นเคลื่อนที่สูงขึ้นไปจากเขตร้อนประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร  และแอนตี้ไซโคลน
ในระดับบนที่ปกคลุมอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย เคลื่อนตัวออกหรืออ่อนกำลังลงเป็นครั้งคราวทำให้ TEJ อ่อนกำลัง
ลง เป็นผลให้บริเวณที่มีฝนตกหนักเคลื่อนที่ออกไปจากตำแหน่งเดิมจากละติจูดที่ ๒๐ องศาเหนือ ไปยังบริเวณ
ละติจูด ๒๕ องศาเหนือ  

  ๖) ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม (กันยายน-พฤศจิกายน) 
  มรสุมฤดูร้อน เริ่มที่จะลดอิทธิพลที่มีต่อทวีปเอเชีย เมื่อ Monsoon Trough ที่ปกคลุมอยู่บริเวณ
ประเทศอินเดียและปากีสถานอ่อนกำลังลงในเดือนกันยายน ร่องความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวลงมาทางใต้
ปกคลุมอยู่ในอ่าวเบงกอล ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมบริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ความเร็วลมของลมมรสุมฤดูร้อนอ่อนกำลังลงทุกระดับ และในระดับบนเหนือบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเริ่มเปลี่ยน
เป็นลมฝ่ายตะวันตกมากขึ้น ซึ่งบางครั้งทำให้คลื่นในกระแสลมฝ่ายตะวันตก (Westerly Wave) ในเขตละติจูดกลาง
เคลื่อนตัวต่ำลงมา และทำให้ Monsoon Depression ทวีความรุนแรงขึ้น 

  อากาศเย็นแถบไซบีเรีย ถูกกักโดยเทือกเขาหิมาลัย ช่วยทำให้แอนตี้ไซโคลนมีกำลังแรงขึ้น โดย
เฉพาะในระดับต่ำ ประมาณกลางเดือนตุลาคมอากาศเย็นจะแผ่ (Surge) ลงมาอย่างรวดเร็วตามกระแสลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมถึงตอนเหนือของอินโดจีน และตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้
อุณหภูมิทางตอนใต้ของแนวเทือกเขาหิมาลัยเริ่มลดลง 
  ในเดือนพฤศจิกายน มวลอากาศเย็นแถบขั้วโลกจะเคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็ว (Polar 
Outbreak) เข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งการเคลื่อนตัวลงมาของอากาศเย็นทำให้อากาศที่ปกคลุมด้านตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทรงตัวดี ในระดับบนลมฝ่ายตะวันตกจะพัดเข้ามาแทนที่ลมฝ่ายตะวันออก และจะเกิด
แนวลมสอบเข้าหากันของลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกบริเวณด้านตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทำให้เกิดกระแสลมพัดแรงในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูงก่อตัวปกคลุมอยู่ได้นาน และมีฝนตก
ได้หลายวัน ลมชั้นบนเหนือบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับอ่อนกำลังลง ร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาทางใต้
ปกคลุมบริเวณพื้นน้ำที่อุ่นกว่า บางครั้งทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางตอนใต้ และตอน
กลางของประเทศอินเดีย รวมทั้งประเทศบังคลาเทศ การยกตัวในทางตั้งของเมฆในบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลดลง แต่พื้นที่การตกของฝนยังคงเป็นบริเวณกว้างและคงอยู่นาน อย่างไรก็ตามเกือบทุกที่จะมีปริมาณฝนน้อยลง 
ยกเว้นแถบอินโดจีน และตามชายฝั่งของอ่าวเบงกอล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝนเฉลี่ยรายปีสูงสุดในช่วงนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
มีพายุไซโคลนพัดเข้ามา 
   ๗) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Winter Monsoon)  
  ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนลมมรสุมฤดูหนาว จะมิอิทธิพลให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเป็นลมตะวัน
ออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านลงมาถึงบริเวณละติจูดที่ ๕ องศาใต้ ซึ่งบริเวณทะเลจีนใต้จะมีลักษณะของชั้นอุณหภูมิกลับ 
(Inversion) ในระดับต่ำ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงแถบไซบีเรีย (Siberian High) และบริเวณความกด
อากาศสูงเตอกีสถาน (Turkestan High) ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของทะเลแคสเปียน (Caspain) เริ่มก่อตัวขึ้น แล้ว
ทำให้อากาศเย็นแผ่ (Surge) ลงมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย พายุหมุนเขตร้อนในทะเล
อาหรับและอ่าวเบงกอลจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากเกิดลมพัดตัดกันในแนวระดับอย่างรุนแรง และอากาศเย็นที่ไหล
ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว แต่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นได้บ้าง 
เนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมามีกำลังอ่อน บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของแถบอินโดจีนและ
ทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเกิดลักษณะอากาศที่เรียกว่า “คราชิน” (Crachin) คือ สภาพอากาศที่มีหมอก 

 ๖๘



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปนกับฝนละอองหรือฝนกำลังอ่อน มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีต่ำที่สุดจนกระทั่งถึงปลายเดือนมกราคม 
ซึ่งทำให้อากาศเย็นชื้น และคราชินยังคงเกิดขึ้นได้จนย่างเข้าสู่ฤดูฝน  ก่อให้เกิดลักษณะอากาศเลวร้ายตามบริเวณ
ชายฝั่งโดยเฉพาะในบริเวณละติจูด ๑๗-๑๘ องศาเหนือ ถึงแม้จะมีฝนตก แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ทัศนวิสัยต่ำ
มากในขณะที่เกิดคราชิน 
 ๔.๒.๕  อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศไทย 

  ๑) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
  ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตจ้ะพดัปกคลมุประเทศไทย ระหวา่งกลางเดอืนพฤษภาคมถงึกลางเดอืนตลุาคม 

โดยมแีหลง่กำเนดิจากบรเิวณความกดอากาศสงูในซกีโลกใต ้บรเิวณมหาสมทุรอนิเดยี เมือ่พดัขา้มเสน้ศนูยส์ตูร ลมมรสมุนีจ้ะ
นำเอามวลอากาศชืน้จากมหาสมทุรอนิเดยี มาสูป่ระเทศไทย ทำใหม้เีมฆมากและฝนตกชกุทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาม
บรเิวณชายฝัง่ทะเล และเทอืกเขาดา้นรบัลมจะมฝีนมากกวา่บรเิวณอืน่ 

  ๒) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
  หลงัจากหมดอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตแ้ลว้ ประมาณกลางเดอืนตลุาคมจะมลีมมรสมุตะวนัออก

เฉยีงเหนอื พดัปกคลมุประเทศไทยจนถงึกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์ มรสมุนีม้แีหลง่กำเนดิจากบรเิวณความกดอากาศสงูในซกีโลก
เหนอืแถบประเทศมองโกเลยีและจนี ทีพ่ดัเอามวลอากาศเยน็และแหง้จากแหลง่กำเนดิเขา้มาปกคลมุประเทศไทย ทำใหท้อ้งฟา้
โปรง่ อากาศหนาวเยน็และแหง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สว่นภาคใตจ้ะมฝีนชกุโดยเฉพาะภาค
ใตฝ้ัง่ตะวนัออก หรอือา่วไทยฝัง่ตะวนัตกทางตอนลา่ง เนือ่งจากลมมรสมุนี ้นำความชุม่ชืน้จากอา่วไทยเขา้มาปกคลมุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๒  ลักษณะการเกิดลมมรสุมบริเวณประเทศไทย 

ภาพที่ ๔-๑๑   

ลักษณะการเกิดมรสุมฤดูหนาว 

๖๙



 ๔.๒.๖ ร่องมรสุม (Monsoon Trough) 
 รอ่งมรสมุหรอืรอ่งความกดอากาศตำ่ หรอืในประเทศไทยนยิมเรยีกวา่ รอ่งฝน มลีกัษณะเปน็แนวพาดขวางในแนว
ทศิตะวนัออกถงึตะวนัตก โดยจะอยูใ่นเขตรอ้นใกล ้ๆ กบัเสน้ศนูยส์ตูร ในรอ่งความกดอากาศตำ่หรอืรอ่งมรสมุ จะเปน็บรเิวณ
ทีม่คีวามกดอากาศตำ่ มกีระแสอากาศไหลขึน้-ลง สลบักนั มเีมฆมากและฝนตกอยา่งหนาแนน่ เมือ่รอ่งนีป้ระจำอยูท่ีใ่ด หรอื
ผา่นทีใ่ด มผีลทำใหบ้รเิวณนัน้ มฝีนตกอยา่งหนาแนน่ได ้
 ร่องมรสุมสำหรับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เกิดจากการปะทะกันของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อลมมรสุมสองฝ่ายนี้ปะทะกันแล้ว จะทำให้กระแสอากาศพุ่งขึ้นเบื้องบน จึง
ทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ร่องมรสุมจะมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร โดยทอดยาวจากทิศตะวันตกไปตะวัน
ออก และอาจมีความกว้างทางแนวเหนือและใต้มากกว่าร้อยกิโลเมตร ร่องมรสุมยิ่งแคบก็ยิ่งมีความรุนแรงมาก โดย
จะมฝีนหรอืฝนฟา้คะนองเปน็เวลาตดิตอ่กนั ถา้หากรอ่งมรสมุนีพ้าดประจำทีอ่ยูห่ลาย ๆ วนัแลว้ จะมฝีนตกหนักมาก 
จนเกิดภาวะน้ำท่วมได ้  
 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นลงช้า ๆ ไปทางเหนือหรือทางใต้ตามแนวโคจร (Declination) ของดวงอาทิตย์ โดย
จะล้าหลังหรือช้ากว่าแนวโคจรของดวงอาทิตย์อยู่ประมาณ ๑ เดือน หรือกว่าเล็กน้อย เช่น แนวโคจรของดวง
อาทิตย์จะเลื่อนจากใต้ไปเหนือ ผ่านภาคกลางของประเทศไทยในตอนปลายเดือนเมษายนแล้ว แต่ร่องมรสุมจะ
เลื่อนจากภาคใต้ไปภาคเหนือผ่านภาคกลางในปลายเดือนพฤษภาคม และอีกครั้งหนึ่งแนวโคจรของดวงอาทิตย์ จะ
เลื่อนจากเหนือลงไปใต้ผ่านภาคกลางในตอนกลางเดือนสิงหาคม แต่ร่องมรสุมจะเลื่อนจากเหนือลงไปใต้ผ่านภาค
กลางในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนกันยายน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๓  ลักษณะภูมิอากาศและการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

๔.๓  พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones) 
 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones) หมายถึง ลมแรงที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง  เป็นภัยธรรมชาติ

รุนแรงที่มนุษย์ประสบอยู่ทุกวันนี้ ส่งผลกระทบให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เมื่อพายุหมุนเขตร้อนมี
กำลังลมสูงสุด จะมีชื่อเรียกแตกต่างออกไปตามถิ่นที่อยู่ เช่น บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและใต้ เรียกว่า 

 ๗๐



“ไตฝุ้น่” บรเิวณมหาสมทุรแอตแลนตกิและแปซฟิกิตอนเหนอื เรยีกวา่ “เฮอรเิคน” บรเิวณมหาสมทุรอนิเดยี เรยีกวา่ 
”ไซโคลน” และมีบางประเทศใช้ชื่อพิเศษ เช่น บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ เรียกว่า “บาเกียว” และประเทศ
ออสเตรเลียฝั่งตะวันตกเรียกพายุหมุนเขตร้อนว่า “วิลลี่-วิลลี่” 
 ๔.๓.๑  ลักษณะทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน 

 ลักษณะทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน เป็นลมแรงที่พัดเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของความกดอากาศต่ำ 
เรยีกวา่ “ตาพาย”ุ ลมทีพ่ดัเวยีนจะมลีกัษณะทวนเขม็นาฬกิาในซกีโลกเหนอืและตามเขม็นาฬกิาในซกีโลกใต ้ บรเิวณ
ตาพายุมีลักษณะกลมหรือกลมรี มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐-๒๐๐ กิโลเมตร และเป็นบริเวณที่มีลมสงบเงียบ
ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกสามารถมองเห็นท้องฟ้าสีครามได้ แต่บริเวณรอบ ๆ ตาพายุจะเป็นบริเวณที่ลมพัดแรง
สูงสุด มีเมฆมาก มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ขนาดของพายุหมุนตามข้อตกลงขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้กำหนดชื่อพายุหมุน โดยใช้ความเร็วลม
สูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางของพายุ ดังนี ้

  ๑) พายุดีเปรสชั่น (Depression) หมายถึง พายุที่มีกำลังอ่อนซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดใกล้
จุดศูนย์กลางของพายุไม่เกิน ๓๔ นอต หรือ ๖๑ กิโลเมตร 
  ๒) พายโุซนรอ้น (Tropical Storm) หมายถงึ พายทุีม่กีำลงัปานกลางซึง่มคีวามเรว็ลมสงูสดุใกล้
จดุศูนย์กลางของพายุระหว่าง ๓๔-๖๓ นอต หรือ ๖๒-๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

  ๓) พายไุตฝุ้น่ (Typhoon) หมายถงึ พายทุีม่กีำลงัความรนุแรงสงูสดุซึง่มคีวามเรว็ลมสงูสดุใกล้
จดุศูนย์กลางของพายุมากกว่า ๖๔ นอต หรือ ๑๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป หากพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงมาก
และมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางพายุมากกว่า ๑๓๐ นอต เรียกพายุนี้ว่า “Super Typhoon”  
 ๔.๒.๒  การก่อตัวของพายุหมุนโซนร้อน 
 พายุหมุนโซนร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยส่วนมากมักจะก่อตัวบริ เวณเกาะมาแชลล์   
หมูเ่กาะฟลิปิปนิสแ์ละทะเลจนีใต ้ ซึง่จะเหน็วา่บรเิวณทีจ่ะเอือ้อำนวยใหพ้ายกุอ่ตวันัน้เปน็บรเิวณนา่นนำ้ทัง้สิน้ ดงันัน้  
สาเหตุของการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นบริเวณน่านน้ำใกล้ศูนย?สูตร  โดยมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

  ๑) อุณหภูมิของผิวหน้าน้ำทะเลสูงประมาณ ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส 
  ๒) ลมสงบเงียบเป็นเวลานาน 

ภาพที่ ๔-๑๔  ลักษณะทั่วไปของพายุหมุนเขตร้อน
 

 ๗๑



  ๓) ทิศทางของลมถูกบังคับให้เหวี่ยงเฉไปโดยการหมุนของโลก 
  ๔) เกิดจากกระแสคลื่นตะวันออก (Eastery Waves) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๕ แสดงแหล่งกำเนิดและทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อน 

เมื่อปรากฏกระแสคลื่นตะวันออกเกิดขึ้น และทวีกำลังแรงขึ้น จะก่อให้เกิดศูนย์กลางความกดอากาศตำ่ ซึง่
เปน็สาเหตขุองการเกดิพายหุมนุเขตรอ้น  หากการหมนุเวยีนของลมแรงขึน้ และมคีวามชืน้สงูมากพอ ในบริเวณที่เกิด
ลักษณะร่องความกดอากาศต่ำหรือแนวปะทะแห่งโซนร้อน (Intertropical Convergence Zone or Front) ซึ่งเมื่อ
มรสุมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ร่องความกดอากาศต่ำ หรือแนวปะทะหัก และขาดออกจากกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการ
หมุนเวียนของกระแสลมพัดทวนเข็มนาฬิกา และก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ไต้ฝุ่นในที่สุด 
 ๔.๒.๓  ขั้นตอนการก่อตัวจนถึงสลายตัวของพายุ มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑) ขั้นก่อตัว (Formative Stage) พายุหมุนโซนร้อนจะก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเล
มากกว่า ๒๖ องศาเซลเซียส ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลใกล้ศูนย์กลางจะลดลงใกล้เคียง ๑,๐๐๐ มิลลิบาร์  ลม
รอบศูนย์กลางกำลังอ่อน มีเมฆคิวมูลัสและมีฝนเกือบทั่วไป 

  ๒) ขั้นทวีความรุนแรง (Immature Stage) พายุที่ก่อตัวขึ้นจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นลำดับ มี
ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางเข้าเกณฑ์เป็นพายุไต้ฝุ่น ความกดอากาศจะลดลงต่ำกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิบาร์ เมฆ
จะจัดตัวเป็นระเบียบแบบวงก้นหอย และมีฝนตกหนักแผ่เป็นบริเวณกว้างแต่ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร จะมองเห็นตา
พายุชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งมีลักษณะอากาศสงบ 

  ๓) ขั้นความรุนแรงเต็มที่ (Mature Stage) ในชั้นนี้ความเร็วลมสูงสุดและความกดอากาศใกล้
ศูนย์กลางพายุจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก หรือไม่เปลี่ยนแปลงเลย แต่บริเวณลมแรงจะมีฝนตกหนัก แผ่กว้างมากขึ้น
ถึง ๕๐๐ กิโลเมตร บางลูกอาจถึง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร อากาศจะมีลักษณะเลวร้ายมากทางด้านขวามือของเส้นทางเดิน
พายุหมุน ส่วนทางด้านซ้ายมืออากาศจะมีความรุนแรงน้อยกว่า 

  ๔) ขั้นสลายตัว (Decaying Stage) พายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นพื้นทวีปจะลดกำลังลง ทั้งนี้
เนื่องจากความขรุขระของพื้นทวีปเป็นอุปสรรคต่อการหมุนเวียน และบนพื้นทวีปมีความชื้นน้อย หรือไปกระทบ
มวลอากาศเย็นและแห้งบนทวีป จะทำให้พายุหมุนอ่อนกำลังลงและสลายตัวในที่สุด 

 ๗๒



 ๔.๒.๔  ลักษณะการหมุนเวียนของลมบริเวณพายุหมุนเขตร้อน 
 การหมุนเวียนของลมระดับต่ำประมาณ ๒,๐๐๐ ฟุตลงมา จะมีกระแสอากาศที่มีความชื้นสูงพัดเข้ามา

บริเวณพายุ แล้วพัดเวียนสูงขึ้นเป็นเกลียวจนได้ความสูงประมาณ ๔๕,๐๐๐ ฟุต จะพัดเวียนออกไปในทิศทางตาม
เข็มนาฬิกา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพายุจะปรากฏอยู่ได้นานตราบเท่าที่มีกระแสอากาศพัดเข้าหาพายุในระดับต่ำ และ
ถ่ายเทออกในระดับสูง และในขณะที่กระแสอากาศพัดเวียนสูงขึ้นนั้นก็จะเย็นลงจนเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆและเป็น
ฝนอย่างรวดเร็ว  โดยกระแสอากาศที่พัดเวียนขึ้นนี้ จะมีความเร็วสูง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๖  แสดงลักษณะการหมุนเวียนของพายุหมุนเขตร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๗  แสดงลักษณะความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อน 
  
 การเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อน จะตั้งชื่อเมื่อพายุหมุนมีขนาดความรุนแรงตั้งแต่เกณฑ์ของ พายุโซนร้อน 
(Tropical Storm) ขึ้นไป คือ เมื่อพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า ๓๔ นอต หรือ ๖๒ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งการตั้งชื่อนั้น จะตั้งชื่อตามภาษาท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในย่านนั้นเสนอชื่อเข้าไปให้  
โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ เริ่มจาก CAMBODIA (กัมพูชา), CHINA (จีน) เป็นต้น  

 ๗๓



 ๔.๒.๕ อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่มีต่อประเทศไทย                                           
 ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งกำเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทั้งสองฝั่งทะเล ประกอบด้วยฝั่ง
ตะวันออก คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ สว่นฝัง่ตะวนัตก คอื อา่วเบงกอล และทะเลอนัดามนั โดยพายมุโีอกาส
เคลือ่นจากมหาสมทุรแปซฟิกิและทะเลจนีใต ้ เขา้สูป่ระเทศไทยทางฝัง่ตะวนัออกมากกวา่ทางตะวนัตกทีม่าจากฝัง่ทะเล
อนัดามนัและมหาสมทุรอนิเดยี ซึง่ปกตแิลว้ประเทศไทยจะมพีายเุคลือ่นผา่นเขา้มาไดโ้ดยเฉลีย่ประมาณ ๓-๔ ลกูตอ่ป ีบรเิวณ
ทีพ่ายมุโีอกาสเคลือ่นผา่นเขา้มามากทีส่ดุ คอื ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค               
ในรอบป ี การเคลือ่นทีข่องพายใุนชว่งตน้ปรีะหวา่งเดอืนมกราคมถงึมนีาคม จะเปน็ชว่งทีป่ระเทศไทยปลอดจากอทิธพิลของ
พาย ุ ตอ่มาเดอืนเมษายนเปน็เดอืนแรกของปทีีพ่ายเุริม่เคลือ่นเขา้สูป่ระเทศไทยทางภาคใต ้ แตม่โีอกาสนอ้ยและเคยเกดิขึน้
เพยีงครัง้เดยีวในรอบ ๕๕ ป ี (พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๘) พายเุริม่มโีอกาสเคลือ่นเขา้สูป่ระเทศไทยตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม โดยพายุ
สว่นใหญจ่ะเปน็พายทุีเ่คลือ่นมาจากฝัง่ตะวนัออกเขา้สูป่ระเทศไทยตอนบน ตอ่มาในชว่งระหวา่งเดอืนมถินุายนถงึสงิหาคม 
พายยุงัคงเคลือ่นเขา้สูป่ระเทศไทยตอนบน ซึง่บรเิวณตอนบนของภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะเปน็พืน้ทีท่ีพ่ายมุี
โอกาสเคลือ่นผา่นเขา้มามากทีส่ดุ และเดอืนกนัยายนถงึตลุาคม พายมุโีอกาสเคลือ่นเขา้มาไดใ้นทกุพืน้ที ่ โดยเริม่เคลือ่นเขา้สู่
ภาคใตต้ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน โดยในสองเดอืนนี ้ เปน็ระยะทีพ่ายมุโีอกาสเคลือ่นเขา้สูป่ระเทศไทยไดม้ากโดยเฉพาะเดอืน
ตลุาคม มสีถติเิคลือ่นเขา้มากทีส่ดุในรอบป ีสว่นในชว่งปลายป ีตัง้แตเ่ดอืนเดอืนพฤศจกิายน พายยุงัคงมโีอกาสเคลือ่นเขา้สู่
ภาคใต้ไดม้าก และเมือ่ถงึเดอืนธนัวาคม พายจุะมแีนวโนม้เคลือ่นเขา้สูภ่าคใต้ไดเ้ทา่นัน้ โดยมโีอกาสนอ้ยมากทีพ่ายจุะเคลือ่น
เขา้สูป่ระเทศไทยตอนบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๔-๑๘  ภาพถา่ยดาวเทยีมพายไุตฝุ้น่ชา้งสารกำลงัเคลือ่นทีเ่ขา้สูป่ระเทศไทยใน ๒๙ กนัยายน  พ.ศ.๒๕๔๙  

และเมือ่เคลือ่นทีเ่ขา้มาทำใหม้ผีลกระทบตอ่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยใน ๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

จากข้อมูลสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๘ ของสำนักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนรายเดือนที่ก่อตัวบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย แล้วเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศไทยในแต่ละช่วงเดือนรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์  พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสน้อยมาก ที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในอ่าว
ไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยและทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ลักษณะของมวลอากาศจะเย็นและแห้งปกคลุมทั่วไป และ
มีความชื้นในอากาศน้อย ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านบริเวณทางตอนล่างของประเทศมาเลเซียและประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งในบางครั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย มีอิทธิพลทำให้เกิดลมฝ่ายใต้พัด
ปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันเป็นลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุม ถ้าหากพายุ

 ๗๔



หมุนเกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่วนใหญ่จะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ แล้ว
เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พายุบางลูกจะอ่อนกำลังลงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก บาง
ลูกจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในที่สุด 

  ๒) เดือนมีนาคมและเมษายน  ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยได้อ่อนกำลังลงไปมาก โดยทั่วไปประเทศไทยจะมีอากาศร้อนและมีความชื้นใน
อากาศน้อย กับมหียอ่มความกดอากาศตำ่เนือ่งจากความรอ้นปกคลมุภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาค
กลางของประเทศไทย ส่วนร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนขึ้น-ลงระหว่างประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง จาก
ข้อมูลสถิติที่ผ่านมาพายุหมุนที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ แล้ว
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นไปยังละติจูดสูง ๆ เข้าสู่แนวปะทะ
อากาศบริเวณประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพายุหมุนบางลูกจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ 
และเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกำลังลง บางลูกจะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้ว
เคลื่อนตัวทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน แล้วอ่อนกำลังลง สรุปได้ว่าใน
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีพายุหมุนเขตร้อนจะมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยได้น้อยมาก เพราะบริเวณ
ดังกล่าวปกคลุมด้วยมวลอากาศร้อนและมีความชื้นในอากาศน้อย 

  ๓) เดือนพฤษภาคม  ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใต้จากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนแทน ในระยะครึ่งแรกของเดือนสภาวะอากาศโดยทั่วไปยังร้อนอยู่ ส่วนในระยะ
กลางถึงปลายเดือนเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝน มีลักษณะของลมฝ่ายใต้ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ กับลมฝ่ายตะวันตกพัด
ปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะ ๆ และจะพัดพาเอาความชื้นจากน่านน้ำทำให้เกิดฝนทั่วไป ส่วนร่องความกดอากาศ
ต่ำจะเลื่อนขึ้น-ลง พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ตามสถิติ
ของทุกปีพายุหมุนเขตร้อนของเดือนนี้ส่วนมากจะเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนทางฝั่งทะเล
อันดามันพายุไซโคลนมีโอกาสก่อตัว และพัดเข้าฝั่งบริเวณประเทศบังคลาเทศหรือประเทศพม่า แล้วสลายตัวไปใน
ที่สุด ซึ่งประเทศไทยทางฝั่งตะวันตก เช่น บริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี อาจได้รับผลกระทบจากฝน
ตกหนัก 

  ๔) เดือนมิถุนายน  ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และลมฝ่ายใต้
พัดผ่านมาเป็นระยะ สภาวะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยได้รับความชื้นจากน่านน้ำมากขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติร้อนและ
ชุ่มชื้นพัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองตกชุกมากกว่าบริเวณอื่น ตามสถิติของทุกปีพายุหมุนเขตร้อนของเดือน
นี้ส่วนมากจะเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนเช่นเดียวกับเดือนพฤษภาคม  

  ๕) เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ประเทศไทยเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
อย่างต่อเนื่อง ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนตกชุกมากกว่าบริเวณอื่น ตามสถิติพายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก 
ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกผ่านประเทศฟิลิปปินส์ แล้วเปลี่ยนการ
เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่แนวปะทะอากาศบริเวณ
ประเทศเกาหลี หรือ ประเทศญี่ปุ่น พายุบางลูกเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ผ่านเกาะไหหลำ เกาะฮ่องกง เข้าสู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศจีน พายุบางลูกจะก่อตัวบริเวณทะเลซูลู และทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก และ
ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านชายฝั่งตอนกลาง หรอืตอนบนของประเทศเวยีดนาม ผา่นประเทศลาว เขา้สูต่อนบนของภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 

  ๖) เดือนกันยายน  ประเทศไทยยังคงเป็นเดือนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ ร่อง
 ๗๕



ความกดอากาศต่ำเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน มีผลทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนา
แน่นกว่าบริเวณอื่น ตามสถิติพายุหมุนเขตร้อน มีการก่อตัวและการเคลื่อนตัวเหมือนกับเดือนสิงหาคม แต่พายุบาง
ลูกเคลือ่นตวัผา่นภาคกลางมาทางทศิตะวนัตกแลว้ออ่นกำลงัลง บรเิวณจงัหวดักาญจนบรุ ีชายแดนระหวา่ง ไทยและพมา่ 

  ๗) เดือนตุลาคม ประเทศไทยเป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยในระยะครึ่งแรกของเดือน ลมมรลุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ แต่ในระยะครึ่งหลังของ
เดือนจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทนที่ ร่องความกดอากาศต่ำในระยะต้นเดือนถึงกลาง
เดือน จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ในระยะกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเลื่อนลงมาพาด
ผ่านอยู่ในระหว่างอ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง  ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าที่อื่น ตามสถิติ
พายุหมุนเขตร้อนในเดือนนี้ มีโอกาสเคลื่อนที่เข้ามามีผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุด โดยในระยะต้นเดือนถึง
กลางเดือน พายุจะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปชิฟิกทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ประมาณละติจูด ๑๐-๑๕ 
องศาเหนือ แล้วเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านทะเลจีนใต้ตอนกลาง เข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอน
กลาง ผ่านประเทศกัมพูชาตอนบน เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผ่านภาคกลาง ซึ่งพายุ
บางลูก นั้น จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศพม่าลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน และพายุบางลูกจะอ่อนกำลังลง บริเวณภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวบริเวณ ทะเลซูลู ประเทศฟิลิปปินส์ หรือบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลางลงมา แล้วเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย แล้วขึ้นฝั่ง
ในแนวจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดเพชรบุรี แล้วเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ของประเทศไทยลงสู่ทะเลอันดามัน 
และเคลื่อนตัวผ่านอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย สรุปได้ว่าในเดอืนตลุาคมนี ้ มโีอกาสสงูทีพ่ายจุะเคลือ่นตวัเขา้สู่
อา่วไทย และมผีลทำใหค้ลืน่ลมในอา่วไทยมกีำลงัแรง บริเวณชายฝั่งอาจเกิดคลื่นซัดฝั่ง เมื่อพายุเคลื่อนที่ผ่าน สภาพ
พื้นที่ทั่วไปจะทำให้เกิดภาวะฝนตกหนัก และน้ำท่วม หากตรงกับช่วงน้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้จังหวัดตามชายทะเล
เกิดน้ำเอ่อล้นฝั่ง 

  ๘) เดือนพฤศจิกายน  ประเทศไทยอยู่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ร่องความกดอากาศต่ำใน
ระยะต้นเดือนจะพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในระยะกลางเดือนถึงปลายเดือนร่องความกดอากาศต่ำจะ
เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกชุกกว่าบริเวณอื่น พายุหมุนเขตร้อนจะก่อ
ตัวและเคลื่อนตัวเช่นเดียวกับเดือนตุลาคม ดังนั้น ในเดือนนี้ มีโอกาสสูงที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยได้ เช่น ใน
อดีตเคยเกิด พายุไต้ฝุ่นเกย์ เคลื่อนที่ผ่านจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ และพายุไต้ฝุ่นลินดาที่
เคลือ่นทีเ่ขา้สูอ่า่วไทย เมือ่วนัที ่๓ พฤศจกิายน 
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๙  ลักษณะของพายุไต้ฝุ่นลินดา เมื่อ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๐ บริเวณกลางอ่าวไทย 

 ๗๖



  ๙) เดือนธันวาคม  ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ มีลักษณะของมวลอากาศเย็น
และแห้งปกคลุม โดยทั่วไปแล้วบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
และทะเลจีนใต้ ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ร่องความอากาศต่ำใน
ระยะต้นเดือนจะพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง แต่ในระยะกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเลื่อนลงไปพาดผ่าน
ประเทศมาเลเซียตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนตกชุกกว่าบริเวณอื่น ตามสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้น
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ และเคลื่อนตัวจากกำเนิดส่วนมากจะอ่อนกำลังลงบริเวณตอนล่างของปลาย
แหลมญวน ตลอดจนชายฝั่งตอนล่างของประเทศเวียดนาม พายุบางลูกจะเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งตอนกลางของ
ประเทศเวียดนาม และอ่อนกำลังลงที่ประเทศกัมพูชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๔-๒๐  สถติพิายหุมนุเขตรอ้นทีเ่คลือ่นทีเ่ขา้สูป่ระเทศไทยในป ีพ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๘ ในเดอืน ตลุาคม 

 
ที่มา : สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางที ่๔-๑  สถติพิายหุมนุเขตรอ้นทีเ่คลือ่นทีเ่ขา้สูป่ระเทศไทยในคาบ ๕๕ ป ี (พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๘) 
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ตารางท่ี ๔-๑ สถิติพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคลื่อนท่ีเข้าสู่ประเทศไทยในคาบ ๕๕ ปี  (พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๘) ต่อ
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๔.๔  ภาวะโลกร้อน 
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกทำให้บรรยากาศของโลก กักเก็บพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นส่งผลให้สมดุล

ของพลังงานความร้อนของโลกเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศบริเวณผิวโลกสูงขึ้น คลื่นความร้อน
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกอย่างมากมาย เช่น ฤดูกาล 
ปริมาณ และการกระจายของน้ำฝนเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย และน้ำทะเล
ขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น อีกทั้งการเกิดพายุและการเกิดภัยพิบัติรุนแรงถี่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ การเกษตร สุขภาพอนามัย ตลอดจนเศรษฐกิจและ
สังคม ความรุนแรงของผลกระทบที่แต่ละประเทศได้รับจะแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก รวมทั้ง
ปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้ 
 ๔.๔.๑  สมดุลพลังงานของโลก (Earth’s Energy Balance) 

 รังสีที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานเกือบทั้งหมดของระบบภูมิอากาศ รังสีจากดวงอาทติย ์
(Solar Radiation) สว่นมากอยูใ่นชว่งความยาวคลืน่ ๐.๒-๐.๔ ไมครอน ซึง่เรยีกวา่ “รงัสคีลืน่สัน้” รงัสดีงักลา่วทีส่อ่งมายงั
โลกนี ้จะถกูดดูกลนืโดยองคป์ระกอบตา่ง ๆ ในบรรยากาศ ไดแ้ก ่กา๊ซตา่ง ๆ ฝุ่นละออง และเมฆ รวมทั้งรังสีจะถูกดูด
กลืนไว้ที่พื้นผิวโลก ได้แก่ พื้นดิน พื้นน้ำ น้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก และสิ่งมีชีวิตด้วย 

ความสามารถในการดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์โดยพื้นผิวโลกนั้น เป็นสัดส่วนกับความเข้มและมุมตกกระ
ทบของรังสีดวงอาทิตย์ รวมทั้งคุณสมบัติของสิ่งที่รังสีตกกระทบ ได้แก่ สภาพสะท้อน (Reflectivity) หรืออัตราส่วน
สะท้อน (Albedo) รังสีดวงอาทิตย์มีผลอย่างมากต่ออุณหภูมิที่บรรยากาศและพื้นโลก โดยสิ่งที่มีอัตราส่วนสะท้อน
สูงหรือมีความสว่างมาก จะดูดกลืนรังสีน้อยกว่าสิ่งที่มีอัตราส่วนสะท้อนต่ำ หรือมีความสว่างน้อย ตัวอย่างเช่น วัตถุ
สีขาวจะดูดกลืนรังสีได้น้อยกว่าวัตถุสีทึบ เป็นต้น ซึ่งพื้นโลกของเรามีอัตราส่วนสะท้อนตั้งแต่ร้อยละ ๕ ได้แก่ ป่าทึบ 
และมหาสมุทร (เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ทำมุมฉากกับพื้นมหาสมุทร) จนถึงร้อยละ ๙๐ ได้แก่ เมฆที่หนา (ซึ่งอาจมี
อัตราส่วนการสะท้อนได้สูงเกือบเท่าหิมะตกใหม่) หมายความว่า บริเวณที่เป็นป่าทึบและมหาสมุทร จะสามารถดูด
กลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าบริเวณที่มีหิมะปกคลุม รังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้น จะถูกสิ่งต่าง ๆ   
บนพื้นผิวโลกดูดกลืนไว้และจะถูกปลดปล่อยจากพื้นผิวโลกให้สะท้อนกลับขึ้นไปในบรรยากาศอีกครั้ง เราเรียกว่า 
การแผ่รังสีของโลก (Terrestrial Radiation) ซึ่งรังสีที่สะท้อนออกจากพื้นผิวโลกเหล่านี้ จะกลายเป็น “รังสีคลื่นยาว
หรือรังสีความร้อน” (Infrared) โดยมีความยาวคลื่นประมาณ ๔-๖๐ ไมครอน ซึ่งรังสีของโลกที่เปล่งออกมานี้ ส่วน
หนึ่งจะเล็ดลอดออกสู่อวกาศ รังสีส่วนที่เหลือจะถูกดูดกลืนโดยสิ่งต่าง ๆ ในระบบบรรยากาศ เช่น ก๊าซ ไอน้ำ เมฆ 
โดยกลุ่มก๊าซที่สามารถดูดกลืนและเปล่งรังสีความร้อนที่แผ่จากพื้นโลกได้ดี ได้แก่ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซโอโซน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนน้อยในบรรยากาศ เราจึงเรียกกลุ่มก๊าซ
เหล่านี้ว่า “ก๊าซเรือนกระจก” หรือ 
Greenhouse Gases 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๒๑  สมดุลพลังงานของ

การแผ่รังสี 
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 ๔.๔.๒  ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) 
 กลุ่มก๊าซเรือนกระจกที่ถูกระบุว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ที่ทำให้โลกอบอุ่น

ขึ้นนั้น เนื่องมาจากคุณสมบัติพิเศษของก๊าซเหล่านี้ที่แตกต่างจากก๊าซอื่น ๆ ในบรรยากาศ นั่นคือ ความสามารถใน
การกักเก็บและแผ่ความร้อนได้ดี ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซโอโซน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และก๊าซมีเทน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๒๒ ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในช่วง ๑,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา 

ส่วนก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นก๊าซที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ ก๊าซที่เกิดจากสารใน
กลุ่มฮาโลคาร์บอน อาทิ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน 
(PFCs) เป็นต้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกแต่ละตัว จะมีผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจกเนื่องจากความสามารถในการกัก
เก็บความร้อน และระยะเวลาการคงตัวอยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างกัน หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๒๙๓ เป็นต้นมา ได้ปรากฏการเพิ่มขึ้นของกลุ่มก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๔.๓  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อ
เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่านี้ นับว่าเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้
เนือ่งจากตน้ไมแ้ละปา่ไมม้คีณุสมบตัทิีด่ ี คอื สามารถดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์วก้อ่นทีจ่ะลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศ 
ดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงขึ้นไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นจากผล
การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยหน่วยงาน IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นมา มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อใช้เปน็
พืน้ทีเ่มอืง หรอืการเกษตรประมาณ 1.6 gigaton carbon (GTC)  ในขณะทีป่รมิาณคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหม้ และ
แหล่งอื่นที่เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์กำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

 ๘๑



 นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ IPCC ยังระบุชัดว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิด
พลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุด ในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นกว่าก๊าซชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึงผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและชั้นบรรยากาศ และจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อไปอีก IPCC ยังได้รายงานปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นี้ 
ทำใหพ้ลงังานความรอ้นสะสมบนผวิโลกและชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้ประมาณ ๑.๕๖ วตัตต์อ่ตารางเมตร และในปรมิาณ
นี้ยังไม่คิดรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อม ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย 
 ๔.๔.๔  ก๊าซมีเทน 
 แหล่งกำเนิดของก๊าซมีเทนมีอยู่มากมายทั้งในธรรมชาติ และที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น จากแหล่งนาข้าว 
จากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการ
เผาไหม้ที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ สามารถทำให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูง
ถึง ๒๐% ของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาของ IPCC ว่าพื้นที่การเกษตร
ประเภทนาข้าวในประเทศแถบเอเชียและออสเตรเลีย มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มาก 
และมีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละบริเวณขึ้นกับชนิดและคุณภาพของดินในแต่ละพื้นที่ แม้ว่าการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจะมีมากกว่ากรณีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซมีเทนมีอายุสะสมเฉลี่ยประมาณ ๑๑ 
ปี นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเป็นสาเหตุให้ผลกระทบโดยตรง อันเนื่องจากภาวะเรือน
กระจกโดยก๊าซมีเทนมีน้อยกว่าผลกระทบอันเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก็มีผลกระทบมากเป็นอันดับสอง
รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีรายงานว่า พลังงานเฉลี่ยรวมที่เกิดจากผลกระทบโดยตรงของก๊าซมีเทน
ประมาณ ๐.๔๗ วัตต์ต่อตารางเมตร 
 ๔.๔.๕  ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
 แหล่งกำเนิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ คือ อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในขบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น 
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด เป็นต้น แม้ว่าก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ที่เกิดจากธรรมชาติจะมีอยู่มากในภาวะปกติก็ตาม แต่อัตราการเพิ่มปริมาณดังกล่าวก็จัดอยู่ในภาวะที่สมดุล
ในธรรมชาติ ส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเพิ่มพลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกประมาณ ๐.๑๔ วัตต์ต่อตารางเมตร นับตั้งแต่เริ่มมี
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน 
 ๔.๔.๖  ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
 ก๊าซที่มีสารประกอบพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน มีแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ แม้ว่าก๊าซประเภทนี้จะมีปริมาณลดลง ๔๐% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเมื่อสิบกว่าปี
ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโดยสนธิสัญญามอนทรีออล (Montreal Protocol) หากแต่
ปริมาณก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ยังมีสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศโดยฝีมือมนุษย์ยังคงเป็นต้นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้มี
พลังงานความร้อนสะสมอยู่บนพื้นผิวโลกประมาณ ๐.๒๘ วัตต์ต่อตารางเมตร ยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบทางอ้อมของ
ก๊าซชนิดนี้ ทำให้เกิดอันตรายต่อบรรยากาศ และสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกมากมาย กล่าวคือ ก๊าซประเภทนี้สามารถรวม
ตัวทางเคมีได้ดีกับโอโซน จึงทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงหรือเกิดรูรั่วในชั้นโอโซน อันเป็นสาเหตุให้รังสี
คลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกส่องผ่านบรรยากาศลงมายังพื้นโลกได้มากขึ้น ทั้งยัง
ทำให้รังสีคลื่นสั้นผ่านมาตกกระทบผิวโลกในสัดส่วนที่มากเกินภาวะสมดุล นับเป็นการทำให้ผิวโลกและบรรยากาศ
ร้อนขึ้นโดยทางอ้อม 
 ๔.๔.๗  การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
 ตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้นว่า โลกของเรามีความสมดุลพลังงานการแผ่รังสี (Radiative Energy 
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Balance) ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และบรรยากาศ โดยดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีคลื่นสั้น ซึ่งรังสีคลื่นสั้นนี้จะถูกดูด
กลืนโดยสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกแล้วแปลงเป็นรังสีคลื่นยาวหรือรังสีความร้อนสะท้อนกลับขึ้นสู่บรรยากาศ ซึ่งบาง
ส่วนของรังสีความร้อนนี้จะหลุดลอดชั้นบรรยากาศออกสู่นอกโลกได้ บางส่วนถูกดักจับ โดยเมฆและกลุ่มก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งสามารถแผ่รังสีนี้กลับคืนให้ความอบอุ่นแก่โลก เราเรียกปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นกว่าในกรณีที่โลกไม่มีชั้นบรรยากาศนี้ว่า “การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก” 
หรือ Greenhouse Effect 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 จากภาพที่ ๔-๒๓ สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ดังนี้ 
  ๑) แสงอาทิตย์ปะทะอนุภาคต่าง ๆ ในบรรยากาศแล้วสะท้อนกลับสู่อวกาศ 
  ๒) แสงอาทิตย์ถูกดูดกลืนโดยพื้นผิวโลก และถูกปล่อยเป็นรังสีความร้อน ซึ่งจะถูกกักเก็บโดยเมฆ
และปล่อยกลับมายังโลกอีกครั้ง 
  ๓) แสงอาทิตย์ปะทะพื้นผิวน้ำ แล้วสะท้อนกลับออกสู่อวกาศ 
  ๔) แสงอาทิตย์ถูกดูดกลืนโดยพื้นผิวโลก และถูกปล่อยเป็นรังสีความร้อน ซึ่งจะถูกดักจับโดยกลุ่ม
ก๊าซเรือนกระจกแล้วแผ่ความร้อนกลับสู่โลกอีกครั้ง 
  ๕) แสงอาทิตย์ถูกดูดกลืนโดยพื้นผิวโลกและถูกปล่อยเป็นรังสีความร้อน แล้วความร้อนนี้เล็ดลอด
ออกสู่อวกาศ 
 หากจะอธบิายถงึการเกดิปรากฏการณเ์รอืนกระจกใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ อาจลองจนิตนาการถงึ “เรอืนกระจก” 
(Greenhouse) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเล็ก ๆ ที่ประกอบขึ้นจากแผ่นแก้วหรือแผ่นพลาสติกที่ใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชในช่วงฤดูหนาว เพราะแผ่นแก้วหรือแผ่นพลาสติกนี้มีคุณสมบัติที่ยอมให้แสงอาทิตย์ส่อง
ผ่านลงไปภายในเรือนกระจกได้ แต่จะกันไม่ให้ความร้อนผ่านออกจากกระจก ทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจก
อบอุ่นกว่าภายนอก มีประโยชน์อย่างมากในการปลูกพืชในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น กระบวนการที่เกิดขึ้นในเรือนกระจก
นี้ จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาติ โดยกลุ่มก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เปรียบเสมือนแผ่นแก้วของเรือนกระจก ซึ่งสามารถเก็บกักความร้อนที่แผ่จากพื้นโลกมิให้หลุดออกไปในบรรยากาศ
ทั้งหมดแล้วแผ่ความร้อนกลับสู่พื้นโลกเพื่อสร้างความอบอุ่น 

ภาพที่ ๔-๒๓ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
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ภาพที่ ๔-๒๔ เรือนกระจกสำหรับปลูกพืช 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีความ
สำคัญอย่างยิ่งต่อโลกของเรา ในการ
ทำให้อุณหภูมิของโลกเหมาะสมแก่การ
ดำรงชีวิต ปกติอุณหภูมิบนพื้นโลกโดย
เฉลี่ยประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส แต่
หากปราศจากกลุ่มก๊าซเรือนกระจกตาม
ธรรมชาติเหล่านี้แล้ว โลกของเราจะมี
อุณหภูมิลดลงเหลือเพียง -๑๘ องศา
เซลเซียส ซึ่งไม่อบอุ่นเพียงพอในการ
อาศัยอยู่สำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ดัง
นั้น ปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาติ 

เป็นภาวะที่เกิดความสมดุลของพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์และพลังงานที่โลกเสียไป ถ้าหากมีปัจจัยใด ๆ 
ก็ตามที่ทำให้สมดุลพลังงานดังกล่าวเสียไป หรือทำให้การเคลื่อนย้ายถ่ายเทพลังงานในบรรยากาศ และระหว่าง
บรรยากาศกับพื้นดินและมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยหากพลังงานที่โลก
ได้รับมากกว่าพลังงานที่เสียไป จะทำอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น แต่ถ้าพลังงานที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานที่เสียไป
อุณหภูมิของโลกจะลดลง เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change”  
 ๔.๔.๘  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ ๒๐ (20th Century’s Climate Change) 

 ดังได้กล่าวมาข้างต้นว่าก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์สามารถส่ง
ผลกระทบโดยตรง ทำให้โลกมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่บนผิวโลกและชั้นบรรยากาศมากขึ้น เป็นสาเหตุให้พื้นผิว
โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การผันแปรของสภาพภูมิอากาศของโลก
และ ท้องถิ่น จากรายงานของ IPCC ได้สรุปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในศตวรรษที่ ๒๐ ดังนี้ 

  ๑) การที่ภาวะโลกร้อนขึ้นในช่วง ๕๐ กว่าปีมานี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมของ
มนุษย์ ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปกติประมาณ ๐.๖ องศาเซลเซียส  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๒๕  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของโลกเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๒๓ 
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  ๒) อตัราการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่บรเิวณซกีโลกเหนอืมากกวา่บรเิวณซกีโลกใต ้ เนือ่งจากพืน้ที่
ส่วนใหญ่ในซีกโลกเหนือเป็นพื้นดินและมีประชากรอยู่อาศัยมากกว่าบริเวณซีกโลกใต้ จึงทำให้มีโอกาสในการปล่อย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์มากกว่า 
  ๓) พิสัยของอุณหภูมิทั่วไป (ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด) ในรอบวันบนพื้นทวีป
มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ประมาณกลางศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณเมฆ
ในทอ้งฟา้ การขยายของเมอืง (Urbanization) จงึทำใหช้ว่งกลางวนัมอีณุหภมูลิดลงและอณุหภมูใินชว่งกลางคนืสงูขึน้ 
นอกจากนี้ ยังพบว่าอุณหภูมิบริเวณตอนล่างของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียรล์ดลงประมาณ ๑-๖ องศาเซลเซียส  
เนือ่งจากการลดลงของโอโซนและการเพิม่ขึน้ของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ สาเหตใุนกรณหีลงัเนือ่งจากกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
จะดูดซับส่วนใหญ่ของรังสีคลื่นยาวที่บริเวณใกล้พื้นผิวโลกจึงทำให้เหลือรังสีคลื่นยาวเพียงเล็กน้อยที่สามารถผ่านขึ้น
ไปถึงชั้นสตาโตสเฟียร์ 
  ๔) ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคพื้นทวีปในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ นั้น     ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลง 
  ๕) การระเหยของนำ้ในมหาสมทุรเขตรอ้นสงูขึน้ สมัพนัธก์บัการเพิม่ขึน้ของปรมิาณไอนำ้ ในเขตรอ้น
ทีต่รวจวดัได ้
  ๖) พื้นที่หิมะปกคลุมทั่วโลกอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ๗) ในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ ๑ ถึง ๒.๕ มิลลิเมตรต่อปี 
ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่อุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น ทำให้น้ำทะเลและมหาสมุทรขยายตัวพร้อมกับการ
ละลายของธารน้ำแข็ง 
  ๘) ในศตวรรษที่ ๒๐ ที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย
ได้เพิ่มขึ้นระหว่าง ๐.๓-๐.๘ องศาเซลเซียส สำหรับประเทศไทยพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศใน ๒๕ ปี ที่ผ่านมา 
ได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูหนาวสูง
กว่าปกติ ๑.๗ องศาเซลเซียส สูงสุดเป็นอันดับ ๑ ในรอบ ๕๖ ปี ของประเทศ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๒๖  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยช่วง ปี พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๔๓ 

 ๔.๔.๙  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Impacts of Climate Change) 
 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่กระทบต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น หรือการเกิดพายุ และคลื่นซัดฝั่ง จะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะ การพังทลาย 
และเกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งมากขึ้น ความเค็มของน้ำในบริเวณปากแม่น้ำและในชั้นน้ำจืดใต้ดินจะเพิ่มขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำขึ้น-ลง ในแม่น้ำและอ่าวต่าง ๆ รวมทั้งการพัดพาของตะกอนและสารอาหารในน้ำ เกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของผู้คนบริเวณนี้ รวมทั้งส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการท่องเที่ยว การจัดหาน้ำจืด  การประมง และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนัน้ มคีวามแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ทีท่ัว่โลก สว่นบรเิวณ
ชายฝั่งทะเลและน่านน้ำของประเทศไทย เริ่มที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจาก
รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น มีดังนี้ 

  ๑) บรเิวณชายฝัง่ทะเลของประเทศไทย ตลอดความยาวของแนวชายฝัง่ประมาณ ๒,๘๐๐ กโิลเมตร 
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ ผลกระทบเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูง
ขึ้นได ้ อาท ิ การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก แตก่ารเพิม่ขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่ในบรรยากาศและอณุหภมูนิำ้ทะเล 
เนือ่งจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินี้ ส่ง
ผลทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ทั้งที่เป็นธารน้ำแข็ง (Glaciers) แหล่งน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกและใน
กรีนแลนด์ ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร 
ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลที่สูงขึ้น อนุภาคน้ำทะเลจึงมีการขยายตัว (Thermal Expansion) ร่วมด้วย 
ทำให้ปริมาณน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งหลายพื้นที่ถูกกัดเซาะ หรือตกอยู่ใต้
ระดับน้ำทะเลแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อไปโดยเฉพาะที่ราบลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 

  ๒) พื้นที่ป่าชายเลน ความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้พืช
ตาย แอ่งน้ำเค็มลดลง และถูกแทนที่ด้วยหาดเลน ในขณะที่ปากแม่น้ำจะจมลงใต้น้ำ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของพื้นที่ลุ่มน้ำ อาทิ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำชายฝั่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น และอาจมีน้ำเค็มรุกเข้ามามากขึ้น 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ และระบบนิเวศน้ำจืด ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ทำการเกษตร และ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มด้วย 

  ๓) คุณสมบัติของน้ำทะเล จะซึมซับการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมากขึ้น 
ประกอบกับการละลายของก้อนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือและใต้ ทำให้ความเป็นกรด-ด่าง เปลี่ยนแปลง และ
ความเค็มของน้ำทะเลลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำการ
หมุนเวียนของสารอาหาร และปริมาณแพลงตอน ซึ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ และแหล่งประมง 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำทะเล ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนส่งผลให้พืชและ
สัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน 

  ๔) ปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้น ถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้ระบบลม และวัฏจักรของน้ำ
เปลี่ยนไป กล่าวคือ การที่พื้นดินกับพื้นผิวน้ำทะเลร้อนเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน เนื่องจากความจุความร้อนจำเพาะที่แตก
ต่างกันนั้น ทำให้ลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับสภาวะที่น้ำทะเลร้อนขึ้นจึงเกิดการระเหย
ของน้ำมากขึ้น ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่ตามมาก็คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดฝนตกมากขึ้นในบริเวณใกล้
ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเล และความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งและ
ไม่เป็นไปตามฤดูกาล เช่น ภาคใต้ของประเทศซึ่งมีพายุพัดผ่านมากขึ้น และความรุนแรงของพายุก็ทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับระดับน้ำทะเลที่สูงเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดลักษณะคลื่นกระทบฝั่งอย่างรุนแรงและพัดพาน้ำ
ทะเลขึ้นสู่ฝั่ง (Storm Surge) ในปริมาณมาก จนทำให้เกิดอุทกภัยแบบฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตาม
ชายฝั่งทะเลจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศและชายฝั่ง 
 ๔.๔.๑๐  ระบบจำลองภูมิอากาศ (Global Climate Model: GCMs) 

 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน หน่วยงานทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศในหลาย ๆ ประเทศ ได้มีการนำระบบจำลองภูมิอากาศ (Global Climate Model: GCMs) ซึ่งมีความ
แม่นยำในระดับหนึ่งมาเป็นเครื่องช่วยประกอบการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต  
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 ระบบจำลองภูมิอากาศเป็นระบบที่นำสมการทางคณิตศาสตร์มาคำนวณเพื่อที่จะได้ลักษณะอากาศที่อาจ
จะเกิดขึ้น ข้อมูลจำนวนมากและสมการคณิตศาสตร์ในเชิงอุตุนิยมวิทยาจะถูกป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการ
คำนวณตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ในแต่ละชั้นความสูงของบรรยากาศ เช่น อุณหภูมิความกดอากาศ ความชื้น 
ความเร็วและทิศทางลม เป็นต้น 

 จากการประเมนิการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศทีจ่ะเกดิขึน้โดยใชค้า่เฉลีย่จากแบบจำลองภมูอิากาศ ๔ แบบ
จำลอง ไดแ้ก ่ 

 ๑) IPSL-CM4  จาก Institute Pierre Simon Laplace ประเทศฝรั่งเศส 
 ๒) MIROC3.2 (Medres)  จาก Center for Climate System Research ประเทศญี่ปุ่น 
 ๓) GISS-ER  จาก NASA Goddard Institute for Space Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ๔) PCM  จาก National Center for Atmospheric Research  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การจำลองสถานการณ์โดยอาศัยสมมติฐานที่ว่า แต่ละแบบจำลองมีการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของก๊าซ

เรอืนกระจกทีต่า่งกนัและในชว่งศตวรรษที ่๒๑ การคาดหมายความเปน็ไปไดท้ีจ่ะปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสูบ่รรยากาศ ซึ่งขึ้น
อยู่กับการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ 
กรณี คือ กรณีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงสุด (A2 Scenario)  และ กรณีที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกน้อยที่สุด ( B1 Scenario)  

 จากแบบจำลอง พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๔๓ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๓.๒-๔.๗ องศา
เซลเซียส ในกรณี A2 และ ๑.๘-๒.๖องศาเซลเซียส กรณี B1 สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าในกรณี A2 
อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ประมาณ ๒.๑-๓.๘ องศาเซลเซียส และ ๑.๐-๒.๑ องศาเซลเซียส ในกรณี B1  

 จากการประเมินการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งของโลกและบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงส่งผลให้เกิดการละลายของน้ำแข็งทั่วโลกและการขยายตัวของมวลน้ำในอัตราที่สูงขึ้น ลักษณะ
เช่นนี้จึงส่งผลให้ระดับน้ำทะเลบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้น จากการประเมินผลของแบบจำลองภูมิอากาศ
ดังแสดงในภาพที่ ๔-๒๙ พบว่าระดับน้ำทะเลบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสูงขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประมาณ 
๐.๕-๑.๙๕ เมตร หรือ ๑๑ มิลลิเมตรต่อปี ในกรณี A2 และ ๐.๓๕-๑.๕๒ เมตร หรือ ๘ มิลลิเมตรต่อปี ในกรณี B1 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๒๗  อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๓๓   
จากแบบจำลองภมูอิากาศ IPSL-CM4, MIROC3.2 (Medres), GISS-ER, PCM แถบสเีหลอืงและเขยีว  

แสดงชว่งของอณุหภมูจิาก ๔ แบบจำลอง ในกรณ ีA2 และ B1 ตามลำดบั  
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ภาพที่ ๔-๒๘ อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๓๓  

จากแบบจำลองภูมิอากาศ IPSL-CM4, MIROC3.2 (Medres), GISS-ER, PCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
การคาดหมายการเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิและระดบันำ้ทะเลทีส่งูขึน้ในชว่งศตวรรษที ่๒๑ จะมผีลกระทบในทาง

ลบตอ่ประชากรทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณชายฝัง่ โดยเฉพาะประชากรของประเทศทีเ่ปน็เกาะเลก็ ๆ หรอืประเทศกำลงัพฒันา
จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า เนื่องจากระบบป้องกันชายฝั่งไม่ดีเพียงพอ และประเทศที่มีประชากรหนาแน่นกว่า
ย่อมได้รับผลกระทบมากกว่า ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ สำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่า 
หากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีกอย่างน้อย ๑ เมตร ภายในทศวรรษหนา้ หาดทราย และพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลในประเทศไทยจะลด
นอ้ยลง สถานทีต่ากอากาศชายทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น พัทยา และ
จังหวัดระยอง จะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผล
กระทบของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนี้ ประกอบกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากอิทธิพลของแผ่นดินทรุด
และระดบันำ้ทะเลทีส่งูขึน้ในบรเิวณอา่วไทยตอนบน ตัง้แต ่ จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
จนถึงปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางประมาณ ๗๗ กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๑๒,๒๘๘ ไร่ และจากการ

ภาพที่ ๔-๒๙  ระดบันำ้ทะเลเหนอืพืน้ผวิสมศกัย ์(Geoid) ในศตวรรษที ่๒๑ บรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ เปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๓๓ จากแบบจำลองภูมิอากาศ IPSL-CM4, MIROC3.2 (Medres), GISS-ER, PCM 
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ประเมินในเบื้องต้นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจัง ชายฝั่งบาง
พื้นที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น บริเวณชายฝั่งทะเลเขตบางขุนเทียนจะถอยร่นเข้ามา และหากพิจารณา
จากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ มีผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลก
ละลายและปรมิาตรนำ้ทะเลเกดิการขยายตวั เปน็ผลใหร้ะดบันำ้ทะเลเพิม่สงูขึน้ และในอนาคต พืน้ที่กีรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑลบางส่วน ที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง อาจจะจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเป็นพื้นที่กว้าง  
 สรุปได้ว่า ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากภาวะโลกร้อน ส่วนจะมากหรือน้อย
เพียงใดนั้น ควรศึกษาในรายละเอียดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม อาจพอประมาณได้ว่าเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งของประเทศไทย  เช่น มีการกัดเซาะและการพังทลายของพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้น 
น้ำทะเลจะรุกเข้ามาในแผ่นดินและแม่น้ำมากขึ้น ทำให้เกิดความเค็มในดิน และบริเวณปากร่องน้ำเพิ่มขึ้น ในเวลา
ต่อมา จะส่งผลกระทบในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่การทำเกษตรกรรมที่ใช้น้ำจืดและน้ำเค็ม และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งการท่องเที่ยวชายหาดที่สูญเสียไปเหล่านี้ จะเป็นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมาก สัญญาณเบื้องต้นในปัจจุบันของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ปรากฏเด่นชัดเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ดังนั้น จะเป็นการสมควรหรือไม่ที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะให้ความสำคัญและ
ให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขบรรเทาปัญหาจากภาวะโลกร้อน หรือจะรอจนกว่าค้นพบข้อมูล หรือองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหามากขึ้น ณ เวลานั้น ก็อาจสายเกินไปที่จะแก้ไขได้ 
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บทที่ ๕  
การปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาทางทะเล


 หากได้ติดตามข่าวสารหรือสารคดีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำ จะสังเกตได้ว่านับวันการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโลก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์
แทบทั้งสิ้น ได้เป็นตัวการสำคัญในการผลักดันให้ภัยธรรมชาติโดย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศและมหาสมุทรมีความถี่ในการ
เกิดสูงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนและ
ความรนุแรงของพายหุมนุเขตรอ้นทีก่อ่ตวัขึน้ในบรเิวณตา่ง ๆของโลก
ในช่วง๒-๓ปีที่ผ่านมามีความรุนแรงและจำนวนมากกว่าสถิติที่ผ่าน
มาในอดีต
 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดกับชีวิต ทรัพย์สิน
เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของมนุษย์หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ ตัวเรา อาทิ การกัดกร่อนและการพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลฯลฯนับวันก็จะ
ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสถิติของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นการ
ลดความสูญเสียที่จะเกิดเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวในทางที่จะได้ผลอ

ย่างยั่งยืนน่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้แก่การอนุรักษ์พลังงานการ
รักษาสภาพแวดล้อม การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ ซึ่งจะเป็นผลหรือไม่เพียงไรก็ยังคงเป็นเรื่องที่จะ
ต้องพิสูจน์กันต่อไปในอนาคต และอาจจะส่งผลในช่วงเวลา ๑๐ ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น แต่ถ้าเราทุกคนเริ่ม
ลงมือทำตั้งแต่วันนี้ สิง่หนึง่ทีพ่อจะทำไดเ้พือ่แกป้ญัหาเฉพาะหนา้สำหรบัลดความสญูเสยีให้ไดม้ากทีส่ดุ คอื การเตรยีม
การปอ้งกนัภยัพบิตัติา่ง ๆ ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ตลอดจนการใหค้วามชว่ยเหลอืหลงัจากเกดิพบิตัภิยัทางธรรมชาตไิปแลว้
ซึ่งการที่จะดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เหล่านั้นให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในลักษณะของ
การคาดหมายล่วงหน้า เช่น ช่วงเวลาที่จะเกิด ลักษณะและความรุนแรงของ
ภัยธรรมชาติพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
 ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันความพยายามเอาชนะธรรมชาติของ
มนุษย์ได้แสดงออกในทุกวิถีทาง จนถึงที่สุดเราเองก็ได้ตระหนักแล้วว่าในทุก
เรื่องมนุษย์ไม่มีทางที่จะเอาชนะธรรมชาติได้เลย สิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถ
เอาชนะได้ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง
เกินพอดี การปฏิวัติอุตสาหกรรม ฯลฯ กำลังย้อนกลับมาทำร้ายเราในรูปของ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ความรุนแรงขึ้นของภัยธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการบางส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะ
กลับมาศึกษาธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะความพยายามที่จะใช้วิทยาศาสตร์
มาอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ จนถึงปัจจุบัน จึงได้เกิด
ศาสตร์ของการพยากรณ์เชิงตัวเลข(NumericalPrediction)ซึ่งเป็นศาสตร์ที่

ภาพที่ ๕-๑ ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่ 

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเดือน พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๔๙ 

ภาพที่ ๕-๒ นาคเล่นน้ำ บริเวณหน้าชายหาด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                ๙๐ 



ได้รวบรวมเอาความรู้จากหลากหลายสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน
จนสามารถทำนายการเกิดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางธรรมชาติได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 แต่ก่อนที่ เทคนิคในด้านของการพยากรณ์
อากาศจะได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจนเข้ามาสู่ยุคของระบบ
พยากรณเ์ชงิตวัเลขในปจัจบุนั สิง่ทีน่กัอตุนุยิมวทิยาไดท้ำ
มาตลอด ไดแ้ก่ การเฝา้ตดิตามและจดบนัทกึการเปลีย่นแปลง
ของสภาวะอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของสถานี
ตรวจอากาศ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย
ติดตั้งอยู่ในสนามตรวจอากาศตรวจสอบและอ่านค่าโดย
เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
และสุดท้ายผลที่ได้ก็จะถูกส่งต่อไปยังนักอุตุนิยมวิทยา
ทั่วทุกมุมโลกผ่านเครือข่ายสื่อสารข่าวอากาศ ดังที่เราได้
ทราบมาจากบทก่อนหน้านี้ แต่ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสารในปัจจุบันที่
บางครั้งเราเรียกกันว่าโลกไร้พรมแดน ซึ่งถ้าใครเป็นผู้

ติดตามเทคโนโลยีหรือมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ตรงหน้า อาจจะเคยได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอีกมุม
หนึ่งของโลก ณ เวลาไล่เลี่ยกับเวลาที่นั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว ด้วย
เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ จะเป็นพลังสร้างสรรค์ให้งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
งานตรวจอากาศและการสื่อสารข่าวอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
 ปัจจุบันสถานีตรวจอากาศในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้ถูกแทนที่ด้วย
เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ที่สามารถบันทึกข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำการบันทึกได้อย่างต่อเนื่องในหลักทุก ๆ วินาที มีความ
แม่นยำในเรื่องเวลาสูง รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลที่ได้ในหน่วยความจำขนาด
เล็กต่อเนื่องได้ยาวนานหลายเดือนหรือเป็นปี หรือสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมา
ให้นักอุตุนิยมวิทยาได้แบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near real time) ผ่านระบบการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายดาวเทียม
โดยมีความต้องการการดูแลรักษาจากผู้มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะมีการสอบเทียบจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาบ้าง เป็นครั้งคราวตามวงรอบเท่านั้น จากระบบการตรวจอากาศ
ด้วยเครื่องมือดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันงานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา งานตรวจ
อากาศและงานสื่อสารข่าวอากาศไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยสิ้นเชิง
๕.๑ การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา การตรวจอากาศ และการสื่อสารข่าว
อากาศ 
 การทำงานที่ผ่านมาในอดีตของ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ได้อาศัยข้อมูลผลการตรวจอากาศ
ภายในประเทศไทยเกือบทั้งหมด จากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งแม้ว่าจะมีเครือข่ายกระจายอยู่อย่างหนาแน่นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย แต่ในความ
เป็นจริงหากพิจารณาถึงที่ตั้งแทบจะไม่พบสถานีใดเลยที่มีที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล ซึ่งในบทก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึง
ความแตกต่างระหว่างงานอุตุนิยมวิทยาบนแผ่นดินและทะเลมาแล้วว่ามีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันมากน้อย

ภาพที่ ๕-๓ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

 

ภาพที่ ๕-๔ สถานีตรวจอากาศอัตโนมัต ิ

 ๙๑ 



เพียงไร เมื่อจะกล่าวว่าแตกต่างกันอย่างสิ้น
เชิงไม่สามารถทดแทนกันได้ก็อาจจะไม่เต็ม
ปากเต็มคำนักหรือหากจะกล่าวในทำนองตรง
กันข้ามคือไม่มีอะไรแตกต่างสามารถทดแทน
กันได้ทันทีก็คงจะไม่ใช่
 กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเลมาถึง ๔๐ ปี ตระหนักดีถึงความแตก
ต่างของงานอุตุนิยมวิทยาทั้ง ๒ ส่วนนี้เป็น
อย่างดี แต่ก็จำกัดด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน
ทำให้แม้กระทั่งในปัจจุบัน เราก็ยังคงไม่มี
เครือข่ายสถานีตรวจอากาศในทะเลที่สามารถ
ให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแบบใกล้เวลาจริง
แม้ว่ า ได้มีการนำเอาสถานีตรวจอากาศ
อัตโนมัติไปติดตั้งในหลาย ๆ พื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ ทั้งทางด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อ ๒-๓ ปี ก่อนหน้านี้ แต่ข้อมูลที่ได้ก็เป็นเพียงผล
การบันทึกข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำกลับมาจัดทำรายงานเชิงสถิติเพื่อใช้สรุปเป็นลักษณะภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่
เท่านั้น การที่ไม่มีข้อมูลผลการตรวจอากาศในพื้นที่ดังกล่าว มิใช่ว่ากองอุตุนิยมวิทยา จะนำเอาข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
บนบกมาใช้ทั้งหมด หากแต่ตลอดเวลาเราได้นำเอาประสบการณ์ และความรู้ที่เราได้สั่งสมกันมา ที่ได้ทำงานกับ
ทะเลหรือใช้ชีวิตอยู่กับทะเลซึ่งคนรุ่นครูๆทั้งหลายมักจะเรียกความรู้ตรงนี้ว่า“ความเจนทะเล”สอดแทรกเข้าไป
ในการทำงานของเราอยูต่ลอดเวลา ทำใหต้ลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาคำพยากรณอ์ากาศ และคำเตอืนสภาพอากาศเลว
รา้ยที่กองอตุนุยิมวทิยาได้ทำการคาดหมายและประกาศออกไปได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งในกองทัพเรือและ
ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศรวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในทะเลซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ความเชื่อใจและความไว้ใจจากเรือหลวงในกองทัพเรือและเรือประมงรวมถึงประชาชนที่เคยได้ติดตามข่าว
อากาศจากกองอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นและมีราคาถูกลงมาก ทำให้แนวความคิดที่จะติดตั้งเครือข่ายสถานีตรวจอากาศตามแนวชายฝั่งได้ถูกจุด
ประกายขึ้นและนำมาพูดคุยกันอีกครั้งในกองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
 ๕.๑.๑วัตถุประสงค์
 เพื่อติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตามที่กำหนดและส่งข้อมูล
กลับมายัง กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ แบบใกล้เวลาจริง ในบริเวณชายฝั่งหรือเกาะที่สามารถเป็นตัวแทน
ของสภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาของกองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์ทั้งอ่าว
ไทยและทะเลอันดามันได้
 ๕.๑.๒ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑) ทำใหผู้ป้ฏบิตังิานดา้นอตุนุยิมวทิยาสามารถรบัรูส้ภาวะความเปน็ไปทางดา้นอตุนุยิมวทิยา ในพืน้ที่ใกลฝ้ัง่
ได้อย่างทันเหตุการณ์และมีความต่อเนื่อง
 ๒) สามารถนำผลการตรวจวัดดังกล่าวมาปรับใช้และตรวจสอบคำพยากรณ์อากาศและคำเตือนของ กอง
อุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นได้

ภาพที่ ๕-๕ ภาพแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัต ิ
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 ๓) สามารถนำผลการตรวจอากาศในพืน้ทีจ่รงิมาจดัทำสถติแิละรายงานในลกัษณะภมูอิากาศ เพือ่นำไปใช้ใน
การวางแผนการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของทร.ภาครัฐและเอกชนต่อไปในอนาคต
 ๔) สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติการทางทหารหรือภาครัฐและเอกชน ที่อยู่ใกล้เคียงสถานี
ตรวจ เช่น การให้ข้อมูลทิศทางและความเร็วลมณ ขณะนั้นกับเรือที่กำลังจะทำการเทียบท่าในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานีตรวจอากาศ
 ๕.๑.๓การดำเนินการ
 ๑)กำหนดที่ตั้งเครือข่ายสถานีตรวจอากาศ
 เพื่อให้ครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบในการติดตามสภาวะอุตุนิยมวิทยาทางทะเลของกอง
อุตุนิยมวิทยาทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามลักษณะของการแบ่งพื้นที่ของการเกิดปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา ที่มี
ความแตกต่างกันในทะเลจะสามารถจำแนกอย่างละเอียดได้เป็น๘พื้นที่และมีความจำเป็นต้องติดตั้งสถานีตรวจ
อากาศอย่างน้อย๑๑สถานีดังนี้
  ๑.๑)บริเวณก้นอ่าวไทยรูปตัวกตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดสมุทรสาคร๑สถานี
  ๑.๒)บริเวณตะวันออกของอ่าวไทยรูปตัวกพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี๑สถานี
  ๑.๓)บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระยองถึงจังหวัดตราด๒สถานี
  ๑.๔)บริเวณตะวันตกของอ่าวไทยรูปตัวกพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี๑สถานี
  ๑.๕) บรเิวณอา่วไทยฝัง่ตะวนัตกตอนบน พืน้ทีต่ัง้แต่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธถ์งึจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒
สถานี
  ๑.๖) บรเิวณอา่วไทยฝัง่ตะวนัตกตอนลา่ง พืน้ทีต่ัง้แต่ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ถงึจงัหวดันราธวิาส๒สถานี
  ๑.๗) บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนองถึง
จังหวัดภูเก็ต๑สถานี
  ๑.๘) บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง พื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดกระบี่ถึง
จังหวัดสตูล๑สถานี
 ๒)กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ระบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่จะสามารถนำมาใช้สำหรับเครือข่ายตรวจอากาศตาม
แนวชายฝั่งได้นั้นจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
  ๒.๑) อปุกรณใ์นการตรวจวดั    จะตอ้งสามารถตรวจวดัสารประกอบ
อตุนุยิมวทิยาเบือ้งตน้ อนัประกอบด้วย ความกดอากาศ อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่ำสุด ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ทิศทางและความเร็วลมได้ โดยมีค่า
ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ทางอุตุนิยมวิทยา
  ๒.๒) การเชื่อมต่อข้อมูลสามารถส่งผลการตรวจอากาศกลับมายังกอง
อุตุนิยมวิทยา ได้แบบใกล้เวลาจริง และจะดีมากหากสามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
แก่ผู้สนใจได้โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน
  ๒.๓.)การจัดเก็บข้อมูลต้องมีระบบบันทึกข้อมูลในตัวซึ่งสามารถเก็บสำรองข้อมูลผลการตรวจ
อากาศได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าช่วงเวลาตามวงรอบของการบำรุงรักษา
  ๒.๔) ระบบพลังงานจะต้องมีระบบสำรองพลังงานให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แม้กระทั่งในกรณี
ที่ระบบไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๔๘ชม.
  ๒.๕) ตัวสถานีและการติดตั้งต้องมีความทนทานต่อการใช้งานในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต่อสภาวะ ลม

ภาพที่ ๕-๖ ภาพแสดงตำแหน่งที่คาด

ว่าจะติดตั้ง เครือข่ายสถานีตรวจ

อากาศอัตโนมัติ (จุดสีแดง) 

 ๙๓ 



พายุความเค็มความชื้นและการกัดกร่อนได้ดี
 ๓)แนวทางการจัดหาสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติพร้อมติดตั้งและใช้งาน
 จัดทำเป็นโครงการเพื่อจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ได้วางไว้ โดยอาจแบ่งเป็นช่วง
ระยะเวลา  โดยเริ่มในบางจุดที่มีความสำคัญมาก ๆ ก่อน เช่น บริเวณหน้าพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือท่าเทียบเรือหลักของกองทัพเรือ บริเวณฐานทัพเรือหรือกองเรือภาคต่าง ๆ และวัดผล
สัมฤทธิ์ของโครงการจากการตรวจสอบความถูกต้องของผลการพยากรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น หรือจากสถิติการตอบรับของ
ผู้ชมเว็บไซต์หากสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพื่อวัดผลในการที่จะดำเนินการต่อไป
 ๔)การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศและเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 หากได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายตรวจอากาศ
อัตโนมัติจริง การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้มีความ
จำเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาบคุลากรใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอื
เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ รวมถงึสามารถบำรงุรกัษา
ได้หากมีความจำเป็น ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ สำหรับงาน
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาต้องเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านของเครื่องมือตรวจอากาศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
สอบเทียบและซ่อมทำระบบตรวจอากาศและเครื่องมือที่มี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศต้อง
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากผล
การตรวจอากาศจะมาในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่ได้ เช่น
การนำข้อมูลดิบเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของแต่ละพื้นที่ เจ้า
หน้าที่สื่อสารข่าวอากาศต้องมีการพัฒนาในด้านของการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การปรับปรุง
และแก้ ไขความผิดพลาดในการเชื่อมต่อและแสดงผล
ระหว่างสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและระบบเครือข่าย
คอมพิว เตอร์อย่ างน้อยในส่ วนของระบบซอฟท์แวร์
(Software)ได้
 ๕)กำหนดแผนงานในการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและสอบเทียบ
 เมื่อมีการใช้งานแม้ว่าระบบดังกล่าวจะได้ชื่อว่าเป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติก็ยังคงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาอย่างน้อยตามวงรอบของการใช้งานอาทิทุก๓เดือนหรือทุก๖เดือนเพื่อ
ให้ตัวสถานีเองสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงให้ผลการตรวจอากาศที่ถูกต้องแม่นยำเป็นไปตาม
มาตรฐานของการตรวจอากาศ
 นอกจากการสร้างเครือข่ายโดยการติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติตามที่ได้กล่าวแล้วกองอุตุนิยมวิทยา
กรมอุทกศาสตร์ ยังมีแนวความคิดในการตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ โดยอาศัยเครือข่ายการ
แจง้เตอืนขอ้มลูสภาวะอากาศในทะเลดว้ยการขอความรว่มมอืกบัผู้ใชข้อ้มลูประกอบดว้ยประชาชนทัว่ไปเรอืประมงใน
ทะเลสถานีวิทยุประมงในพื้นที่ต่างๆรอบอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ที่
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ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีลักษณะเด่นชัดเป็นพิเศษ เช่น สภาพ
ท้องฟ้า ฝนฟ้าคะนอง สภาวะคลื่นลมแรง ฯลฯ ในช่วงเวลาที่ได้พบเห็น ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่กลับมายังกอง
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อขอความร่วมมือ โดยผ่านเครือข่ายการ
สื่อสารข่าวอากาศและสถานีวิทยุประมงต่างๆ
 นอกจากนี้เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในทะเลมาให้ได้มากที่สุด กองอุตุนิยมวิทยายังได้พยายามที่จะ
ประสานกับแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ ที่อยู่ในอ่าวไทยเพื่อขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยากลับ
มายังกองอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย
๕.๒  การพัฒนางานด้านการพยากรณ์อากาศ 
 เมื่อกล่าวถึงงานด้านอุตุนิยมวิทยากับประชาชนทั่วไป กว่า ๙๐ คนในร้อยคน มักคิดว่าเป็นเรื่องของการ
พยากรณ์อากาศเพียงอย่างเดียว และในความเป็นจริงของงานในสายงานอุตุนิยมวิทยา สิ่งที่ใช้เป็นตัวชี้วัดถึง
ประสิทธิผลของงาน หรือความสำเร็จของการทำงาน โดยที่มุ่งเน้นการพยากรณ์อากาศ ที่มีความแม่นยำของคำ
พยากรณ์ล่วงหน้าการคาดหมายและการออกคำเตือนสภาวะอากาศเลวร้ายเช่นคลื่นลมแรงหรือพายุในทะเลจาก
ประสบการณ์ของการทำงานด้านพยากรณ์อากาศที่ผ่านมาทั้งหมดของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ นอกจาก
งานที่ได้รับมอบหมายในการสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับหน่วยเรือและหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
โดยตรงแล้ว เรายังพบว่าข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกองอุตุนิยมวิทยายังเป็นข้อมูลสำคัญต่อประชาชนที่
ประกอบสัมมาอาชีพและใช้ชีวิตอยู่กับทะเลอีกด้วย ความคาดหวังและศรัทธาจากผู้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เอง เป็นแรง
ผลักดันให้กองอุตุนิยมวิทยาพยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้ในการคาดหมายลักษณะ
อากาศอยู่ตลอดเวลา
 ๕.๒.๑งานวิจัยและพัฒนาด้านการพยากรณ์อากาศที่ได้ดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว

 ตั้ ง แ ต่ ไ ด้ มี ก า ร น ำ เ อ า กิ จ ก า ร ด้ า น
อุตุนิยมวิทยาเข้ามาสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๔๙๙
และได้ดำเนินงานอยู่ในกองทัพเรือมาจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงเวลาดังกล่าวกระแสแห่งการค้นพบและ
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงงานด้านอุตุนิยมวิทยาจาก
ความรู้เชิงพรรณาไปสู่การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
ที่ได้นำเอาความรู้ที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลาหลายร้อยปี
มาเพาะบ่มสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ อาทิ วิชาฟิสิกส์ เช่น พลศาสตร์ของ
ของไหล (Fluid Dynamics) เทอร์โมไดนามิกส์
(Thermodynamics) กับวิชาคณิตศาสตร์ เช่น
สมการดิฟเฟอร์เรนเชยีล(DiffentialEquation)การแก้
ปญัหาแบบ ๒-๓ มติิ ดว้ยวธิกีารไฟไนทด์ฟิเฟอรเ์รนท์
(Finite Different Method) หรือไฟไนท์อีลีเมนท์
(Finite Element Method) และคอมพิวเตอร์ เช่น

การใชภ้าษาและโปรแกรมชัน้สงูในการแกส้มการทีม่คีวามซบัซอ้นจนมนษุยไ์มส่ามารถแก้ไดด้ว้ยตวัเองในเวลาอนัสัน้
 ศาสตร์ของการพยากรณ์เชิงตัวเลข (Numerical Method) เริ่มมีการพูดถึงและค้นคว้าในต่างประเทศใน
ชว่งประมาณทศวรรษที่ ๕๐ และเจรญิรดุหนา้ขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะการนำมาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นสมทุรศาสตร์
และอุตุนิยมวิทยา สำหรับประเทศไทยคนกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รู้จักและนำเอาแบบจำลองเชิงตัวเลขเข้ามาใช้จะเริ่มต้น

ภาพที่ ๕-๘ ภาพแสดงผลการพยากรณ์จากแบบจำลองเชิงตัวเลข
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ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆแต่ก็เป็นไปเพื่อการศึกษาเฉพาะทางเท่านั้น
 ความพยายามในการที่จะนำแบบจำลองเชิงตัวเลขเข้ามาสู่กระบวนการของการใช้งานจริงสำหรับประเทศ
ไทย เริ่มต้นขึ้นในราว พ.ศ.๒๕๓๘ เมื่อโครงการ “การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์คลื่นในทะเล (OceanWave
Modeling and Forecasting)” เกิดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)โดยกองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมโดยการส่งบุคลากรเข้าไปร่วมในโครงการในฐานะผู้วิจัย
หลังจากโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงพร้อมๆกับที่ประเทศไทยได้แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์คลื่นที่มีความ
ถูกต้องแม่นยำสูง มาใช้อย่างเป็นทางการ และยังคงใช้ได้ดีมาจนถึงปัจจุบัน จากแนวความคิดในการนำเอาแบบ
จำลองเชิงตัวเลขอื่น ๆ เข้ามาใช้ ก็ยังคงเดินหน้าต่อไป จนเกิดเป็นโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล”ในปีพ.ศ.๒๕๔๓และโครงการ“การวิจัยและพัฒนาทางด้านภัยพิบัติทาง
ทะเล” ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในคณะผู้วิจัย ทั้งในสาขางานอุตุนิยมวิทยาและ
สมทุรศาสตร์ซึง่ทา้ยทีส่ดุทัง้๒โครงการไดด้ำเนนิการจนเสรจ็สิน้ลงและประสบความสำเรจ็เปน็อยา่งดีซึ่งในปัจจุบัน
ผลที่ได้จากโครงการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วยังคงใช้งานอยู่ที่กรมอุทกศาสตร์
 นอกจากนี้ จากการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง และการได้มีส่วนในการฝึกร่วมผสม ชื่อว่า “คอบบรา
โกลด์”ในทุกๆปีของผู้เข้ารับการฝึกของกองอุตุนิยมวิทยาพบว่าปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์มี
ผลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการทางทหาร การตัดสินใจในการออกคำสั่งปฏิบัติการทางทหารหลายอย่าง มักมีองค์
ประกอบของปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา เข้าไปเกี่ยวข้องหลายๆปัจจัยบางครั้งทำให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจจะมี
ความจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เกิดความสับสนหรือไม่มั่นใจต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการได้ กอง
อุตุนิยมวิทยาจึงได้ทำโครงการวิจัย “โปรแกรมวเิคราะหผ์ลกระทบของสภาพอตุนุยิมวทิยาและสมทุรศาสตรต์อ่ปฏบิตัิ
การทางทหาร (METOC Decision)” เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบถึงผลกระทบของปัจจัยทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา ต่อการปฏิบัติการในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ และการสั่ง
การอย่างรวดเร็วได้ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วโดยมีการติดตั้งโปรแกรมMETOCDecision
ที่แผนกพยากรณ์อากาศกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ และได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ของกองทัพเรือ
อีกด้วยเช่นศูนย์ฝึกจำลองยุทธกองการฝึกกองเรือยุทธการ
 ๑)แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์คลื่น(WAveModel:WAM)
 ในอดีตแสนยานุภาพของประเทศมหาอำนาจ วัดกันด้วย
ขนาดของกองเรือ ความมีหน้ามีตาของผู้ครองประเทศขึ้นอยู่กับ
ระยะทางหรือสิ่งที่กองเรือของประเทศนั้น ๆ ได้เดินทางไปถึงหรือ
ค้นพบ แน่นอนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่นักเดินเรือในอดีต
หรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เทคโนโลยีในการเดินเรือมีวิวัฒนาการไป
อย่างมากมายต้องเผชิญ ได้แก่ สภาพของคลื่นลมในทะเล ซึ่งมี
ความแปรปรวน สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและตลอด
เวลาจากท้องทะเลที่สงบนิ่งเรียบใสราวกระจก เป็นคลื่นยักษ์ขนาด
เท่าภูเขาที่พร้อมจะโถมทำลายทุกสรรพสิ่ง
 ความพยายามในการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องทะเลและการ
ทำนายความสูงของคลื่นได้เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับการที่มนุษย์คนแรก
มุ่งหน้าออกสู่ทะเล แต่อย่างไรก็ดีความพยายามดังกล่าวก็เป็นไปใน
ลักษณะของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง นักเดินเรือที่มีความ
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เชี่ยวชาญสามารถคาดหมายการเกิดคลื่นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจไม่ประสบความสำเร็จในการทำนายความสูงคลื่น
ในพื้นที่อื่นๆ
 ความต้องการที่จะพยากรณ์คลื่นให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ยังคงเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนา

รูปแบบและวิธีการในการทำนายการเกิดคลื่นตลอดมาจนเริ่มมีการ
พัฒนาอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ ๒
เนื่องจากได้พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะทะเลมีผลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติ
การทางทะเลของกองทัพของทั้ง๒ฝ่ายแนวทางในการพยากรณ์
ความสูงของคลื่นในยุคนั้น แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง โดยอาศัย
หลักการเดียวกัน คือ ศึกษาและจดบันทึกการเกิดคลื่นในพื้นที่จริง
กับข้อมูลของลมที่พัดปกคลุมเหนือผิวหน้าน้ำทะเล และหาความ
สัมพันธ์ของ๒ตัวแปรแนวทางแรกจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วลม ระยะเวลาและระยะทางที่พัดปกคลุม จนได้
ตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนและสร้างเป็นแผนภูมิการเจริญเติบโต
Bretchneider (Bretchneider growth curve) ซึ่งก็ได้มีการ
พัฒนาเป็นหลายรูปแบบแต่ที่ได้ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดจะเป็นแผนภาพสำหรับการทำนายความสูงของคลื่นโดย
Groen&Dorrestein ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๑ ได้มีการพัฒนารูปแบบ
ของแผนภูมิให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และยังสามารถใช้ในการ
อ้างอิงได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
 อีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพยากรณ์

คลื่นเกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๐๓ได้แก่การศึกษาการเกิดคลื่นเนื่องจากพลังงานที่ถูกถ่ายทอดลงมาจากลม
ที่พัดผ่านผิวหน้าน้ำทะเลในรูปของพลังงานในยา่นความถีต่า่ง ๆ ของ
คลืน่(Wavespectrum)ในรปูแบบของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลืน่หลายๆ
ชิน้ อาทิ ความปั่นป่วนของลมเหนือผิวหน้าน้ำทะเลที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดัน ที่เป็นสาเหตุของการเกิดคลื่นขนาดเล็ก
(Phillip, 1957) การเติบโตและความไม่เสถียรของคลื่นขนาดใหญ่
คลื่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วและความแตกต่างของความดัน (Miles,
1957) รวมทั้งงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย จนนำมาสู่ข้อ
สรุปที่ว่า ลมที่พัดเหนือผิวหน้าน้ำในทะเลเปิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
นานคลื่นจะสูงขึ้นจนสมดุลกับพลังงานที่ได้รับจากลมกล่าวคือไม่ว่า
ลมที่ความเร็วคงที่จะพัดต่อเนื่องไปอีกนานเท่าใด ก็จะไม่สามารถ
ทำให้เกิดความสูงคลื่นที่สูงไปกว่านี้ได้อีก ซึ่งแนวคิดนี้มีชื่อเรียกว่า
FullyDevelopedSea(PiersonandMoskowitz,1964)ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการทำงานของแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์คลื่นทั้งหมดใน
ยุคปัจจุบัน
 ๑.๑)กำเนิดและวิวัฒนาการของ(WAM)
 ก่อนหน้าที่แบบจำลอง WAM จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๗ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นักวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการจุดประกายความคิดขึ้น โดยโครงการวิจัยระหว่างประเทศที่

ภาพที่ ๕-๑๐ ภาพแผนภูมิสำหรับทำนายความสูงของคลื่น  

โดย Groen&Dorrestein  

ภาพที่ ๕-๑๑ ภาพแผนภูมิแสดงสภาวะ Fully Develop 

Sea ที่ความเร็วลมระดับต่างๆ 
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มีชื่อว่า The SeaWAveModel Intercomparison Project (SWAMP) ซึ่งหากจะกล่าวถึงที่มาที่ไป ก็อาจแบ่ง
ออกได้เป็น๓ช่วงเวลาได้แก่
  ๑.๑.๑)ชว่งกอ่นหนา้SeaWAveModelIntercomparisonProject:SWAMP(ก่อนปีพ.ศ.๒๕๒๔)
  อาศัยพื้นฐานของการศึกษาคลื่นในทะเลยุคใหม่ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๐๓ โดยแนวความคิดที่
สำคัญที่สุดในช่วงนั้นได้แก่ แนวคิดในเรื่องWave spectrum (Pierson andMoskowitz, 1964) ในช่วงเริ่มต้น
การอธิบายการพัฒนาของ Spectrum ยังคงไม่ได้อยู่ในรูปของสมการที่เป็นพลศาสตร์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังมี
ข้อจำกัดทางทฤษฎีอยู่อีกมากโดยR.Gelciและคณะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มที่จะเขียนแนวคิดในการสร้างสมการSpectral
transport ได้แนะนำให้ใช้ผลที่ได้จากการตรวจวัดในพื้นที่ศึกษาจริง ๆ ในการกำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พลังงานของคลื่นเท่านั้น แต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อ Phillips และ Miles ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๐๐
สมการSpectraltransportในส่วนของแหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดคลื่นได้ถูกเพิ่มเติมโดยKlausHasselmannจน
มีทั้งหมด ๓ ส่วน ได้แก่ พลังงานที่ได้รับจากลม (Wind Input) การแตกตัวของยอดคลื่น (White Capping
Dissipation) และการส่งต่อพลังงานแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Transfer) ดังที่ปรากฏอยู่ในแบบจำลอง WAM
จนถึงปัจจุบัน
  การทดลองที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสมการที่ใช้
อธิบายการเกิดคลื่นได้แก่ โครงการ JOint North Sea WAve
observationProject(JONSWAP,1973)ซึ่งได้ทำการตรวจวัดคลื่นที่
ความถี่ต่าง ๆ ในทะเลเหนือ และพบว่าการเกิดคลื่นจริงในทะเลจะไม่
สามารถเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า Fully Developed เนื่องจากจะมี
กระบวนการที่เรียกว่าการส่งต่อพลังงานแบบไม่เชิงเส้น เป็นตัวการ
ถ่ายทอดพลังงานจากคลื่นความถี่หนึ่งไปยังความถี่อื่นๆโดยผลที่ได้จาก
โครงการนี้เมื่อนำมาเขียนเป็นแผนภูมิจะมีส่วนคล้ายกับผลงานของ
PiersonandMoskowitzอยู่มากโดยจะแตกต่างกันในส่วนของความ
ต่อเนื่องในการสูงขึ้นของคลื่นต่อระยะทางหรือเวลา
  และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง วิวัฒนาการทางด้าน
คอมพิวเตอร์ก็ได้พัฒนาขึ้น จนสามารถแก้สมการที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น จนมากพอที่จะทำให้เกิดแบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการพยากรณ์คลื่นที่คำนวณความสูงคลื่นลมและ Swell
(คลื่นที่เกิดจากลมที่พัดในระยะไกลนอกพื้นที่ที่ตรวจพบคลื่นและมีทิศทางการเคลื่อนตัวไม่สัมพันธ์กับทิศทางลมใน
พื้นที่ที่ตรวจพบคลื่น เช่น คลื่นยาวที่ตรวจพบในอ่าวไทยตอนบน ที่มีทิศเคลื่อนตัวมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น Swell ที่เกิดจากลมที่พัดเหนือผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณทะเลจีนใต้และ
เคลื่อนที่ผ่านเข้ามายังอ่าวไทย) จากทฤษฎีความเร็วลม ความยาวนานและระยะทางที่ลมพัดปกคลุมได้ เช่นแบบ
จำลองKNMI’sGONOที่สามารถทำนายSwellที่เกิดขึ้นในบริเวณตอนล่างของทะเลเหนือได้
  ๑.๑.๒)SeaWAveModelIntercomparisonProject:SWAMP(พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๗)
  ที่มาของโครงการนี้สามารถสืบย้อนหลังไปได้จนถึงปีพ.ศ.๒๕๒๑จากการประชุมNATOAir/Sea
Interactionที่เมืองBandolประเทศฝรั่งเศสในปีพ.ศ.๒๕๒๑ที่มีความต้องการให้ทดสอบเปรียบเทียบแบบจำลอง
ที่ใช้ในการพยากรณ์คลื่นหลาย ๆ แบบจำลอง จนนำไปสู่การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
SWAMPที่เมืองMiami ในปีพ.ศ.๒๕๒๔รวมใช้เวลาดำเนินโครงการ๔ปี จนกระทั่งผลการดำเนินโครงการดัง
กล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในปีพ.ศ.๒๕๒๘
  การดำเนินโครงการนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองเชิงตัวเลขที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งมี

ภาพที่ ๕-๑๒ ภาพแผนภูมิแสดงผลการศึกษาของโครงการ  

JONSWAP 
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พื้นฐานของสมการต่างกัน ๒ รูปแบบใหญ่ ๆ คือ แบบจำลองในยุคที่ ๑ ซึ่ง
ไม่มีการกล่าวถึงการส่งต่อพลังงานแบบไม่เชิงเส้น และแบบจำลองในยุคที่ ๒
ซึ่งกล่าวถึงการส่งต่อพลังงานแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้ปัจจัยกำหนดอย่างง่าย ซึ่ง
แบบจำลองในยุคที่๒ก็ยังมีการพัฒนาออกไปอีก๒แนวทางได้แก่Couple
hybridและCouplediscreteซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดความแตกต่าง
ของทั้ง๒แบบในที่นี้
  การทดสอบได้ถูกทำขึ้นโดยการเปรียบเทียบแบบจำลองทั้งยุค
ที่๑และยุคที่๒จำนวน๙แบบจำลองในเรื่องของสมมติฐานเช่นข้อจำกัด
ของระยะทางและระยะเวลาที่ลมพัดปกคุมผิวหน้าน้ำทะเลในกรณีที่ลมมี
ความเร็วและทิศทางคงที่ การเปลี่ยนแปลงทิศทางลมอย่างรวดเร็ว ฯลฯ จน
กระทั่งถึงการจำลองการเกิดคลื่นภายใต้เงื่อนไขของพายุหมุน และจากการ
ทดสอบอันหลังนี่เองทำให้พบว่าผลที่ได้จากการคำนวณของแต่ละแบบจำลอง
ยังมีความแตกต่างกันอยู่มากโดยให้ผลการคำนวณความสูงของคลื่นที่เกิดจาก

พายุเฮอริเคนในเงื่อนไขเดียวกัน มีความต่างกันในระหว่างความสูงประมาณ๘-๒๕ เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยัง
ต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้กันอีกมาก และเมื่อได้ตรวจสอบที่มาของความแตกต่างของผลการคำนวณสามารถแยก
พิจารณาออกได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ในส่วนแรกเป็นส่วนของแบบจำลองสามารถแก้ไขได้โดยการกำหนดค่าให้กับ
ตัวแปรและค่าคงที่ภายในแบบจำลอง ในส่วนที่๒ เรื่องของความแตกต่างของผลของการทำนายความสูงของคลื่น
ของแต่ละแบบจำลองต้องพิจารณาถึงการกำหนดรูปร่างของพลังงานที่แต่ละความถี่ ซึ่งในความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติการเกิดคลื่นในแต่ละส่วนของโลกย่อมจะมีรูปร่างของพลังงานที่แต่ละความถี่แตกต่างกันออกไปและผล
ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานใน๒มิติซึ่งมีมากกว่าที่เคยมีการประเมินไว้ในช่วงนั้น
 จากผลการดำเนินโครงการนี้ก่อให้เกิดแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์คลื่นในยุคที่๓ซึ่งอธิบายลักษณะ
ของการเกิดคลื่นในรูปแบบของ Spectrum ด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นแบบจำลองซึ่ง
สามารถอธิบายการเกิดคลื่นในลักษณะ๒มิติอย่างเต็มรูปแบบ
 ๑.๑.๓)WaveModel:Wam(พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๗)
  จากการประชุมในโครงการ SWAMP  ที่เมือง Miami ครั้งนั้น Klaus Hasselmann ได้เชิญให้
GerbrandKomenไปที่เมืองHumburgประเทศเยอรมันในปีพ.ศ.๒๕๒๖ซึ่งในขณะนั้นKlausได้สร้างสมการ
ส่งผ่านพลังงานแบบไม่เชิงเส้น ๔ ช่วงความถี่ไว้แล้ว Gerbrand ได้ตัดสินใจที่จะศึกษาความสมดุลของพลังงานใน
คลื่นแต่ละความถี่ เมื่อถึงจุด Fully Developed และพบว่าสมดุลดังกล่าวมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความถี่ของ
คลืน่และสามารถนำไปปรบัใช้ในสมการของแบบจำลองอยา่งเตม็รปูแบบได้ซึง่ในปีพ.ศ.๒๕๒๗KlausHasselmann
ได้เชิญนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบจำลอง เพื่อการพยากรณ์คลื่น
กลุ่มใหญ่มาพบกันอีกครั้ง ที่เมือง Humburg ประเทศเยอรมัน ภายใต้
การนำของGerbrandKomenภายใต้ชื่อ“WAMGroup”เพื่อก่อตั้ง
โครงการWAMซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเดียวกันกับที่โครงการสำรวจ
คลื่นระยะไกลด้วยดาวเทียมได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันภายใต้ชื่อดาวเทียม
SEASAT ซึ่งสามารถนำผลการตรวจวัดที่ได้จากดาวเทียมมาตรวจสอบ
ผลของการคำนวณจาก WAM ได้เช่นเดียวกัน  หลังจากนั้น เมื่อมี
การเตรียมการมากขึ้น การสำรวจจากระยะไกลด้วยระบบ Altimeter
และ Radar Back Scatter ก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกับดาวเทียมGEOSAT

ภาพที่ ๕-๑๓ Klaus Hasselmann 

ภาพที่ ๕-๑๔ Gerbrand  Komen 
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และERS-1ซึ่งผลที่ได้สามารถนำมาตรวจสอบความถูกต้องของWAMในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี
  เป้าหมายของกลุ่มนักวิจัยที่รวมตัวกัน และก่อตั้งขึ้นมาเป็น WAM Group นั้น มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
  ๑)ร่วมกันสร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์คลื่นยุคที่๓โดยมีพื้นฐานบนการอธิบายกระบวนการ
ในการพัฒนาของคลื่นด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
  ๒)สร้างแบบจำลองที่สามารถคำนวณการเกิดคลื่นได้ครอบคลุมทั่วทุกมหาสมุทรในโลก
  ๓) สรา้งแบบจำลองสำหรบัการคำนวณการเกดิคลืน่ในพืน้ทีเ่ฉพาะ โดยใหส้ามารถรบัพลงังานจาก
ภายนอกของเขตของการคำนวณมาจากแบบจำลองที่ครอบคุลมพื้นที่ใหญ่กว่าได้
  ๔)ศึกษาทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดคลื่นทั้งหมด
  ๕)ศกึษาวธิกีารในการปอ้นขอ้มลูที่ไดจ้ากการตรวจวดัเพือ่ปรบัปรงุผลการคำนวณใหม้คีวามถกูตอ้ง
แมน่ยำมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีดาวเทียม ที่สามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดคลื่นจริงมาได้แบบทันทีทันใด
(Realtime)ในช่วง๑๐ปีหลังจากนั้นWAMได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแบบจำลองWAMได้พัฒนา
มาจนเป็นแบบจำลองยุคที่ ๓ วงรอบของการพัฒนาที่ ๔ (Third Generation Fourth Cycle) ในปี พ.ศ.๒๕๓๕
และยังไม่มีการพัฒนาใด ๆ ต่อ ซึ่งในปัจจุบัน WAM ก็ยังคงถูกใช้เป็นแบบจำลองหลักในระบบพยากรณ์ทางทะเล
ของหลาย ๆ ประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศยุโรป (European Centre for Medium-RangeWeather Forecast:
ECMWF)ประเทศออสเตรเลีย(AustralianGovernmentBureauofMeteorology)
 ๑.๒)หลักการทำงานเบื้องต้นของWAM
 แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อพยากรณ์คลื่น WAM จะอธิบายการเกิดคลื่นโดยใช้วิธีการเติบโตของคลื่นแบบ
๒มติิแบง่ตามพลงังานของคลืน่ทีค่วามถีต่า่งๆและคำนวณโดยใช้TransportEquationซึง่สามารถเขยีนได้ดงันี้
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 โดยในแต่ละส่วนของสมการหลักทั้งสองด้านบน จะประกอบด้วยตัวแปรและสมการต่าง ๆ อีกมากมายที่
ถูกนำมาใช้อธิบายการเกิดคลื่นทั้งหมด ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้ การแก้สมการเพื่อให้ได้ผลการคำนวณคลื่นแม้ว่า
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ในทางทฤษฎีจะสามารถทำได้โดยใช้มนุษย์และเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ แต่การคำนวณแต่ละครั้งอาจจะกิน
เวลาเป็นเดือน ๆ หรือมากกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าขึ้นจนสามารถนำมาใช้คำนวณแบบ
จำลองดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วเช่นแบบจำลองWAMที่คำนวณอยู่ที่เครื่องของกองอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีคุณสมบัติ
คร่าวๆคือหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)XEON๓.๐GHzความจุของหน่วยความจำชั่วคราว(RAM)๒Gbyte
สามารถคำนวณการเกิดคลื่นในพื้นที่ระหว่างละติจูด๑๐องศาใต้-๓๐องศาเหนือลองจิจูด๘๕-๑๒๕องศาตะวัน
ออกดว้ยความละเอยีดของการคำนวณทกุๆ๕๕กโิลเมตรใหเ้สรจ็ไดภ้ายในเวลาประมาณ๘นาที
 เมือ่แบบจำลองไดท้ำการแกส้มการและประมวลผลเสรจ็สิน้ลงในแตล่ะครัง้ กจ็ะใหผ้ลการพยากรณต์วัแปร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นออกมาเป็นจำนวนมาก อาทิ ความสูงของคลื่น ทิศทางการเคลื่อนตัวของคลื่น ความถี่
ของคลื่นซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกที่จะนำมาแสดงผลและใช้งานด้วยโปรแกรมประกอบอื่นๆต่อไป
 ๑.๓)WAMในประเทศไทย
 ความสนใจในการที่จะนำแบบจำลอง
เชิงตัวเลข เพื่อการพยากรณ์คลื่นเข้ามาใช้
สำหรับพยากรณ์คลื่นในอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน เริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อคณะ
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมใน
ขณะนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของJet
Propulsion Laboratory : JPL ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้มีการพูดถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการ
พยากรณ์อากาศ และการพยากรณ์ทางทะเล
ได้หลังจากนั้นอีก๒ปีคือในปีพ.ศ.๒๕๓๙
ดร.ธวัช วิรัติพงษ์นักวิจัยอาวุโสจากJPL ได้
เขียนโครงการเพื่อขอทุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อทำโครงการ
“การสร้างและModel พยากรณ์คลื่นในทะเล

(Ocean Wave Modeling and Forecasting)”
โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในวันที่๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยโครงการดังกล่าวได้เชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่กับระบบพยากรณ์คลื่น
ของกองทัพเรืออเมริกา เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของ
โครงการและทำงานร่วมกับนักวิจัยที่เลือกมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยที่มี
การเรียนการสอนเกี่ยวกับสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ กรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) กอง
อุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์
 จากการตรวจสอบในช่วงเริ่ มต้นของ
โครงการพบว่า แบบจำลองที่สามารถใช้งานในการ
พยากรณ์ความสูงของคลื่นได้อย่างสมบูรณ์ในขณะ

ภาพที่ ๕-๑๕ การเปรียบเทียบผลการคำนวณความสูงของคลื่น โดยใช้ WAM 

กับผลการตรวจวัดจากทุ่นลอย บริเวณตอนใต้ของ จังหวัดระยอง   

กรณีพายุไต้ฝุ่นลินดา พ.ศ.๒๕๔๐ 

ภาพที่ ๕-๑๖ การเปรียบเทียบผลการคำนวณความสูงของคลื่น  

โดยใช้ WAM กับผลการตรวจวัดจากดาวเทียม ERS 
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นั้นมีเพียงแบบจำลองเดียวในโลกได้แก่WAMโดยที่แบบจำลองอีกตัวหนึ่งได้แก่WAVEWATCHของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ โครงการฯ จึงได้เลือกที่จะนำ WAM มาปรับปรุงต่อยอด
เพื่อให้สามารถพยากรณ์ความสูงของคลื่นบริเวณใกล้เคียงกับประเทศไทยให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นโครง
การฯดังกล่าวใช้เวลาประมาณ๓ปีในการแก้ไขตรวจสอบและปรับแก้ค่าคงที่ต่างๆในแบบจำลองและทำการ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลอง กับข้อมูลการตรวจวัดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ทุ่นลอย ดาวเทียม และใน
กรณีต่างๆเช่นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนจนกระทั่ง
ผลการคำนวณที่ได้ มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ จึงได้ปิดโครงการ  และได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
ใช้งาน

 ๑.๔)การนำไปใช้
 ปัจจุบันแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อพยากรณ์คลื่นที่มีพื้นฐานมาจาก WAM ได้ถูกใช้เป็นระบบหลักในการ
พยากรณ์ความสูงของคลื่นของประเทศไทย โดยได้ถูกติดตั้งใช้งานอยู่ ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
กรมอุตุนิยมวิทยากองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์
 การนำไปใช้งาน กองอุตุนิยมวิทยา จะทำการพยากรณ์ความสูงของคลื่นด้วย WAM วันละ ๒ ครั้ง
ประมาณ ๐๘๐๐ และ ๒๐๐๐ ของทุกวัน โดยแต่ละครั้งที่พยากรณ์ จะเป็นการนำข้อมูลใหม่เข้าไปแก้ไขความผิด
พลาดที่เกิดจากการคำนวณครั้งก่อนและทุกๆครั้งที่คำนวณแบบจำลองจะสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึง๑๔๔
ชั่วโมง โดยให้ผลของการคำนวณในทุก ๓ ชั่วโมง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการ
ออกคำพยากรณ์อากาศและยังได้นำไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเวบไซต์ของกองทัพเรือ
 

ภาพที่ ๕-๑๗ แผนภาพพยากรณ์คลื่นในปัจจุบันของ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ์
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 ๒)แบบจำลองเชงิตวัเลขทางสมทุรศาสตรข์องมหาวทิยาลยัPrinceton(PrincetonOceanModel:POM)
 ปรากฏการณ์สมุทรศาสตร์ทางฟิสิกส์ แม้ว่าฟังแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัว
เราสักเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกได้ว่ามีผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคน แต่จะมากหรือ
น้อย ก็ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาและการดำเนินชีวิต ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบง่ายที่สุดสำหรับคนที่อาศัยและประกอบ
อาชีพอยู่กับทะเล เช่น ชาวประมง ก็จะรู้ดีว่าปรากฏการณ์น้ำเกิด-น้ำตาย มีผลกับการทำอาชีพประมงมากน้อย
เพียงไร หรือจะมองถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นเศรษฐกิจของประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลก็มักจะอ้างอิงอยู่บน
กิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับทะเลแทบทั้งสิ้น
 สำหรับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ยาวถึง ๑๕๐๐ ไมล์ มีจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งสิ้นหลาย
จังหวัด และประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่ดำรงชีพได้โดยอาศัยการทำมาหากินกับทะเล
เพียง เช่น การทำประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ อ่าวไทยยังเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิด
ของพลังงานที่หล่อเลี้ยงประเทศอีกด้วย
 ในทุก ๆปี อ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะเป็นพื้นที่รองรับอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พายุฝนฟ้าคะนองและใน
บางปีที่พายุหมุนเขตร้อนได้เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามายังอ่าวไทยและข้ามลง
สู่ทะเลอันดามัน ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาเหล่านี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พื้นที่บนแผ่นดินดังที่เราท่านได้รู้และรับทราบกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม
แผ่นดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ความเสียหายที่เกิดแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของ
ประชาชนตัวการทางอุตุนิยมวิทยาเหล่านี้ยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่
เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามริมฝั่งทะเล  เช่น การกัด
เซาะและการพังทลายของชายฝั่ง ภาวะน้ำทะเลหนุน นอกจากนี้เมื่อเกิดอุบัติภัย
ทางธรรมชาติในทะเลขึ้น เช่น เรืออับปาง คราบน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเล ตลอด
จนการค้นหาเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการจำกัดขอบเขตเพื่อกำจัดคราบน้ำมัน มักเป็นสิ่งที่
ทำได้ยากลำบาก เนื่องจากปัจจัยทางการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำและลมที่พัดผ่านผิวหน้าน้ำทะเลเป็นผลให้ผิวหน้า
ของทะเลมีการไหลเวียนตลอดเวลาเป็นเหตุให้เราไม่สามารถระบุตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของผู้ประสบภัยในทะเล
หรือคราบน้ำมันได้อย่างแม่นยำยากต่อการจำกัดความเสียหายและค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
 













ภาพที่ ๕-๑๘ ผลของการรุกตัวของน้ำทะเล 

บริเวณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ภาพที่ ๕-๑๙ อุบัติเหตุของเรือเดินสมุทร

ขนาดใหญ ่เปน็สาเหตหุลกัของการรัว่ไหล 

ของคราบน้ำมันลงสู่ทะเล 

 ๑๐๓ 



 การเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของทะเล เนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา
อาทิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงความสูงของผิวหน้าน้ำทะเลจากระดับน้ำขึ้น-ลงปกติ การไหลเวียนของกระแสน้ำใน
ระดับผิวหน้าน้ำทะเล  จะทำให้เราสามารถเตรียมการในการป้องกันภัยพิบัติ ที่จะเกิดเนื่องจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติของทะเล รวมถึงความรวดเร็วในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ซึ่งจะ
ทำให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ที่ประสบภัยให้สูงขึ้น และสามารถลดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในกรณี
ของคราบน้ำมันรั่วไหลได้
 การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของทะเลและมหาสมุทรได้มีการเรียนรู้และจดบันทึกกันมาเป็น
เวลายาวนาน อันจะเห็นได้จากแผนที่แสดงกระแสน้ำในบริเวณต่าง ๆ ในสมัยอดีต การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
สมุทรศาสตร์สกายะ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคที่นักวิชาการเริ่มใช้คณิตศาสตร์มาอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆ
 ๒.๑)กำเนิดและวิวัฒนาการ
 มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ได้เริ่มมีการศึกษากระบวนการทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์อย่างจริงจัง ตั้งแต่ก่อนปี
พ.ศ.๒๔๐๓ เช่นการศึกษาเรื่องชั้นขอบเขตของความปั่นป่วนในแนวดิ่ง (H.J.Herring and student, late 1950)
การก่อตั้งGeophysicalFluidDynamicsLaboratory:GFDL(J.Smagorinskyetal.,1969)แต่แบบจำลอง
เชิงตัวเลขที่ใช้ชื่อ PrincetonOceanModel: POM ได้ถูกประกาศตัวอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.๒๕๒๐ โดยถูก
เรียบเรียงในรูปของเอกสารวิจัยของ Alan Blumberg และ George L. Mellor หลังจากนั้นองค์ประกอบในส่วน
ต่าง ๆ ของ POM ก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตามทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางสมุทรศาสตร์ที่ได้มีการค้น
พบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆดังนี้คือ
 ส่วนย่อยของPOMที่ทำหน้าที่อธิบายกระบวนการสงบนิ่งของความปั่นป่วนในแนวดิ่งซึ่งดั้งเดิมใช้สมการ
ของ Mellor ซึ่งถูกตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ได้ถูกแทนที่ด้วยสมการใหม่ซึ่งสามารถใช้อธิบายถึงปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้ดีกว่าซึ่งค้นพบโดยMellorและTetsujiYamadaในปีพ.ศ.๒๕๑๗และ๒๕๒๕ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า
แบบจำลองการสงบนิ่งของความปั่นป่วนในแนวดิ่งของเมลเลอร์และยามาดะ แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองใช้พื้น
ฐานมาจากสมมติฐานของ Rotta และ Kolmogorov ซึ่งได้เคยกล่าวไว้เฉพาะในกรณีของการไหลที่มีการแบ่งชั้น
อย่างชัดเจนเท่านั้น
 ส่วนย่อยของPOMที่ทำหน้าที่ในการจำลองความปั่นป่วนของกระแสน้ำตามแนวดิ่งที่ก่อให้เกิดพลศาสตร์
ของการผสมผสานระหว่างชั้นน้ำที่อยู่ในระดับที่มีความลึกแตกต่างกัน ถูกทดสอบแล้วว่าแบบจำลองให้ผลของการ
คำนวณช้ากว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ (Martin, 1985) ถูกทดแทนด้วยสมการของ Mellor และ
Blumbergในปีพ.ศ.๒๕๔๗ในส่วนของการรับพลังงานที่ผิวหน้าน้ำทะเลจากอิทธิพลของลมที่พัดปกคลุมซึ่งเคยได้
มีการปรับปรุงไปแล้วโดยทดแทนด้วยสมการของ Klein
ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ก็ยังพบว่ายังคงต้องมีการทดสอบและ
แก้ไขต่อไป
 ระบบการแบ่งระดับชั้นตามความลึกแบบซิกมา
(TheSigmaCoordinateSystem)ได้ถูกนำเข้ามาใช้กับ
POM เพื่อให้แบบจำลองสามารถสร้างรูปแบบของความ
ลึกน้ำและรูปร่างของพื้นผิวใต้ท้องทะเล ในบริเวณต่าง ๆ
ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ไม่ว่าความลึกน้ำจะ

ภาพที่ ๕-๒๐ สัญลักษณ์ของ Prince Ocean Model 

 
๑๐๔ 



เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด เช่น ในกรณีของพื้นที่ปากแม่น้ำ
ในกรณีของพื้นที่ไหล่ทวีป โดยที่ยังคงให้จำนวณชั้นน้ำที่ถูกแบ่ง
ตามความลึกมีค่าคงที่อยู่เสมอ และยังส่งผลดีในเรื่องของผิว
หน้าชั้นบนสุดของการคำนวณยังเป็นผิวอิสระ ซึ่งมีการ
เคลื่อนไหวได้ทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง รวมถึงยังสามารถ
ป้อนพลังงานจากภายนอกผ่านผิวหน้าชั้นบนสุดของการคำนวณ
ไปยังชั้นที่อยู่ลึกกว่าได้ และยังได้มีการค้นพบอีกว่า ชั้นล่างสุด
ของการคำนวณมีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการทางสมุทรศาสตร์
ฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในน้ำลึก (Zavatarelli and Mellor, 1995;
JungclausandMellor,1996;BaringerandPrice,1996;
EzerandMellor,2004)

 นอกจากนี้ POM ยังได้รับการปรับแต่งในจุดต่าง ๆ โดยนักสมุทรศาสตร์และนักศึกษา ที่ได้ทำการศึกษา
กระบวนการทางฟิสิกส์ของทะเลและมหาสมุทรจากทุกมุมของโลกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแม้แต่
กระบวนการในการแก้สมการด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ ก็ได้ถูกปรับปรุงโดยนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน
 ๒.๒)POMกับประเทศไทย
 ในวงการการศึกษาของประเทศไทยได้มีการนำ POM มาใช้กับกรณีศึกษา
ต่าง ๆ ตั้งแต่เมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว แต่การนำเข้ามาใช้เพียงแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ต่างๆทางสมุทรศาสตร์ในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นใน
ช่วงเวลา๒–๓ปี ก่อนหน้าที่โครงการ “การสร้างและModelพยากรณ์คลื่นใน
ทะเล(OceanWaveModelingandForecasting)”จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ
ในช่วงต้นปีพ.ศ.๒๕๔๓ได้เกิดเหตุการณ์พิบัติภัยทางทะเลหลายๆครั้ง เช่นพายุ
ไต้ฝุ่นลินดาเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาในอ่าวไทยในปีพ.ศ.๒๕๔๐และการเกิด
อุบัติภัยในทะเล เช่น เรือประมงและเรือสินค้าอับปางหลายครั้ง นักวิจัยกลุ่มเดิมที่
เคยร่วมกันนำ WAM เข้ามาประยุกต์ใช้งานพยากรณ์คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้มีแนวคิดที่จะหาแบบจำลองที่
สามารถทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ลอยอยู่ในระดับผิวน้ำที่เกิดจากอิทธิพลของลม
จริงที่พัดผ่านผิวหน้าน้ำทะเลณขณะนั้นได้
 คณะวิจัยซึ่งนำโดย ดร.ธวัช วิรัติพงษ์ ได้พบว่า POM มีส่วนรับข้อมูลที่
สามารถใส่ข้อมูลลมจริงที่พัดผ่านผิวหน้าน้ำทะเลได้ และสามารถให้ผลการคำนวณกระแสน้ำเฉพาะในส่วนของ
ผิวน้ำที่เกิดจากลมได้ อีกทั้งสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงความสูงของระดับน้ำ เนื่องจากอิทธิพลของลมและ
ความกดอากาศได้ คณะนักวิจัยจึงได้นำเอา POM เข้ามาศึกษาและพัฒนาเพื่อใช้งาน โดยทำเป็น “โครงการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล”ระหว่างวันที่๑๕มกราคมพ.ศ.๒๕๔๓ถึง๗กุมภา
พันธุ์๒๕๔๕และ“โครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านภัยพิบัติทางทะเล”ระหว่างวันที่๑กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๔๕ถึง
๑๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ในทัง้สองโครงการ ไดม้ขีา้ราชการของกรมอทุกศาสตรเ์ขา้รว่มเปน็นกัวจิยัในโครงการ
ด้วยทั้งสิ้น
 ๒.๓)การนำPOMมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
 เนื่องจาก POM เป็นแบบจำลองซึ่งได้ทำการจำลองรูปแบบของปรากฏการณ์ทางพลศาสตร์ฟิสิกส์ของ

ภาพที่ ๕-๒๑ การแบ่งระดับชั้นตามความลึกแบบ 

Sigma-Coordinate 

ภาพที่ ๕-๒๒ ภาพถ่ายพายุไต้ฝุ่นลินดา 

จากดาวเทียม GMS-5 เมื่อวันที่ ๓ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐ เวลา ๐๘๓๒ 

 ๑๐๕ 



มหาสมุทรไว้ได้เกือบทั้งหมดการประยุกต์ใช้POMจึงสามาถนำไปดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบโดยการเลือกใช้
ส่วนของแบบจำลองและการปรับแต่งค่าคงที่และสมการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับผลข้อมูลที่ต้องการใช้ การที่
กลุ่มนักวิจัยได้นำเอาPOMเข้าทำวิจัยในครั้งนี้จึงได้นำมาประยุกต์ใช้ใน๒รูปแบบคือ
  ๒.๓.๑)การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล

 สืบเนื่องจากการที่กองทัพเรือมักจะได้รับบทบาทให้
เป็นหน่วยงานแรก ๆ ของประเทศที่จะได้รับมอบหมายให้ออก
ไปทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในทะเล เช่น
การค้นหาและช่วยเหลือชีวิตลูกเรือที่ได้รับอุบัติเหตุอับปาง
กลางทะเล รวมถึงภารกิจในปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การกำจัดและทำลายคราบน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลจากกรณี
เรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับอุบัติเหตุในทะเล ในอดีตงานเหล่า
นี้จะดำเนินไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในเรื่องของการ
เข้าถึงตัวผู้ประสบภัย หรือการจำกัดการเคลื่อนตัวของคราบ
น้ำมันที่ลอยอยู่เหนือผิวหน้าน้ำทะเล ซึ่งมีความเหมือนกันอยู่
คือทั้งคราบน้ำมันและผู้ประสบภัยที่มีลักษณะกึ่งจมกึ่งลอยที่
ผิวหน้าน้ำทะเล จะถูกพัดพาให้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ด้วย
กระแสน้ำที่ไหลเวียนอยู่บริเวณผิวบนสุดของน้ำทะเล
 การไหลเวียนของน้ำทะเลในอ่าวไทย ในชั้นบนสุดนี้
จะถูกกำหนดด้วยปัจจัย๒ชนิดได้แก่

 ๑) กระแสน้ำที่เกิดจากน้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal Current) ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างของความสูงของน้ำ
ทะเลในแต่ละจุด น้ำทะเลในส่วนที่ถูกดึงให้สูงขึ้นจากอิทธิพลของน้ำขึ้น-ลง จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้ไหลไป
ยังผิวหน้าน้ำทะเลที่มีระดับความสูงน้อยกว่า
 ๒) กระแสน้ำที่เกิดจากลมที่พัดปกคลุมอยู่เหนือผิวหน้าน้ำทะเล (Wind Driven Current) ในกรณีนี้
นอกจากลมจะเป็นตัวการถ่ายทอดพลังงานไปสู่ผิวหน้าน้ำทะเลให้เกิดเป็นคลื่นดังที่ได้เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
ลมยังผลักดันโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในชั้นบนสุดของผิวหน้าทะเลให้เคลื่อนที่ไปด้วย ลมที่พัดปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง
พลังงานที่ผิวหน้าน้ำทะเลได้รับและขับเคลื่อนก็จะมีมาก ทำให้เกิดเป็นกระแสน้ำที่มีการไหลเวียนในทิศทางที่ใกล้
เคียงกับลมเกิดขึ้น
 ในทะเลการเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงเป็น
ปรากฏการณ์ที่มีคาบเวลาของวงรอบค่อนข้างแน่นอน
ได้แก่๑๒.๔และ๒๔.๘ชั่วโมง ในน้ำคู่และน้ำเดี่ยวตาม
ลำดับ(น้ำคู่คือการที่ใน๑วันมีช่วงน้ำขึ้นสูงสุดหรือลงต่ำ
สุด ๒ ครั้ง ในขณะที่น้ำเดี่ยวจะมีการขึ้นสูงสุดและลงต่ำ
สุดครั้งเดียวในรอบ ๑ วัน) กระแสน้ำที่เกิดเนื่องจาก
อิทธิพลของน้ำขึ้น-ลงณ จุดใดจุดหนึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ
ตัวมีรูปแบบการเกิดซ้ำ ๆ กันในทุกวงรอบ โดยมีความเร็ว
และระยะทาง ในการเคลื่อนที่ของวัตถุตามกระแสน้ำขึ้น
อยู่กับความแตกต่างของความสูงของผิวหน้าน้ำทะเล ใน
ช่วงน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดในแต่ละวัน ในทางทฤษฎี

ภาพที่ ๕-๒๓ การสาธิตการใช้อากาศยาน 
 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ของกองทัพเรือ
 

ภาพที่ ๕-๒๔ แผนภูมิ Exman Spiral แสดงถึงอิทธิพลของแรง 

คอริโอลิส ต่อทิศทางการไหลเวียนของกระแสน้ำ 

 ๑๐๖ 



เมื่อพิจารณาแต่อิทธิพลของน้ำขึ้น-ลง เพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงแรงอื่นๆ เช่นแรงคอริโอลิสความหนืดของ
น้ำทะเลเป็นต้นซึ่งวัตถุลอยน้ำชิ้นหนึ่งเมื่อถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำนี้ในช่วงน้ำขึ้นก็จะถูกพัดพากลับมาสู่จุดเริ่ม
ต้นด้วยกระแสน้ำที่ไหลย้อนกลับในช่วงน้ำลง เป็นวงรอบที่สมบูรณ์ แต่หากพิจารณาร่วมกับแรงอื่น ๆ ในกรณีที่ลม
สงบแม้ว่าวัตถุจะมีตำแหน่งคลาดเคลื่อนไปจากจุดเริ่มต้นเมื่อครบวงรอบของน้ำขึ้น-ลง  แต่การเคลื่อนที่ดังกล่าว
ก็จะยังคงมีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่นั้น
 ในการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการจำกัดขอบเขตของการแพร่กระจายของคราบน้ำมันในทะเล
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อ ทีมค้นหาเข้าถึงผู้ประสบภัยหรือขอบเขตของการแพร่กระจายของน้ำมันให้เร็วที่สุด
ดังนั้นทีมนักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเลจึงได้นำเอาPOMมา
ประยุกต์ใช้โดยกำหนดให้ POM รับข้อมูลลมที่พัดปกคลุมเหนือผิวหน้าน้ำทะเล ที่ได้จากแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อ
การพยากรณ์อากาศ และให้คำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ ณ ตำแหน่งใด ๆ ที่ผู้คำนวณสามารถ
กำหนดตำแหน่งเป็นละติจูดและลองจิจูดได้ละเอียดถึงทศนิยม ๔ ตำแหน่ง และให้ผลการคำนวณเป็นตำแหน่งที่
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำที่เกิดจากอิทธิพลของลมในทุกๆ๑ชั่วโมงจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนด

 ในระหว่างที่ดำเนินโครงการได้มีการตรวจสอบผลการคำนวณของ
POMในหลายๆ รูปแบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการคำนวณกระแสน้ำ
กับทุ่นลอยตามโครงการ Sea-Watch ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้แก่ ทุ่นสีชัง ทุ่นเพชรบุรี และทุ่น
เกาะเต่าในอ่าวไทย และทุ่นภูเก็ตในทะเลอันดามัน พบว่าผลการคำนวณ
กระแสน้ำในพื้นที่ที่มีความลึกมากกว่า ๔๐ เมตรและเป็นพื้นที่ทะเลเปิด
(เกาะเต่าและภูเก็ต) จะให้ผลการคำนวณที่มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าผล
การเปรียบเทียบกับทุ่นที่อยู่บริเวณน้ำตื้นและอา่วคอ่นขา้งปดิ ในบรเิวณอา่ว
ไทยรปูตวั ก (สชีงัและเพชรบรุ)ี นอกจากนีย้งัไดม้กีารนำทุน่ลอยของกอง
เครือ่งหมายทางเรือ กรมอุทกศาสตร์ไปปล่อยลอยและติดตามเพื่อนำมา
เปรียบเทียบกับผลการคำนวณถึง ๒ ครั้งในช่วงเดือน มิถุนายน และ

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ โดยจากผลการ
เปรียบเทียบข้อมูลการเคลื่อนที่จริงของทุ่นที่ถูกนำไปปล่อยห่างจากชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร
ในครั้งแรกและ ๑๒๐ กิโลเมตร ในครั้งที่ ๒ กับผลที่ได้จากการคำนวณของ POM พบว่าทิศทางที่ทุ่นเคลื่อนไป
ภายใน ๒๕ ชั่วโมง มีความสอดคล้องกับผลการคำนวณที่ได้จากแบบจำลอง แต่ระยะทางที่วัตถุลอยน้ำในแบบ
จำลองยังน้อยกว่าการเคลื่อนที่ของทุ่นลอยที่นำไปปล่อย ซึ่งทางคณะผู้วิจัยก็ได้นำข้อมูลความคลาดเคลื่อนในเรื่อง
ของความเร็วดังกล่าวมาใช้ในการปรับแก้แบบจำลองจนเป็นที่เรียบร้อย
 ปัจจุบัน POM ที่ใช้สำหรับช่วยในการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลหรือช่วยเหลือในการกำจัด
คราบน้ำมัน ได้ถูกติดตั้งอยู่ที่กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดย
สามารถแจ้งพิกัดตำบลที่และเวลาของจุดที่เกิดเหตุได้ที่ แผนกพยากรณ์อากาศ กองอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะใช้เวลาใน
การคำนวณประมาณ๑ชั่วโมงและจะส่งผลการพยากรณ์ตำแหน่งของวัตถุลอยน้ำในทุก ๆ๑ชั่วโมงตั้งแต่จุดที่
เกิดเหตุ ไปจนถึงอีกประมาณ ๒๔ ชั่วโมง ข้างหน้าหลังจากที่ได้รับแจ้ง โดยที่เวลาที่แจ้งมายัง กองอุตุนิยมวิทยา
จะต้องไม่เกิน๒๔ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ
  ๒.๓.๒)การวิจัยและพัฒนาทางด้านภัยพิบัติทางทะเล
  ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่โชคดีเป็นอย่างมากในเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากมี

ภาพที่ ๕-๒๕ ทุ่นลอย SEA-WATCH 

ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 ๑๐๗ 



ปลายแหลมญวนซึ่งทำหน้าที่คล้ายเป็นกำแพงป้องกันให้กับอ่าว
ไทย ทำให้พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ จะสามารถเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยได้
โดยตรงเฉพาะในช่วงประมาณ ปลายเดือน ตุลาคม - ธันวาคม
เท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ดี การที่พายุเคลื่อนตัวจากทะเลขึ้นสู่ฝั่ง
โดยตรงในแต่ละครั้งก็ได้สร้างความเสียหายทั้งในด้านชีวิตทรัพย์
สิน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากเสมอ นอกจากนี้ยัง
เคยมีปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล ซึ่งได้เกิดขึ้นเป็น
ประจำในพื้นที่รอบ ๆ อ่าวไทยที่เราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจ และ
ได้ทำการศึกษาเพื่อหาสาเหตุมากนัก จนกระทั่งในช่วง๒-๓ปีให้
หลังซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้มีความรุนแรงมากขึ้นและได้ทำให้
เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะในพืน้ทีอ่า่วไทยฝัง่ตะวนั
ตกมากขึน้ปรากฏการณท์ีก่ำลงักลา่วถงึนี้ ไดแ้ก่ภาวะนำ้เออ่ลน้ฝัง่และ

คลืน่ซดัฝัง่ซึง่มกัจะเกดิขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคมของทกุๆปีซึง่ลา่สดุ
ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทีผ่า่นมาไดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สิง่กอ่สรา้ง ทัง้ของภาครฐัและ
เอกชนในพืน้ทีต่ัง้แต่จงัหวดัประจวบครีขีนัธล์งไปจนถงึจงัหวดันราธวิาสเปน็จำนวนมาก
 จากการศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่ายังไม่มีการบัญญัติ
ชือ่เรยีกอยา่งเปน็ทางการในภาษาไทย แต่ในภาษาองักฤษมคีำเรยีกวา่ “Surge”
ซึ่งจากลักษณะของการเกิดจะทำให้มีน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงส่วนใหญ่มักมีคลื่น
จัดเข้ากระทบฝั่งด้วย ปัจจุบันกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์จึงได้เรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า “ภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง” โดยจากการศึกษาจาก
ข้อมูลในต่างประเทศพบว่าการเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่งจะเกิดขึ้น
เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็ได้แก่ ความกดอากาศและลม
ที่พัดปกคลุมเหนือผิวหน้าน้ำทะเล
 จากระดับความสูงของผิวหน้าน้ำทะเลปกติเมื่อมีบริเวณความกด
อากาศต่ำปกคลุม ซึ่งก็หมายถึงน้ำหนักของลำอากาศที่กดลงบนผิวหน้าน้ำทะเลในส่วนนั้นมีน้อยกว่าพื้นที่รอบข้าง
และจะน้อยลงไปอีกเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน น้ำทะเลซึ่งมี
ลักษณะเป็นของไหลเมื่อบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้รับแรงกดมากกว่าบริเวณโดยรอบก็จะยุบตัวลงและไปนูนสูงขึ้นใน
บริเวณที่มีแรงกดดันน้อยกว่า ทำให้บริเวณที่เป็นใจกลางของพายุและบริเวณใกล้เคียงมีระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับ
น้ำทะเลปกติ (Pressure setup) นอกจากนี้เมื่อลมที่พัดปกคลุมผิวหน้าน้ำทะเลมีทิศทางคงที่และต่อเนื่องก็จะผลัก

ดันให้มวลของน้ำมีการเคลื่อนตัวไปในทิศทาง
เดียวกันและเอ่อสูงขึ้นในทิศทางปลายลมที่พัด
ปกคลุมนั้น (Wind setup) เหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้ว
นั้น คงจะไม่มีความผิดปกติอะไรมากนักหากเกิดขึ้น
ในทะเลเปิดที่น้ำทะเลสามารถไหลเวียนกันได้อย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง มวลของน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นเมื่อถึง
ระดับหนึ่งก็จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงกลับจนเกิด
การถ่ายเทไปยังส่วนอื่น ๆ ของมหาสมุทร แต่เมื่อ

ภาพที่ ๕-๒๖ แผนภาพพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเรือ

จงสถาพร ที่อับปางนอกชายฝั่งเกาะสมุย เมื่อ ๒๒ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๑๗๐๐
 

ภาพที่ ๕-๒๗ ภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง 

บริเวณอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาพที่ ๕-๒๘ แผนภาพจำลองการเกิด Storm Surge 

 ๑๐๘ 



เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณอ่าวแคบ ๆ หรือในพื้นที่ที่เป็นทะเลปิด อย่างเช่นอ่าวไทย หรือบริเวณสันดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เช่นอ่าวเบงกอลประเทศบังคลาเทศมวลน้ำจำนวนมากที่เหมือนกับถูกมือของยักษ์กอบขึ้น
มาก็จะถูกอัดเข้าไปในอ่าวโดยไม่มีทางออกผลก็คือทำให้ระดับความสูงของน้ำทะเลในพื้นที่นั้นสูงกว่าระดับปกติซึ่ง
ในระดับของพายุไต้ฝุ่นในส่วนของPressureและWindsetupอาจจะมีค่าความสูงในจุดที่สูงที่สุดอยู่ในช่วง๐.๕
-๑.๕เมตร
 จากตัวเลขความสูงที่ผิดปกติของ Pressure และWind setup แม้ว่าดูเหมือนจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ
สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะรูปร่างของชายหาดโดยปกติที่มีลักษณะลาด
เอียงลงไปสู่ทะเล หรือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ จะพบว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเพียง ๐.๕-๑.๕
เมตร อาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาถึงอาคารบ้านเรือน ถนน หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินได้ไม่
น้อยนอกจากนี้เมื่อพายุเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาความรุนแรงของSurgeหรือภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่งจะมา
ถึงนั่นก็คือคลื่นลมขนาดใหญ่ซึ่งบางครั้งมีความสูงถึง๔-๕เมตรที่จะเคลื่อนตัวถาโถมเข้าหาฝั่งเหนือผิวหน้าน้ำ
ทะเลที่ได้ถูกยกตัวขึ้นมาจากPressureและWindsetupนั่นก็หมายถึงสิ่งก่อสร้างตามแนวชายฝั่งที่ปกติจะอยูส่งู
จากระดบันำ้ทะเลประมาณ๑-๒เมตรจะถกูซดักระแทกจากคลืน่ทีเ่คลือ่นตวัเขา้มาจากทะเลโดยตรงซึง่ปรากฏการณ์
นี้รวมเรียกว่าภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่งเนื่องจากพายุ(StormSurge)


















 สว่นในกรณขีองภาวะนำ้เออ่ลน้ฝัง่และคลืน่ซดัฝัง่ ทีเ่กดิขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม ในบรเิวณ
อา่วไทย จะเกดิในลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากการเกดิภาวะนำ้เออ่ลน้ฝัง่และคลืน่ซดัฝัง่ เนือ่งจากพายเุลก็นอ้ย กลา่วคอื
ปรากฏการณท์ีเ่กดิในชว่ง๒เดอืนนี้เกดิจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีพ่ดัปกคลมุตอ่เนือ่งเปน็ระยะทางและระยะเวลา
ยาวนานในบรเิวณตัง้แตท่ะเลจนีใตต้อนบนตัง้แตป่ระมาณละตจิดู๒๐องศาเหนอืลงมาจนถงึบรเิวณเสน้ศนูยส์ตูรมวลของ
นำ้ทะเลในทะเลจนีใตจ้ะถกูผลกัดนัดว้ยลมใหเ้คลือ่นตวัลงมาทางตะวนัตกเฉยีงใต้เมือ่มาถงึทะเลจนีใตต้อนลา่งซึง่ทางตะวนั
ออกและตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นที่ตั้งของเกาะปาลาวันของประเทศฟิลิปปินส์และเกาะบอร์เนียว

ภาพที่ ๕-๒๙ แผนภาพแสดงการเกิด Storm Surge เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นลินดา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

เวลา ๐๑๐๐ ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่ศูนย์กลางของพายุกำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทำให้เกิดการยกตัวของผิวหน้าน้ำทะเลสูง 

๔๐ - ๖๐ ซม. ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน (ภาพซ้าย : POM) และทำให้เกิดคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร  

นอกชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพขวา : WAM) 

 ๑๐๙ 



 













 


 

 ส่วนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เป็นคาบสมุทรมาลายูที่ยื่นต่อลงไปจากภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้เกิด
ช่องเปิดอยู่ระหว่างเกาะบอร์เนียวกับหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ระหว่างคาบสมุทรมาลายูและเกาะบอร์เนียว และช่องแคบ
มะละการะหว่างคาบสมุทรมาลายูและเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียแต่ช่องว่างดังกล่าวก็ไม่เพียงพอที่จะ
ถ่ายเทมวลน้ำที่ถูกผลักดันเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวของปีได้ ทำให้มวลน้ำส่วนหนึ่งได้เอ่อสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเล
ปกติและผลักดันเข้ามายังอา่วไทย ประกอบกับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับอิทธิพลของดวงจันทร์ซึ่งส่งผลให้น้ำขึ้น-ลง
ในบริเวณอ่าวไทยสูงที่สุดในรอบปีอยู่แล้ว และในขณะเดียวกันนั้น ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับอิทธิพล
จากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยก็มักจะมีกำลังแรงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยซึ่งก็จะ
ส่งผลให้มีคลื่นลมแรงพัดปกคลุมอยู่เหนือผิวหน้าน้ำทะเล
ซึ่งมีการยกตัวสูงกว่าปกติอยู่แล้ว จึงก่อให้เกิดความเสีย
หายไม่น้อยกว่าในกรณีภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง
เนื่องจากพายุ โดยปรากฏการณ์ที่เกิดในช่วง ๒ เดือนนี้
กองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์เรียกว่าภาวะน้ำเอ่อล้น
ฝั่งและคลื่นซัดฝั่งเนื่องจากลมมรสุม(MonsoonSurge)
 


ภาพที ่๕-๓๐ แผนภาพแสดงการเกดิ Strom Surge เนือ่งจากมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมือ่วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

เวลา ๑๓๐๐ ตามเวลาประเทศไทย ทำใหเ้กดิการยกตวัของผวิหนา้นำ้ทะเลสงูกวา่ ๖๐ ซม. ในพืน้ทีอ่า่วไทยฝัง่ตะวนัตก ตัง้แตจ่งัหวดัเพชรบรุ ี

ลงไป (ภาพซา้ย : POM)  และทำใหเ้กดิคลืน่สงูมากกวา่ ๒ เมตร  นอกชายฝัง่ตัง้แตจ่งัหวดัชมุพร ลงมา (ภาพขวา : WAM) 

ภาพที่ ๕-๓๑ ภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนตัวของมวลน้ำ 

เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๑๑๐ 



 










 


 จากการเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่งทั้ง๒แบบไม่มีทางใดเลยที่เราจะสามารถห้ามไม่ให้เกิดขึ้น
ได้การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง๒กรณีก็ทำได้เพียงการเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์การพยากรณ์หรือการ
คาดหมายพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะลดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นคณะทำงานในโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านภัยพิบัติทางทะเลจึงได้นำPOM เข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วน
ของการรับข้อมูลความกดอากาศและลมที่พัดปกคลุมเหนือผิวหน้าน้ำทะเลในบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เพื่อ
คำนวณการยกตัวของผิวหน้าน้ำทะเลในบริเวณอ่าวไทย ในระหว่างดำเนินโครงการได้มีการทดสอบเปรียบเทียบผล
การคำนวณที่ได้จาก POM กับผลการตรวจวัดระดับน้ำที่ได้จากสถานีวัดระดับน้ำที่มีอยู่รอบอ่าวไทย ของกรม
อุทกศาสตร์ และได้ปรับแต่งค่าคงที่ต่าง ๆ ใน POM จนกระทั่งผลการเปรียบเทียบของข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด
และจากการคำนวณมีการเปลี่ยนแปลงของความสูงของผิวหน้าน้ำทะเลในแง่ของความสูงและช่วงเวลาของการเกิด
ภาวะน้ำเอ่อ มีค่าใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง แม้ว่าอาจจะยังไม่เท่ากันโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยควบคุมอีก
หลายๆอย่างที่คณะผู้ดำเนินการวิจัยไม่สามารถจะปรับปรุงได้ต่อไปอาทิลักษณะเชิงฟิสิกส์ในพื้นที่คำนวณเช่น
รปูแบบของอณุหภมูแิละความเคม็ทีร่ะดบัความลกึตา่ง ๆ ความถกูตอ้งของขอ้มลูลมพยากรณท์ีน่ำมาใช้ในการคำนวณ
แต่อย่างไรก็ดี  ผลที่ได้จากการคำนวณของ POM ก็มีความถูกต้องเพียงพอต่อการใช้งานพยากรณ์และการเตือน
ภัยได้
 ปัจจุบัน POM ที่ใช้สำหรับคำนวณการยกตัวที่ผิดปกติของน้ำทะเลที่เกิดเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยา ได้ถูกติดตั้งและใช้งานอยู่ที่ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ และศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์
โดยจะทำการคำนวณวันละ๒ ครั้ง ในเวลาประมาณ ๐๘๐๐ และ๒๐๐๐ ของทุกวัน ซึ่งในการคำนวณใหม่แต่ละ
ครั้งจะเป็นการนำข้อมูลลมที่พัดปกคลุมผิวหน้าน้ำทะเลและความกดอากาศใหม่เข้าไปปรับปรุงผลการคำนวณครั้ง
ก่อนให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยแต่ละครั้งของการคำนวณสามารถพยากรณ์ไปข้างหน้าได้๑๔๔ชม.
 ๓)โปรแกรมวเิคราะหผ์ลกระทบของสภาพอตุนุยิมวทิยาและอทุกศาสตร์ตอ่ปฏบิตักิารทางทหาร(METOC
Decision)
 สภาพอากาศและสมุทรศาสตร์ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากต่อปฏิบัติการทางทหารและในบาง
ครั้งได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผลแพ้ชนะขึ้น จากสงครามในประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ได้แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของระบบอาวุธที่พัฒนาให้มีความสลับซับซ้อนและมีราคาสูงขึ้นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและ

ภาพที่ ๕-๓๒ ภาพแสดงเหตุการณ์จำลองของ

บ้านเรือนที่สร้างยื่นล้ำลงไปในทะเล ในสภาวะ

คลื่นลมปกติ (ก.) และเมื่อเกิดสภาวะน้ำเอ่อล้น

ฝั่งและคลื่นซัดฝั่ง (ข.) 

 ๑๑๑ 



สมุทรศาสตร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ เช่น ข้อมูลภูมิอากาศ  ข้อมูลน้ำขึ้น-ลง การตรวจอากาศและสมุทรศาสตร์
รวมทั้งการพยากรณ์ล่วงหน้า มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพการรบ  ซึ่งนักการทหารสมัยใหม่จะต้องคำนึง
ถึงข้อมูลเหล่านี้
 ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศอย่างรุนแรง
เช่น อุณหภูมิร้อน-หนาว ความแห้งแล้ง น้ำท่วม สภาวะคลื่นลมแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และพายุฟ้าคะนอง
ล้วนแต่มีผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารทั้งสิ้น รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัย การบาดเจ็บ
และลดทอนการปฏิบัติภารกิจเช่นผลกระทบของพายุฟ้าคะนองที่มีต่อปฏิบัติการหลายอย่างตั้งแต่การหาข่าวด้วย
อุปกรณ์ตรวจจับหลายชนิด จนถึงการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและกำลังพล อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงคุณค่าของ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ต่อปฏิบัติการทหารเพิ่งจะได้เร่ิมทำกันเมื่อไม่นานมานี้เอง ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า
ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการตัดสินใจต่อปฏิบัติการทางทหารเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสำหรับการปฏิบัติการนั้นๆ
 โปรแกรมMETOCDecisionProเปน็โปรแกรมทีท่ำงานบนระบบปฏบิตักิารWindowsโดยการรวมเอาหลกั
การทีส่ำคญัซึง่มคีา่วกิฤตทางอตุนุยิมวทิยาในการปฏบิตักิารทางทหารดา้นตา่งๆสำหรบัชว่ยเหลอืผูบ้งัคบับญัชาในการเลอืก
กองกำลงัทีจ่ะใช้  ระบบหรอือปุกรณต์รวจจบั  ภายใตเ้งือ่นไขทางอตุนุยิมวทิยาและสมทุรศาสตรท์ีก่ำหนดขึน้ โปรแกรมจะวิ
เคราะห์ผลกระทบเชิงคุณภาพต่อกองกำลังทางทหารระบบอาวุธและปฏิบัติการทางทหารนั้นๆ
 การแสดงผลแตล่ะปฏบิตักิาร(ทางบกทางเรอืและทางอากาศ)จะมรีายการผลกระทบทีเ่หมาะสมซึง่แสดงดว้ย
สแีดง เหลอืง และเขยีว ซึง่หมายถงึผลกระทบรนุแรง ผลกระทบปานกลาง และไมม่ผีลกระทบตามลำดบั  คา่วกิฤตของ
ตวัแปรสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตหินึง่อยา่งหรอืหลายอยา่งทีก่ระทบตอ่ปฏบิตักิาร  คา่ทีว่เิคราะหไ์ดข้องแตล่ะพืน้ทีป่ฏบิตัิ
การจะแสดงดว้ยตารางผลกระทบณคาบเวลานัน้ๆขอ้มลูอตุนุยิมวทิยาและสมทุรศาสตรข์องพืน้ทีป่ฏบิตักิารจะสนบัสนนุให้
โดยกองอตุนุยิมวทิยากรมอทุกศาสตร์กองทพัเรอืซึง่เปน็ขอ้มลูทีพ่ยากรณล์ว่งหนา้ไดถ้งึ๓วนั(หรอื๗๒ชัว่โมง)
 











 การนำไปใช้โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นตามแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคยเหมือนการใช้งานโปรแกรมทั่วไป สามารถนำไป
ใช้ได้กับทุกกองทัพ องค์ประกอบหลักของโปรแกรมถูกจัดไว้แบบเรียงตามกลุ่มของปฏิบัติการทางทหาร ทั้งทางบก
ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งเรียกว่า “ปฏิบัติการ” แต่ละกลุ่มปฏิบัติการหลักจะมีองค์ประกอบย่อยเป็นปฏิบัติการ
เฉพาะของแต่ละกลุ่มปฏิบัติการหลักนั้นๆสำหรับปฏิบัติการทางทหารแต่ละอย่างผลกระทบณคาบเวลานั้นๆจะ
แสดงอยู่ในตารางผลกระทบ ซึ่งแสดงด้วยสีต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ที่มีเครื่องพิมพ์สี สามารถพิมพ์รายงานออกทาง
เครื่องพิมพ์ตามที่เห็นบนจอภาพได้เลย ส่วนผู้ใช้ที่มีเครื่องพิมพ์แบบขาว-ดำ ก็สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่อง
พิมพ์ในรูปแบบรายงานเป็นตัวอักษรได้

ภาพที่ ๕-๓๓ หน้าจอการป้อน

ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ต ร ว จ สภ าพ

อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร ์

 ๑๑๒ 



 











 ช่องสีแดง หมายถึงปฏิบัติการนั้นณคาบเวลานั้นจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
 ช่องสีเหลือง หมายถึงปฏิบัติการนั้นณคาบเวลานั้นจะได้รับผลกระทบปานกลาง
 ช่องสีเขียว หมายถึงปฏิบัติการนั้นณคาบเวลานั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ
 โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการ ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ณ คาบเวลานั้นอย่างแท้จริง  นอกจากจะใช้การสนับสนุนข้อมูลจาก
กองอุตุนิยมวิทยาแล้ว ยังสามารถทำการวิเคราะห์ในลักษณะใกล้เวลาจริง (Near Real-time) ได้ด้วย ถ้าในพื้นที่
ปฏิบัติการนั้นมีการจัดเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะนำ
เครื่องมือตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบใดที่มีอยู่ เข้าร่วมการตรวจ
ตามเวลาที่กำหนด ประกอบกับข้อมูลสำรวจทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ หรือข้อมูลทางสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์
แล้วล่วงหน้าและป้อนข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์  ก็จะเป็นความได้เปรียบทำให้การตัดสินใจสั่งการของผู้บังคับ
บัญชาเป็นไปภายใต้สภาพความเป็นจริงมากขึ้น
 ๕.๒.๒งานวจิยัและพฒันาดา้นการพยากรณอ์ากาศทีค่าดวา่จะดำเนนิการตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้
 ศาสตร์ของการพยากรณ์อากาศที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันได้แก่ ศาสตร์ของการพยากรณ์เชิงตัวเลข ซึ่ง
ในความเป็นจริงวิชาการสาขานี้ เริ่มมีการพูดถึง และเริ่มต้นดำเนินการมากกว่าร้อยปี
แล้ว โดยหากจะสืบย้อนกลับไปก็น่าจะมีการเริ่มต้นในปีพ.ศ.๒๔๔๗V.Bjerknesนัก
อุตุนิยมวิทยาชาวนอร์เวย์ ได้กล่าวไว้ว่า “สภาพอากาศสามารถพยากรณ์ในเชิง
ปริมาณได้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์
ให้อยู่ในรูปของสมการที่สมบูรณ์ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาวะของอากาศที่เกิด
ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน”แต่ด้วยการที่องค์ความรู้ทางด้านต่างๆในขณะนั้นทั้งในทางทฤษฎี
และปฏิบัติยังคงมีอยู่อย่างจำกัดจึงยังไม่สามารถตอบสนองแนวความคิดของเขาได้
 หลังสงครามโลกครั้งที่สองพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ การเผยแพร่
ข้อมูลจากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศชั้นบนตามเครือข่ายขององค์การอุตุนิยมวิทยา
โลกและการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กโทรนิกส์เครื่องแรกของโลก ได้เริ่ม

ภาพที่ ๕-๓๔ แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อปฏิบัติการยกพลขึ้นบก 

ภาพที่ ๕-๓๕ Vilhelm Bjerknes (พ.ศ.๒๔๐๕ - ๒๔๙๔) 

นักอุตุนิยมวิทยาชาวนอร์เวย์ผู้ให้แนวคิด  

ในการพยากรณ์อากาศเชิงปริมาณ 

 ๑๑๓ 



ทำใหค้วามคดิของBjerknesเปน็จรงิในปีพ.ศ.๒๔๙๑JuleCharneyนกัอตุนุยิมวทิยา
ชาวอเมริกา ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขอย่างง่ายสำหรับ
อธิบายการเคลื่อนตัวของบรรยากาศโดยมีพื้นฐานมาจากการประมาณการเคลื่อนตัวของ
มวลอากาศแบบ Geostropic โดยสมการที่ได้สามารถพยากรณ์การไหลเวียนของ
มวลอากาศขนาดใหญ่ได้ แต่ก็ยังคงมีความผิดพลาดอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานที่ได้จากการตรวจอากาศ
 จนกระทั่งในปีพ.ศ.๒๔๙๓โดยความร่วมมือระหว่างJuleCharney,Ragnar
Fjortoft (นักอุตุนิยมวิทยาชาวนอร์เวย์) และ John Von Neumann (นักคณิตศาสตร์
ชาวอเมริกัน) ได้ประสบความสำเร็จในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Electronic
NumericalIntegratorAndComputer(ENIAC)แก้สมการของแบบจำลองเชิงตัวเลข
ที่อธิบายพลศาสตร์ของบรรยากาศด้วยพื้นฐานของสมการ Barotropic (ความหนาแน่น
ของอากาศขึ้ นอยู่ กับความกด
อากาศเพียงอย่างเดียว) ซึ่งด้วย
ข้อจำกัดของเครื่อง ณ ขณะนั้น
ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องลดรูป
ของสมการลงอย่างมาก  เพื่อให้

สามารถคำนวณได้ อย่างไรก็ตาม ผลของการพยากรณ์จาก
แบบจำลองดังกล่าว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดย
สามารถพยากรณ์การไหลเวียนของบรรยากาศที่ระดับความ
สูง ๕๐๐ เฮคโตปาสคาล ในบริเวณอเมริกาเหนือได้ล่วงหน้า
๒๔ชั่วโมงซึ่งณขณะนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัย
ของการพยากรณ์เชิงตัวเลขอย่างแท้จริง
 จากความสำเร็จของแบบจำลองดังกล่าวและข้อ
จำกัดด้านคอมพิวเตอร์ในหลายๆประเทศทำให้แบบจำลองที่
มีพื้นฐานอยู่บนสมการ Barotropic ยังคงมีการพัฒนาต่อไป
ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา
เบนเข็มไปยังสิ่งที่ใหม่กว่าคือ การพยากรณ์เชิงตัวเลขบนพื้น
ฐานของสมการ Baroclinic (ความหนาแน่นของอากาศขึ้นอยู่กับความกดอากาศและอุณหภูมิ) ซึ่งมีข้อดีกว่าคือ
สามารถคำนวณการเคลื่อนตัวของมวลอากาศในแนวดิ่งซึ่งนำไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได้
อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าประเทศที่ได้มีการพัฒนาและใช้งานแบบจำลองเชิงตัวเลขอย่าง
เต็มรูปแบบของโลกที่ใช้พื้นฐานของสมการ Barotropic ในช่วงทศวรรษที่ ๕๐ จะเป็นประเทศสวีเดน ในปี
พ.ศ.๒๔๙๗ ประเทศอเมริกา ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ และประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ และหลังจากนั้นไม่นาน ในปี
พ.ศ.๒๕๐๕ประเทศอเมริกาก็ได้นำแบบจำลองที่ใช้พื้นฐานของสมการBaroclinicมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและตาม
มาด้วยประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ในขณะเดียวกันวิวัฒนาการทางด้านอุตุนิยมวิทยาและคณิตศาสตร์ ได้
ดำเนินต่อไปโดยแนวทางของการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเริ่มเบนเข็มไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้สมการPrimitive
 สมการPrimitiveเป็นส่วนหนึ่งของสมการNavier-Stokesซึ่งอธิบายการเคลื่อนตัวของของไหลบนส่วน
โค้งของโลกภายใต้สมมุติฐานที่ว่าการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งจะมีค่าน้อยกว่าการเคลื่อนตัวในแนวราบมากและความ
หนาของชั้นของของไหลมีค่าน้อยกว่ารัศมีของโลกมาก ซึ่งสมมุติฐานดังกล่าว ล้วนตรงกับความเป็นจริงของ

ภาพที่ ๕-๓๖ Jule Charney 

(พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๕๒๔) 
 

นักอุตุนิยมวิทยาชาวอเมริกัน ประสบ

ความสำเร็จในการสร้างแบบจำลอง
 

เชิงตัวเลข สำหรับอธิบายการเคลื่อนตัว

ของบรรยากาศ
 

ภาพที่ ๕-๓๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ ENIAC : Electronic 

Numerical Integrator and Computer 

 ๑๑๔ 



บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่ทั้งสิ้น ข้อดีของการใช้สมการ
Primitive ในการอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ในบรรยากาศ
อย่างชัดเจนได้แก่ การให้อิสระของการเคลื่อนไหวในแนว
ราบของอากาศภายใต้สนามพลังงานศักย์ของแรงโน้มถ่วง
ของโลก ซึ่งสามารถทำให้อธิบายปรากฏการณ์หลายอย่าง
อยา่งไดส้มจรงิยิง่ขึน้เชน่ การยกตวัของมวลอากาศในแนวดิง่
นำไปสู่ความสามารถในการใช้แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์
อากาศในพื้นที่เขตร้อนได้ดีขึ้น แบบจำลองที่ใช้พื้นฐานจาก
สมการ Primitive ที่สามารถพยากรณ์อากาศครอบคลุมได้
ทั่วโลกเกิดขึ้นที่ National Meteorological Center
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ด้วยความละเอียด
ทุกๆ๖๐๐กิโลเมตรและแบ่งบรรยากาศออกตามความสูง
เป็น๖ชั้นหลังจากนั้นหลายๆประเทศทั่วโลกก็ได้เปลี่ยน

แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศมาใช้พื้นฐานของสมการPrimitive
 จนกระทั่งถึงปัจจุบันแบบจำลองเชิงตัวเลข เพื่อการพยากรณ์อากาศที่มีใช้อยู่ทั่วโลก ก็ยังคงเป็นแบบ
จำลองที่มีพื้นฐานมาจากสมการPrimitiveแต่ก็ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเข้าไป
จนมีขีดความสามารถในการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยแบบจำลองที่มีอยู่ทั่วโลกแบ่งเป็น ๒ ระดับ
ได้แก่
 GlobalModels
 คอื แบบจำลองทีม่พีืน้ทีก่ารคำนวณครอบคลมุทัว่ทัง้โลกในการ
คำนวณครั้งเดียว โดยแบบจำลองในกลุ่มนี้จะมีข้อจำกัดคือจำเป็นต้อง
ใช้งานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในระดับ
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้น เนื่องจากต้องมีการแก้สมการที่ซับซ้อน
และต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์สูงมาก และแม้ว่าแบบ
จำลองทั้งหมดจะมีพื้นฐานมาจากสมการเดียวกัน แต่ก็ได้มีการแยกย้าย
กันออกไปพัฒนาในหลากหลายประเทศ ทำให้เกิดแบบจำลองที่ถูกตั้ง
ชื่อและใช้งานแตกต่างกันที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วไปได้แก่
 - GFS: Global Forecast System พัฒนาโดย NOAA:
National Oceanic and Atmospheric Administration ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 -NOGAPS:U.S.Navy’sOperationalGlobalAtmosphericPredictionSystemพัฒนาโดยกองทัพ
เรือสหรัฐอเมริกา
 - GEM: Global Environment Multiscale Model พัฒนาและใช้งานโดย MSC: Meteorological
ServiceofCanadaประเทศแคนาดา
 -ECMWF:EuropeanCentreforMedium-RangeWeatherForecastsพัฒนาและใช้งานอยู่ในกลุ่ม
ประเทศยุโรป
 RegionModel
 คอื แบบจำลองทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชพ้ยากรณอ์ากาศในพืน้ทีจ่ำกดั เนือ่งจากการจำกดัขอบเขตของการคำนวณ

ภาพที่ ๕-๓๘ ส่วนควบคุมของคอมพิวเตอร์ IBM7090 ที่ใช้สำหรับ

การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขที่ Joint Numerical Weather 

Prediction Unit ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ 

ภาพที ่๕-๓๙ เครือ่งซปุเปอรค์อมพวิเตอร ์IBM ระบบลา่สดุ

ที่ใชอ้ยูท่ี ่ NOAA : National Oceanic & Atmospheric 

Administration ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตดิตัง้แลว้เสรจ็ในป ี

พ.ศ.๒๕๔๖ ใชง้บประมาณ ๒๒๔.๔ ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ 

 ๑๑๕ 



ให้เล็กลง ทำให้สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณแต่ละครั้งลงได้ จึงสามารถกำหนดความละเอียดในการ
คำนวณทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่งสูงกว่าแบบจำลองแบบGlobalModel ได้ และข้อดีอีกอย่างของแบบจำลอง
ขนาด Region Model ก็คือสามารถคำนวณอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประสิทธิภาพสูง (High-Performance
Personal Computer) ได้หากพื้นที่การคำนวณมีไม่มากนัก และความละเอียดไม่สูงมากจนเกินไป แต่อย่างไรก็ดี
การที่จะพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองระดับRegionModelก็ยังคงมีข้อจำกัดกล่าวคือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล
พื้นฐานจากการคำนวณของแบบจำลอง Global Model เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นของการคำนวณ Region Model
ซึ่งเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่และจะต้องมีการรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในต่างประเทศทุกครั้งที่ต้องการคำนวณ
แบบจำลองระดับRegionModelที่แพร่หลายและรู้จักกันในปัจจุบันได้แก่
 - WRF : The Weather Research and Forecasting Model  พัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
NCEP:NationalCentersforEnvironmentalPredictionและTheMeteorologicalResearchCommunity
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 -MM5 : theFifthGenerationPennState/NCARMesoscaleModelพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง NCAR : National Center for Atmospheric Research และมหาวิทยาลัย Penn State ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 -GEM-LAM:GlobalEnvironmentMultiscaleLimitedAreaModelพัฒนาและใช้งานโดยMSC:
MeteorologicalServiceofCanadaประเทศแคนาดา
 - ALADIN ถูกพัฒนาและใช้งานอยู่ในบางส่วนของยุโรปและประเทศในแอฟริกาเหนือ   ภายใต้การนำของ
étéo - France ประเทศฝรัง่เศส
 ๑)การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
 การนำแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกๆ ไม่มีการบันทึกหรือ
ข้อมูลที่แน่ชัด แต่คาดเดาได้ว่าอาจจะนำเข้ามาเพื่อใช้ในการศึกษากรณีศึกษาต่างๆ เป็นครั้งคราวในหน่วยงานทาง
ด้านการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ การนำเข้ามาอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง
คมนาคม (ในขณะนั้น) ได้ทำการจัดหาระบบพยากรณ์อากาศภายใต้ชื่อ “โครงการพยากรณ์อากาศด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (Numerical Weather Prediction
Project)” ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ในขณะที่ ดร.สมิทธ ธรรมสโรจน์ ดำรง
ตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาโดยมี ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์ เป็นหัวหน้า
โครงการ และมีระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี จนติดตั้งแล้วเสร็จในปี
พ.ศ.๒๕๔๐ โดยใช้แบบจำลอง Unified Model ซึ่งพัฒนาและใช้งานอยู่
ในประเทศอังกฤษ โดยนำมาติดตั้งและใช้งานบนเครื่องซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์ IBM RS/6000 โดยปัจจุบันแบบจำลองนี้ยังคงทำการ
พยากรณ์อากาศอยู่ใน๓พื้นที่ได้แก่
 -GlobalModel (ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก)ที่ความละเอียดของ
การคำนวณ๑๐๐ กิโลเมตร ในทางราบและ ๑๙ชั้น ในแนวดิ่ง ให้ผล
การพยากรณ์ทุกๆ๑๒ชั่วโมงล่วงหน้า๗วัน

ภาพที ่ ๕-๔๐ ผลการพยากรณเ์ชงิตวัเลข จากแบบจำลอง The Weather Research 

and Forecasting Model : WRF ทีต่ดิตัง้ทีก่รมอตุนุยิมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีาร

สนเทศและการสือ่สาร พยากรณก์ารเกดิฝนในวนัที ่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

ระหวา่งเวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ ตามเวลาในประเทศไทย 

                                    ๑๑๖ 



 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ความละเอียดของการคำนวณ๕๐กิโลเมตร ในทางราบและ๑๙ชั้น ใน
แนวดิ่งให้ผลการพยากรณ์ทุกๆ๖ชั่วโมงล่วงหน้า๓วัน
 -ประเทศไทยที่ความละเอียดของการคำนวณ๑๗กิโลเมตรในทางราบและ๓๑ชั้นในแนวดิ่งให้ผล
การพยากรณ์ทุกๆ๓ชั่วโมงล่วงหน้า๒วัน
 นอกจากนี้ ในปจัจบุนักรมอตุนุยิมวทิยา ได้ทำการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขความละเอียดสูง ด้วยแบบ
จำลองขนาดRegionModelด้วยแบบจำลองMM5และWRFครอบคลุม๒พื้นที่ได้แก่
 -พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ความละเอียดของการคำนวณทุกๆ๓๖กิโลเมตรในทางราบให้ผลการ
พยากรณ์ทุกๆ๑ชั่วโมงล่วงหน้า๓วัน
 -พื้นที่ประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง ที่ความละเอียดของการคำนวณทุก ๆ ๑๒กิโลเมตรในทางราบ
ให้ผลการพยากรณ์ทุกๆ๑ชั่วโมงล่วงหน้า๓วัน
 โดยสามารถดูข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศดังกล่าวในรูปแบบของแผนภาพได้ทุกวัน ที่เว็บไซต์ของกรม
อุตุนิยมวิทยาhttp://www2.tmd.go.th/program/frames/nwp.html
 สำหรับกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ได้มีโอกาสใช้ข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขมาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการ“การสร้างและ Model พยากรณ์คลื่นในทะเล (Ocean Wave Modeling
and Forecasting)” ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เนื่องจากในการพยากรณ์ความสูงของคลื่นโดยใช้ WAM รวมถึงการ
พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุลอยน้ำและการยกตัวของผิวหน้าน้ำทะเล โดยใช้ POM ในภายหลัง มีความจำเป็น
ต้องใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเพื่อเข้าไปขับเคลื่อนสมการของ WAM และ POM ให้สร้างผลการ
พยากรณ์ปรากฏการณ์ทางทะเลอีกครั้งหนึ่ง โดยปัจจุบันกองอุตุนิยมวิทยาใช้ผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจาก
แบบจำลอง NOGAPS ที่พยากรณ์ในพื้นที่ทั่วโลกด้วยความละเอียดในทางราบทุก ๆ ๑ องศา (ประมาณ ๑๑๐
กิโลเมตร) ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านฐานข้อมูลของ USGODAE: Global Ocean Data
AssimilationExperimentโดยจะทำการส่งข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า๖วันและปรับปรุงข้อมูลผลการ
พยากรณ์ใหม่ทุก ๆ ๑๒ ชั่วโมง  โดยเปิดให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวไปเลือกรับข้อมูลที่ต้องการมาใช้ได้จาก
ftp://usgodae1.fnmoc.navy.milซึ่งก็ยังคงใช้งานได้ดีมาจนถึงปัจจุบัน
 แม้ว่ากองอุตุนิยมวิทยาจะได้รับข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากแบบจำลอง NOGAPS ซึ่ง
มีชื่อเสียงและเป็นที่น่าเชื่อถือ  ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำและเสถียรภาพของการให้บริการข้อมูลเป็นอันดับ
ต้น ๆของโลกอยู่แล้วแต่ด้วยความละเอียดของการคำนวณของNOGAPSซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับขอบเขต
ความรับผิดชอบของกองอุตุนิยมวิทยา คือ พื้นที่อ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันแล้ว จะพบว่ามีจำนวนของจุดข้อมูลเพียงไม่กี่จุด
ของผลการคำนวณของ NOGAPS ที่ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ ในประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔ ในระหว่างที่ร่วมอยู่ในโครงการ
วิจัย “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัย
พิบัติทางทะเล” ทางโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ
การใช้งานแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกามา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ และ
ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการของกอง

ภาพที่ ๕-๔๑  Computer Cluster ที่ประกอบด้วย

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ๒๐ ชุด 

 ๑๑๗ 



อุตุนิยมวิทยา เป็นเวลา๒วัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำระบบดังกล่าวมาใช้งานที่กองอุตุนิยมวิทยาแต่
ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคหลาย ๆ ประการ อาทิ ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในการถ่ายโอนข้อมูล ใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้กองอุตุนิยมวิทยายังคงต้องใช้ข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจาก NOGAPS
มาจนถึงปัจจุบัน
 ด้วยเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว   ทำให้ปัจจุบันการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย
ระบบอินเตอร์เน็ตทำได้เร็วขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก ในราคาที่ไม่
ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก รวมถึงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่สามารถรวมเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาจัดการให้สามารถใช้ร่วมกันเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องเดียว
ได้(ClusterComputerSystem)ทำให้กองอุตุนิยมวิทยามีความคิดที่จะนำระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเข้ามา
ติดตั้งและใช้งานอีกครั้ง
 ๑.๑)วัตถุประสงค์
 เพื่อจัดหาระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขขนาด Region Model ที่สามารถพยากรณ์อากาศครอบคลุม
ทั่วพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือด้วยความละเอียดสูงได้
 ๑.๒)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑) ไดร้ะบบพยากรณอ์ากาศเชงิตวัเลขทีม่ปีระสทิธภิาพและมขีดีความสามารถ ในการใหผ้ลการ
พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเทียบเท่ากับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาชั้นนำของโลก
  ๒) ได้ผลการพยากรณ์เชิงตัวเลขความละเอียดสูงในพื้นที่ ที่เป็นความจำเป็นและตอบสนองความ
ต้องการของกองทัพเรือโดยตรง
  ๓) สามารถนำผลการพยากรณ์จากแบบจำลองดังกล่าว มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการพยากรณ์
อากาศเพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ๔) สามารถนำผลที่ไดจ้ากแบบจำลองมาปรบัแกร้ปูแบบเพือ่นำไปใชก้บัโครงการวจิยัอืน่ ๆ ในอดตี
ของกองอุตุนิยมวิทยาได้แก่WAMและPOMให้มีความละเอียดและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นได้
  ๕) สามารถใช้ระบบพยากรณ์เชิงตัวเลขนี้ไปพัฒนาขีดความสามารถในด้านการพยากรณ์คลื่นซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของการพยากรณ์อากาศในทะเล ให้สามารถพยากรณ์คลื่นความละเอียดสูงบริเวณใกล้ฝั่ง ในพื้นที่
เฉพาะที่มีความจำเป็น อาทิ บริเวณพื้นที่หน้าหมู่เรือถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล หรือบริเวณฐานทัพและกอง
เรือภาคต่างๆได้
 ๑.๓)การดำเนินการ
  ๑.๓.๑) ศึกษาแบบจำลองเชิงตัวเลขขนาด Region Model เช่น MM5 WRF เพื่อเลือกแบบ
จำลองที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้งาน
  เนื่องจากปัจจุบันมีแบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศขนาด Region Model ที่ถูกใช้
งานกนัอยูอ่ยา่งแพรห่ลายทัว่โลกอยูห่ลายแบบจำลอง การทีจ่ะนำมาใชง้านจงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษารายละเอยีด
ของแต่ละแบบจำลองในทุกๆแง่มุมอาทิ
  - คณุสมบตัทิางดา้นฟสิกิสแ์ละอตุนุยิมวทิยา ในเรือ่งของความถกูตอ้งของการพยากรณซ์ึง่สามารถ
ตรวจสอบได้จากหลากหลายทาง เช่น ผลที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้นำแบบจำลองที่มีความสนใจนำไปใช้
หรือผลการพยากรณ์อากาศที่เผยแพร่ผ่านหน่วยงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่มีการใช้แบบจำลองเหล่านี้อยู่
  - การนำเข้าข้อมูล ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วแม้ว่าการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขในขนาด Region
Model จะสามารถนำไปใชพ้ยากรณใ์นพืน้ที่ใดก็ได้ แตก่ย็งัคงมขีอ้จำกดัในเรือ่งของการนำเขา้ขอ้มลูตัง้ตน้สำหรบัการ
พยากรณ์ซึ่งเท่าที่ศึกษาจากแบบจำลองWRFและMM5พบว่าทั้ง๒แบบจำลองมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตั้ง
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ต้นซึ่งมีขนาดของแฟ้มข้อมูลประมาณ250Mbytesและอีก250Mbytesต่อการพยากรณ์ทุกๆ๑๒ชั่วโมงซึ่ง
จะต้องรับข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุก ๆ ครั้ง ที่จะทำการพยากรณ์ ดังนั้นในการพยากรณ์เชิงตัวเลข ให้ได้
ล่วงหน้า๓ วัน จะต้องใช้ข้อมูลตั้งต้นทั้งหมด1.5Gbytesซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในการพิจารณา
ออกแบบเครือข่ายการสื่อสารของระบบ
  -ทรพัยากรคอมพวิเตอรท์ีต่อ้งใช้เปน็เรือ่งสำคญัทีส่ดุประการหนึง่ของการออกแบบระบบเนือ่งจาก
แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการพยากรณ์อากาศได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมที่มีการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง
ที่สุดในโลกโปรแกรมหนึง่ ดงัจะสงัเกตไดว้า่ในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลกจะใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรร์ะดบัซปุเปอร์
คอมพวิเตอร์ เพื่อการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะ แต่สำหรับหน่วยงานที่ยังคงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและจาก
การศึกษาแบบจำลองWRFและMM5พบว่าสามารถทำงานได้ดีบนระบบคอมพิวเตอร์แบบClusterซึ่งประกอบ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็น Intel XEON ความเร็ว 3.0 GHz ขึ้นไป หน่วย
ความจำชั่วคราว2Gbytesขึ้นไปประมาณ๕ชุดขึ้นไปได้เป็นอย่างดีซึ่งราคาของClusterในลักษณะนี้จะ
อยู่ในราว๑ล้านบาทเศษ
  -การประมวลผลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเนือ่งจากการพยากรณ์
อากาศเชิงตัวเลขในความเป็นจริงก็คือ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ดังนั้นในการ
ทำงานแต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างมาก(อาจจะเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นเดือนแล้วแต่รายละเอียดของเงื่อนไข
ที่กำหนดให้กับแบบจำลอง)ซึ่งแม้ว่าในท้ายที่สุดระบบจะให้ผลการพยากรณ์ออกมาทุกครั้งแต่ผู้ควบคุมระบบก็ต้อง
พิจารณาด้วยว่าผลที่ได้ออกมาทันต่อการใช้งานในการออกคำพยากรณ์อากาศหรือไม่
  - อื่น ๆ อาทิ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องที่จะใช้ติดตั้งระบบพยากรณ์อากาศ
ระบบไฟฟ้าสำรองระบบปรับอากาศฯลฯ
  ๑.๓.๒)จัดหาระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขสำหรับการพยากรณ์อากาศ
  ในการดำเนินการจริงต้องแยกดำเนินการเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
การสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น Switch ความเร็วสูงที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องใน Cluster
ฯลฯ และส่วนที่สองได้แก่ ส่วนของแบบจำลองและซอฟท์แวร์ประกอบอื่น ๆ เช่น ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำหรับแสดงผลฯลฯ
  ๑.๓.๓)การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงาน
  แม้จะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีนี้ เข้าสู่เมืองไทยมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ในความเป็นจริง
สำหรับคนทั่วไปรวมถึงแม้แต่ข้าราชการของกองอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงมีความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลขอยู่น้อยมาก รวมถึงพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่กองอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ ซึ่งยังมีความ
จำกัดในหลาย ๆ ด้าน ทำให้การที่จะให้ความรู้หรือจัดการอบรมเกี่ยวกับระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขต้องมีการ
แบ่งออกเป็นหลายระดับเช่น
  -ระดับทั่วไปสำหรับข้าราชการทุกคนในกองอุตุนิยมวิทยาโดยมีเนื้อหากล่าวถึงที่มาความสำคัญ
ประโยชน์ ในลักษณะกว้าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่มีความ
สนใจสอบถาม
  - ระดับผู้พยากรณ์อากาศ สำหรับนายทหารพยากรณ์อากาศหรือผู้ที่สนใจ โดยมีเนื้อหากล่าวถึง
ความหมาย วิธีการในการตีความ และการนำข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขไปใช้สนับสนุนงานด้านการ
พยากรณ์อากาศ
  - ระดับผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลระบบ โดยมีความจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการLinuxการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาFortranและอื่นๆที่จำเป็นโดยอาจ
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มีความจำเป็นต้องส่งไปฝึกศึกษาอบรมยังหน่วยงานภายนอก
๕.๓  แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
 อาจจะฟังดูเหมือนเรื่องตลก แต่จากการบอกเล่าของข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยารุ่นครู ซึ่งปัจจุบันได้
เกษียณอายุราชการไปแล้ว ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่า ในอดีตการรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานในกอง
อุตุนิยมวิทยาจะคัดเอาจากการคัดลายมือ โดยจะคัดเอาเฉพาะผู้ที่มีลายมือสวย เนื่องจากในอดีตงานตรวจอากาศที่
ต้องจดบันทึกด้วยมือและงานเขียนแผนที่อากาศถือเป็นงานหลักของกองอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นการเขียนหนังสือด้วย
ลายมือที่สวยงามการบันทึกข้อมูลต่างๆลงบนแผนที่อย่างเป็นระเบียบจึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสายงานอุตุนิยมวิทยาการคัดเลือกด้วยวิธีการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งตามคำ
ที่ว่า“เลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน”
 ในทำนองเดียวกันนับจากปัจจุบันต่อไปในอนาคตแนวทางการพัฒนาของกองอุตุนิยมวิทยาจะก้าวไปสู่ยุค
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาดิจิตอล การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประสิทธิภาพสูง
การสือ่สารและเผยแพรข่อ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็ความเรว็สงู  การพฒันาบคุลากรของกองอตุนุยิมวทิยา
ก็ควรที่จะดำเนินการไปในทางเดียวกันด้วย โดยที่จะต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่
กันเสมอ ซึ่งหากจะให้จำแนกออกเป็นสาขาต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นต่อการรองรับการพัฒนาของกองอุตุนิยมวิทยาไปอีก
อย่างน้อยภายใน๑๐ปีข้างหน้าได้จะสามารถแบ่งได้ดังนี้
 ๕.๓.๑)บุคลากรด้านการตรวจอากาศและสถิติ
  ๑)องค์ความรู้เดิมทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ สารประกอบอุตุนิยมวิทยาการอ่านและจดบันทึก
ข้อมูลผลการตรวจอากาศจากเครื่องมือตรวจอากาศแบบกลไก (ในกรณีที่เครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้
งานได้)ความสามารถในการตรวจอากาศด้วยสายตาเช่นเมฆทัศนวิสัยคลื่นฯลฯ
  ๒)องคค์วามรูด้า้นอเิลก็ทรอนกิสพ์ืน้ฐานสำหรบัการซอ่มบำรงุรกัษาเครือ่งมอือตุนุยิมวทิยาเบือ้งตน้
  ๓) องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ทั้ง ๒ ส่วน ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์เบื้องต้นสำหรับ
การซ่อมบำรุง และทางด้านซอฟท์แวร์ซึ่งต้องเน้นหนักลงไปในส่วนของโปรแกรมเฉพาะทางที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง
มืออุตุนิยมวิทยาและโปรแกรมจัดการทางด้านสถิติต่าง ๆ เช่นMicrosoftExcelหรือSPSS เพื่อให้สามารถนำ
ข้อมูลผลการตรวจอากาศมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลภูมิอากาศ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อ
การวางแผนในการปฏิบัติการทางทหารล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานๆได้
 ๕.๓.๒)บุคลากรด้านการสื่อสารข่าวอากาศ
  ๑)องค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น
  ๒) องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะต้องมีความรู้ทั้ง๒ส่วนทั้งในด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเบื้องต้นสำหรับการซ่อมบำรุง และทางด้านซอฟท์แวร์ซึ่งต้องเน้นหนักลงไปในส่วนของ
ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมระบบการสื่อสารข้อมูล  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
 ๕.๓.๓)บุคลากรด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
  ๑) องค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล รวมถึงระบบไฟฟ้าสำหรับ
การซ่อมทำเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
ทั้งหมด
  ๒)องคค์วามรูด้า้นคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยโดยเนน้ลงไปในดา้นของการซอ่มบำรงุฮารด์แวร์
 ๕.๓.๔)บุคลากรด้านการพยากรณ์อากาศ
  ๑) องค์ความรู้เดิมทางด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ด้านแผนที่อากาศ การวิเคราะห์และตีความข้อมูล

 ๑๒๐ 



อุตุนิยมวิทยา ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นในบรรยากาศและส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ทะเลฯลฯ
  ๒) องค์ความรู้ด้านแบบจำลองเชิงตัวเลข อย่างน้อยในส่วนของการนำข้อมูลมาใช้และการตีความ
หมายของการพยากรณ์เชิงตัวเลข รวมถึงการทำงานและการรายงานข้อผิดพลาดในการทำงานของแบบจำลอง
เบื้องต้นให้กับผู้ที่ดูแลระบบได้
  ๓) องค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ทั้ง ๒ ส่วน ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
สำหรับการซ่อมบำรุงและทางด้านซอฟท์แวร์ ซึ่งต้องเน้นหนักลงไปในส่วนของโปรแกรมเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับ
งานพยากรณ์อากาศ ได้แก่ โปรแกรมจัดทำเอกสาร โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเช่นเว็บเบราเซอร์FileTransferProtocolเป็นต้น
 ๕.๓.๕)แนวทางการพัฒนางานพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
กลุ่มงานที่อาจเพิ่มเติมในกองอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ “งานพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข” โดยจะมีหน้าที่ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ซึ่งรวมถึง WAM และ POM ให้มีการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เวลาในการ
ศึกษาเพื่อหาแบบจำลองอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองอุตุนิยมวิทยาต่อไปใน
อนาคต เช่น แบบจำลอง SWAN: Simulating Wave Near Shore ซึ่งมีขีดความสามารถในการพยากรณ์คลื่น
ความละเอียดสูงในน้ำตื้น บริเวณใกล้เคียงชายฝั่งได้อย่างแม่นยำ (ปัจจุบัน SWAN ใช้เป็นระบบหลักของการ
พยากรณ์ความสูงคลื่นรอบหมู่เกาะฮาวาย)โดยบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานนี้ควรมีพื้นฐานความรู้ในด้าน
  ๑)อุตุนิยมวิทยาในระดับที่ดีเพียงพอที่จะสามารถพยากรณ์อากาศได้
  ๒)ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิติ เพียงพอต่อการเข้าใจในหลักการทำงานของแบบจำลอง เพื่อให้
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานของแบบจำลองได้
  ๓) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประสิทธิภาพ
สูงได้
  ๔) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Linux เพื่อดูแลและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ Cluster รวมถึง
การใช้ภาษาScriptของLinuxสำหรับการตรวจสอบและสั่งงานแบบจำลองได้
  ๕) ภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะภาษา Fortran ที่ปัจจุบันยังคงเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียน
แบบจำลองเชิงตัวเลขทุกชนิด
  ๖) อื่น ๆ เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าสำรองเบื้องต้น ระบบปรับ
อากาศเบื้องต้น
 แนวทางการพฒันาตามทีไ่ดก้ลา่วมาทัง้หมดในบทนี้ เปน็สิง่ทีค่ณะผูจ้ดัทำหนงัสอืหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ สกัวนัจะ
เกิดขึ้นและมีใช้ใน กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ เพื่อให้งานอุตุนิยมวิทยาทางทะเลของกองอุตุนิยมวิทยาเป็น
ที่เชื่อมั่นและเชื่อถือในหมู่ผู้ใช้ ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์อากาศ และการออกคำเตือนเมื่อ
เกิดสภาวะอากาศเลวร้าย ซึ่งเกี่ยวพันถึงชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนชาวประมงและผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลทั้งหมด ดังเช่นกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยได้เกิดขึ้นครั้งแรก
จากกองทัพเรือ

 ๑๒๑ 



ผนวก ก. 
อดีตผู้บังคับบัญชา กองอุตุนิยมวิทยา 

 ๑๒๒



อดีตผู้บังคับบัญชา กองอุตุนิยมวิทยา (ต่อ) 

 ๑๒๓



ผนวก ข. 
เครื่องมือตรวจอากาศ

  
ข้อกำหนดทั่วไป 
 เครื่องมือตรวจอากาศต้องมีความน่าเชื่อถือได้ ถูกต้องแม่นยำ ออกแบบง่าย สะดวกในการใช้และซ่อม
บำรงุรกัษารวมทัง้มโีครงสรา้งทีแ่ขง็แรงและเครือ่งมอืที่ใชอ้ยูต่ามสถานีตอ้งไดร้บัการสอบเทยีบกบัเครือ่งมาตรฐาน
อย่างน้อย๒ปีต่อครั้งซึ่งในปัจจุบันกองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์ได้เข้ารับการสอบเทียบกับเครื่องมือตรวจ
อากาศมาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้การตรวจวัดเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นมาตรฐานทั่วไป
หน่วยและค่าคงที่ (Units and Constants) 

๑)หน่วยในการตรวจอุตุนิยมวิทยามีดังนี้
๑.ค่าของความกดอากาศใช้เป็นเฮกโตปาสคาลมิลลิเมตรปรอทและนิ้วปรอท
๒.ค่าของอุณหภูมิใช้เป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮท์
๓.ค่าของลมผิวพื้นและชั้นบนใช้เป็นนอตและเมตรต่อวินาที
๔. ค่าของทิศทางลมใช้เป็น องศา จากทิศเหนือหรือตามสเกล๐๐-๓๖ซึ่ง๓๖ เป็นลมจากทศิ

เหนอื๐๙เปน็ลมจากทศิตะวนัออก(มาตราลมโบฟอรด์มี๑๗มาตราเพิม่ขึน้จากเดมิซึง่มี๑๒มาตรา)
๕.ค่าของความชื้นสัมพัทธ์ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์
๖.ค่าของหยาดน้ำฟ้าใช้เป็นมิลลิเมตรและนิ้ว
๗.ในการตรวจอากาศชั้นบนความสูงใช้เป็นGeopotentialmetres(gpm)

๒)ค่าคงที่ในทางอุตุฯกำหนดใช้ค่าคงที่มีดังนี้
๑.ค่าอุณหภูมิอนันต์ของจุดน้ำแข็งT

O
=273.16oK

๒.อัตราแรงโน้มถ่วงมาตรฐานg
n
=980.665cm/sec

๓.ความแน่นของปรอทที่0oC=13.5951gm/cm
การติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ 

การติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาตามสถานีตรวจอากาศต่างๆจำเป็นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันคือติดตั้ง
ในสนามอุตุนิยมวิทยาซึ่งต้องเป็นสนามหญ้าที่ตัดสั้นอยู่เสมอมีขนาดความกว้าง๖เมตร(๒๐ฟุต)ยาว๙เมตร

(๓๐ ฟุต) มีรั้วสูงไม่เกิน ๔ ฟุต ทาด้วยสีขาว และ
ควรอยู่ห่างจากต้นไม้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างไม่ควร
ตั้งอยู่บนที่เป็นแหลมลาดยาวหน้าผาชันหรือหุบเขา
หากจำเป็นต้องอยู่ใกล้ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างสูงๆต้อง
อยู่ห่างไม่ต่ำกว่า๔ เท่าของความสูงของสิ่งนั้นและ
สถานีที่ตั้ งควรเป็นตัวแทนของสภาพอากาศใน
บริเวณนั้นๆ

 
 
 
 

 
ภาพที่ ข-๑  สนามอุตุนิยมวิทยา 

 ๑๒๔



วิธีการตรวจอากาศ 
 เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการตรวจหาค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ ทั้งที่อยู่บนบก ในทะเล
และในอากาศซึ่งในการตรวจหาค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยาสามารถแบ่งการตรวจออกเป็น๒วิธีคือ

๑)การตรวจโดยใช้เครื่องมือตรวจอากาศตามที่กล่าวมาแล้วได้แก่การตรวจหาค่าของอุณหภูมิอากาศค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศค่าความกดอากาศและค่าของทิศทางและความเร็วลม

๒) การตรวจโดยสายตา ได้แก่ การตรวจปรากฏการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่าเมฆหมอกฝุ่นและควันต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง
การตรวจวัดความกดอากาศ 

ความกดอากาศคือแรงดันของอากาศที่กดลงบนพื้นที่หน้าตัดหนึ่งตารางหน่วยในแนวตั้งตั้งแต่ระดับผิว
พื้นโลกขึ้นไปจนสุดบรรยากาศ

บาโรมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศ มีหน่วยเป็น เฮกโตปาสคาล มิลลิบาร์ มิลลิเมตรปรอท
นิ้วปรอทและไดน์ต่อตารางเซนติเมตรแบ่งเป็น๒ชนิดคือบาโรมิเตอร์แบบปรอทและแบบแอนเนอรอยด์

บาโรมิเตอร์แบบปรอท ใช้หลักการความสมดุลระหว่างน้ำหนักของ
อากาศภายนอก ที่กระทำต่อผิวหน้าปรอท แล้วส่งผลต่อไปยังปรอทภายในลำ
หลอดแก้ว (โดยหลอดแก้วที่เป็นสุญญากาศถูกคว่ำลงในกระปุกปรอท) เมือ่
ความกดอากาศเปลีย่นแปลง  จะทำใหร้ะดบัปรอทมคีา่สงูขึน้หรอืตำ่ลงตามคา่ที่
เพิม่ขึน้ หรอืลดลงของความกดดนับรรยากาศที่เป็นอยู่ขณะนั้น สเกลบนลำ
หลอดแก้วจะเป็นตัวชี้วัดค่าที่เปลี่ยนไปว่ามากน้อยเพียงใด

เนื่องจากการวัดความกดอากาศด้วยบาโรมิเตอร์แบบปรอท เป็นการ
วัดค่าที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง จึงต้องหักแก้ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุต่างๆดังนี้

- หักแก้อัตราผิดประจำเครื่อง โดยปกติเครื่องวัดแต่ละเครื่อง จะมี
อัตราผิดประจำเครื่องเฉพาะอยู่แล้วในใบรับรองการสอบเทียบกับเครื่องที่เป็น
มาตรฐานและค่านี้จะมีค่าเป็นบวกหรือลบซึ่งมีข้อกำหนดให้ไม่เกินบวกหรือ

 ลบ๓เฮกโตปาสคาล
 -หักแก้อุณหภูมิซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เกิดจากการที่ปรอทขยายตัว
 -หักแก้ความโน้มถ่วงตามละติจูดโดยใช้ละติจูดกลางคือละติจูดที่๔๕องศาเป็นเกณฑ์ปานกลางเป็นการ
หักแก้ตามความโน้มถ่วงของโลก
 - หักแก้ความสูงลงหาระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้ได้ค่าความกดอากาศที่ตรวจวัดในระดับเดียวกันทั่ว
โลก ซึ่งแม้ว่าบางตำบลที่ทำการตรวจ จะมีค่าความสูงที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ แต่ระดับความสูงของ
การตรวจวัดจะได้ค่าในระดับเดียวกันเมื่อทำการหักแก้ลงหาระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วซึ่งค่าที่ใช้เป็นมาตรฐานใน
การหักแก้คือบวก๐.๓๗เฮกโตปาสคาลทุกๆความสูง๑๐ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
การติดตั้งเครื่องวัดความกดอากาศ 

การติดตั้งเครื่องวัดความดันอากาศในที่ซึ่งมีความมั่นคงและต้องแขวนไว้ในแนวดิ่งมีอุณหภูมิสม่ำเสมอไม่
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันมีแสงสว่างเพียงพอไม่อยู่ใกล้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไม่มีลมโกรกตลอดเวลา
ชนิดเครื่องวัดความกดอากาศ 

๑) บาโรมิเตอร์ปรอทแบบฟอร์ติน ประกอบด้วยหลอดแก้วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำปรอทประมาณ
๙-๑๒มิลลิเมตรยาวประมาณ๓๔นิ้วบรรจุปรอทเต็มคว่ำลงในกระปุกปรอทซึ่งทำด้วยหนังอย่างดี เหนือระดับ

ภาพที่ ข-๒  บาโรมิเตอร์แบบปรอท 

 ๑๒๕



กระปุกปรอทมีเข็มงาช้าง เพื่อใช้แต่งระดับปรอทก่อนทำการอ่าน และยังมี
เทอร์โมมิเตอร์ติดประจำอยู่เพื่อใช้วัดอุณหภูมิของลำปรอทแก้ว

๒)บาโรมเิตอรแ์บบควิประกอบดว้ยหลอดแกว้มขีนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง
ประมาณ๑๐มิลลิเมตรส่วนประกอบอื่นคล้ายแบบฟอร์ตินแตกต่างตรงที่แบบ
คิวปิดทึบมองไม่เห็นระดับปรอท มีใช้ทั้งแบบสถานีบก (คิวบก) และสถานีเรือ
(คิวเรือ)

๓) บาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด์ เป็นบาโรมิเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำ
ติดตัวไปในที่ต่างๆ ได้สะดวกแต่มีความถูกต้องแม่นยำน้อยกว่าแบบปรอทมี
ลกัษณะเปน็ตลบัลกูฟกูทำดว้ยโลหะบาง ๆ สองอนัประกบกนั แลว้สบูเอาอากาศ
ภายในออกจนเป็นสุญญากาศ ใช้หลักการโป่งออกหรือแฟบลงของตลับลูกฟูก
เมื่อความกดของอากาศกระทำต่อลูกฟูก แล้วต่อกระเดื่องกลไกไปยังเข็มเพือ่
แสดงอาการเหลา่นัน้ไปปรากฏทีห่นา้ปดั ซึง่มสีเกลเปน็ตวัชีว้ดัการเปลีย่นแปลงของ
ความกดอากาศ การติดตั้งทำเช่นเดียวกับแบบปรอท แต่การอ่านค่าความกด
อากาศ  จะต้องเป็นประจำตามตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ เช่น ในแนวตั้งหรือแนวนอนและก่อนอ่านควรเคาะที่ตัวเครื่อง
เบาๆก่อนเพื่อป้องกันอาการเข็มค้าง




 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ข-๔  บาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด ์

๔) บาโรกราฟ เป็นเครื่องมือตรวจวัดความกดอากาศแบบต่อเนื่องตลอดเวลา มีลักษณะและใช้หลักการ
เดียวกันกับบาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด์แต่เพิ่มตลับลูกฟูกขึ้นมา โดยมีตลับลูกฟูก๖-๑๐ตลับ  เพื่อให้มีความ
รู้สึกต่อความกดอากาศไวมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของตลับลูกฟูกที่โป่งออกหรือแฟบลงจะถูกต่อกระเดื่องกลไก
ไปยังแขนปากกาแล้วไปบันทึกยังกระบอกกราฟซึ่งใช้นาฬิการะบบจักรกรอกเป็นตัวขับเคลื่อนฉะนั้น ค่าความกด
อากาศจะถูกบันทึกบนกระดาษกราฟตลอดเวลาต่อเนื่องกันไป

การติดตั้งบาโรกราฟให้ติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันกับ
บาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด์ เพื่อเป็นการเปรียบเทยีบคา่
ความกดอากาศทีว่ดัได้ และหากตอ้งการหาคา่ความกดอากาศ
ที่ถูกต้องจะต้องหักแก้โดยใช้ความกดอากาศจากบาโรมิเตอร์
แอนเนอรอยด์เป็นหลัก


 
 

ภาพที่ ข-๕  บาโรกราฟ 

ภาพที่ ข-๓ บาโรมิเตอร์แบบฟอร์ติน 

 ๑๒๖



การตรวจวัดอุณหภูม ิ
อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งแวดล้อม  เทอร์โมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด

อุณหภูมิ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮน์ (องศาเคนวิน เป็นหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์) การวัด
อุณหภูมิทางอุตุนิยมวิทยามี๓แบบดังนี้

๑) อุณหภูมิอากาศผิวพื้น  ใช้มาตรฐานตรวจวัดที่ระดับสูงจากพื้นดิน ๑.๒๕ – ๒.๐๐ เมตร  การวัด
อุณหภูมิอากาศประจำวัน หรือตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก และอุณหภูมิสูงสุดประจำวัน ส่วนใหญ่ใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดบรรจุ
ปรอทในหลอดแก้วส่วนการวัดอุณหภูมิที่มีค่าต่ำจะใช้ของเหลวเช่นเอททิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์หรือน้ำมันใสถ้า
อุณหภูมิมีค่าต่ำมากๆจะใช้โลหะผสมปรอทกับแทลเลี่ยมซึ่งสามารถวัดได้ถึง-๕๘องศาเซลเซียส

๒) อุณหภูมิดิน ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทบรรจุในหลอดแก้ว ระดับความลึกมาตรฐานที่ตรวจวัด คือ ๕,
๑๐,๒๐,๕๐และ๑๐๐เซนติเมตร

๓)อุณหภูมิน้ำทะเลเป็นการวัดอุณหภูมิที่ระดับผิวหน้าน้ำทะเล(ไม่เกิน๑เมตร)โดยตักน้ำทะเลขึ้นมาวัด
หรือใช้เครื่องมือวัดลงไปแช่ตามเวลาที่กำหนด
 ชนิดเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ

๑) เรือนเทอร์โมมิเตอร์ (ตู้สกรีน) เป็นตู้สี่เหลี่ยมทำด้วยไม้เป็นบานเกล็ด
สองชั้นทาสีขาวติดตั้งอยู่ในสนามอุตุนิยมวิทยา สูงจากพื้นดินตามระดับ
มาตรฐานกำหนดคือ๑.๒๕ถึง๒เมตรตามแต่ความพอดีของระดับสายตาที่
จะอ่าน ติดตั้งหันหน้าให้ประตูอยู่ทางด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันรังสีจากดวง
อาทิตย์ส่องมากระทบเทอร์โมมิเตอร์ขณะเปิดประตู ซึ่งจะกระทบทางด้านทิศ
ตะวันออกในเวลาเช้า และด้านทิศตะวันตกเวลาเย็น รวมทั้งป้องกันรังสีจาก
ดวงอาทิตย์จากทางทิศใต้ในช่วงฤดูหนาว (ตะวันอ้อมข้าว) ภายในเรือน
เทอร์โมมิเตอร์ใช้ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อให้การถ่ายเทของอากาศเป็นไปโดย
ธรรมชาติและป้องกันการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และจากพื้นดิน


ภาพที่ ข-๖ เรือนเทอร์โมมิเตอร ์

๒) เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา มีลักษณะเป็นหลอดแก้วลำกลวงภายในเท่ากัน
ตลอดลำ เว้นแต่ตอนปลายด้านหนึ่งเป็นกระเปาะมีลักษณะกลมบ้าง รีบ้าง แล้วแต่การ
ออกแบบ ภายในบรรจุปรอทจนล้นขึ้นมาเหลือแต่เพียงปลายข้างที่เหลือที่เป็นสุญญากาศ
มีหลักการทำงาน โดยอาศัยการยืดออกและหดเข้าของปรอท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือต่ำลง สเกลบนลำหลอดแก้วจะเป็นตัวชี้ค่าของอุณหภูมิ การที่ใช้
ปรอทบรรจุนี้เนื่องจากปรอทมีคุณสมบัติของการขยายตัวสูง

 
 


๓) เทอร์โมมิเตอร์แบบแกว่ง เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้นอกสถานที่ เนื่องจากไม่ต้อง

ติดตั้งในตู้สกรีน ใช้หลักการแกว่งให้ตัวเรือนที่มีเทอร์โมมิเตอร์บรรจุอยู่ในหลอดแก้วเล็ก ๆ สัมผัสกับอากาศขณะ
ทำการแกว่ง จะได้ค่าของอุณหภูมิอากาศและสามารถหาค่าความชื้นได้ด้วย เพราะมีการออกแบบหลอดแก้วบรรจุ
ปรอท ๒ อัน สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศ (ตุ้มแห้ง) ๑ อัน และอุณหภูมิตุ้มเปียกอีก ๑ อัน ซึ่งการวัดอุณหภูมิตุ้ม
เปียกต้องใช้ผ้ามัสลินที่มีสีขาวชุบด้วยน้ำหุ้มกระเปาะไว้

ภาพที่ ข-๗  ไซโครมิเตอร์ (ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก) 

 ๑๒๗




 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ ข–๘ เทอร์โมมิเตอร์แบบแกว่ง 

 ๔)เทอร์โมมิเตอร์แบบถ่ายอากาศประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา๒อันติดอยู่ในซองโลหขัด
มัน ที่สามารถป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้ การใช้งานเพียงแต่ทำการไขลาน เพื่อให้พัดลมทำการดูดอากาศไหล
ผ่านตัวกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งตัวที่ใช้วัดค่าตุ้มเปียกจะใช้ผ้ามัสลินสีขาวชุบน้ำห่อหุ้มไว้  เพื่อวัดการระเหยของ
ไอน้ำในอากาศซึ่งเมื่อใช้ตารางหาค่าเปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศก็จะได้ค่าความชื้นของอากาศ


 
 

 
ภาพที่ ข–๙ เทอร์โมมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ 

๕) เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท แต่มีคอคอดบริเวณเหนือตุ้มปรอทเล็กน้อย

มีหน้าที่กักปรอทไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้าไปในตุ้มปรอท ในขณะที่มีอุณหภูมิต่ำลง (ปรอทหดตัว)ปรอทที่ขยายตัวออก
จึงอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดตลอดเวลา แม้อุณหภูมิจะลดต่ำลงก็ตาม ถ้าต้องการให้ปรอทไหลกลับเข้ามาในตุ้มปรอท
จำเป็นต้องทำการเหวี่ยงสลัดแรง ๆ (การเซ็ท) โดยให้ด้านที่เป็นตุ้มปรอทอยู่ด้านล่าง  การติดตั้งให้ติดตั้งในเรือน
เทอร์โมมิเตอร์ โดยวางในแนวนอนให้ทางด้านตุ้มปรอท ต่ำกว่าด้านปลายประมาณ ๕ องศา เพื่อป้องกันการไหล
ของปรอทไปทางด้านปลายจากการสั่นสะเทือนหรือจากแรงโน้มถ่วงโลก








 
ภาพที่ ข–๑๐ เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด 


 ๖)เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดใช้วัดอุณหภูมิต่ำสุดประจำวันเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุวัตถุเหลวในหลอดแก้ว
ซึ่งส่วนมากใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำมันใสกับมีควันชี้เป็นแก้วสีดำหรือที่เรียกว่าก้านแก้วอินเด็ก(DarkGlassIndex)
ยาวประมาณ๒ซม. จมอยู่ในวัตถุเหลว หลักการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นของเหลวจะขยายตัวจากตุ้ม แล้วไหล
ผ่านก้านแก้วขึ้นไปทางด้านปลาย โดยที่ก้านแก้วไม่ขยับตาม แต่หากอุณหภูมิต่ำลงของเหลวก็จะไหลกลับมายังด้าน
ที่เป็นกระเปาะทำให้ก้านแก้วเลื่อนตามแรงตึงผิวของของเหลวที่กระทำกับปลายก้านแก้วก้านแก้วก็จะชี้ที่ตำแหน่ง

 ๑๒๘



อุณหภูมิต่ำสุดอยู่เสมอ การติดตั้งจะติดตั้งในเรือนเทอร์โมมิเตอร์ โดยวางให้อยู่ในแนวระนาบปลายทั้งสองข้างอยู่
ในระดับที่เท่ากัน เพื่อป้องกันการไหลไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอันเกิดจากแรงโน้มถ่วงโลก ส่วนการตั้ง หรือ เซ็ท
โดยการค่อยๆเทก้านแก้วให้ไหลไปในทิศทางด้านตุ้ม จนกระทั่งก้านแก้วสัมผัสกับผิวด้านปลายของปรอทซึ่งจะเป็น
ตำแหน่งที่เป็นค่าเดียวกันกับอุณหภูมิของอากาศในขณะนั้น นอกจากใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิต่ำสุดประจำวันแล้วยัง
ใช้เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดวัดอุณหภูมิต่ำสุดที่บริเวณยอดหญ้าด้วย







 
 

  ภาพที่ ข–๑๑ เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด 
 ๗)เทอรโ์มมเิตอรต์ำ่สดุยอดหญา้มหีลกัการทำงานเชน่เดยีวกนักบัเทอรโ์มมเิตอร์ทีใ่ชว้ดัอณุหภมูติำ่สดุประจำวนั
ต่างกันที่รูปลักษณ์ของการออกแบบ ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณเหนือระดับยอดหญ้า เพื่อทราบเกล็ดน้ำค้าง
ในเวลากลางคืน ติดตั้งไว้ในสนามอุตุนิยมวิทยา โดยวางไว้ให้สัมผัสกับยอดหญ้าที่ตัดสั้น ใช้ตรวจวัดในเวลากลาง
คืนและนำไปเก็บในเรือนเทอร์โมมิเตอร์ในเวลากลางวัน






ภาพที่ ข–๑๒ เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดยอดหญ้า 

๘) เทอร์โมกราฟใช้วัดค่าของอุณหภูมิอากาศต่อเนื่อง โดยการจดบันทึกลงบนกระดาษกราฟอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และมีนาฬิการะบบจักรกรอกเป็นตัวขับเคลื่อนให้หมุน มีเฟืองเป็นตัวกำหนดให้ใช้เป็นรายวันหรือราย
สัปดาห์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเฟืองได้ตามต้องการ เทอร์โมกราฟส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานอุตุนิยมวิทยามีอยู่ด้วยกัน ๓
แบบดังนี้

 - เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะประกบ เป็นแบบที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน มีหลักการทำงานโดยนำโลหะ
สองชนิดที่มีการขยายตัวแตกต่างกันมากๆมาประกบกันเข้าและเชื่อมให้ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งส่วนมากใช้แร่
อินวาร์ และบรอนซ์ ทำเป็นสามแผ่นเรียงกันโค้งเป็นขอบวงกลมโดยเอาโลหะอินวาร์ไว้ด้านนอก ส่วนปลายของ
โลหะนี้ ติดประจำกับโครงเครื่อง และปลายอีกด้านหนึ่งติดกับกระเดื่องกลไกจนถึงแขนปากกา จากความแตกต่าง
ของโลหะทั้งสองนี้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงทำให้เกิดการขยายตัวหรือหดตัวบนความโค้งงอของโลหะทั้งสอง
ซึ่งแขนปากกาจะเป็นตัวถ่ายทอดอาการนี้ เป็นการแสดงการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมิตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งจะได้ค่าอุณหภูมิต่อเนื่องตลอดเวลา

 -เทอรโ์มมเิตอรแ์บบบรูด์อนประกอบดว้ยหลอดโลหะทองแดงและดบีกุผสมกบัฟอสฟอรสัลกัษณะ
กลมแบนมีหน้าตัดเป็นรูปไข่แบนๆยาวโค้งเป็นขอบวงกลมภายในอัดแอลกอฮอล์จนมีความกดอันหนึ่งประจำแล้ว
ปิดแน่นสนิท หลอดโลหะนี้ ชุบและขัดมัน เพื่อป้องกันรังสีของดวงอาทิตย์ ปลายข้างหนึ่งของหลอดโลหะติดแน่น

 ๑๒๙



ประจำอยูก่บัโครงของเครือ่ง อกีขา้งหนึง่ตดิกบักระเดือ่งกลไกจนถงึปากกา หลกัการทำงานเมือ่อณุหภมูเิปลีย่นแปลง
ปริมาตรของแอลกอฮอล์ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ทำให้หลอดโลหะนั้นมีอาการงอเข้าหรือแผ่ออกและส่งอาการไปยัง
แขนปากกา

 - เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอทในเหล็กกล้า ประกอบด้วยหลอดโลหะแบบบูร์ดอน หรือท่อเหล็กเล็ก
ม้วนเป็นวงกลม  ในการจดบันทึกและตัวเทอร์โมมิเตอร์เป็นกระเปาะเหล็กกล้า บรรจุปรอทเต็มณ ความกดดันสูง
อันหนึ่ง ทำการต่อกระเปาะเข้ากับหลอดโลหะ โดยใช้ท่อเหล็กกล้าซึ่งมีรูเล็กมากสามารถใช้ท่อเหล็กกล้ายาวได้ถึง

๓๐ เมตร การทำงานของเครื่องเมื่อ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงปรอทที่อยู่ใน
กระเปาะก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้าย
และส่งผลมาที่หลอดโลหะหรือม้วน
เหล็กให้งอเข้าหรือยืดออกและส่ง
อาการไปจนถึงแขนปากกา


 
 
 

          ภาพที่ ข-๑๓  เทอร์โมไฮโกรกราฟ 

การตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ ์
ความชื้นสัมพัทธ์คืออัตราส่วนระหว่างความกดไอน้ำจริงต่อความกดไอน้ำอิ่มตัวณอุณหภูมิจำกัดอันหนึ่ง

ทำการตรวจวัดโดยไซโครมิเตอร์และไฮโกรมิเตอร์มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
ไซโครมิเตอร์มีอยู่๓แบบคือ
๑)แบบตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียกเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา๒อันติดตั้งอยู่ในเรือนเทอร์โมมิเตอร์อันแรก

ใช้วัดค่าของอุณหภูมิอากาศเรียกว่า ตุ้มแห้ง อันที่สองใช้วัดอุณหภูมิตุ้มเปียกโดยนำผ้ามัสลินหรือด้ายดิบสีขาวหุ้ม
กระเปาะไว้แล้วเอาปลายผ้าอีกด้านจุ่มลงในถ้วยน้ำซึ่งอยู่ข้าง ๆ น้ำจะไปชุ่มที่กระเปาะและระเหยออกไปในอากาศ
ทำให้อุณหภูมิที่ตุ้มเปียกลดลง การระเหยของน้ำที่กระเปาะนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอากาศ ถ้าความ
ชื้นมีน้อยการระเหยก็จะมากขึ้นและค่าของอุณหภูมิของตุ้มเปียกก็จะมีค่าแตกต่างจากตุ้มแห้งมากขึ้นด้วย

๒) แบบแกว่ง ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ๒ อัน ทำหน้าที่เป็นตุ้มแห้ง ๑ อัน และตุ้มเปียกอีก ๑ อัน
หลักการทำงานดังได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องเทอร์โมมิเตอร์แบบแกว่ง

๓)แบบถ่ายอากาศประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์๒อันทำหน้าที่เป็นตุ้มแห้ง๑อันและตุ้มเปียกอีก๑อัน
หลักการทำงานดังได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องเทอร์โมมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ

ไฮโกรกราฟ ใช้หลักการโดยนำคุณสมบัติของเส้นผมมนุษย์ที่เมื่อเปียกน้ำ หรือมีความชื้นสูงจะมีการยืดตัว
ออก และในทางกลับกันถ้าแห้งหรือมีความชื้นน้อยจะหดตัว จากหลักการอันนี้มาผลิตเป็นเครื่องมือวัดความชื้น
อากาศโดยใช้เส้นผมมนุษย์ หรือหางม้ามาฟอกจนสะอาดปราศจากไขมัน แล้วนำมามัดรวมกันให้ปลายข้างหนึ่งยึด
ติดกับตัวเครื่องและปลายอีกข้างหนึ่งติดกับกระเดื่องกลไกและต่อไปยังแขนปากกา เพื่อไปบันทึกค่าลงบนกระดาษ
กราฟ ซึ่งปากกาจะขีดบันทึกค่าของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศตลอดเวลา โดยมีกระบอกกราฟ ซึ่งใช้ระบบจักร
กรอกเป็นตัวขับเคลื่อนไฮโกรกราฟนี้ติดตั้งไว้ในเรือนเทอร์โมมิเตอร์
การวัดหยาดน้ำฟ้า 

หยาดน้ำฟ้า หมายถึง หยาดน้ำที่ตกลงมาจากบรรยากาศบรรลุสู่ผิวพื้นโลกได้แก่ ฝน ลูกเห็บ และหิมะ

 ๑๓๐



สำหรับประเทศไทยมีการตรวจวัดจำนวนน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว การวัดจำนวนน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นการวัดความ
สูงของน้ำที่ตกลงมาในพื้นที่จำกัดอันหนึ่ง โดยทราบพื้นที่หน้าตัดของปากถังที่รองรับน้ำฝน และสมมติว่าน้ำฝนไม่มี
การระเหย หรือไหลซึมไปไหน จากนั้น เมื่อต้องการทราบความสูงก็จะใช้ไม้บรรทัดหยั่งวัดความสูง นั้น หน่วยที่ใช้
วัดเป็นมิลลิเมตรและนิ้วตามแต่ความต้องการของการนำไปใช้  การติดตั้งเครื่องวัดฝน กำหนดให้ติดตั้งบนพื้นดิน
ที่ราบเรียบเช่นอยู่ภายในสนามอุตุนิยมวิทยาปากถังเครื่องวัดฝนสูงจากพื้นดินประมาณ๑เมตรซึ่งเป็นมาตรฐาน
ทั่วโลก ไม่ให้ติดตั้งบนพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ยกขึ้นมาอยู่ระดับสูง เช่น บนกำแพงหรือหลังคา ระยะห่างจากเครื่อง
กีดขวางต้องไม่น้อยกว่า๔เท่าของความสูงเครื่องมือวัดจำนวนน้ำฝนมี๓แบบดังนี้

๑)แบบแก้วตวง มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมทำด้วยทองแดงหรือเหล็กเคลือบตอนบนของถังทำ
เป็นปากสำหรับรับน้ำฝนที่มีขนาดแน่นอน ส่วนมากมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของปากถัง คือ ๕, ๖ และ ๘ นิ้ว
ที่ใต้ปากถังออกแบบเป็นรูปกรวย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่อยู่ในถังระเหยออกไปได้ง่าย และภายในยังมีถังภายใน
อกีใบหนึง่สำหรบัรองรบันำ้ฝนที่ไหลลงมาจากกรวย การมถีงัภายในจะชว่ยใหส้ะดวกตอ่การเทวัดน้ำฝน และทำให้การ
วัดติดต่อกันไป โดยไม่เว้นแม้ในช่วงที่ฝนกำลังตก หากปริมาณน้ำฝนมีมากจนล้นถังภายในก็จะไหลลงสู่ถังภายนอก
ซึ่งรองรับน้ำฝนได้มากกว่า การทำการวัดโดยใช้แก้วตวงที่มีขนาดที่สัมพันธ์กับปากถังจึงจำเป็นอย่างยิ่ง และถ้าหาก
ใช้ผิดขนาดค่าของปริมาณน้ำฝนที่ได้จะไม่ถูกต้อง



 
 
 
 
 

ภาพที่ ข-๑๔  เครื่องวัดปริมาณฝนแบบแก้วตวง 

๒) เครื่องวัดฝนแบบใช้ไม้บรรทัดหยั่ง  มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับแบบแก้วตวงแต่กระบอกเล็กชั้นในจะมี
ขนาดเป็น๑ใน๑๐ของกระบอกภายนอกเมื่อต้องการวัดจะใช้ไม้บรรทัดเฉพาะหยั่งลงไปเพื่อวัดหาค่าปริมาณ
น้ำฝน

๓)เครื่องวัดฝนแบบจดรายงานด้วยตนเองแบ่งออกเป็น๓แบบด้วยกันคือ
 - แบบกาลักน้ำ  เป็นแบบที่อาศัยหลักการของกาลักน้ำ ดูดให้น้ำไหลออกจากถังลูกลอยเมื่อน้ำฝน

เต็มถังแล้ว และในขณะที่ฝนตกน้ำฝนจะไหลลงมาจากปากถังลงสู่ห้องลูกลอย ปริมาณของน้ำฝนที่สูงขึ้นในห้อง
ลูกลอยจะทำให้กระเดื่องกลไกที่ต่อกับลูกลอยแล้วต่ออาการไปยังแขนปากกาทำให้เข็มปากกาเลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
โดยมีกระดาษกราฟเป็นตัวบันทึกค่า และที่กระบอกกราฟซึ่งใช้ระบบจักรกรอกขับเคลื่อนให้เวลาหมุนไปเรื่อย ๆ ซึ่ง
จะได้ทราบค่าของปริมาณน้ำฝนและเวลาที่ฝนตก






 
 
 

ภาพที่ ข-๑๕  เครื่องวัดฝนแบบจดรายงานด้วยตนเอง (กาลักน้ำ) 

 ๑๓๑



 - แบบคานกระดก เป็นแบบที่อาศัยน้ำหนักของน้ำฝน โดยเมื่อน้ำฝนตกลงมาผ่านที่รองรับ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นคานกระดกอยู่ตรงกลางและกำหนดให้มีปริมาตรรองรับเท่ากันทั้งสองข้างคือ .๐๑นิ้วเมื่อปริมาณน้ำ
ฝนเต็มที่รองรับด้านหนึ่งก็จะกระดกเททิ้งไป ที่รองรับอีกด้านหนึ่งก็จะกระดกเข้ามาแทนที่ อาการกระดกแต่ละครั้ง
จะถูกต่อผ่านกระเดื่องกลไกไปบันทึกยังกระบอกกราฟจะได้ค่าปริมาณน้ำฝนที่ต่อเนื่องกันไป










ภาพที่ ข-๑๖  เครื่องวัดฝนแบบคานกระดก 

 -แบบตาชั่งน้ำหนักเป็นแบบอาศัยน้ำหนักของน้ำฝนและน้ำหนักของถังรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาไป
กระทำต่ออาการกลไกของสปริง แล้วไปบันทึกค่าที่กระดาษกราฟในลักษณะเช่นเดียวกับแบบอื่น ๆ ก็จะได้ค่า
ปริมาณน้ำฝนที่ต่อเนื่องกันไปเช่นกัน
การวัดทิศทางและความเร็วลมผิวพื้น 

ลม คือ การเคลื่อนไหวของอากาศในทางแนวนอนแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับการวัดทิศทางและความเร็ว
ลมในสมัยก่อน ที่ยังไม่มีเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมนั้น มนุษย์อาศัยการสังเกตจากอาการเคลื่อนไหวของสิ่ง
ต่างๆที่ลมมาปะทะโดยพลเรือเอกเซอร์เจมส์โบฟอร์ดแห่งราชนาวีอังกฤษได้กำหนดการประมาณความเร็ว
ลมโดยถือเอาอาการต่าง ๆ ที่ใบเรือรับลม เป็นหลักไว้ ๑๒ มาตรา เรียกว่า “มาตราโบฟอร์ด” และองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกได้ปรับปรุงการคาดคะเนความเร็วลมนี้ไว้เป็น ๑๗ มาตราในต่อมา โดยใช้การเปรียบเทียบ
ความเร็วลมกับอาการที่เกิดของควันไฟ ธง หรือต้นไม้ แล้วนำอาการเคลื่อนไหวเหล่านั้นมาเปรียบเทียบเป็นขนาด

ของความเร็วลมเป็นมาตรฐาน เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจึงได้มี
การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางและความเร็วลมที่เป็นมาตรฐานโดย
เฉพาะขึ้นมา เครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางลมเรียกว่า “ศรลม”  ส่วนเครื่องมือที่ใช้
วัดความเร็วลมมีหลายประเภทด้วยกันคือโดยใช้อาการกระดก,ใช้อาการหมุน
แบบลูกถ้วยหรือใบพัด และโดยใช้ความกด สำหรับหน่วยที่ใช้วัดเป็น นอต
(ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง)กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมตรต่อวินาทีฟุตต่อวินาที

 
ภาพที่ ข-๑๗  เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมผิวพื้น 

การติดตั้งเครื่องวัดลม พิจารณาภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหากเป็น
บริเวณหุบเขาจะทำให้ลมถูกบังคับให้พัดไปตามแนวยาวของร่องหุบเขา ส่วนบ้านเรือนจะทำให้เกิดการต้านและ
บังคับให้ทิศทางเฉไปทำให้เกิดลมหวนและลมกระโชกภูมิประเทศที่ขรุขระไม่สม่ำเสมอทำให้ความเร็วลมเปลี่ยนไป
จากความเป็นจริง การติดตั้งจึงกำหนดมาตรฐานให้ติดตั้งสูงจากพื้นดิน ๑๑ เมตร (๓๓ ฟุต) และต้องอยู่ห่างไกล
จากต้นไม้ใหญ่ หรืออาคารสิ่งก่อสร้าง ห้ามติดตั้งบนที่ลาดชัน  หากจำเป็นต้องติดตั้งบนอาคารต้องให้สูงจากยอด
อาคารนั้นไม่น้อยกว่า๒๐ฟุตเพื่อป้องกันอาการผกผันของลมที่มาปะทะกับอาคารนั้น

 ๑๓๒



๑)เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมโดยใช้อาการกระดก
ประกอบด้วยแผ่นสี่เหลี่ยมทำด้วยไม้หรือโลหะอย่างบางและเบาติดอยู่ที่ยอดศรลมมีบานพับติดห้อยอยู่ให้

หันไปได้กับศรลม และหันหางแบนของแผ่นไม้ หรือโลหะนั้นให้ได้ฉากกับศรลม แผ่นสี่เหลี่ยมนี้จึงหันหน้ารับลม
เสมอเมื่อลมพัดมาปะทะก็จะกระดกขึ้นและมีก้านของความเร็วลมต่างๆไว้ให้เห็นชัดเมื่อมองจากเบื้องล่าง

๒)เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมโดยใช้อาการหมุนแบบลูกถ้วยหรือใบพัด
ใช้อาการหมุนของลูกถ้วยครึ่งวงกลมหรือใบพัด จำนวน ๓ ใบ (เนื่องจากทดลองแล้วว่ามีแรงเหวี่ยงหมุน

รอบสูงที่สุดและมีอัตราผิดน้อยที่สุด)แล้วอาศัยหลักการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยขดลวดและแม่
เหล็กถาวร อาการหมุนของลูกถ้วยหรือใบพัดนี้ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า แล้วต่ออาการนี้มาแสดงยังเข็มที่หน้าปัทม์ซึ่ง
แบ่งเป็นสเกลไว้ตามความเร็วของลมที่พัดมาปะทะลูกถ้วยหรือใบพัดนั้น ส่วนการวัดทิศทางของศรลมก็จะใช้อาการ
หมุนโดยรอบตัวของศรลมซึ่งจะต่อกลไกผ่านระบบไฟฟ้าแล้วไปปรากฏที่เข็มบนหน้าปัทม์เช่นเดียวกัน


 
 
 
 
 

ภาพที่ ข-๑๘ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม โดยใช้อาการหมุนแบบลูกถ้วยและใบพัด 

๓)เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมโดยใช้ความกด
ประกอบด้วย ท่อรับลม ซึ่งต่อจากศรลมลงมาเบื้องล่างของถังน้ำภายในลูกลอยดันลูกลอยให้สูงขึ้นตาม

กำลังของลม ลมเหนือลูกลอยในถังหนีออกไปได้ทางอีกท่อหนึ่ง ซึ่งเป็นท่อ
ระบายลม อาการเลื่อนขึ้นลงของลูกลอยต่ออาการไปยังแขนปากกาไปขีดบน
กระดาษกราฟ


 
 

ภาพที่ ข-๑๙ หน้าปัทม์แสดงทิศทางและความเร็วลม 

 
การตรวจทัศนวิสัย 

ทัศนวิสัยในทางอุตุนิยมวิทยา คือ ระยะทางที่ไกลที่สุดซึ่ง
สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาปกติในการตรวจค่าทัศนวิสัยโดยใช้
สายตานั้น เราต้องทราบระยะทางจากผู้ตรวจถึงเป้าหมายต่างๆ
โดยรอบก่อน เช่น ต้นไม้ ภูเขา อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
สำหรับในเวลากลางคืน ซึ่งมีความมืดเป็นอุปสรรค จำเป็นต้องใช้
ดวงไฟซึ่งติดอยู่ประจำที่ต่างๆเช่นเสาอากาศวิทยุเสาไฟรายทาง
เป็นเป้าหมายและสังเกตความชัดเจนของดวงไฟต่างๆที่มองเห็น
เพื่อกำหนดค่าทัศนวิสัย หน่วยที่ใช้วัดมีหน่วยเป็นระยะทางคือ
เมตรกิโลเมตรหรือไมล์

 
               ภาพที่ ข-๒๐ จุดตรวจทัศนวิสัยตามระยะทางต่าง ๆ 

 ๑๓๓







 
 
 





สำหรับการตรวจทัศนวิสัยด้วยเครื่องมือนั้นเราใช้เครื่องมือพิเศษ เพื่อตรวจค่าทัศนวิสัยที่เรียกว่า “เครื่อง
ตรวจวัดทัศนวิสัยบนทางวิ่ง(Transmissometer)”ซึ่งมีความจำเป็นในการตรวจทัศนวิสัยทางการบิน

๑)เครื่องตรวจวัดทัศนวิสัยบนทางวิ่ง (Transmissometer)หลักการทำงานของเครื่องประกอบด้วยภาค
Projector ซึ่งทำหน้าที่ผลิตสัญญาณ ณ ที่มีความเข้มคงที่ ด้วยความถี่หนึ่ง แล้วส่งสัญญานไปยังภาค Detector
ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณ จะรับได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสงของบรรยากาศ ค่าที่ได้จะถูกส่งไปประมวล
ผลแล้วไปแสดงค่าที่Indicatorซึ่งติดตั้งอยู่บนหอบังคับการบินหรือผู้ใช้ข้อมูล

๒)การติดตั้งติดตั้งในบริเวณใกล้กับทางวิ่งที่เครื่องบินร่อนลง
เครื่องมือตรวจอากาศในเรือ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจอากาศในทะเล เพื่อที่จะทำให้ทราบ ค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยาในทะเลและ
ตามสถานที่ต่างๆในขณะที่เรือแล่นผ่านไปว่ามีค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยาชนิดใดขนาด
ใดและจำนวนเท่าใดบ้างเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการพยากรณ์อากาศโดยเครื่อง
มือที่ใช้ต้องสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย เพื่อตรวจเพิ่มเติม เช่น อุณหภูมิของ
น้ำทะเลทิศทางและความสูงของคลื่นลักษณะของธารน้ำแข็งการตรวจสารประกอบเหล่า
นี้ จะทำการตรวจภายใน๑๐นาที ก่อนเวลามาตรฐานส่วนความกดอากาศจะอ่านให้ตรง
เวลามาตรฐานและวิธีอ่านเหมือนการอ่านบนบก

ภาพที่ ข-๒๒ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ชนิดเคลื่อนที่แบบมือถือ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจในทะเลมีดังนี้

๑) เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ที่ใช้สำหรับการตรวจในเรือ มี
อยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ ชนิดติดตั้งประจำที่ (ติดตั้งอยู่ในเรือ) และชนิด
เคลื่อนที่(แบบมือถือ)




๒) เครื่องวัดความกดอากาศแบบแอนเนอรอยด์ ใช้วัดค่า
ความกดอากาศหน่วยที่ใช้ในการวัดเพื่อลงปูมเรือมีหน่วยวัดเป็น
มิลลิเมตร(มิลลิเมตร)

 

ภาพที่ ข-๒๑ การตรวจทัศนวิสัยในตอนกลางคืน

ใช้จุดตรวจทัศนวิสัยโดยแสงไฟตามจุดต่าง ๆ  

ภาพที่ ข-๒๓  เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม 

ชนิดติดตั้งประจำที่ในเรือ 

ภาพที่ ข-๒๔  เครื่องวัดความกดอากาศแบบแอนเนอรอยด ์
 ๑๓๔



 ๓) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ชนิดติดตั้ง
ประจำที่แบบตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก ในเรือ มีชื่อเรียกว่า “ไซโครมิเตอร์” เช่น
เดียวกับที่ใช้บนบก ตัวเครื่องจะใส่ไว้ในตู้สกรีน  โดยตัวตู้จะมีลักษณะเป็น
บานเกล็ดและติดตั้งไว้ข้างกราบเรือด้านที่รับลม




ภาพที่ ๒-๒๕  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ติดตั้งในตู้สกรีน 

๔)เครือ่งวดัอณุหภมูขิองนำ้ทะเลโดยใชเ้ทอรโ์มมเิตอรท์ี่ใชว้ดัอณุหภมูขิองผิวหน้าน้ำทะเล

โดยการนำเทอร์โมมิเตอร์จุ่มลงไปในถังตักน้ำทะเลเพื่อทำการวัดอุณหภูมิน้ำทะเล



ภาพที่ ข-๒๖  เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล 


๕)ถังผ้าใบตักน้ำทะเลทำด้วยผ้าใบมีขนาดความจุน้ำประมาณ๑-๒
ลติรใชต้กันำ้ทะเลทีบ่รเิวณผวิหนา้นำ้ทะเลลกึประมาณ๑เมตรห่าง
จากท่อระบายน้ำของตัวเรือให้ค่อนไปทางหัวเรือจะดี


 
 

                                               ภาพที่ ข-๒๗  ถังผ้าใบตักน้ำทะเล 
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอากาศชั้นบน  

นอกจากเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอากาศผิวพื้นและตรวจในทะเลแล้ว  ทางแผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
ยังต้องดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอากาศชั้นบนที่มีความสำคัญ เช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เรา
ทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระดับสูงต่าง ๆ อีกหลายอย่างที่ต้องการทราบเช่น ลมชั้นบน  เพื่อนำมาประกอบใน
การพยากรณ์อากาศดังนี้

   ๑) กล้องทีโอโดไลท์ (TEODOLITE) ไว้ใช้สำหรับตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม โดยการติดตามวัด
ตำแหน่งเคลื่อนที่ของบอลลูนที่ลอยขึ้นไปในอากาศซึ่งต้องจับเวลาในการวัด และนำค่ามาพล๊อตในกระดานพล๊อต
ได้ค่าทิศทางและความเร็วลม

ภาพที่ ข-๒๘  กล้องทีโอโดไลท ์

 
                                                             ภาพที่ ข-๒๙  นาฬิกาจับเวลา 
 






๒)นาฬิกาจับเวลาไว้ใช้จับเวลาการลอยตัวของบอลลูนตรวจอากาศ

 ๑๓๕



๓) เครือ่งตรวจอากาศชัน้บนแบบอตัโนมตัิ (Radiosonde) ไวส้ำหรบัตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาชั้นบนประกอบด้วยอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ความกดอากาศทิศทางและ
ความเร็วลมตามระดับความสูงต่างๆ



 
 
ภาพที่ ข-๓๐  เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบอัตโนมัต ิ
 

 ๔) บอลลนูตรวจอากาศ ใชเ้พือ่ตรวจหาทศิทางและความเรว็ลมชัน้บนตามระดบัความสงูตา่ง ๆ โดยการนำ
บอลลูนมาอัดด้วยก๊าซไฮโดรเจนหรือฮีเลียมตามขนาดความจุที่กำหนดเป็นมาตรฐานสากล จากนั้นปล่อยบอลลูน
ให้ลอยตามลมและสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันใช้กล้องทีโอโดไลท์ส่องตาม โดยใช้บอลลูนเป็นเป้าหมาย เพื่อวัด
หาตำแหน่งการเคลื่อนที่ของบอลลูนตามระยะเวลาที่กำหนด เช่นทุกๆ๑นาทีค่าที่ได้จะเป็นค่าของมุมในทางตั้ง
และทางนอนจากนั้นนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาพล๊อตลงบนกระดานคำนวณจะได้ค่าทิศทางและความเร็วของลมในระดับ
ความสูงต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไป โดยทั่วไปบอลลูนที่ใช้ในการตรวจอากาศชั้นบนนี้ส่วนใหญ่จะใช้บอลลูน
ขนาด๓๐กรัมและ๑๐๐กรัมส่วนสีของบอลลูนมีหลายสีซึ่งจะใช้ในโอกาสต่างๆกันดังนี้
  -สขีาวใชเ้มือ่ทอ้งฟา้โปรง่อากาศแจม่ใสเพราะจะทำใหเ้หน็บอลลนูเปน็เงาชดัเจนเมือ่ถกูแสงแดด
  และเห็นได้ไกลมาก
  -สีแดงใช้ในโอกาสที่ท้องฟ้ามีเมฆกระจัดกระจายหรือเมฆบางส่วน
  -สีน้ำเงินหรือสีดำใช้ในเวลาที่ท้องฟ้ามีเมฆมากหรือเต็มท้องฟ้า


 
 
 
 
 
 
 




เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) ในปัจจุบันกองอุตุนิยมวิทยา ได้จัดหาไว้ใช้
ราชการ โดยใช้ในการตรวจสภาพอุตุนิยมวิทยาในหลายพื้นที่  เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  บริเวณเกาะ
แสมสารและที่บริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่เป็นต้น
 ๑)วัตถุประสงค์การติดตั้งใช้งานเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อ
  -ต้องการข้อมูลที่มีความทันสมัยรวดเร็วสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหา

 -สามารถทำการติดตั้งในพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลเป็นประจำ
  -มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายใช้กำลังพลในการติดตั้งไม่มาก
  -สามารถตรวจสอบการทำงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบเซ็นเซอร์ต่างๆได้ง่าย
 เนื่องจากความสูงของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติสูงไม่มากนัก(ประมาณไม่เกิน๓เมตร)

ภาพที่ ข-๓๒  บอลลูนตรวจอากาศ สีขาว 

ใช้เมื่อท้องฟ้าโปร่ง  อากาศแจ่มใส 

ภาพที่ ข-๓๑  บอลลูนตรวจอากาศสีแดง 

ใช้ในโอกาสที่ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน 

 ๑๓๖



 ๒)ความสามารถในการวัดค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยาได้ดังนี้
  -ทิศทางและความเร็วลมมีหน่วยวัดเป็นนอตและเมตรต่อวินาที
  -อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศมีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียสและเปอร์เซนต์
  -ความกดอากาศมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอทและเฮกโตปาสคาล
  -จำนวนน้ำฝนมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร
 ๓)ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
  -เซ็นเซอร์วัดทิศทางและความเร็วลม
  -เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
  -เซ็นเซอร์วัดความกดอากาศ
  -เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน
  -ดาตา้ลอกเกอร์(DataLogger)เกบ็รวบรวม
  ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ
  -โมเด็ม(Modem)ระบบการติดต่อสื่อสาร
  ทางวิทยุภาพที่ ข-๓๓  ชุดเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัต ิ







วัดค่าความกดอากาศ                                                       วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม                                           เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ภายในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนทำงานด้วยคานกระดก               เรดิโอโมเด็ม 

 ๑๓๗



 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล่องรวบรวมข้อมูล(Data logger)                                         รีโมทโมเด็ม 

ภาพที่ ข-๓๔ เซ็นเซอร์อุปกรณ์ของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัต ิ

๔)การรับส่งข้อมูล
 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติสามารถทำการติดต่อสื่อสารในการรับส่งข้อมูลได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้
  ๑. จากคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องปาล์ม สามารถประมวลผลข้อมูลจากตัวเครื่องตรวจอากาศ
อัตโนมัติได้โดยตรง
  ๒.จากระบบสายสัญญาณโทรศัพท์(RemoteModem)ประมวลผลโดยผ่านโมเด็มและสัญญาณ
จากLineโทรศัพท์
  ๓. จากระบบคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Modem) ประมวลผลโดยผ่านสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุใน
ระยะใกล้

๕)การบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ
 ๑.เครื่องมือแต่ละชนิดมีรายละเอียดแตกต่างกันควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือของแต่ละชนิด
 ๒.ในการเคลื่อนย้ายเพื่อการติดตั้งจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะอุปกรณ์บางชิ้นบอบบาง
  ๓.ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยพลการเป็นหน้าที่แผนกเครื่องมือในการ
ดูแลบำรุงรักษา
  ๔.การเก็บรักษาเครื่องมือต่างๆควรเก็บในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป

เครื่องมือตรวจอากาศเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ในการที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  แม่นยำ เมื่อมีเครื่องมือแล้ว ถ้า
ไม่มีผู้ใช้  ก็เป็นเครื่องมือที่ไร้ประโยชน์ หน้าที่การตรวจอากาศ เป็นความรับผิดชอบของแผนกตรวจอากาศ โดย
การใช้เครื่องมือต่างๆตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเพื่อตรวจวัดลักษณะอากาศในพื้นที่สถานีตรวจอากาศของ
กองอุตุนิยมวิทยาอศ.(๔๘๔๗๗)และส่งข้อมูลให้กรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป


 ๑๓๘



 

 

 

คำสั่งกรมอุทกศาสตร์
(เฉพาะ)

ที่๒๙๑/๒๕๕๐
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออุตุนิยมวิทยาทางทะเล

 

  เพือ่ใหก้ารจดัทำหนงัสอือตุนุยิมวทิยาทางทะเลเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยจงึใหป้ฏบิตั ิ ดังนี้

 ๑.ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะทำงานจัดทำหนังสืออุตุนิยมวิทยาทางทะเล
  ๑.๑ พล.ร.ต.ประยุทธ เนตรประภา หัวหน้าคณะทำงาน
  ๑.๒ พล.ร.ต.ณรงค์ นาคธน รองหัวหน้าคณะทำงาน
  ๑.๓น.อ.สุรพล ตาปนานนท์ รองหัวหน้าคณะทำงาน
  ๑.๔น.อ.สอง เอกมหาชัย เจ้าหน้าที่
  ๑.๕น.อ.ศิริชัย เนยทอง เจ้าหน้าที่
  ๑.๖น.อ.จักรกฤช มะลิขาว เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
  ๑.๗น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ เจ้าหน้าที่
  ๑.๘ น.อ.กตัญญู ศรีตังนันท์ เจ้าหน้าที่
  ๑.๙ น.อ.ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๐น.อ.หญิงพรรณราย เชื้อพิบูลย์ เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๑น.ท.บงกช สโมสร เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๒น.ท.กิตติ ยินดี เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๓น.ท.อดิเรก มหันตะกาศรี เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๔น.ต.วิริยะ เหลืองอร่าม เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๕น.ต.หญิงอินทิรา เนตรมุกดา เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๖น.ต.วันชัย จันทร์ละเอียด เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑.๑๗ร.อ.พิทักษ์ วารีชล เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๘ร.อ.ถิ่นไทย แก้วศรีทอง เจ้าหน้าที่
  ๑.๑๙ร.อ.จักรกฤษณ์ เรียมรักษ์ เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑.๒๐ร.ต.เกรียงกรุง วิเชียร เจ้าหน้าที่
  ๑.๒๑พ.จ.ท.ชัยวัฒน์ กัณหดุล เจ้าหน้าที่
  ๑.๒๒พ.จ.ต.ไพฑูรย์ ประกลม เจ้าหน้าที่

 ๒.คณะทำงานฯมีหน้าที่ดังนี้
  ๒.๑ ศกึษา คน้ควา้ รวบรวม และจดัพมิพห์นงัสอือตุนุยิมวทิยาทางทะเล เพือ่เผยแพรใ่นวนัคลา้ยวนั
สถาปนากรมอทุกศาสตรใ์นปีพ.ศ.๒๕๕๑

ผนวก  ค. 
 

 ๑๓๙



  ๒.๒ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลในการ
จัดทำหนังสือ
  ๒.๓เสนอขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ
 ๓.ให้นขต.อศ.ให้การสนับสนุนตามที่คณะทำงานฯร้องขอ
 ๔.ใหค้ณะทำงานฯพน้หนา้ทีเ่มือ่ไดด้ำเนนิการจดัพมิพห์นงัสอือตุนุยิมวทิยาทางทะเลเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
  
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้

สั่งณวันที่พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๐

พล.ร.ท.
(คงวัฒน์นีละศรี)
  จก.อศ.

 ๑๔๐
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