การจัดการองคความรู Knowledge Management

เรื่อง การหาตัวบงชี้ในการออกคำเตือนคลื่นลมแรงเนื่องจากมรสุม

ทีี่มา

การคาดหมายสภาวะคลื่นลมแรงเปนภารกิจหนึ่งของ กอต.อศ. แมวาปจจุบันจะมีเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ตรวจสอบและคาดหมายสภาวะดังกลาวไดอยางถูกตองแมนยำ เชน แบบจำลองเชิงตัวเลข สถานีตรวจ และ
รายงานสภาพอากาศแบบ Realtime แตเทคโนโลยีเหลานั้น มีขอจำกัดหลักอยูที่การสื่อสารที่ตองใช Bandwidth ขนาดใหญ
ซึ่งอาจทำไมไดเลย ในบางสถานการณ เชน การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติขนาดใหญ หรือภาวะสงคราม เพื่อใหการคาดหมาย
สภาวะคลื่นลมแรง ยังคงดำเนินการไดภายใตสถานการณดังกลาว การยอนกลับไปยังขอมูลพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยา ไดแก
แผนที่อากาศชนิดตางๆ จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง

01

วัตถุประสงค

หาขอบงชี้ หรือเงื่อนไขที่ปรากฏบน
ขอมูลพื้นฐาน เชน แผนที่อากาศ
แผนที่ลมชั้นบน ที่สามารถบอก
ใหรูลวงหนาไดวา จะเกิดภาวะ
คลื่นลมแรงในพื้นที่รับผิดชอบ
ในการออกคำเตือนของ กอต.อศ.

วิธีการ

02
ตรวจสอบ บันทึก และวิเคราะห
ขอมูลบนแผนที่อากาศและลมชั้นบน
เพื่อหาความสัมพันธ กับการเกิด
สภาวะคลื่นลมแรงในบริเวณ
ทะเลอันดามันและอาวไทย

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ มรสุม

การหมุนเวียนสวนหนึ่งของลมที่พัดตามฤดูกาล คือลมประจำฤดู เปนลมแนทิศและสม่ำเสมอ
คำวา “มรสุม” หรือ monsoon มาจากคำวา mausim ในภาษาอาหรับ แปลวา
30° N
ฤดูกาล (season) สาเหตุใหญๆ เกิดจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิของพื้นดิน
0°
และพื้นน้ำ ในฤดูหนาวอุณหภูมิของพื้นดินเย็นกวาอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร
อากาศเหนือพื้นน้ำจึงมีอุณหภูมิสูงกวา และลอยตัวขึ้นสูเบื้องบน อากาศเหนือทวีป
30° S
ซึ่งเย็นกวาไหลไปแทนที่ ทำใหเกิดเปนลมพัดออกจากทวีป พอถึงฤดูรอน อุณหภูมิ
60° S
ของดินภาคพื้นทวีปรอนกวาน้ำในมหาสมุทร เปนเหตุใหเกิดลมพัดในทิศทางตรงขาม
ลมมรสุมที่มีกำลังแรงจัดที่สุด ไดแก ลมมรสุมที่เกิดในบริเวณภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงใต
ของทวีปเอเชียประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
60° N

ต.ค. - ก.พ.

พ.ค. - ต.ค.
ลมมรสุม คือลมประจำฤดู ของไทย เกิดขึ้นเพราะอุณหภูมิที่แตกตางกัน
ระหวางมวลอากาศเขตพื้นดินกับพื้นน้ำ ในแตละฤดูกาล จึงเกิดการไหลเวียน
ของอากาศ ระหวางพื้นน้ำกับพื้นดิน ลมมรสุมนี้มีกำลังออนบางแรงบาง
ขึ้นอยูกับแนวรองความกดอากาศต่ำ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทย
ในระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม หอบเอาความชื้นจากทะเล
มาปะทะแนวเขา เกิดเปนฝนตกชุกในแถบภาคใตฝงอันดามันพัดผานไทย
ขึ้นเหนือสูประเทศจีนตอไป
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแถบไซบีเรียและจีนในระหวางเดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ พาอากาศแหงและเย็นลงมาปกคลุมตอนเหนือ
ถึงตอนกลางของประเทศไทย แลวหอบเอาความชื้นในไทยไปตกเปนฝนใน
แถบภาคใตฝงอาวไทย แตฝนจะนอยลงมากในระหวางเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ

แผนกพยากรณอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร
โทร. 60515 มือถือ 083-8529903

มรสุมตะวันตกเฉียงใต
Southwest
Monsoon

เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใตผลักดันใหเกิดการเคลื่อนตัว
ของลมผิวพื้นเหนือมหาสมุทรอินเดียตอนใตกอนที่จะเคลื่อนตัวผานเสนศูนยสูตรเขาสู
ประเทศไทยทางดานทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย มรสุมดังกลาวนอกจากจะทำให
เกิดสภาวะคลื่นลมแรงแลว ยังไดนำเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาทำใหเกิดเปน
ฤดูฝนของประเทศไทย ดังนั้นในชวงฤดูกาลนี้นอกจากจะตองเฝาระวังสภาวะคลื่นลมแรง
แลว ปรากฏการณที่ตองระวังอีกอยางไดแก สภาวะฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ซึ่งจะนำไป
สูการเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และดินโคลนถลม อีกดวย

ผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัย
- สภาวะคลื่นลมแรง

ในบริเวณทะเลอันดามัน โดยเฉพาะพื้นที่นอกชายฝงของจังหวัด ระนอง
พังงา และภูเก็ต บริเวณอาวไทยตั้งแตพื้นที่อาวไทยตอนกลางขึ้นมาถึง
ชายฝง 4 จังหวัด
ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
- สภาวะฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำทวมฉับพลัน

ชวงเวลาเฝาระวัง
กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม
MAY

OCT

ในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัด ระนอง พังงา
ภูเก็ต และกระบี่
บริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัด ระยอง จันทบุรี
และตราด
- สภาวะดินโคลนถลม

ในบริเวณเทือกเขาสูงในพื้นที่ภาคใตฝงทะเลอันดามัน
ขอบงชี้ในการออกคำเตือน
เมื่อปรากฏเสนความกดอากาศเทา 1020 มิลลิบาร ปกคลุมตอนกลางของเกาะมาดากัสการ หรือประมาณละติจูด 15 องศาใต ลองจิจูด
50 - 70 องศาตะวันออก จะสงผลใหคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกำลังแรงขึ้นในอีก 3 - 4 วัน และอาจสงผลใหเกิด
คลื่นสูงมากกวา 2 เมตรได โดยมีเกณฑในการตรวจสอบและกำหนดความรุนแรงของมรสุมไดโดยตรวจสอบทิศทางและความเร็วลม
ผิวพื้นจากสถานีตรวจอากาศพอรตแบร (43333) สาธารณะรัฐอินเดีย ดังนี้
- มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกำลังออน ความเร็วลม ไมเกิน 12 นอต
- มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกำลังปานกลาง ความเร็วลม ตั้งแต 13 ถึง 17 นอต
- มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกำลังคอนขางแรง ความเร็วลม ตั้งแต 18 ถึง 22 นอต
- มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกำลังแรงความเร็วลม ตั้งแต 23 นอตขึ้นไป
ถามีความรุนแรงตั้งแตระดับกำลังคอนขางแรงขึ้นไป จะสงผลใหทะเลอันดามันมีคลื่นสูงไดมากกวา 2 เมตร (7 ฟุต) โดยจะเริ่มมีลมแรงขึ้น
แผนกพยากรณอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร
ในอันดับแรก และมีคลื่นสูง ตามมาในระยะ 2 - 3 วัน
โทร. 60515 มือถือ 083-8529903

เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กอนที่จะแผลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต เปนสาเหตุทำใหเกิดสภาวะ
คลื่นลมแรงบริเวณอาวไทย และยังไดนำเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต เขาสูภาคใต
ฝงตะวันออก ทำใหเกิดสภาวะฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ซึ่งจะนำไปสูการเกิดน้ำทวม
ฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และดินโคลนถลม ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึงจังหวัด
นราธิวาส นอกจากนี้ มวลน้ำจากทะเลจีนใตที่ถูกพัดพามากับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังสงผลใหเกิดสภาวะน้ำเออลนฝง และคลื่นซัดฝง ตั้งแตบริเวณอาวไทยรูปตัว ก. ลงไป
จนถึง จังหวัดนราธิวาสอีกดวย

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeast
Monsoon

ผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัย
- สภาวะคลื่นลมแรง
ในบริเวณอาวไทยฝงตะวันตก โดยเฉพาะพื้นที่นอกชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส

- สภาวะฝนตกหนัก และสภาวะน้ำเออลนฝง
ในบริเวณชายฝงภาคใตฝงตะวันออก ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส
ในสภาวะน้ำเออลนฝงสงผลทำใหระดับน้ำสูงกวา
ระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง ปกติ 40 - 80 เซนติเมตร ใน
บริเวณชายฝงอาวไทยรูปตัว ก. ไลเรียงตามแนว
ชายฝงอาวไทยดานตะวันตกไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส
- สภาวะดินโคลนถลม

ในบริเวณเทือกเขาสูงในพื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกลเคียง
ชวงเวลาเฝาระวัง
กลางเดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ
NOV

FEB

ขอบงชี้ในการออกคำเตือน

พิจารณาจากความแตกตางของความกดอากาศระหวางพื้นที่ทางดานตะวันออก
ของสาธารณะรัฐประชาชนจีน บริเวณประมาณละติจูด 30 องศาเหนือ
ลองจิจูด 115 องศาตะวันออก กับผลการตรวจอากาศของ
สถานีตรวจอากาศทาอากาศยานฮองกง (45007) ดังนี้
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังออน ผลตางระหวาง 2 – 3 มิลลิบาร
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง ผลตางระหวาง 3 – 10 มิลลิบาร
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังคอนขางแรง ผลตางมากกวา 10 – 20 มิลลิบาร
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง ผลตางมากกวา 20 มิลลิบาร
ถามีความรุนแรงตั้งแตระดับกำลังคอนขางแรงขึ้นไป จะสงผลใหบริเวณอาวไทย
มีคลื่นสูงไดมากกวา 2 เมตร (7 ฟุต) โดยจะเริ่มมีลมแรงขึ้นในอันดับแรก
และมีคลื่นสูงรวมถึงมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ตามมาในระยะ 1 – 2 วัน
แผนกพยากรณอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร
โทร. 60515 มือถือ 083-8529903

