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สรปุความรู  

เรื่อง   ขอมูลอุตุนยิมวิทยากบัการวางแผนการจัดการทีด่นิในพืน้ทีเ่สีย่งภัยทางการเกษตร 
วันที่ 28  พฤศจิกายน 2561 

ณ  หองประชมุอาคารฝกอบรม สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 2 

 
เนื้อหา   
1.  ฤดูกาลในประเทศไทย 
          ฤดูรอน  กลางเดือนกุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม 
        ฤดูฝน   กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
         ฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ   
         1.1 ลมมรสมุในประเทศไทย คือ ลมที่พัดในทิศทางประจําเปนระยะเวลานานจนเปนฤดูกาลในประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสมุ 2 ชนิด คือ 
                1.1.1  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรอินเดียผานมาประเทศไทย เริม่ต้ังแตกลางเดือน
พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม 
                1.1.2  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากตะวันออกเฉียงเหนือเขามาสูประเทศไทย เริ่มต้ังแต
กลางเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพันธ 

2.  ภัยธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้บรเิวณประเทศไทย  
         2.1. พายุฝนฟาคะนอง  
                   พายุฟาคะนองน้ีบางครั้งเรียก พายุไฟฟา (electrical storm) โดยทั่วไปเปนพายุที่เกิดเฉพาะทองถิ่น 
เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟาแลบ (lightning) กับฟารอง (thunder) รวมอยูดวย นอกจากน้ันมักจะมีลมกระโชก
แรง (strong gust) และฝนตกหนัก (heavy rain) เกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บ (hail)  ตกลงมาดวย พายุฟาคะนองน้ี
เปนพายุที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันสั้น มีนอยครั้งที่เกิดขึ้นนานกวา 2 ช่ัวโมง 
                2.1.1  ปจจัยที่ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
                            1) อากาศมีความช้ืนสูง 
                            2) อากาศไมเสถียร 
                            3) มแีรงยกที่ทําใหอากาศลอยตัวขึ้น (Lifting Action)          
                2.1.2  การกอตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัส มี 3 ระยะ 
                            1) ขัน้กอตัว (Cumulus stage) เกิดจากกลุมอากาศรอนลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศ พรอมกับ
การมีแรงมากระทําหรือผลักดันใหมวลอากาศยกตัวขึ้นไปสูความสูงระดับหน่ึง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสงูขึ้น
และควบแนนเปนละอองนํ้าเล็ก  
                          2) ขั้นเจริญเต็มที่ (Mature stage) เปนชวงที่กระแสอากาศมีทั้งไหลขึ้นและไหลลง ปริมาณ
ความรอนแฝงที่เกิดขึ้นจากการควบแนนลดนอยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดนํ้าฟาที่ตกลงมามีอุณหภูมิตํ่า ชวย
ทําใหอุณหภูมิของกลุมอากาศเย็นกวาอากาศแวดลอม 
                          3) ขั้นสลายตัว  เปนระยะที่พายุฝนฟาคะนองมีกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงเพียงอยางเดียว  
หยาดนํ้าฟาตกลงมาอยางรวดเร็วและหมดไป พรอม ๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง 
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         2.2. พายุหมุนเขตรอน  
                   ต้ังแตป 2494-2558 ประเทศไทยมีจํานวนพายุหมุนเขตรอนเฉลี่ย 2.92 ลกูตอป และเฉลี่ย 10 ป
ลาสุด 1.3 ลูก พายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นบริเวณทะเล พัฒนาจากหยอมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงเปนพายุที่มีความ
รุนแรงเกิดขึ้น โดยมีเสนผาศนูยกลางประมาณ 100 กิโลเมตรขึ้นไป  มคีวามรุนแรง 3 ระดับ  
                2.2.1  พายุดีเปรสชันเขตรอน (tropical depression) ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมถงึ 34 นอต (63 
กม./ชม.)  
                2.2.2  พายุโซนรอน (tropical storm) ความเร็วลมใกลศูนยกลาง 34 นอต (63 กม./ชม.) ขึ้นไป แต
ไมถึง 64 นอต (118 กม./ชม.) 
                2.2.3  ไตฝุน (typhoon) ความเร็วลมสูงสดุใกลศูนยกลางต้ังแต 64 นอต (118 กม./ชม.) ขึ้นไป 
         2.3. แผนดินไหว    
                 เกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน โดยทั่วไปเกิดจากการที่หินในเปลือกโลกแตกแลว มีการเคลื่อนตัว
โดยฉับพลันทําใหเกิดการสั่นไหว และการเคลื่อนตัวสวนใหญมักเกิดบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลกบนช้ันบนของ
เปลือกโลก  สาเหตุการเกิดแผนดินไหวเกิดไดทั้งจากธรรมชาติ เชน การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ภูเขาไฟระเบิด แหลง
นํ้าธรรมชาติบนรอยเลื่อน และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การทดลองระเบิดนิวเคลียรใตดิน เหมืองถลม 
        2.4. สนึาม ิ
                 สึนามิเกิดจาก แผนดินไหวขนาดใหญ แผนดินไหวใตทะเล ภูเขาไฟระเบิด  ดินถลม แผนดินทรุด
อุกกาบาตขนาดใหญตกลงในทะเล ในปจจุบันนักวิทยาศาสตรไมสามารถพยากรณการเกิดแผนดินไหวและคลื่น        
สึนามิได แตดวยขอมูลพ้ืนฐานที่มีอยูทําใหเราสามารถเตรียมการณรับมือกับภัยพิบัติได เพ่ือบรรเทาความเสียหายจาก
ภัยเหลาน้ันโดยการจัดต้ังสถานีตรวจวัดคลื่นแผนดินไหว 
        2.5. เอลนีโญ/ลานีญา  
                  2.5.1 เอลนีโญ  เปนปรากฏการณที่อุณหภูมิมหาสมุทรอุนขึ้นผิดปกติ ประกอบกับความกดอากาศสูง
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกกําลังแรงไหลไปแทนที่หยอมความกดอากาศตํ่าบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกดาน
ตะวันออก ทําใหระบบอากาศเคลื่อนที่ไปทางดานตะวันออกมากย่ิงขึ้น  ซึ่งกอใหเกิดสภาพอากาศเลวราย อยางเชน 
อุทกภัย ภัยแลง หรือการรบกวนสภาพอากาศในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศที่อยูในบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟก   
                  ในชวงปลายป 2561 ตอเน่ืองตนป 2562 พบวาอุณหภูมินํ้าทะเลอุนขึ้นผิดปกติ มีโอกาสที่เปนบวก
ในชวงปลายปถึงตอเน่ืองตนปหนา  ดังน้ันสรุปไดวาลักษณะภูมิอากาศจะเขาสูปรากฏการณเอลนิโญ 
                  2.5.2 ลานีญา เปนปรากฏการณที่อุณหภูมิมหาสมุทรเย็นลงผิดปกติ และเปนปรากฏการณที่ตรงกัน
ขามกับปรากฏการณเอลนีโญ  

3. การพยากรณอากาศเบือ้งตน  คือ การคาดหมายสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ สถานที่หรือ
บริเวณใดบริเวณหน่ึง 
       3.1.  ประเภทของการพยากรณอากาศ 

      3.1.1. การพยากรณระยะสั้นมาก (very-short-range forecast) ชวงเวลาไมเกิน 12 ช่ัวโมง 
      3.1.2. การพยากรณระยะสั้น (short-range forecast) ชวงเวลาไมเกิน 3 วัน 
      3.1.3. การพยากรณระยะปานกลาง (medium-range forecast) ชวงเวลา 3 - 10 วัน 
      3.1.4. การพยากรณระยะนาน (long-range forecast)  ชวงเวลาที่เกินกวา 10 วันขึ้นไป 
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       3.2  วิธีการพยากรณอากาศ 
      3.2.1. Persistence Method เปนวิธีที่งายที่สุด โดยใชสมมุติฐานวาสภาพลมฟาอากาศจะคงเดิม      

ไมเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน แตใชไดเฉพาะในกรณีที่รูปแบบของลมฟาอากาศเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ 
      3.2.2 Trends Method ใชการกําหนดทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบลมฟาอากาศ การ

ใช trends method ในการพยากรณระยะสั้นๆ เรียกวา Nowcasting และมักใชในการพยากรณฝนซึ่งใชไดดีกับ
ระบบลมฟาอากาศที่ไมเปลี่ยนความเร็ว ทิศทาง หรือความรุนแรง 

      3.2.3 Climatology Method ใชคาเฉลี่ยจากสถิติลมฟาอากาศหลายๆป ใชไดดีเมื่อลมฟาอากาศมี
สภาพใกลเคียงกับสภาวะปกติของชวงฤดูกาลน้ัน และใชไมไดเมื่อลมฟาอากาศมีสภาพแตกตางไปจากสภาวะโดย
เฉลี่ยของชวงเวลาน้ันมาก 

      3.2.4 Analog Method ใชการเปรียบเทียบสภาพลมฟาอากาศปจจุบัน กับลมฟาอากาศในอดีตที่
คลายคลึงกัน แลวคาดหมายสภาวะในอนาคตจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในกรณีที่คลายคลึงกันดังกลาว เปนวิธีที่ยาก 
เพราะลมฟาอากาศซับซอนมากจนไมมีเหตุการณที่คลายคลึงกันอยางแทจริง  
     3.3  การวิเคราะหขอมูลเสนทางเดินพายุหมุนเขตรอน สามารถวิเคราะหไดจากแผนที่พยากรณ  ขอมูล
ดาวเทียม และแผนที่พ้ืนผิว           

      3.3.1  การวิเคราะหแผนที่พยากรณ                   
                1) มวลอากาศเย็น (Cold Air mass: High pressure (H)) อากาศจะเย็น แหง และมวลอากาศ

จะหนักและมีการจมตัว 
                2)  มวลอากาศอุน (Warm Air mass: Low  pressure (L)) อากาศอุน เบา และมวล อากาศจะ

ลอยตัว มักกอลักษณะอากาศไมดี 
                3) แนวปะทะอากาศ 
      3.3.2  การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมสามารถบอกบริเวณฝนตกหนักมาก บริเวณฝนตกหนัก บริเวณฝน

ตกปานกลาง ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ  ความแรงของพายุ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ความแรงของพายุ และ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

3.4   ขอมูลดาวเทียมและการแปลความหมาย ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเปนดาวเทียมซึ่งใชในการตรวจวัดขอมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาที่มีประโยชนอยางย่ิง เน่ืองจากสามารถตรวจวัดขอมูลอากาศในที่มนุษยไมสามารถทําการตรวจวัด
ไดโดยตรงจากเครื่องมือตรวจอากาศชนิดอ่ืน เน่ืองจากขอมูลเหลาน้ีอยูในที่มนุษยไมสามารถเขาถึงได  ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

      3.4.1  ชนิดวงโคจรคางฟา (Geostationary Meteorological Satellite) โคจรรอบโลกใชเวลา 24 
ช่ัวโมง เทากับโลกหมุนรอบตัวเอง โดยวงโคจรอยูในตําแหนงเสนศูนยสูตรของโลกมีความสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 
35,800 กิโลเมตร และโคจรไปในทางเดียวกับการหมุนของโลก ทําใหตําแหนงดาวเทียมจะสัมพันธกับตําแหนงบน
พ้ืนโลกในบริเวณเดิมเสมอ 

      3.4.2 ชนิดวงโคจรผานใกลขั้วโลก (Near Polar Orbiting Meteorological Satellite) โคจรผานใกล
ขั้วโลกเหนือและใต มีความสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 850 กิโลเมตร โคจรรอบโลกประมาณ 102 นาที ตอ 1 รอบ 
ในหน่ึงวันจะหมุนรอบโลกประมาณ 14 รอบ และจะเคลื่อนที่ผานเสนศูนยสูตรในเวลาเดิม (ตามเวลาทองถิ่น) 2 
ครั้ง โดยโคจรเคลื่อนที่จากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต 1 ครั้ง และโคจรเคลื่อนที่จากขั้วโลกใตไปยังขั้วโลกเหนืออีก 
1 ครั้ง การถายภาพของดาวเทียมชนิดน้ี จะถายภาพและสงสัญญาณขอมูลสูภาคพ้ืนดินในเวลาจริง (Real Time) 
ในขณะที่ดาวเทียมโคจรผานพ้ืนที่น้ัน ๆ โดยมี Track ความกวาง 2,700 กิโลเมตร   
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      3.4.1 การแปลความหมายขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
               1) การแปลขอมูลปริมาณนํ้าฝน 

 สีฟา ถึง เขียว ปริมาณฝนเลก็นอย   (0.1-10 มม.)   
 สีเหลือง        ปริมาณฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.)    
 สีแดง           ปริมาณฝนตกหนัก    (35.1-90.0 มม.) 
 สีมวง           ปริมาณฝนหนักมาก   (> 90.0 มม.)   

          2) การประมาณคาปริมาณนํ้าฝนดวยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและสถานีตรวจวัด สามารถใชขอมูล
ดาวเทียมเปรียบเทียบกับคาจากสถานีตรวจวัด ซึ่งโดยสวนใหญพบวาการกระจายตัวของนํ้าฝนจากขอมูลดาวเทียมใน
แตละปมีความสอดคลองกันกับสถานีตรวจวัด แตอาจจะมีบางปที่มีการกระจายของขอมูลฝนจากสถานีและดาวเทียม
ไมสอดคลองกัน 
          3.5 แบบจําลองบรรยากาศเชิงตัวเลข  
                  เปนการพยากรณเพ่ือวางแผนและเตรียมการรับมือกับปญหาที่จะเกิดในพ้ืนที่เสี่ยงภัยโดยใชขอมูลดังน้ี 

1) ความกดอากาศปานกลางของระดับนํ้าทะเล 
2) ความเร็วลมทกุระดับ 
3) ทิศทางลมทุกระดับ 
4) อุณหภูมิระดับทุก 2 เมตร ทีเ่พ่ิมขึ้น 
5) ความช้ืนในดินทุกระดับ 
6) นํ้าไหลบา 


