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บทท่ี 1  

1.1  บทนาํ 

      วันที ่23 มีนาคม ของทกุปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: 
WMO) พร้อมด้วยประเทศสมาชิกรวมทั้งชุมชนอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” 
ซึ่งถือเป็นวันระลึกถึงการก่อต้ังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในปี 1950  โดยร่วมจัดกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า
ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา  การพยากรณ์ การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน การนําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการบริหารจัดการนํ้า การเกษตร การแจ้งเตือนภัยและ
กิจการอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือความปลอดภัยและความผาสุกของมวลมนุษยชาติ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
ร่วมเฉลิมฉลองความสําเร็จขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มี
ต่อสังคม กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้กําหนดให้มีการจัดงานวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจําปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 
21 มีนาคม 2556  โดยมีการจัดสัมมนาวิชาการ การนําเสนอและจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของ
ผลผลิต/นวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านการเฝ้าระวังติดตาม
สภาวะอากาศ การพยากรณ์อากาศ การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมภิาค 
ติดตามสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาอุทก ตลอดจนการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ความตระหนักและรับรู้ถึงความสําคัญของขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา การประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากิจกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
เศรษฐกิจและสังคมไทยให้เขม้แข็ง พร้อมแข่งขันในเวทีโลก และเปิดโอกาสให้ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
นําเสนอผลผลติ/นวัตกรรมและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและ
แผ่นดินไหว  ซึง่รูปแบบการสัมมนาเป็นการบรรยายพิเศษและเสวนา เร่ือง “รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ” 
และการจัดนิศทรรศการนําเสนอผลผลิต/นวัตกรรมและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตุนิยมวิทยาในการตรวจวัด สื่อสาร พยากรณ์ และเผยแพร่ข้อมูล โดยมีกําหนดการสัมมนา ดังน้ี 

   เวลา 08.00 -  09.00 น.  ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ 
   เวลา 09.00 -  09.15 น.  พิธีเปิดสัมมนา    
   เวลา 09.15 – 09.45 น.  กล่าวเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ เร่ือง “รู้เร็วกับ Smart 

MET.”   โดย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   เวลา 10.30 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ โดย นายวรพัฒน์ ทิวถนอม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
เร่ือง “การพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาเพ่ือรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

 เวลา 11.00 – 12.00 น. การเสวนา เร่ือง “รู้ทันภัยธรรมชาติกับกรมอุตุนิยมวิทยา”   
                     ร่วมเสวนาโดย  ดร. สมชาย ใบม่วง (รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร)   
ดร.สงกรานต์ อักษร (รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ) นายประวิทย์ แจ่มปัญญา  (ผู้อํานวยการสํานัก
พยากรณ์อากาศ)   ดําเนินรายการโดยนายสุรพงษ์ สารปะ (กรมอุตุนิยมวิทยา)     

เวลา 13.00 – 14.00 น.  ชมนิทรรศการ   
เวลา 14.00 – 16.00 น.  เสวนา เร่ือง  “รูป้้องกัน ภัยธรรมชาติ”   

                   ร่วมเสวนาโดย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์รัตน์ (ผู้อํานวยการสํานักนโยบายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   นาวาเอกสอง เอกมหาชัย (ผู้อํานวยการกลุ่มงานเตือนภัย 
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และเผยแพร ่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) และ นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคณุ (ผู้ประกาศข่าว รายการทีวี 360 
องศา) ดําเนินรายการโดยนายภูเวียง ประคํามินทร ์ (กรมอุตุนิยมวิทยา)       

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เร่ือง “รู้เร็ว รู้ทัน รูป้้องกัน ภัยธรรมชาติ” คือ 
  -  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา 

                 -  เพ่ือสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงความสําคัญของข้อมลูอุตุนิยมวิทยา การประยุกต์ใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนากิจกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  

-  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ขอ้คิดเห็น ในการนําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ทั้งในเชิง
วิชาการและปฏิบัติการระหว่างข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยากับนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและแผ่นดินไหว 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดสัมมนาในคร้ังน้ี ผู้จดัจึงได้ทําการรวบรวม
และค้นคว้าเน้ือหาต่างๆ ไว้ ทั้งสิ้น 4 เร่ือง คือ 
                  -  รู้เร็วกับ “SMART MET. (Smart Meteorology)” 
                  -  การพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาเพ่ือรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  -  การตรวจอากาศ 
                  -  รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
                  -  รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ (การเตือนภัย) 

1.2  วัตถุประสงค ์
                  1.  เพ่ือรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ 
                  2.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการที่ได้จากการสัมมนาแก่ผู้ที่สนใจ  
 
           1.3  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
                  1.  เอกสารวิชาการการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2556  
                  2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้สนใจสามารถนําไปทบทวนหรือทําความเข้าใจเพ่ิมเติมและ
สามารถนําไปเผยแพร่ให้แก่ผูอ่ื้น 
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บทท่ี 2  
 รู้เร็วกับ “SMART MET. (Smart Meteorology)” 

บรรยายโดย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
กรมอุตุนิยมวิทยา มุ่งหวังที่จะดําเนินงานในลักษณะของ e-service เพ่ือสนับสนุน e-Government  

และเพ่ิมประสทิธิภาพในการพยากรณ์อากาศและนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศการพยากรณ์อากาศท่ีถูกต้อง 
แม่นยํา รวดเรว็ เข้าถึงประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง โดยการปรับปรุงพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากลด้วยแนวคิด “SMART MET. (Smart Meteorology)”  ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 
Smart Observation   Smart Weather Forecast และ Smart Information 

 

2.1  Smart Observation   
                 เป็นการดําเนินการพัฒนาระบบการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ให้มีสมรรถนะมากข้ึน 
โดยการเพ่ิมและขยายโครงข่ายเพ่ิมเติมและระยะเวลาในการตรวจวัด รวมทั้งจัดหาเคร่ืองมือตรวจวัด
สารประกอบอุตุนิยมวิทยา สมรรถนะสูง สามารถตรวจพบลักษณะอากาศร้ายได้ทุกชนิดทั้งบนบก ในนํ้า และ
ในอากาศ ให้มรีายละเอียดสูงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และข้อมูลผลการตรวจวัดถึงผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวจําเป็นต้องดําเนินการ ดังน้ี 
                 2.1.1  ติดต้ังระบบตรวจวัดอากาศภาคพ้ืนดินแบบอัตโนมัติทุกอําเภอ (Automatic Weather 
Station: AWS)  เพ่ือให้มีผลการตรวจวัดแบบต่อเน่ือง และมีโครงข่ายครอบคลุมพ้ืนที่มากข้ึน 
                                                                            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1.1 ระบบตรวจวัดอากาศภาคพ้ืนดินแบบอัตโนมัติ 
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2.1.2 ติดต้ังระบบตรวจวัดโครงสร้างกระแสลมช้ันบนแบบต่อเน่ือง (Wind Profiler ) เพ่ือให้
สามารถตรวจวัดกระแสลมช้ันบนระดับต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างต่อเน่ืองทุก
กาลอากาศ  
 

 
รูปที่ 2.1.2  ระบบตรวจวัดโครงสร้างกระแสลมช้ันบนแบบต่อเน่ือง (Wind Profiler) 

 
2.1.3   ติดต้ังระบบตรวจวัดอากาศช้ันบนระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม เพ่ือให้ผลการตรวจมี

ความถูกต้องมากข้ึน  
 

  
รูปที่ 2.1.3 ตรวจวัดอากาศช้ันบน 
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2.1.4  ติดต้ังระบบตรวจวัดลมเฉือนและระบบตรวจวัดอัตโนมัติเพ่ือการบิน (Wind Shear และ 
AWOS) เพ่ือความปลอดภัยสําหรับการขึ้นลงของเคร่ืองบิน  

 

 
 

รูปที่ 2.1.4  ระบบตรวจวัดลมเฉือนและระบบตรวจวัดอัตโนมัติเพ่ือการบิน (Wind Shear และ AWOS)         
               ทีม่า http://www.cfinotebook.net 
 

2.1.5  ปรับปรุงระบบโครงข่ายและแนวทางการประมวลผลเรดาร์ เพ่ือการตรวจวัดและรายงาน
กลุ่มฝนที่ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีรายละเอียดและความถ่ีในการตรวจวัดที่เพียงพอต่อการ
ติดตามลักษณะอากาศร้าย  

 

 
รูปที่ 2.1.5 ระบบโครงข่าย 
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2.2  Smart Weather Forecast   
       โดยการจัดหาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสงู พร้อมด้วยแบบจําลอง

พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องแม่นยําขึ้น จาก ร้อยละ 75 เป็น ร้อยละ 90 และเพ่ิม
รายละเอียดพ้ืนที่พยากรณ์จากระดับจังหวัดลงถึงระดับตําบล และเพ่ิมระยะเวลาการพยากรณ์ให้ยาวนานมาก
ขึ้น เพ่ือรองรับการวางแผนบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งการบริหารจัดการนํ้า  การดําเนินการด้าน
การเกษตรและวางแผนการเพาะปลูก การอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น   
 

 
รูปที่ 2.2  การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction) 

 
2.3   Smart Information  
       ระบบรายงานผลการตรวจวัด การแจ้งข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ เป็นอีกส่วน

หน่ึงที่จะต้องถึงมือผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง จงึจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ัน จึงมีนโยบายในการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบการรายงานข่าวการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนทุกภาค
ส่วน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น การเผยแพร่ผ่าน Smart Phone  Tablet   Internet และ 
Weather Channel โดยให้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสือ่น้ัน ๆ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและนําไป
ประยุกต์ใช้ 

ดังน้ัน  การดําเนินงานเพ่ือก้าวสู่การเป็น “SMART MET. (Smart Meteorology)”  จะเป็นการ
พัฒนางานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการพยากรณ์อากาศ ตลอดจน
เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศภูมิอากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

 
เรียบเรียงโดย 

นายประวิทย์ แจ่มปัญญา 
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค 

นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 
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บทท่ี 3  
การพัฒนางานอุตุนิยมวทิยาเพื่อรับรองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

บรรยายโดยนายวรพัฒน์ ทิวถนอม  
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

ทุกๆ ปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและชุมชนนานาชาติจะร่วมกันเฉลิมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก  
เพ่ือรําลึกถึงวันเริ่มต้นบังคับใช้อนุสัญญาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในวันที่ 23 มีนาคม 2493  และใน 
ปี พ.ศ. 2494 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้กลายเป็นองค์การชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ  ณ วันน้ีมี
ประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 189 ประเทศ รวมไปถึงดินแดนในอาณานิคม ทําให้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้
ขยายกรอบการดําเนินงานครอบคลุมไปถึงประเด็นทางด้านนํ้าและสิ่งแวดล้อมด้วย  นับแต่น้ันเป็นต้นมาได้
กําหนดหัวข้อสําคัญที่เก่ียวกบัภารกิจขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและมุ่งประเด็นไปท่ีชุมชนชาวโลกให้ความ
สนใจ เพ่ือเฉลมิฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก และกลายเป็นประเพณีปฏิบัติในทุกปี สําหรับปีน้ีที่ประชุมสภา
ผู้บริหารขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีมติกําหนดหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศโลกเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Watching the weather to protect life and property) ” รวมท้ัง
การร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศโลก เหตุผลสําคัญคือ การลดจํานวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่สําคญัอย่างย่ิงเพ่ือให้
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าการมีส่วนร่วมของการเฝ้าติดตามลักษณะอากาศโลก   ตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา
ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์และเศรษฐกิจนับเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น จากพายุหมุนเขตร้อน 
คลื่นซัดฝั่ง คลืน่ความร้อน ภัยแล้งและอุทกภัย เป็นต้น  งานเฝ้าติดตามลักษณะอากาศโลกจึงเป็นงานสําคัญย่ิง
ที่ต้องมีการร่วมมือกันระดับโลกให้มกีารดําเนินการผสานรวมกันของระบบสังเกตการณ์ การสื่อสาร
โทรคมนาคม การประมวลผลข้อมูลสําหรับการพยากรณ์  เพ่ือช่วยกันสังเคราะห์สารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
สําหรับแลกเปลี่ยนให้ทันกับเวลาที่กําหนด  ปัจจุบันความต้องการการให้บริการข้อมูลขา่วสารด้านอากาศและ
ภูมิอากาศมีเพ่ิมมากขึ้น  

ปัจจุบันทั่วโลกประสบกับวิกฤติความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อันเน่ืองมาจากภัย
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม รัฐและ
ประชาชนต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือช่วยเหลือและบูรณะฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของชุมชนที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างรวดเร็ว ยังเป็นตัวแปรสําคัญต่อสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ทศวรรษที่ผ่านมาเกือบ 90 % ของ  
ภัยธรรมชาติ เป็นภัยทางอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา-แผ่นดินไหว สภาวะอากาศร้ายและพายุฝนตกหนักมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและความถีข่องการเกิดภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

 

ในช่วงระยะเวลา 30 กว่าปี ที่ผ่านมา ทัว่โลกประสบกับปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม่รวมทั้งวาตภัย 
เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว 
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมูลค่ามหาศาล 
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ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้างต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความ
เก่ียวเนื่องกับการดําเนินงานของหลายๆ ภาคส่วน จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้ศึกษาหลักฐาน
ที่ผ่านมาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
อุณหภูมิของโลกที่สูงข้ึนและมีแนวโน้มที่จะสูงข้ึนทุกปี  ทาํให้ในอนาคตไม่สามารถหลกีเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลําดับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงนีเ้กิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยระดับความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน เช่น  ภาคเกษตรกรรม 
แหล่งน้า ป่าไม้ ชายฝั่ง เป็นต้น รวมท้ังผลกระทบกับชุมชน เช่น สุขภาพ การดํารงชีวิต ดังน้ัน การเตรียมตัว
และตั้งรับที่พร้อมจะทําให้สามารถวางแผน ปรับตัวและดํารงชีวิตกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การวางแผนเหล่าน้ีต้องการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยํา ชัดเจนเท่าที่สามารถจะทาํได้ เพ่ือให้การวางแผน
ต้ังรับไม่ผิดไปจากเป้าหมายที่วางไว้  
 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและภาวะโลกร้อนกําลังเป็นที่สนใจของชาวโลก ทุกหน่วยงาน
รวมท้ังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติหรือความรุนแรงของ
สภาพอากาศ  องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ( World Meteorological Organization – WMO) และโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme–UNEP) ได้ร่วมกันจัดต้ัง
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernment Panel on 
Climate Change – IPCC ) เพ่ือดําเนินการประเมินและสนับสนุนด้านวิชาการท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและผลกระทบต่างๆ   IPCC ได้เผยแพร่รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990, The First Assessment Report : FAR) ยืนยันถึง
ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 

3.1  การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลก พ.ศ.2555 

      1.  อุณหภูมิ 
           ต้ังแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา (ค.ศ. 2001 หรือ พ.ศ. 2544 ) เป็นช่วงที่โลกมีอากาศร้อน

มากที่สุดและจากการจัดอันดับปีที่มีอากาศร้อนมากท่ีสุด พบว่า พ.ศ. 2555 ติดหน่ึงในสบิปีที่โลกมีอากาศร้อน
มากที่สุด ถึงแม้ว่าเมื่อต้นปีได้เกิดปรากฏารณ์ทางธรรมชาติ ที่เรียกว่า ลานีญา (อุณหภูมินํ้าทะเลบริเวณ
ตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตํ่ากว่าค่าปกติ) ก็ตาม  และเมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกกับ 
ค่าปกติ (ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ. 2524-2553) ปรากฏว่าสูงกว่าค่าปกติ 0.57 องศาเซลเซยีส สําหรับปี พ.ศ. 2553 
ซึ่งเป็นปีที่มีอากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ 0.66 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ NOAA, 
National Climate Data Center พบว่า ที่ผ่านมาอุณหภูมิโลกสูงข้ึนด้วยอัตราเฉล่ีย 0.06 องศาเซลเซียสต่อ
ทศวรรษ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2423 เป็นต้นมา และสูงข้ึนด้วยอัตราเฉล่ีย 0.16 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2513  
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ตารางที่  3.1 อันดับปีที่มีอากาศร้อนมากท่ีสุด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2423 -2555 
 

อันดับ ปี ต่างจากค่าปกติ 
1 2010 ( พ.ศ.2553) 0.66 
2 2005 (พ.ศ. 2548) 0.65 
3 1998 (พ.ศ. 2541) 0.63 
4 2003 (พ.ศ. 2546) 0.62 
5 2002 (พ.ศ. 2545) 0.61 
6 2006 (พ.ศ. 2549) 0.59 
6 2009 (พ.ศ. 2552) 0.59 
6 2007 (พ.ศ. 2550) 0.59 
9 2004 (พ.ศ. 2547) 0.58 
10 2012 (พ.ศ. 2555) 0.57 

หมายเหตุ:  1.   เป็นการวิเคาระห์ของ NOAA, National Climate Data Center  
               2.   การวิเคราะห์การจัดอันดับปีร้อนสุดของแต่ละสถาบันจะมีวิธีการท่ีแตกต่างกัน 

 
ที่ผ่านมาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศทั่วโลก  ที่เป็นที่รู้จักกันดี 

คือ El Niño-Southern Oscillation (ENSO) ซึ่งเกิดข้ึนเน่ืองจากความแปรปรวนของอุณหภูมินํ้าทะเลและ
ความผิดปกติของระบบบรรยากาศ บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา
พบว่าอุณหภูมิโลกสูงข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหรือลานีญาก็ตาม แต่มี
ข้อสังเกตว่า  2 ใน 3 ปีที่มีอากาศร้อนมากที่สุดเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ คือ พ.ศ. 2553 และ  
พ.ศ. 2541  
 

 
รูปที่ 3.1.1   อุณหภูมิต่างจากค่าปกติของโลก ต้ังแต่ ค.ศ.1950-2012 (พ.ศ. 2493- 2555) 

ที่มา: National climate data center 
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พ.ศ. 2555 มีหลายพ้ืนที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ หลายประเทศเมื่อจัดอันดับปีที่มีอากาศร้อน

มากที่สุด ปรากฏว่า พ.ศ. 2555 ติดหนึ่งในสิบปีที่มีอากาศร้อนมากที่สุดด้วย ตัวการสําคัญที่ทําให้อากาศร้อน
ผิดปกติทางซีกโลกเหนือ คือ คลื่นอากาศร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ทางสหรัฐอเมริกาและทางยุโรป ในช่วง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนผิดปกติ ส่งผลให้อุณหภูมิสูงสุดเกิดขึ้นใหม่หลายพ้ืนที่ เช่น ตอนกลางและ
ตอนใต้ของยุโรป ภาคเหนือและบริเวณชายฝั่งแอฟริกา ด้านตะวันตก ทางใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของ
เอเชีย ที่เด่นชัด คือ สหรัฐอเมริกามีอากาศอุ่นที่สุดในรอบ 118 ปี ต้ังแต่มีการบันทึกข้อมูลมา  

      

2. ฝน 
   ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ) เป็นปีที่มีปริมาณฝนมากท่ีสุด  สําหรับปี 

พ.ศ. 2555  ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตามในแต่ละภูมิภาคมีปริมาณฝนที่แตกต่างกัน บางพ้ืนที่มี
ฝนน้อยจนเกิดภาวะความแห้งแล้งที่รุนแรง บางพ้ืนที่มีฝนมากจนเกิดน้ําท่วม ดินโคลนถล่ม ล้วนส่งผลเสียหาย
ต่อประเทศทั้งสิ้น 

 
รูปที่ 3.1.2  ปริมาณนํ้าฟ้าของโลกที่ต่างจากค่าปกติ 

ที่มา  NCDC/ NOAA ,2012 
 

3.2  ภูมิอากาศประเทศไทย พ.ศ. 2555 
         1.  อุณหภูมิ 

            พ.ศ. 2555 เป็นอีกปีหน่ึงที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ เมื่อจัดอันดับปีที่มีอุณหภูมิ
สูงสุด 10 อันดับปรากฏว่า พ.ศ. 2555 อยู่อันดับ 3 รองจากปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ สําหรับ
อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในปีน้ีสูงกว่าค่าปกติ 0.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุเฉลี่ย สูงกว่าค่าปกติ 0.6 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย สูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียส 
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2.  ฝน 
            พ.ศ. 2555  ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปีน้ีสูงกว่าค่าปกติประมาณ 7 %  แต่ 
ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 สูงกว่าค่าปกติประมาณ 26 %) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค จัดเรียงอันดับต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2494 - 2555 พบว่า ในปีน้ีภาคใต้ฝัง่ตะวันตกมีปริมาณฝนมากต่อเน่ืองมาต้ังแต่ต้นปี ส่งผลให้ปริมาณ
ฝนรวมตลอดทัง้ปีมากเป็นอันดับ 1 มากกว่าค่าปกติ 29 %  ส่วนภาคอ่ืนๆ มีปรมิาณฝนรวมตลอดทั้งปีสูงกว่า
ค่าปกติเช่นกัน ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณฝนน้อย ตํ่ากว่าค่าปกติ 14 % ส่วนใหญ่ปริมาณฝน
ของประเทศไทยในปีน้ีจะมมีากในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยฤดูหนาวต้นปีทุกภาคของประเทศมีปริมาณฝน
มากกว่าค่าปกติ  เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 227 %  ฤดูหนาวปลายปีมีทั้งพ้ืนที่ที่มฝีนน้อยและพ้ืนที่ที่มี
ฝนมาก เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 5 %   ส่วนช่วงฤดูร้อนหลายพ้ืนที่มีฝนมาก  เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่า 
ค่าปกติ 15 %   สําหรับช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีทั้งพ้ืนที่ที่มีฝนมากและพ้ืนที่ทีฝ่นน้อย โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนตํ่ากว่าค่าปกติ 25 %  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตํ่ากว่าค่าปกติ 17 %  ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกมีปริมาณฝนมากกว่าภาคอ่ืนๆ มากกว่าค่าปกติ 22 %  โดยเฉล่ียทั้งประเทศตํ่ากว่าค่าปกติ 1 % 
 

3.3  ความผนัแปรและการเปลี่ยนแปลงของฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 

         10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2555) นับได้ว่า เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนมากที่สุด 
โดยเฉพาะอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลีย่ของประเทศไทย พบว่าสูงกว่าค่าปกติต่อเนื่องมาต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยและสูงสดุเฉลี่ยถึงแม้ว่าจะสูงกว่าค่าปกติ ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ในช่วงเดียวกัน แต่ยังมีความผันแปรบ้าง หาก
พิจารณาแนวโน้มระยะยาวพบว่าทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสดุเฉลี่ยและตํ่าสุดเฉลี่ยมแีนวโน้มสูงขึ้น เมื่อพิจารณา
ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา อุณหภูมิเฉลีย่ประเทศไทยสูงข้ึนประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส  สูงสดุเฉลี่ยสูงข้ึน 
0.1 องศาเซลเซียส และต่ําสดุเฉลี่ยสูงข้ึน 0.3 องศาเซลเซยีส  

                สําหรบัปริมาณฝน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ประเทศไทยมฝีนมากกว่าค่าปกติอย่าง
ต่อเน่ือง ยกเว้นปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 เท่าน้ัน ทีม่ีปริมาณฝนตํ่ากว่าค่าปกติ  และ พ.ศ. 2554 
ประเทศไทยมฝีนมากกว่าทุกปีต้ังแต่เร่ิมมีการจดบันทึกข้อมูลมา (พ.ศ.2494)  หากพิจารณาแนวโน้มระยะยาว
ปรากฏว่าปริมาณฝนของประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติ เช่นเดียวกับจํานวนวันฝนตกซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกัน  
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รูปท่ี 7 (ก)  อุณหภูมิเฉล่ีย

รูปท่ี7 (ข) อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย

รูปท่ี 7 (ค)  อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3.1  กราฟแท่งแสดงอุณหภูมิของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ (ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ.2524 -2553) 
               กราฟเส้นแสดงแนวโน้มของอุณหภูมิ 
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รูปท่ี 8(ก – ข)   จาํนวนวนัฝนตกและปริมาณฝนของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ
          หมายเหตุ : 1.  ค่าปกติ พ.ศ. 2524 – 2553

2. ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพืน้ประเทศไทย 45 สถานี

ปริมาณฝน

พ.ศ.

จํานวนวันฝนตก

พ.ศ.

-300
-200
-100

+0
+100
+200
+300
+400
+500

24
94

24
97

25
00

25
03

25
06

25
09

25
12

25
15

25
18

25
21

25
24

25
27

25
30

25
33

25
36

25
39

25
42

25
45

25
48

25
51

25
54

ค่า
ที่ต

่าง
จา
กป

กต
ิ (ม

ม.
)

รูปที ่8 (ข)

-20

-10

+0

+10

+20

24
94

24
98

25
02

25
06

25
10

25
14

25
18

25
22

25
26

25
30

25
34

25
38

25
42

25
46

25
50

25
54

ค่า
ที่ต

่าง
จา
กป

กต
ิ (ว

ัน)

รูป ท่ี 8 (ก)

 

3.3.2 

 
                                                    3. กราฟแท่งแสดงปริมาณฝนและจํานวนวันฝนตกของประเทศไทยท่ีต่างจาก 
                                                       คา่ปกติ   กราฟเส้นแสดงแนวโน้มของฝนและจํานวนวันฝนตก 

 
ปัจจุบันภัยธรรมชาติและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยในเชิงท้าทายต่อบทบาทและหน้าที่

ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างย่ิง กรมอุตุนิยมวิทยาจําเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศใน
การเฝ้าระวัง รูปแบบการให้บริการข้อมูลการเตือนสภาวะอากาศ และแนะนําวิธีการนําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไป
ใช้ในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
เน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและของ
ส่วนรวม ทศวรรษที่ผ่านมาเกือบ 90 % ของภัยธรรมชาติ ต่างเป็นภัยทางอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา-แผ่นดินไหว 
สภาวะอากาศร้ายและพายุฝนตกหนักมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ            
กรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะหน่วยงานหลักจะต้องหาวิธีปรับปรุงการพยากรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังและ
เตือนภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 
ด้วยเหตุภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนับวันย่ิงทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับประเทศใน       
วงกว้าง กรมอุตุนิยมวิทยาจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศเพ่ือการเตือนภัยธรรมชาติ
ล่วงหน้าและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรียบเรียงโดย 
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค 
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บทท่ี 4 
การตรวจอากาศ 

 
การตรวจอากาศ 

การตรวจอากาศประกอบด้วย การตรวจอากาศผิวพ้ืน การตรวจอากาศช้ันบน การตรวจอากาศทะเล 
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ การตรวจอากาศด้วยดาวเทียม และการตรวจด้วยเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
ข้อมูลจากการตรวจอากาศเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการพยากรณ์อากาศของ
ประเทศไทย จึงจําเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศจากนอกประเทศมาประกอบการพยากรณ์อากาศด้วย 
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของทุกประเทศ จะต้องจัดต้ังสถานีตรวจอากาศ ให้ตรงตามหลกัวิชาการ ขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ซึง่กําหนดไว้ให้สถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน มีระยะห่างกันประมาณ 150 กิโลเมตร 
สถานีตรวจอากาศช้ันบน ระยะห่างกันประมาณ 300 กิโลเมตร ทุกสถานีจะต้องทําการตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาตามเวลาที่กําหนดไว้พร้อมกันทั่วโลก 

4.1 การตรวจอากาศผิวพืน้ 

การตรวจอากาศผิวพ้ืน คือ การตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ในระดับผิวพ้ืน สูงข้ึนไปจาก
พ้ืนดินไม่เกิน 10 เมตร การตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศต้องกระทําพร้อมกันตามเวลาที่องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกกําหนด คือ สถานีตรวจอากาศผิวพ้ืนให้ทาํการตรวจอากาศทุกๆ 3 ช่ัวโมง เร่ิมต้ังแต่เที่ยงคืน
ตามเวลาของเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ ตามกําหนดเวลาดังน้ี 0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 
1800, 2100 UTC (UTC ย่อมาจาก Universal Time Coordinate) ตรงกับเวลาในประเทศไทย คือ เวลา 
07.00 น. 10.00 น. 13.00 น. 16.00 น. 19.00 น. 22.00 น. 01.00 น. และ 04.00 น.  ตามลําดับ 

ข้อมูลที่ตรวจวัดมีดังน้ี 
4.1.1  การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ  

1)  อุณหภูมิอากาศ อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ติดต้ังอยู่ภายในเรือนเทอรโมมิเตอร์ 
(Thermometer Screen) ในสนามอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเรือนเทอร์โมมิเตอร์เป็นตู้สกรีนบานเกล็ดสองช้ัน ทาด้วย
สีขาว เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้าไปในตู้ มปีระตูเปิดด้านหน้า การ
ติดต้ังจะต้องหันด้านประตูไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เสมอ เพ่ือไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าไปเครื่องมือที่ติดต้ังอยู่
ภายในตู้ในขณะทําการอ่านข้อมูล ตู้อยู่สูงจากพ้ืนดิน 1.25 - 2.00 เมตร ให้พอดีกับระดับสายตาผู้ตรวจ 

 

                                      
รูปที่ 4.1.1-1  เรือนเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer Screen) 
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2)  อุณหภูมิจดุนํ้าค้างและความช้ืนสัมพัทธ์ อ่านจากอุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียก         
หาผลต่างของตุ้มแห้งกับตุ้มเปียก แล้วเปิดตารางหาค่าอุณหภูมิจุดนํ้าค้างและความช้ืนสัมพัทธ์ 

     การวัดค่าของความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ ใช้ไซโครมิเตอร์ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก ซี่งติดต้ังอยู่
ในเรือนเทอร์โมมิเตอร์ เทอรโ์มมิเตอร์ตุ้มเปียกใช้เทอร์โมมเิตอร์ธรรมดา แต่ที่ตุ้มปรอทหุ้มด้วยผ้ามัสลนิ มีด้าย
ดิบผูกโยงไปยังแก้วนํ้า (3-6 น้ิว) ให้นํ้าซมึมาตามด้ายดิบจนถึงผ้ามัสลิน มหีลักการ คือ เมื่ออากาศยังไม่อ่ิมตัว 
(100%) นํ้าที่ผา้มัสลินจะระเหยออกตลอดเวลา โดยอาศัยความร้อนภายในตัวเทอร์โมมเิตอร์ช่วย ค่าอุณหภูมิ
ตุ้มเปียกตํ่ากว่าตุ้มแห้งน้ี ขึ้นอยู่กับอัตราการระเหย นําผลต่างไปเปิดหาค่าความช้ืนสัมพัทธ์ 

 

        

รูปที่ 4.1.1-2  เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก (Dry-Wet Thermometer) 
 

3)  ตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุด อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์สูงสุดในเรือนเทอร์โมมิเตอร์ (ตู้สกรีน) 
หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว ซึ่งจะตรงกับเวลาท่ีตรวจอากาศผิวพ้ืน คือ เวลา 19.00 น. 
                           ใช้วัดอุณหภูมิสูงสุดประจําวัน ภายในกะเปาะบรรจุสารปรอทในหลอดแก้ว มคีอคอดตีบ
ในรูหลอดแก้วอยู่ตํ่ากว่าขีด scale อันล่างสุด เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน ปรอทจะขยายตัวขึ้นตามอุณหภูมิ แต่จะไม่หด
ตัวลงเมื่ออุณหภูมิลดลง เน่ืองจากคอคอดตีบดังกล่าวทําให้ปรอทไม่ไหลย้อนกลับลงไป  

การติดต้ังเทอร์โมมิเตอร์สูงสุดให้ทางตุ้มปรอทอยู่ตํ่ากว่าปลายปรอทเล็กน้อย (5 องศา
หรือ1/4 น้ิว) เพ่ือป้องกันลําปรอทในหลอดแก้วไหลหลุดออกไปจากคอคอดตีบ เน่ืองจากการสั่นสะเทอืน 

 

   

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด 

 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตํ่าสุด 

 

รูปที่ 4.1.1-3 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด – ตํ่าสุด 

 



16 
 

4)  ตรวจวัดอุณหภูมิตํ่าสุด อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ตํ่าสุดในตู้สกรีนหลังจากดวงอาทิตย์เริ่ม
ขึ้นจากขอบฟ้า ซึ่งตรงกับเวลาที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน คือ เวลา 07.00 น. 

ใช้วัดอุณหภูมิตํ่าสุดในแต่ละวัน ภายในจะเป็นแอลกอฮอล์ใส มีก้านช้ี (index) สีดํา ยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร ภายในแอลกอฮอล์ใสบริเวณลําหลอดแก้ว การอ่านอุณหภูมิตํ่าสุด จะอ่านตอนเช้าที่
ปลายก้านช้ีด้านที่อยู่ไกลจากปลายกะเปาะ 

 

5)  ตรวจวัดอุณหภูมิตํ่าสุดยอดหญ้า  
                           เทอร์โมมิเตอร์ตํ่าสุดยอดหญ้า เป็นเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดาและติดต้ังไว้ตามแนวนอนบน
พ้ืนหญ้าสั้นๆ โดยให้กะเปาะวัตถุเหลวสัมผสัพอดีกับยอดใบหญ้า ปกติจะทําเป็นไม้ง่ามรูปตัว Y อยู่สูง 1-2 น้ิว   
เหนือพ้ืนดิน ใช้วัดอุณหภูมิที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อน เพ่ือให้ทราบเกล็ดนํ้าค้างเวลากลางคืน อ่านค่าเวลา 
07.00 น. อ่านแล้วนําไปเก็บไว้ในตู้สกรีนในแนวต้ังเอาตุ้มลง จนถึงเวลาเย็น จึง Setใหม่ แล้วเอาไปวางไว้ที่เดิม 
 

 

 
 

รูปที่ 4.1.1-5  เทอร์โมมิเตอร์ตํ่าสุดยอดหญ้า 
 

6)  เทอร์โมมิเตอร์ใต้ดิน (Soil Thermometers) 
     เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิใต้ดินระดับต่าง ๆ ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ใต้ดิน (Soil 

Thermometers)  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดอุณหภูมิใต้ดินที่ความลึกระดับ 5 ซม. 10 ซม.  20 ซม.  50 ซม. 
และ 100 ซม. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางรากของพืชในระดับต่างๆ (ความยาวของรากพืช) โดยที่ความลึก
ระดับ 5 ซม. 10 ซม. และ 20 ซม. ตัวเรือนเทอร์โมมิเตอร์จะงอเป็นมุมฉาก ขีดเสกลของเคร่ืองจะอยู่ด้านบน 
เพ่ือสะดวกในการอ่าน สําหรับที่ระดับ 50 ซม. และ 100 ซม. ตัวเทอร์โมมิเตอร์จะอยู่ในท่อเหล็กบางๆ ฝังลงไป
ในดิน โดยจะมีปลอกแก้วหุ้มอีกช้ันหน่ึง และตุ้มปรอทจะเคลือบด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เพ่ือป้องกันไม่ให้
เทอร์โมมิเตอร์ขยับเขย้ือนจากท่อ  
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0 และ 5 ซม. 10 และ 20 ซม. 50 และ100 ซม.  

   

 
 
 

 

 

รูปที่ 4.1.1-6 เทอร์โมมิเตอร์ใต้ดิน (Soil Thermometers) ที่ระดับความลึกต่างๆ 
 

นอกจากน้ียังมีเทอร์โมกราฟ ซึ่งเป็นเคร่ืองวัดอุณหภูมิอากาศอัตโนมัติแบบบันทึกกราฟ โดย
อาศัยแผ่นโลหะที่มีความไวต่อความร้อน หนาว ของอากาศ ทําใหแ้ผ่นโลหะมีการยืดตัว หดตัว ตามสภาพ
อากาศ แล้วต่อแขนกลไกไปยังปากกาขีดลงบนกระดาษกราฟ ที่มีสเกลบอกค่าอุณหภูมิของอากาศ 

เกณฑ์อุณหภูมิอากาศ 
        -  เกณฑ์อากาศร้อน 
         อากาศร้อน  (Hot)  อุณหภูมิต้ังแต่ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส 

อากาศร้อนจัด (Very Hot)   อุณหภูมิต้ังแต่ 40.0 องศาเซลเซียส ขึ้นไป           
     (เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดประจําวันใช้เฉพาะฤดูร้อน) 

-  เกณฑ์อากาศหนาว ใช้อุณหภูมิตํ่าสุดประจําวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว 
                  อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิต้ังแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส 
        อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately Cold) อุณหภูมิต้ังแต่ 16.0 – 17.9 องศาเซลเซยีส 
       อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิต้ังแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส 
        อากาศหนาวจัด (Very Cold) อุณหภูมิต้ังแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป 
        (เกณฑ์อุณหภูมิตํ่าสุดประจําวันใช้เฉพาะฤดูหนาว) 

4.1.2  การตรวจวัดความกดอากาศ 
อ่านจากบาโรมิเตอร์ปรอท ซึ่งเป็นเคร่ืองวัดความกดอากาศ ภายในบรรจุปรอทซึ่งมี

คุณสมบัติเหมาะสมดีกว่าสารชนิดอ่ืน เคร่ืองบาโรมิเตอร์ปรอทต้องติดต้ังภายในอาคาร หรือภายในหอ้งที่มี
สภาพอากาศปกติ คือ ไม่ถูกรบกวนจากแสงแดดความร้อนหรือความเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศหรือจากความ
ร้อนจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ ติดต้ังอยู่ในที่ที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ถูกรบกวนจากการสั่นสะเทือน  
และอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีหน่วยการวัดเป็น มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg) หรือ มิลลิบาร์ (mbs) 
เมื่ออ่านค่าความกดอากาศได้แล้ว จําเป็นต้องมีการหักแก้ค่าต่าง ๆ ดังน้ี  

-  อุณหภูมิของเคร่ือง - อัตราผิดของเคร่ือง – อุณหภูมิอากาศ 
-  ความถ่วงตามละติจูด (ที่ต้ังของสถานี) – ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
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   ความกดอากาศปกติที่ระดับนํ้าทะเลปานกลาง = 760 mm.Hg = 1013.2 mbs.   
   นอกจากเคร่ืองบาโรมิเตอร์แล้วยังมีเคร่ืองวัดความกดอากาศอัตโนมัติแบบบันทึกกราฟ 

เรียกว่า บาโรกราฟ   ไมโครบาโรกราฟ   แอนเนอร์รอยด์มิเตอร์ และบาโรมิเตอร์แบบตัวเลข เป็นต้น 

4.1.3  การตรวจวัดลมผิวพ้ืน 
เคร่ืองวัดความเร็วลมที่วัดได้ทั้งความเร็วลมและทิศทางลม เรียกว่า แอโรเวน (Aerovane)  

ประกอบด้วยใบพัดสามใบวัดความเร็วลม ใบจักรหมุนเป็นอัตราส่วนต่อความเร็วลม ลักษณะตัวเคร่ืองคล้าย
เคร่ืองบินขนาดเล็กซึ่งทําหน้าที่เป็นศรลมปักอยู่ปลายยอดเสา  เคร่ืองแบบน้ีใช้อาการหมุนของเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าต่อสายไฟมายังหน้าปัดบอกความเร็วซึ่งแบ่งสเกลไว้เป็นนอตหรือไมล์ทะเลต่อช่ัวโมง   และเมื่อศรลม  
(ตัวคล้ายรูปเคร่ืองบิน) หันไปตามทิศทางของลมในทิศต่างๆ และส่งอาการของไฟฟ้ามายังหน้าปัดบอกทิศทาง
ลมด้วย  และเช่ือมต่อเข้ากับเครื่องมือที่ทําการบันทึก  เคร่ืองวัดลมน้ีเป็นการวัดลมที่พ้ืนดิน และบอกทิศทาง
หรือความเร็วลมในตําแหน่งคงที่  โดยที่สิ่งกีดขวางต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อลม ดังน้ันเคร่ืองมือที่ใช้วัดลมควร
ต้ังอยู่ในที่โล่งที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีอาคารหรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่บังลม และอยู่สูงจากพ้ืนดิน
ประมาณ 10 เมตร  โดยที่ตารางที่ 4.1.3 จะแสดงขนาดความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพ้ืนดิน
ในบริเวณท่ีโล่งแจ้งและสญัญลักษณ์ทีแ่สดงบนบกไว้   

ตารางที่ 4.1.3 ความเร็วลมทีร่ะดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพ้ืนดินในบริเวณที่โล่งแจ้ง 

นอต กม./ชม. 
ขนาดของลม สัญญลักษณ์ท่ีแสดงบนบก 

knots km./hr. 

ลมสงบ CALM ลมเงียบ ควันลอยข้ึนตรง ๆ น้อยกว่า 1 น้อยกว่า 1 

ลมเบา LIGHT AIR ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันไปตามทิศลม 1 - 3 1 - 5 

ลมอ่อน LIGHT BREEZE รู้สึกลมพัดท่ีใบหน้า ใบไม้แกว่งไกว ศรลมหันไป
ตามทิศลม 

4 - 6 6 - 11 

ลมโชย GENTLE BREEZE ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ กระดิก ธงปลิว 7 - 10 12 - 19 

ลมปานกลาง MODERATE BREEZE มีฝุ่นตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กขยับเขย้ือน 11 - 16 20 - 28 

ลมแรง FRESH BREEZE ต้นไม้เล็กแกว่งไกวไปมา มีระลอกน้ํา 17 - 21 29 - 38 

ลมจัด STRONG BREEZE กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขย้ือน ได้ยินเสียงหวีดหวิว ใช้ร่ม
ลําบาก 

22 - 27 39 - 49 

พายุเกลอ่อน NEAR GALE ต้นไม้ใหญ่ท้ังต้นแกว่งไกว เดินทวนลมไม่สะดวก 28 - 33 50 - 61 

พายุเกล GALE กิ่งไม้หัก ลมต้านการเดิน 34 - 40 62 - 74 

พายุเกลแรง STRONG GALE อาคารท่ีไม่ม่ันคงหักพัง หลังคาปลิว 41 - 47 75 - 88 

พายุ STORM ต้นไม้ถอนรากล้ม เกิดความเสียหายมาก 
 

48 - 55 89 - 102 

พายุใหญ่ VIOLENT STORM 56 - 63 103 - 117 
เกิดความเสียหายท่ัวไป พายุไต้ฝุ่น หรือ 

เฮอร์ริเคน 
TYPHOON or 
HURRICANE 

มากกว่า 
63 

มากกว่า 
117 
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รูปที่ 4.1.3-1 เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)  

 

ในย่านมหาสมทุรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้มีการแบ่งเกณฑ์ความเร็วลม
สูงสุดที่บริเวณใกล้ศูนย์กลางที่ใช้ในการพิจารณาความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ดังนี้ 

-  พายุดีเปรสช่ัน (Depression) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศนูย์กลาง ไม่เกิน 34 นอต (63 กม./
ชม.) 
                       -  พายุโซนร้อน (Tropical storm) ความเร็วลมใกลศ้นูย์กลาง 34 นอต (63 กม./ชม.)     
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 64 นอต (118 กม./ชม.) 

- พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ต้ังแต่ 64 นอตขึ้นไป (118 กม./
ชม.) 

สําหรับการวัดทิศทางลม น้ัน ถือเอาทิศที่ลมพัดเข้าหาสถานีเป็นเกณฑ์ โดยใช้วัดเป็นองศา
ตามเข็มนาฬิกา ถือทิศเหนือจริงของสถานีเป็นหลัก  การวัดทิศทางลมเป็นองศา โดยกําหนดให้ทิศเหนือ (N) 
เท่ากับ 0 องศา (360 องศา)  ทิศตะวันออก (E)  90 องศา  ทิศใต้ (S) 180 องศา และทศิตะวันตก (W) 270 
องศา ดังในรปูที่ 4.1.3-2 

 

 
รูปที่ 4.1.3-2  ทิศทางลมเป็นองศา 
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4.1.4 การตรวจวัดปริมาณฝน 
   เคร่ืองวัดปริมาณฝน ต้องติดต้ังในที่โล่งแจ้ง ระยะห่างของเคร่ืองวัดต้องอยู่ห่างจากสิ่งกีด

ขวางแวดล้อมอย่างน้อยสองเท่าของความสูงของสิ่งน้ัน ถังวัดฝนส่วนใหญ่มักนิยมปากถังที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว สูงจากพ้ืนดิน 1 เมตร มีกรวยรับนํ้าฝนเพ่ือให้ไหลรวมลงสู่ถังเก็บด้านใน เพ่ือป้องกัน
การระเหยของนํ้าฝน ปริมาณฝนที่วัดได้เป็นความสูงของนํ้าฝนจากพ้ืนดินโดยคิดว่านํ้าฝนนั้นไม่มีการระเหย
หรือไหลซมึลงสู่ดิน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร หรือ น้ิว (25.4 มม.= 1 น้ิว) นอกจากน้ียังมีเคร่ืองวัดฝนแบบบันทึก
กราฟอัตโนมัติ (แบบไซฟอน)  เคร่ืองวัดฝนแบบกระดก  เคร่ืองวัดฝนแบบช่ังนํ้าหนัก  

เกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงของแต่ละวันต้ังแต่เวลา 07.00 น. 
ของวันหน่ึงถึงเวลา 07.00 น.ของวันรุ่งข้ึน ตามลักษณะของฝนที่ตกในประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนย่านมรสุมมีดังนี้ 

ฝนวัดจํานวนไม่ได้  ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร 

ฝนเล็กน้อย  ปริมาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร 

ฝนปานกลาง  ปริมาณฝนระหว่าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร 

ฝนหนัก  ปริมาณฝนระหว่าง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 

ฝนหนักมาก  ปริมาณฝนต้ังแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป 

4.1.5  การตรวจวัดเมฆ  
 การตรวจวัดเมฆ ทําการตรวจวัดด้วยสายตา ผู้ตรวจหันหน้าไปทางทิศใดทศิหน่ึง แล้ว
ตรวจดูชนิดและความสูงของเมฆ ช้ันของเมฆ (ช้ันตํ่า-ช้ันกลาง-ช้ันสูง) จํานวนของเมฆ โดยแบ่งท้องฟ้าด้านที่
สังเกตุ ออกเป็น 5 ส่วน หลังจากน้ันหันหลงักลับ ตรวจดูเมฆตามแบบเดิม แล้วแบ่งท้องฟ้าด้านที่สังเกตุ
ออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ัน จากการตรวจชนิด และ จํานวนของเมฆ ทั้งท้องฟ้าจะได้ 10 ส่วน  
                  การรายงานชนิด – จํานวนของเมฆ จึงรายงานเป็น ส่วน/10 ส่วน  

เกณฑ์จํานวนเมฆในท้องฟ้า โดยแบ่งท้องฟ้าเป็น 10 ส่วน 
ท้องฟ้าแจ่มใส (Fine) ท้องฟ้าไม่มีเมฆหรือมีแต่น้อยกว่า 1 ส่วนของท้องฟ้า  
ท้องฟ้าโปร่ง (Fair) ท้องฟ้ามีเมฆต้ังแต่ 1 สว่น ถึง 3 ส่วนของท้องฟ้า 
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน (Partly Cloudy Sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 3 ส่วน ถึง 5 ส่วนของท้องฟ้า    
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก (Cloudy Sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 5 ส่วน ถึง 8 ส่วนของท้องฟ้า  
ท้องฟ้ามีเมฆมาก (Very Cloudy Sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 8 ส่วน ถึง 9 ส่วนของท้องฟ้า 
ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า(Overcast Sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 9 ส่วน ถึง 10 ส่วนของท้องฟ้า 
นอกจากน้ียังมีเคร่ืองวัดความสูงของฐานเมฆ เช่น บอลลูน ไฟฉายส่อง กลอ้งวัดระยะทาง 

เคร่ืองวัดความสูงฐานเมฆ 

4.1.6  การตรวจวัดทัศนวิสัย 
    ในทางอุตุนิยมวิทยา ทัศนวิสัย หมายถึง ระยะไกลท่ีสุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาและ
ต้องเห็นชัดเจนในอากาศแจม่ใส  การตรวจวัดทัศนวิสัย ผู้ตรวจจะอาศัยเป้าหมายที่สําคัญในการมองเห็นใน
แนวระดับ (แนวราบ) โดยสังเกตุจากอาคารสิ่งก่อสร้าง สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ 
บ้านเรือนหรือปล่องไฟ เป็นต้น  เมื่อที่หมายนั้นๆ มัวลงหรือจางไปจากท่ีเคยสังเกตเห็นในอากาศที่แจ่มใสแล้ว  
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ถือว่าเห็นไม่ชัด ซึ่งเป้าหมายที่สังเกตุน้ันได้ทําการวัดระยะห่างด้วยกล้องวัดระยะทางไว้แล้ว ทําใหท้ราบ
ระยะห่างที่แน่นอน มีหน่วยวัดเป็น เมตร หรือ กิโลเมตร 

ทัศนวิสัยการมองเห็นในแนวนอน 10 กิโลเมตร ขึ้นไป = ทัศนวิสัยดีมาก 
ทัศนวิสัย 5-10 กิโลเมตร      =  ทศันวิสัยไม่ดี 
ทัศนวิสัย 1-5 กิโลเมตร        =  ทัศนวิสัยเลว เป็นอุปสรรคต่อการบิน 
ทัศนวิสัย ตํ่ากว่า 1 กิโลเมตร  =  เคร่ืองบินไม่สามารถทําการขึ้นลงได้ และเป็นอุปสรรคต่อ 
                                         การจราจรทางบกและทางน้ํา 

4.1.7  การตรวจวัดความยาวนานของแสงแดด 
ใช้เคร่ืองวัดแสงแดดแบบลูกแก้ว ซึ่งลูกแก้วทรงกลม จะรวมแสงแดดให้เป็นจุดโฟกัส จนเกิด

ความร้อน เผาไหม้ที่แผ่นกระดาษกราฟ ซึ่งมีคุณสมบัติไวต่อความร้อนและทนนํ้า โดยท่ีกระดาษกราฟมีสเกล
บอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง ดังน้ัน การติดต้ังต้องติดต้ังให้แกนกลางของเคร่ืองช้ีไปทางทิศเหนือ เพ่ือให้กระดาษ
กราฟที่รองรับจุดโฟกัสของแสงแดด อยู่ในแนวตะวันออก – ตะวันตก ตามเส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์หน่วย
ที่วัดเป็นช่ัวโมง 

4.1.8  เคร่ืองวัดรังสีจากดวงอาทิตย์ 
รังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation)  เป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ รังสีดวง

อาทิตย์ที่ตกกระทบขอบบรรยากาศ เรียกว่า รังสีที่นอกโลก (Extraterrestrial Solar Radiation) ซึ่ง
ประกอบด้วย ช่วงคลื่นสั้น ต้ังแต่ 290-300 นาโนเมตร ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของรังสีนอกโลกที่ผ่านช้ัน
บรรยากาศมาถึงผิวโลกจะถูกกระจายและดูดกลืนโดยโมเลกุลของก๊าซต่างๆ อนุภาคฝุ่น และเมฆที่อยู่ในช้ัน
บรรยากาศ การแบ่งรังสีดวงอาทิตย์ตามคุณสมบัติและช่วงคลื่น ได้แก่ 

- รังสีแสงสว่าง (Visible Radiation)   
                          แสงสว่างเป็นรังสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ช่วงสเปคตรัมของแสงสว่างตํ่าสุดเริ่มต้ังแต่ 
360 ถึง 400 นาโนเมตร และสูงสุดอยู่ระหว่าง 360-830 นาโนเมตร ทั้งน้ี 99 เปอร์เซน็ต์ของรังสีแสงสว่างจะ
อยู่ในช่วง 400-730 รังสทีี่ช่วงคลื่นตํ่ากว่า 400 นาโนเมตร เรียกว่า รังสีอัลตราไวโอเลต และยาวกว่า 800        
นาโนเมตรเรียกว่า รังสีอินฟราเรด   

-  รังสีอัลตราไวโอเลต 
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคลื่น คือ      

      UV-A  ช่วงคลื่น 315-400 นาโนเมตร  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากนัก ความเข้มที่
ผิวพ้ืนไม่ขึ้นกับปริมาณโอโซนในบรรยากาศ 

      UV-B  ช่วงคลื่น 280-315 นาโนเมตร มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมาก ความเข้มทีผ่ิวพ้ืน
ขึ้นกับปริมาณโอโซนในบรรยากาศ ความเข้มขึ้นกับความยาวคล่ืน  

      UV-C ช่วงคลื่น 100-280 นาโนเมตร  ถูกดูดกลืนโดยช้ันบรรยากาศทั้งหมดไม่พบที่           
ผิวพ้ืนโลก 

รังสีโลก (Terrestrial radiation) -  
    เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นยาวที่ปลดปล่อยออกที่ผิวโลก และโดยก๊าซต่างๆ             

ฝุ่นละออง และเมฆในบรรยากาศ โดยบางส่วนถูกดูดกลืนภายในบรรยากาศ โดยที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน (27 
องศาเซลเซียส) พลังงาน 99.99 เปอร์เซ็นต์ของรังสีโลกมีช่วงคลื่นยาวระหว่าง 3000 นาโนเมตร และ 99 
เปอร์เซ็นต์ยาวกว่า 5000 นาโนเมตรและทีอุ่ณหภูมิต่อกว่าน้ีสเปคตรัมจะมีช่วงคลื่นที่ยาวกว่าน้ี 
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ปริมาณรังสีในทางอุตุนิยมวิทยา 
 -   รังสีตรง (Direct solar radiation) รังสีที่ส่องตรงมาที่ผิวโลก 
 -   รังสีกระจาย(Diffuse solar radiation) รังสีที่กระจัดกระจายในท้องฟ้า 

รังสีแห่งโลก (Global solar radiation) ผลรวมของรังสีตรงและกระจาย  - 
รังสีรวม (Total Radiation) การรวมกันของรังสีโลกและรังสีดวงอาทิตย์  - 

 - รังสีสุทธิ (Net Radiation) รังสีสุทธิของรังสีดวงอาทิตย์หรือรังสีสุทธิคลืน่ยาวที่มีทิศขึน้
และลงหักล้างกัน 

 -   ค่าคงทีสุ่รยิะ (Solar Constant) รังสีดวงอาทิตย์ที่ขอบนอกบรรยากาศที่ระยะทาง
ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เฉลี่ย 

 
ตารางที่ 4.1.8  เครื่องมือวัดรังสีดวงอาทิตย์ในทางอุตุนิยมวิทยา 

 

ชนิดเคร่ืองมือ พารามิเตอร์ทีวั่ด Viewing angle (steradians) 
Absolute pyrheliometer Direct solar radiation  

(เพ่ือเป็นมาตรฐาน) 
5x10-3 (approx. 2.5° half 
angle) 

pyrheliometer Direct solar radiation 5x10-3 to 2.5 x10-2 
Spectral pyrheliometer Direct solar radiation in broad 

spectral bands 
5x10-3 to 2.5 x10-2 

Sun photometer Direct solar radiation in narrow 
spectral bands (500+ 2.5 nm, 368 
+ 2.5 nm)  

1x10-3 to 1 x10-2 

(Approx. 2.3° full angle) 

Pyranometer Global Radiation, Sky radiation,  
Reflected solar radiation 

2π 

Spectral Pyranometer Global Radiation in broadband 
spectral ranges 

2π 

Net pyranometer Net global radiation 4π 
Pyrgeometer Upward long-wave radiation,  

Downward long-wave radiation 
2π 

Pyradiometer Total Radiation 2π 
Net Pyrradiometer Net total radiation 4π 

4.1.9  การตรวจวัดการระเหยของนํ้า  
   นิยมใช้เคร่ืองวัดการระเหยแบบถาด (Evaporation Pan)  ซึ่งประกอบด้วย 

-  ถาดวัดนํ้าระเหยรูปทรงกลม ลึก 10 น้ิว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากถาด 48 น้ิว  ทําด้วย  
สแตนเลส ตัวถาดต้ังอยู่บนฐานไม้รองรับ ซึง่ต้ังอยู่บนผิวดิน 

-  ตะขอวัดนํ้าระเหย (Micrometer Hook Gauge) 
-  ที่รองรับตะขอวัดนํ้า (บ่อนํ้าน่ิง (Stilling Well)) 
-  เทอร์โมมิเตอร์ลอยนํ้า (วัดอุณหภูมิของน้ํา) 
-  เคร่ืองวัดลมเหนือถาดน้ําระเหย (Anemometer) เพ่ือใช้ประกอบการหาอัตราน้ําระเหย  
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รูปที่ 4.1.9 เคร่ืองวัดการระเหยแบบถาด (Evaporation Pan) 
 

การตรวจวัดจะตรวจในช่วงเวลาเช้าทุกวัน ซึ่งตรงกับเวลา 0700 น. โดยทําการปรับระดับ
ตะขอวัดนํ้า ให้ปลายแหลมของตะขอ สัมผัสกับผิวนํ้าพอดี โดยที่ 
                       -  ค่าที่อ่านได้วันน้ี ลบ ออกจากค่าที่อ่านได้เมื่อวานน้ี = ปริมาณนํ้าระเหย (ลบ.ซม.) ใน 24 
ชม. 
                       -  อ่านตัวเลขของเคร่ืองวัดลมเหนือถาดนํ้าระเหยวันน้ี ลบ ออกจากค่าที่อ่านได้เมื่อวานน้ี = 
ความเร็วลมใน 24 ชม.  

                -  ความเร็วลมเฉล่ียที่ได้นําไปประกอบ เป็นตัวแปรการระเหยของนํ้า 
                -  อ่านอุณหภูมสิูงสุด   อุณหภูมิตํ่าสุดของนํ้า จดบันทึกเพ่ือใช้ประกอบ เป็นตัวแปรการ

ระเหยของนํ้า  
นอกจากน้ี ยังมีเคร่ืองวัดน้ําระเหยแบบ พิเช่ (Piche’ Evaporimeter)  มีลักษณะเป็น

หลอดแก้วขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 น้ิว ยาวประมาณ 9 น้ิว ปลายข้างหน่ึงเปิด เพ่ือไว้เติมนํ้าสะอาด
แล้วใช้กระดาษกรองกลม ๆ แผ่นบาง ๆ มีขนาดจํากัด ปิดไว้โดยมีเหล็กสปริงหนีบกดไว้ปิดแนบกับปลายด้านที่
เปิด ส่วนอีกด้านหน่ึงปิดสนิท มีตะขอไว้สําหรับแขวน เคร่ืองวัดนํ้าแบบพิเช่ มีความไวต่อลมมาก จึงต้องติดต้ัง
ไว้ในเรือนเทอร์โมมิเตอร์ 

 การตรวจลักษณะลมฟ้าอากาศ (ปรากฏการณ์ธรรมชาติ) 
          ผู้ตรวจต้องสังเกตุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แลว้รายงานเป็นรหัสสากล ตามท่ีกําหนดไว้ ได้แก่ ฝน 
หิมะ ลูกเห็บ พายุทราย ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าหลัวช้ืน ฟ้าหลัวแห้ง ฝุ่น ควันไฟ หมอก รุ้งกินนํ้า อาทิตย์ทรงกลด 
พระจันทร์ทรงกลด วงแสง ลมงวงช้าง เป็นต้น  
 

4.2 การตรวจอากาศชัน้บน  
       เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ มีความเก่ียวพันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 

สารประกอบอุตุนิยมวิทยาในระดับช้ันบน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากผิวพ้ืนของโลกด้วย ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้อง
ตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาในบรรยากาศด้วย โดยเฉพาะในช้ันโทรโพสเฟียร์ ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาที่
ตรวจวัด เพ่ือการพยากรณ์อากาศที่ตรวจวัด โดยเคร่ืองมือตรวจอากาศช้ันบนโดยมากจะเป็นข้อมูลหลกัทาง
อุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความกด ลมและความช้ืนอากาศในระดับต่าง ๆ การตรวจวัดข้อมูลเหลา่น้ีใช้
เคร่ืองมือ 3 ชนิด คือ เคร่ืองวิทยุหย่ังอากาศ (Radiosonde) เคร่ืองเรวิน (Rawinsonde) และเครื่องไพล๊อต 
บอลลูน (Pilot balloon)  ซึง่เคร่ืองตรวจอากาศช้ันบนด้วยไพล๊อตบอลลูนโดยใช้กล้องธีโอโดไลท์ 
(Theodolite)  จะตรวจได้เฉพาะทิศทางและความเร็วลม แต่ความสูงจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะ
อากาศ ถ้าอากาศแจ่มใส จะสามารถตรวจได้สูงมากๆ ใช้เวลาในการตรวจอาจจะถึง 1 ช่ัวโมง แต่ถ้ามีลกัษณะ 
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อากาศไม่ดี เช่น มีฟ้าหลัวช้ืนหรือแห้ง หรือถ้ามีเมฆตํ่ามาก จะไม่สามารถตรวจความสูงที่สูงๆ ถ้าตรวจเวลา
กลางคืนจะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที ซึ่งแล้วแต่ลักษณะอากาศด้วยเหมือนกัน 

สําหรับการตรวจอากาศช้ันบนจะทําการตรวจทุก 6 ช่ัวโมง คือ เวลา  07.00 น.  13.00 น.  
19.00 น. และ 01.00 ตามเวลาในประเทศไทย  

 
4.3  การตรวจอากาศด้วยเรดาร ์

               เรดาร์ (RADAR: RAdio Detection And Ranging) เป็นหน่ึงในอุปกรณ์การตรวจวัดระยะไกล 
(Remote Sensing Instruments) หลักการทํางาน คือ จะส่งพัลส์คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic 
wave) ในช่วงคลื่นความถ่ีวิทยุออกไปในช้ันบรรยากาศ คลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง (c) คือ 
380,000 กม./ชม. ไปกระทบเป้า (เป้าในทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง กลุม่ฝนหรือหยาดน้าฟ้า) พลังงาน
ดังกล่าวจะแพร่กระจาย (scattered) ทุกทิศทุกทาง และพลังงานบางส่วนจะแพร่กระจายกลับ 
(backscattered) ไปยังจานสายอากาศของเรดาร์  จากน้ันเคร่ืองรับจะทําหน้าที่จับสญัญาณทีแ่พรก่ระจาย
กลับมาและแปลงสัญญาณดังกล่าวให้มีความถี่ที่ตํ่าลงเพ่ือประมวลผลเป็นค่าแฟคเตอร์การสะท้อนกลบั  
(reflectivity factor, Z)   โดยระยะปรากฎระหว่างเป้าถึงเครื่องรับสัญญาณ คือ  R=cT/2  และระยะไกลสุดที่
เรดาร์สามารถตรวจเป้าได้ขึ้นอยู่กับพลังงานและความถ่ีพัลส์ (PRT) คือ  Ra=cPRT/2  โดยการเก็บข้อมูลของ
เรดาร์มีการเก็บดังรูปที่ 4.3.1 

 

 
 

รูปที่ 4.3.1  รูปแบบการเก็บข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศในแต่ละองศา 
 

เรดาร์ไม่สามารถวัดปริมาณฝนได้โดยตรงจากค่าการสะท้อนกลับที่ตรวจวัดได้ ดังน้ัน การ
ประมาณค่าปริมาณฝนจากข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศด้วยวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลความเข้มฝนในรูปแบบของคล่ืนสะท้อนจากเม็ดฝนในอากาศน้ี (Radar Reflectivity) กับค่า
ความแรงฝน (R) โดยแปลงค่าคลื่นสะท้อนหรือค่า Z ซึ่งมีหน่วยเป็น mm6/m3 หรือเดซิเบล (dBZ = 10 logZ) 
มาเป็นปริมาณฝนหรือค่า R ในหน่วยความลึกต่อเวลา เช่น มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง โดยการกําหนดค่าการสะท้อน
และความแรงฝนขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดฝน (D) และจํานวนเม็ดฝนที่ตกลงในพ้ืนที่ โดยคํานวณจากสูตร 
 
                                                                                  ................................... (1) 
                                                                                  ................................... (2) 
 โดยที่ 
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                      Z     =  reflectivity factor (mm6/m3) (หมายเหตุ : dBZ=10 logZ)  
   R     =  rain rate (mm/h) 
   n(D) =  number of drops of diameter D per unit volume 
   v(D) =  raindrop terminal fall velocity 

เน่ืองจาก v(D) =  D0.7  ดังน้ัน R=D3.7  
Marshall และคณะ (ค.ศ.1947) ได้ทําการทดลองและแสดงให้เห็นว่าเมื่อไม่มีผลของแรงใน

แนวด่ิง (1 วัน) ปริมาณฝนทีต่กลงในพ้ืนที่ (Rain-rate, R) จะสามารถประมาณได้จากค่าสัญญาณการสะท้อน
กลับ (Z) ตามสมการ Z-R Relationship ดังต่อไปนี้ 
 Z=aRb

โดยที่ ค่า a และ b เป็นค่าคงที่ ขึ้นอยู่กับสถานที่ สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล 
                

 เรดาร์อุตุนิยมวิทยา (Meteorological Radar) หรือ เรดาร์ตรวจอากาศ เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงใช้
สําหรับตรวจวัดฝน ฝนฟ้าคะนอง หิมะ เป็นต้น  นอกจากน้ียังสามารถตรวจและแสดงตําแหน่งศูนย์กลางของ
พายุหมุนเขตร้อน  เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาในรศัมีหวังผลของเรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ได้จัดหาเคร่ืองเรดาร์ที่ทันสมยั เรียกว่า ดอปเปลอร์เรดาร์ไว้ใช้ในราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามความ
เหมาะสมของจุดประสงค์ในการใช้ 3 ชนิดด้วยกัน คือ 

-  ชนิด X-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสําหรบัใช้ตรวจวัดฝนที่ตกเบา หรือตกเล็กน้อยถึงปานกลาง 
ในระยะใกล้ๆ  รัศมีหวังผลประมาณ 100 กิโลเมตร 

- ชนิด C-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสําหรบัใช้ตรวจวัดฝนที่ตกปานกลางถึงหนัก หรือ ตรวจจับ
พายุหมุนที่มีกาํลังไม่รุนแรง เช่นพายุดีเปรสช่ัน และหาศนูย์กลางพายุพายุโซนร้อน รศัมีหวังผลประมาณ 250 
กิโลเมตร 

-  ชนิด S-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสําหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก หรือใช้ตรวจจับ
หาศูนย์กลางพายุที่มีกําลังแรง เช่น พายุไต้ฝุ่น (typhoon) รัศมีหวังผลเกินกว่า 300 กิโลเมตร 

 

ตารางที่  4.3  คุณสมบัติของเรดาร์ตรวจอากาศ 
ชนิดของเรดาร์ ความยาวคลื่น (ซ.ม.) ความถ่ี(เมกกะเฮิรซ์) 

X-band 3 10,000 
C-band 5 6,000 
S-band 10 3,000 

 

 
รูปที่ 4.3.2  ภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศ 
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ภาพที่เรดาร์ตรวจและส่งภาพผลการตรวจออกไปทันที ในภาพจะมีเพียงรูปของกลุ่มฝนเท่าน้ันซึ่ง

สามารถสังเกตุดูความแรงของกลุ่มฝนได้จากสีของกลุ่มฝนและสามารถสงัเกตุการเคลื่อนตัวได้โดยดูจาก Radar 
Image Animation โดยสามารถดูได้ทางเวปไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) 
               กลุ่มฝนจากภาพเรดาร์จะมีรายละเอียดที่สังเกตุได้ ดังในรูปที่ 4.3.2 คือ 
                   สีเขียวอ่อน คือ ฝนกําลังอ่อน 
                   สีเขียวแก่ คอื ฝนกําลังปานกลาง 
                   สแีดงที่อยู่ภายในกลุ่มฝน คอื ฝนฟ้าคะนอง 

         
4.4 การตรวจอากาศด้วยดาวเทยีม 

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite) เป็นดาวเทียมที่ถ่ายภาพได้ในบริเวณกว้าง
ทั้งภาคพ้ืนดิน และมหาสมุทร เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ลําดับการเคลื่อนตัวของพายุ วัดอุณหภูมิ  
ข้อมูลแหล่งนํ้าและถ่ายทอดขอ้มูลกับสถานีภาคพ้ืนดิน แบ่งได้สองประเภทคือ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาโคจรใกล้
ขั้วโลก หรือชนิดโคจรผ่านขั้วโลก และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาค้างฟ้าหรือดาวเทียมประจําท้องถิ่น  ดาวเทียม
จะถ่ายภาพของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่สะท้อนกลับจากผิวโลกในช่วงคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา (Visible 
Spectrum) และคลื่นพลังงานความร้อนในช่วงอินฟราเรด (Infrared Spectrum) เพ่ือใช้ในการตรวจวัดไอนํ้า
ในช้ันบรรยากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่นํามาใช้งาน เช่น ดาวเทียมธีออส (Theos) ดาวเทียมโกส์ (GOES9) 
ดาวเทียมเรดาร์แซต (Radarsat-1) ดาวเทียมแลนด์แซต (Landsat) และดาวเทียมไออาร์เอส (IRS) เป็นต้น
ภาพถ่ายที่ได้จะนํามาปรับแต่งให้สามารถเหน็ลักษณะทิศทางการเคล่ือนที่ของพายุ และจะนําข้อมูลไปรายงาน
ถึงสภาพอากาศและสถานการณ์นํ้า เพ่ือคาดการณ์หรือเตือนภัย ซึ่งจะทําให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อย่างสมดุลต่อไป 

นอกจากทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาแล้ว ระบบของการตรวจอากาศมีส่วนสําคัญ และจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพยากรณ์อากาศ ให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ก่อนที่จะได้มาซึ่งการพยากรณ์อากาศ จาํเป็นจะต้องมีสถานี
ตรวจอากาศทั้งอากาศผิวพ้ืนและตรวจอากาศช้ันบน เพ่ือทําการตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา เช่น 
ความกดอากาศ อุณหภูมิ ลม เป็นต้น และจะต้องมีเรดาร์ตรวจอากาศ เพ่ือตรวจจับพ้ืนท่ีและความรุนแรงของ
ฝน นอกจากน้ีจะต้องอาศัยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในบริเวณท่ี
ห่างไกล และยากลําบากต่อการติดต้ังสถานีตรวจอากาศ เช่น บริเวณเทือกเขา ป่าไม้ ทะเลทราย มหาสมุทร 
เกาะแก่งต่าง ๆ เป็นต้น การติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดระดับนํ้าตามแม่นํ้าสําคัญต่าง ๆ เพ่ือตรวจวัดปริมาณการ
ไหลของนํ้า ล้วนเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการเสริมสร้างระบบการพยากรณ์อากาศให้มคีวามสมบูรณย่ิ์งขึ้น 

 
การพยากรณอ์ากาศ 
การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต ส่วนมากจะเก่ียวข้องกับสภาวะอากาศท่ีเกิดขึ้นใกล้ตัวเรา เช่น ฝน อุณหภูมิ 
เมฆ หมอก คลื่นลม รวมทั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงและไม่รนุแรง ได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน  พายุฝนฟ้าคะนอง  
การเกิดอุทกภัย  และภัยแล้ง เป็นต้น การพยากรณ์สภาวะอากาศดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามช่วงเวลา
ของการพยากรณ์ คือ 
        1.  การพยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short Range Forecast) เป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาไม่เกิน 
72 ช่ัวโมง ใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศ และแผนที่อากาศในปัจจุบันมาวิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎี
อุตุนิยมวิทยา เพ่ือการพยากรณ์อากาศ สามารถแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ได้ดังน้ี  
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     การพยากรณ์อากาศปัจจุบัน (Nowcast) ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 
     การพยากรณ์อากาศสั้นมาก (Very Short Range) ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง 
     การพยากรณ์อากาศสั้น (Short – Range) ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

         2.  การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) คือ การพยากรณ์อากาศใน
ระยะเวลามากกว่า 72 ช่ัวโมง จนถึง 10 วัน ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันร่วมกับข้อมูลจากสถิติภูมอิากาศใน
การพยากรณ์ 
         3.  การพยากรณ์อากาศระยะนาน (Long Range Forecast) เป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา
มากกว่า 10 วันขึ้นไป ใช้ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์ 

 

การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
         ขั้นตอนแรก เป็นการบันทึกผลการตรวจอากาศท่ีได้รับทั้งหมด ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ
ลงบนแผนที่หรือแผนภูมิทางอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ เช่น แผนที่อากาศผิวพ้ืน แผนที่อากาศช้ันบน แผนภูมิ
การหย่ังอากาศ ด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยา  
         ขั้นตอนที่สอง คือ การวิเคราะห์ผลการตรวจอากาศท่ีได้จากขั้นตอนแรก โดยการลากเส้นแสดงค่า
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา เช่น เส้นความกดอากาศเท่า ที่ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยเพ่ือแสดงตําแหน่ง และ
ความรุนแรงของระบบลมฟ้าอากาศเส้นทิศทางและความเร็วลมในระดับความสูงต่าง ๆ เพ่ือแสดงลักษณะ
อากาศในระดับบน และเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงเพ่ือแสดงเสถียรภาพของ
บรรยากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเกิดเมฆและฝน  

 ขั้นตอนที่สาม คือ การคาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของตัวระบบลมฟ้าอากาศที่
วิเคราะห์ได้ในขั้นตอนที่สอง โดยใช้วิธีการพยากรณ์อากาศแบบต่าง ๆ  
         ขั้นตอนที่สี่ คือ การออกคําพยากรณ์ ณ ช่วงเวลาและบริเวณท่ีต้องการ  
         ขั้นตอนสุดท้าย คือ การส่งคําพยากรณ์อากาศไปยังสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่ต่อไปสู่ประชาชน และส่งไป
ยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป  
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล   
http://www.tmd.go.th 

http://www.metsakon.tmd.go.th/bunyay.htm 
http://www.aeromet.tmd.go.th/story/show.htm 

http://ozone.tmd.go.th/solar%20page.htm 
นายสนอง สาระพันธ์ุ 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
 

เรียบเรียงโดย 
นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 
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บทท่ี 5  
รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาต ิ(การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั) 

 
โดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์รัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

5.1  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2P2R)  
                 ในช่วงอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กาํหนดยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่า 2P2R ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมความพร้อม (Preparedness)           
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Response and Relief)            
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการหลังเกิดภัย (Rehabilitation and Reconstruction)            

 

 
 

รูปที่ 5.1.1 แสดงการแจ้งเตือนภัย (อุทกภัย) จากระดับชาติเข้าถึงชุมชน 
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รูปที่ 5.1.2  แสดงกระบวนการแจ้งเตือนภัย 

 

 
รูปที่ 5.1.3  แสดงกระบวนการพัฒนากลไกการเตือนภัยไปสู่ชุมชน 
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5.2  การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 

5.2.1  การบรหิารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 1 (สาธารณภัย
ขนาดเล็ก)  กรณีเกิดอุทกภัยขนาดเล็ก :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล /องคก์ารบริหารส่วนตําบล 
(อบต.)/ เมืองพัทยา) สามารถควบคุมสถานการณ์ ระงับภัยได้โดยลําพังตามขีดความสามารถไม่ต้องการกําลัง
สนับสนุนจากภายนอก ผู้อํานวยการท้องถิ่น/ผู้อํานวยการอําเภอเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์/บัญชาการ
เหตุการณ์ 
 

 
 

รูปที่ 5.2.1  แสดงการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 1 
          

5.2.2  การบรหิารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัย
ขนาดกลาง)  กรณีเกิดอุทกภัยขนาดกลาง  :  เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) อําเภอ (นายอําเภอ) และเขตในกรุงเทพฯ ไม่สามารถควบคมุ
สถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยลําพัง ผู้อํานวยการจังหวัด  (ผู้ว่าราชการจังหวัด) / ผู้อํานวยการ
กรุงเทพฯ (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) กรณีในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ 

 

 
รูปที่ 5.2.2  แสดงการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 2 
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5.2.3  การบรหิารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัย

ขนาดใหญ่)  กรณีเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่  :  เกิดผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง มีพ้ืนที่เสียหาย เป็นบริเวณกว้าง 
เกินขีดความสามารถของจังหวัด ผู้อํานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ/อุปกรณ์พิเศษ/กําลังสนับสนุนระดมสรรพกําลังทกุภาคส่วน  เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉิน/
บรรเทาภัย ผู้อํานวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หรือผู้บัญชาการ ปภ.แห่งชาติ 
(รมว.มท.) เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ 
 

 
 

รูปที่ 5.2.3  แสดงการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 
 
 

5.2.4  การบรหิารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4  (สาธารณภัย
ขนาดร้ายแรงอย่างย่ิง)  กรณีเกิดอุทกภัยขนาดขนาดใหญ่มาก :  เกิดผลกระทบร้ายแรงอย่างย่ิง ระดับ
วิกฤติการณ์ มผีลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ความเป็นอยู่และขวัญกําลังใจของประชาชนจํานวนมากอย่าง
ร้ายแรง  ผู้อํานวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หรือผู้บัญชาการ ปภ.แห่งชาติ         
(รมว.มท.) ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์/แก้ไขปัญหา/ระงับภัยได้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมายใช้อํานาจตาม ม.31 แห่ง พ.ร.บ.ปภ. 2550 ควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ทุกพ้ืนที่
ทั่วราชอาณาจักร 
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รูปที่ 5.2.4 แสดงการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย กรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 
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บทท่ี 6  
รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาต ิ(การเตือนภัย) 

โดยนาวาเอกสอง เอกมหาชัย  
ผู้อํานวยการกลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร ่  

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
 

6.1  การเตือนอุทกภัย และวาตภัยของศนูย์เตือนภัยพบิัติแห่งชาติ 
       การเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สําหรับอุทกภัย วาตภัย ได้แบ่งระดับการเตือนภัย

ออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 6.1.1 และ ตารางที่ 6.1.2 ตามลําดับ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 6.1.1  ระดับความสําคัญของการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สําหรับอุทกภัย 
 

พิบัติภัย ระดับภัย ความหมาย วัตถุประสงค ์
แจ้งข่าว* จะแจ้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งจะ 

ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (นํ้าท่วม
ฉับพลันนํ้าป่าไหลหลาก นํ้าทว่มขัง      
นํ้าล้นตลิ่งและนํ้าหลากจากเขื่อน)         
แต่อย่างใด 

เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบ ไม่ให้เกิด
การต่ืนตระหนก เพราะจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยแน่นอน 

  
    
 
    อุทกภัย 

ระวังภัย จะแจ้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่ง 
"อาจ" ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ทั้งน้ี เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่เพ่ิมเข้าพ้ืนที่
เกินกว่าเกณฑ์อุทกภัยที่กําหนด 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยได้
เตรียมตัวเผชิญเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
จากปริมาณนํ้าที่จะทําให้เกิดอุทกภัย  
ได้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สงู 
อย่างไรก็ดีอุทกภัยอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ 

  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีอันตราย ซึ่ง
ได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วได้ดําเนินการ
อพยพหนีนํ้าไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
บรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเป็น
พ้ืนที่ประสบภัยเริ่มเข้าดํา เนินการ
อพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย
เข้าบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงให้การ
ช่วยเหลือเยียวยา 

เตือนภัย จะแจ้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่ง "จะ" 
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแน่นอนใน
เวลาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง เน่ืองจาก
ปริมาณนํ้าที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เกินกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดที่พ้ืนที่จะรับได้ 

ผู้ประสบภัยต่อไป 
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ตารางที่ 6.1.2 ระดับความสําคัญของการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สําหรับวาตภัย 
 

พิบัติภัย ระดับภัย ความหมาย วัตถุประสงค ์
แจ้งข่าว* จะแจ้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะ

ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุลมแรงแต่
อย่างใด 

เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบ และไม่ให้
เกิดความต่ืนตระหนก 

ระวังภัย จะแจ้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่ง 
"อาจ" ได้รับผลกระทบจากพายุลมแรง 
ทั้งน้ี จะเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีโอกาสที่พายุจะ
เดินทางผ่าน 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย
ดังกล่าวได้เตรียมตัวเผชิญเหตุซึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากลมแรง ได้เตรียมตัดก่ิงไม้ 
เก็บของ เตรียมรวมญาติ หากพายุพัด
ผ่าน ซึ่งอาจไมเ่กิดขึ้นก็ได้ 

  
 
 
 
 
 
  วาตภัย 
(พายุลมแรง) 
  เตือนภัย จะแจ้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่ง "จะ" 

ได้รับผลกระทบจากพายุลมแรงแน่นอน 
ในเวลาไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง เน่ืองจาก
อยู่บนเส้นทางที่พายุใหญ่พัดผ่าน 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีอันตราย     
ซึ่งได้เตรียมพร้อมไว้แล้วได้
ดําเนินการเอาชีวิตรอด เพราะพายุ
ลมแรงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินอย่างแน่นอน และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
บรรเทา 
สาธารณภัยได้ประกาศเป็นพ้ืนที่
ประสบภัย และเข้าดําเนินการอพยพ 
ประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย      
เข้าบรรเทาสาธารณภัยช่วยชีวิต
ประสบภัย รวมถึงการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยต่อไป 
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6.2  การเตือนแผ่นดินไหวของศนูย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
ตารางแสดงความเสียหายโดยพิจารณาเทียบกับขนาดแผ่นดินไหวและระยะทางจากศูนย์กลาง

แผ่นดินไหว แสดงในตารางที่ 6.2.1 โดยได้แสดงโอกาสการเกิดสึนามิเทียบกับขนาดแผ่นดินไหวและความลึก
จากผิวโลกแสดงในตารางมี่ 6.2.2 

 
ตารางที่ 6.2.1 แสดงความเสยีหายเมื่อพิจารณาเทียบกับขนาดแผ่นดินไหวและระยะทางจากศูนย์กลาง 
                     แผน่ดินไหว 
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ตารางที่ 6.2.2 แสดงโอกาสเกิดสึนามิเทียบกับขนาดแผ่นดินไหวและความลึกจากผิวโลก 
 

พ้ืนที่เฝ้าระวังที่ 1 (ละติจูดที ่3 - 23 องศาเหนือ / ลองจิจดูที่ 88 - 103 องศาตะวันออก) 
 

ระดับความลกึจากผิวโลก (Hypocenter) ความลึก (กม.) 
ขนาด (ริกเตอร์) น้อยกว่า 100 กม. มากกว่า 100 กม. 

5.0 – 6.5 คาดว่าไม่เกิดสึนามิ 
เกณฑ์รายงานข่าว 

คาดว่าไม่เกิดสึนามิ 
เกณฑ์รายงานข่าว 

6.6 – 7.7 มีโอกาสเกิดสนึามิ 
เกณฑ์แจ้งเตรยีมพร้อมเฝ้าระวัง 

มีโอกาสเกิดสนึามิ 
เกณฑ์แจ้งเตรยีมพร้อมเฝ้าระวัง 

7.8 ขึ้นไป มีโอกาสสูงมากเกิดสึนามิ 
เกณฑ์แจ้งเเตือนภัย 

มีโอกาสสูงเกิดสึนามิ 
เกณฑ์แจ้งเตรยีมพร้อมเฝ้าระวัง 

 
 

พ้ืนที่เฝ้าระวังที่ 2 (ละติจูดที ่7.5 องศาใต้  - 25 องศาเหนือ / ลองจิจูดที ่75 - 125 องศาตะวันออก) 
 

ระดับความลกึจากผิวโลก (Hypocenter) ความลึก (กม.) 
ขนาด (ริกเตอร์) น้อยกว่า 100 กม. มากกว่า 100 กม. 

5.7 – 7.0 คาดว่ามีโอกาสน้อยเกิดสนึามิ 
เกณฑ์รายงานข่าว 

คาดว่าไม่เกิดสึนามิ 
เกณฑ์รายงานข่าว 

7.1 ขึ้นไป มีโอกาสเกิดสนึามิ 
เกณฑ์แจ้งเตรยีมพร้อมเฝ้าระวัง 

มีโอกาสเกิดสนึามิ 
เกณฑ์แจ้งเตรยีมพร้อมเฝ้าระวัง 

 
 

พ้ืนที่เฝ้าระวังที่ 3 (นอกเหนือจากพ้ืนที่เฝ้าระวังที่ 1 และ 2) 
 

ระดับความลกึจากผิวโลก (Hypocenter) ความลึก (กม.) 
ขนาด (ริกเตอร์) น้อยกว่า 100 กม. มากกว่า 100 กม. 

ต้ังแต่ 7.0  คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
เกณฑ์รายงานข่าว 

คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
เกณฑ์รายงานข่าว 

 

สามารถปรับเกณฑ์รายงานข่าวและแจ้งเตือนพร้อมเฝ้าระวังเป็นเกณฑ์เตือนภัยหากตรวจพบสึนามิ 
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6.3  ช่องทางการสื่อสารของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

การเตือนภัยพิบัติต่างๆ ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีช่องทางการสื่อสารและมีระบบส่ง
ข้อมูลเตือนภัย ดังน้ี 

-  ส่ง SMS (> 20 ล้านเครื่องมือถือ) 
-  ส่งโทรสารอัตโนมัติ (16 เครื่องพร้อมกัน)  
-  สายตรง 8 สาย  
-  ส่งทางอีเมล์ 
-  ส่งรายการทางโทรทัศน์ 
          โทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจ 
          ป้ายประชาสัมพันธ์ 
-  หอเตือนภัยใหญ ่(328 หอทั่วประเทศ) 
-  กล่องเตือนภัย (166 กล่อง) ติดต้ังทุกศาลากลางจังหวัดและที่สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่ง

ประเทศไทยประจําจังหวัด  
-  สถานีวิทยุถา่ยทอดสัญญาณที่ทําการ อบต.ในพ้ืนที่เสี่ยง (271 สถานี) 
-  วิทยุรับสัญญาณชนิดพิเศษ  (654 หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และ 1,590 เคร่ืองที่ผู้ใหญ่บ้าน 

ลูกข่าย)  
-  ศูนย์รับข่าว 192 (70 terminals)  
-  เครือข่ายราชการ GIN (Government Information Network) 
-  Smart Phone server 600,000 licenses (IOS & Android) 
-  Web EOC 

  

 
รูปที่ 6.3  ระบบส่งข้อมูลเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

 


	โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เรื่อง “รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ” คือ
	- รังสีแสงสว่าง (Visible Radiation)  
	                          แสงสว่างเป็นรังสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ช่วงสเปคตรัมของแสงสว่างต่ำสุดเริ่มตั้งแต่ 360 ถึง 400 นาโนเมตร และสูงสุดอยู่ระหว่าง 360-830 นาโนเมตร ทั้งนี้ 99 เปอร์เซ็นต์ของรังสีแสงสว่างจะอยู่ในช่วง 400-730 รังสีที่ช่วงคลื่นต่ำกว่า 400 นาโนเมตร เรียกว่า รังสีอัลตราไวโอเลต และยาวกว่า 800        นาโนเมตรเรียกว่า รังสีอินฟราเรด  
	-  รังสีอัลตราไวโอเลต
	ปริมาณรังสีในทางอุตุนิยมวิทยา


	ตารางที่ 4.1.8  เครื่องมือวัดรังสีดวงอาทิตย์ในทางอุตุนิยมวิทยา
	ชนิดเครื่องมือ

	Direct solar radiation

