
   





ขอ้ตกลงในการฟังบรรยาย 



เวลา Utc หรือ GMT 

• บวก 7 ชม. ตรงเวลาประเทศไทย 
• 0000 GMT = 0700 น. (ไทย) 



ข้อมูลในการประเมนิสภาวะอากาศเบือ้งต้น 

• 1. แผนที่อากาศ 
• 2.ภาพถ่ายดาวเทียม 
• 3.เรดาร์ตรวจอากาศ 
• 4.ระบบโทรมาตรกรมอุตุนิยมวทิยาลุ่มน า้คลองอู่
ตะเภา 

• พยากรณ์อากาศประจ าวนั 
 





แผนท่ีอากาศผวิพ้ืนอุตุนิยมวทิยา  

• แผนที่อากาศผวิพืน้อุตนิุยมวทิยา ท าการวเิคราะห์เส้นความกดอากาศเท่า 
• (Isobar) ทุกๆ  2  hPa   
• บริเวณความกดอากาศสูง วเิคราะห์ได้โดยการลากเส้น Isobar พบว่าเส้น

ดังกล่าววนมาบรรจบกนั และปรากฎว่าค่าความกดอากาศภายในบริเวณที่เส้น 
Isobar ที่วนมาบรรจบกนัมีค่าสูงกว่าบริเวณรอบนอกใช้สัญลักษณ์  H อยู่ที่
ศูนย์กลางของบริเวณ 

• หย่อมความกดอากาศต ่า และพายุหมุนเขตร้อน วเิคราะห์ได้โดยการลากเส้น 
Isobar พบว่าเส้นดังกล่าว วนมาบรรจบกนั และปรากฏว่าค่าความกดอากาศ
ภายในบริเวณที่เส้น Isobar ที่วนมาบรรจบกนัมีค่าต ่ากว่าบริเวณรอบนอกจะ 
เป็นบริเวณหย่อมความกดอากาศต ่า หรือพายหุมุนเขตร้อน 



หยอ่มความกดอากาศต ่า ใชส้ญัลกัษณ์  



พายดีุเปรสชัน่  ใชส้ญัลกัษณ์  



พายโุซนร้อน  ใชส้ญัลกัษณ์  



ไตฝุ้่ นหรือไซโคลน  ใชส้ญัลกัษณ์  



แผนท่ีอากาศผวิพ้ืนอุตุนิยมวทิยา  

• โดยทั่วไปถ้าน าแผนที่อากาศผิวพืน้อุตุนิยมวิทยา มาเปรียบเทยีบ
กับแผนที่อุตุนิยมวิทยาในวันถัดไปในเวลาเดยีวกัน จะท าให้เหน็
ลักษณะการแผ่ลงมาของมวลอากาศ เช่น การเคล่ือนตัวของ
หย่อมความกดอากาศต ่าหรือพายุหมุนเขตร้อน และการแผ่ลง
มาปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูง   ส าหรับการวิเคราะห์
การแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูง ถ้าน าแผนที่
ความกดอากาศเปล่ียนแปลง 24 ช่ัวโมง มาเปรียบเทยีบกับแผนที่
อากาศผิวพืน้อุตุนิยมวิทยาจะท าให้เหน็การลักษณะแผ่ลงมาปก
คลุมของของบริเวณความกดอากาศสูงชัดเจนขึน้  

 



แผนที่อากาศ 



ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา  

• ภาพถ่ายดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา น ามาวิเคราะห์การ
เคล่ือนตัว และลักษณะกลุ่มเมฆ ส่วนมากในภาพถ่าย
ดาวเทยีมอุตุนิยมวทิยา บริเวณความกดอากาศสูงจะไม่มี
กลุ่มเมฆปกคลุม  ซึ่งแตกต่างกับบริเวณที่มีหย่อมความ
กดอากาศต ่าหรือพายุหมุนเขตร้อนในภาพถ่ายดาวเทยีม
อุตุนิยมวทิยาจะปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่ 



ภาพถ่ายดาวเทียม 

http://www.songkhla.tmd.go.th/satellite/kochi-se.html




เรดาร์ตรวจอากาศ  

• เรดารท์ีใ่ช้ในกรมอตุุนิยมวทิยาของไทยนั้นม ี 3 
แบบ คอื เรดารแ์บบ S-Band , C -Band และ 
X - Band ในทีน้ี่จะเรยีกเรดารท์ัง้ 3 แบบน้ี
รวมๆกนัวา่“เรดารต์รวจอากาศ“ เรดารต์รวจอากาศ
ใช้ตรวจหยาดน ้าฟ้า , ปรากฎการณท์าง
ธรรมชาตเิช่นลกูเห็บ หมิะ ฝน ฝนฟ้าคะนอง 
พายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนั้น เรดารต์รวจ
อากาศยงัสามารถ ตรวจและวเิคราะหต์ าแหน่ง
ศนูยก์ลางพายหมุนเขตร้อนได ้ ตัง้แตพ่ายุโซน
ร้อนจนถงึพายุไต้ฝุ่น เมือ่พายุนั้นเคลือ่นเข้ามาใน
รศัมหีวงัผลของเรดารต์รวจอากาศ  



 



เรดาร์ตรวจอากาศ 



http://www.songkhla.tmd.go.th/RadarSat/radar.html


http://www.songkhla.tmd.go.th/


เกณฑ์ปริมาณฝน 

 
• 1. ฝนเล็กน้อย(Light Rain) ฝนตกมปีรมิาณตัง้แต ่
0.1 มลิลเิมตร ถงึ 10.0 มลิลเิมตร 

• 2. ฝนปานกลาง(Moderate Rain) ฝนตกมปีรมิาณ
ตัง้แต ่ 10.1 มลิลเิมตร ถงึ 35.0 มลิลเิมตร  

• 3. ฝนหนกั(Heavy Rain) ฝนตกมปีรมิาณตัง้แต ่
35.1 มลิลเิมตร ถงึ 90.0 มลิลเิมตร  

• 4. ฝนหนกัมาก(Very Heavy Rain) ฝนตกมี
ปรมิาณตัง้แต ่ 90.1 มลิลเิมตร ขึน้ไป  
 



สาเหตุการเกดิฝนตกหนักของภาคไต้ 

และ 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวทิยา 



ร่องความกดอากาศต ่า  
• มีลักษณะเป็นแนวปะทะระหว่างอากาศซีกโลก
เหนือและซีกโลกใต้ที่พาดไปรอบโลกคล้าย
กับอเิควเตอร์ของอากาศ เหนือแนวร่องมรสุม
จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้แนวร่อง
เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 





 
 ITCZ  

Intertropical Convergence Zone 
(ร่องมรสุม) 



ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต า่ 

-met/อุตุ/ฝน-ร่องมรสุม.swf


ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต า่ 

http://www.tmd.go.th/weather_map.php


หย่อมความกดอากาศต ่า  
• เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต ่ากว่า
บริเวณใกล้เคียง มีลักษณะอากาศมีเมฆ
มาก ความชืน้มาก และมีฝนและฝนฟ้า
คะนองเกดิจากการพดัสอบกันของลมเข้าสู่
ศูนย์กลางของบริเวณ  





หย่อมความกดอากาศต ่า 

http://www.tmd.go.th/weather_map.php


หย่อมความกดอากาศต ่า 

http://www.songkhla.tmd.go.th/satellite/kochi-se.html


พายุหมุนเขตร้อน 
• พายุหมุนเขตร้อน บริเวณที่มีลมพดัเวียนเข้าหาศูนย์ 
กลางของบริเวณ ความกดอากาศต ่าในระดับล่าง 
และมีลมพดัเวียนออกจากศูนย์กลาง ในระดับบน มี
ลักษณะอากาศที่รุนแรงเป็นบริเวณกว้าง ฝนหนัก 
ลมแรง  

• พายุหมุนเขตร้อนมีแหล่งก าเนิดในทะเลเท่านัน้ แต่
อาจเคล่ือนตัว เข้าสู่แผ่นดนิได้ 

 

-met/อุตุ/CycAntiCyc.swf
-met/อุตุ/CycAntiCyc.swf
-met/อุตุ/CycAntiCyc.swf
-met/อุตุ/CycAntiCyc.swf
-met/อุตุ/CycAntiCyc.swf
-met/อุตุ/CycAntiCyc.swf


                พายหุมนุเขตรอ้น  

ระดบัความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน 
ช่ือเรียก ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 

  น๊อต กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
ดเีปรสช่ัน ไม่ถึง 34 ไม่ถึง 63 
พายุโซนร้อน 34-63 63-117 
ไต้ฝุ่น, เฮอร์ริ
เคน * ตั้งแต่ 64  ขึน้ไป ตั้งแต่ 118  ขึน้ไป 



พายุดเีปรสช่ัน 
 

http://www.tmd.go.th/weather_map.php


พายุดเีปรสช่ัน 
 



พายุโซนร้อน 
 

http://www.tmd.go.th/weather_map.php


พายุโซนร้อน 
 



ไต้ฝุ่น 
 

http://www.tmd.go.th/weather_map.php


ไต้ฝุ่น 
 

http://www.songkhla.tmd.go.th/satellite/kochi-se.html




ฝนพายหุมุน (Cyclonic rain) 



 

met/hurricane_winddamage.swf


ฝนพายหุมนุ (Cyclonic rain) 

met/hurricane_stormsurge.swf


มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  
• มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส าหรับภาคใต้ของ
ประเทศไทยคือ ลมประจ าฤด ู

• กาลพดัปกคลุมใต้แนวร่องความกดอากาศต ่า
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม 



มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  

http://www.songkhla.tmd.go.th/RadarSat/stp.html


มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับภาคใต้ของ
ประเทศไทยคือ ลมพัดประจ า 

• ฤดูกาลอยู่เหนือแนวร่องความกดอากาศต ่าในช่วง
กลางเดือนตุลาคมถงึกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 



มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

http://www.songkhla.tmd.go.th/RadarSat/stp.html




กลุ่มฝนทีท่ าให้เกดิน า้ท่วม ปี 2543 

 



http://www.songkhla.tmd.go.th/RF/Monitor/


Web Site 

• www.songkhla.tmd.go.th 

• www.tmd.go.th 

• www.hatyaicityclimate.org 

 

 

http://www.songkhla.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.hatyaicityclimate.org/


นายสมภพ  วิสุทธศิิริ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

 (ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่) 

ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

โทร 0-7425-1884 

0-7431-1760 

E-mail : somphop.w@tmd.mail.go.th 


