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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
ในการให้บริการข้อมูล อุตุนิ ยมวิทยาส่วนใหญ่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเป็นลักษณะให้ ข้ อ มูล
บริการ และการพยากรณ์อากาศแบบทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มพื้นที่เสี่ยง หรือกลุ่มอาชีพ) จึง
เกิดปั ญหาการใช้บ ริ การมักจะมีเสี ย งสะท้ อนกลั บ จากผู้ ใช้บ ริก ารบางส่ ว น ไม่เข้าใจในรูปแบบของข้ อ มู ล
อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ จึงทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลอุตุนิยมวิ ทยาที่ให้บริการในปัจจุบันไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ฯ และนักอุตุนิยมวิทยา ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทการใช้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การบริการทีมีอยู่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้เล็งเห็นความสาคัญใน
เรื่องนี้ จึงมีโครงการ “จัดทารูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม” เป็นการ
จัดทารูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย โดยที่กลุ่ มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบรูปแบบ หรือปรับปรุงการให้บริการ และประเมินผลโครงการฯ ดังนั้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันออกจึงได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็น กลุ่มนาข้าว ของพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักใน
การดาเนินงานในครั้งนี้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และตอบสนองผู้ใช้บริการ
1.2.2 เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทางานให้กับข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1.2.3. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 พื้นที่ดำเนินกำร
กลุ่มชาวนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
1.4 ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2562
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.5.1 มีรูปแบบบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5.2 ลดช่องว่างการให้บริการระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับผู้ใช้บริการ
1.5.3 กลุ่มเป้าหมายมีความพึ่งพอใจการให้บริการมากกว่าร้อยละ 80
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บทที่ 2
ควำมรู้ทั่วไป
2.1 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ดำเนินกำร
รัตภูมิเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นอาเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของจังหวัดสงขลา
ติดต่อกับอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นอาเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ด้านตะวันออกเป็นที่ราบ
แต่ด้านตะวันตกมีเทือกเขา คือ เขานครศรีธรรมราช มีป่าไม้ เรือกสวนไร่นา ซึ่งเหมาะในการทาการเกษตร
อาเภอรัตภูมิ เดิมเป็นกิ่งอาเภอรัตภูมิอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านปาก
บางภูมี ซึ่งเป็นปากน้าของคลองรัตภูมิ ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ของ ตาบลรัตภูมิ อาเภอควน
เนียง และได้ยกฐานะ ขึ้นเป็นอาเภอเมื่อปี พ.ศ. 2435 เรียกชื่อ "อาเภอรัฐภูมิ"
และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอาเภอมาตั้ง ณ ตาบลกาแพงเพชร โดยเรียกชื่อว่า "อาเภอกาแพงเพชร" ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่ตั้งอาเภอในปัจจุบัน ซึ่งตาบลกาแพงเพชรเป็นตาบลหนึ่งใน 5 ตาบลของอาเภอรัตภูมิ มีพื้นที่
ทั้งหมด 86.6 ตารางกิโ ลเมตร มี ลั กษณะเป็ น ที่ราบ มีล าน้าหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่
ทางด้านตะวันตก
แต่เนื่องจากชื่อนี้เกิ ดไปใช้ชื่อพ้องกับจังหวัดกาแพงเพชร ทางราชการเกรงว่าจะสับสน เมื่อ พ.ศ.
2480 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า "อาเภอรัตตภูมิ" แต่คาว่ารัตตภูมิไม่มีคาแปลมีการตรวจสอบแล้วจึงเปลี่ยนใหม่
อีกครั้งหนึ่งเมื่อพ.ศ. 2504 ว่า "อาเภอรัตภูมิ" ซึ่งแปลว่า "พื้นที่ดินแดง" และตรงกับความเป็นจริง เพราะดิน
ของอาเภอรัตภูมิส่วนมากจะเป็นดินสีแดงละเอียด และมีแร่ธาตุอาหารสาหรับเป็นอาหารของพืชอยู่มากไม่ได้
หมายถึงดินลูกรังแต่อย่างใด สาหรับตาบลที่ตั้งที่ว่าการอาเภอยังให้คงชื่อตาบลกาแพงเพชรอยู่เช่นเดิม
2.1.1 ที่ตั้งและอำณำเขต
อาเภอรัตภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติด ต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอป่าบอน (จังหวัดพัทลุง)
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอควนเนียงและอาเภอบางกล่า
- ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอหาดใหญ่ และอาเภอควนกาหลง (จังหวัดสตูล)
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอควนกาหลง (จังหวัดสตูล) และอาเภอป่าบอน (จังหวัดพัทลุง)
2.1.2 ลักษณะทำงภูมิศำสตร์
- สภำพพื้นที่ : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนทางทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นภูเขา
- แหล่งน้ำที่สำคัญ : คลองรัตภูมิ (คลองภูมี) ยาวประมาณ 60 กม. มีต้นน้ามาจากเทือกเขา
บรรทัดไหลผ่าน ตาบลเขาพระ ตาบลท่าชะมวง ตาบลกาแพงเพชร ตาบลคูหาใต้ และตาบลควนรู ไหลออก
ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง หมู่ที่ 3 ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
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2.1.3 กำรปกครองส่วนภูมิภำค
อาเภอรัตภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตาบล 63 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1 แสดงตาบลในอาเภอรัตภูมิ
ลำดับ
ตำบล
เนื้อที่
ประชำกร
1.
กาแพงเพชร (Kamphaeng Phet)
86.6
21,302
2.
ท่าชะมวง
(Tha Chamuang)
100.47
17,674
3.
คูหาใต้
(Khuha Tai)
42.9
11,923
4.
ควนรู
(Khuan Ru)
44.13
6,041
5.
เขาพระ
(Khao Phra)
217.7
16,804

จำนวนหมู่บ้ำน
13 หมู่บ้าน
15 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน
12 หมู่บ้าน

2.1.4 ลักษณะสภำพสังคม ประชากรส่ ว นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส ถานศึกษาในเขตอาเภอ
ทั้งหมด 42 โรง
2.1.5 ลักษณะภูมิอำกำศของภำคใต้
จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไประหว่าง
ทะเลจีนใต้ตอนล่างกับมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ที่ละติจูด 6.5 และ 13.0 องศาเหนือ กับลองจิจูดที่ 98.0 และ
102.5 องศาตะวันออก มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ทางทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่าวไทย ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และทางด้านตะวันตกติดต่อกับสตูล และทะเลอันดามัน
นอกจากนี้ในบริเวณภาคใต้ยังแบ่งภาคตามลักษณะอากาศได้เป็นสองภาค คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ( กองอุตุนิยมวิทยาอุทก , 2532 ) สาหรับลักษณะอากาศของภาคใต้นั้นจะแตกต่างจากภูมิภาค
อื่นคือมีฤดูกาล 2 ฤดูกาลดังนี้
- ฤดูร้อน อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในฤดูฝนนี้ของภาคใต้แบ่งได้เป็น
2 ระยะคือ ระยะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมในช่วงดังกล่าง
จะมีฝนตกชุกมากในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และระยะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงดังกล่างจะมีฝนตกชุ กมากในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (กองภูมิอากาศ
, 2532 )
2.1.5.1 อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย ทาให้ได้รับไอน้า
และความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมาก อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและอบอุ่นในช่วงฤดูฝน ส่วนในฤดู
หนาวจะมีอากาศเย็นเป็นบางครั้ง สาหรับ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ไม่มีสถานีตรวจวัด ใช้ข้อมูลตรวจวัดที่ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ เป็นสถานีที่ใกล้เคียง และมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ
27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส
เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดส่วนมากอยู่ในเดือนเมษายน แต่มีบางปีที่มีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม เคย
ตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 39.2 องศาเซลเซียส ในเดือนเมยายน และตรวจอุณหภูมิต่าที่สุดได้ 18.2 องศา
เซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์
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2.1.5.2 ควำมชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสาคัญตลอดทั้งปีของ
จังหวัดสงขลาจะมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูคือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมทั้งสองนี้ก่อนที่จะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัดได้พัดผ่านทะเล
และมหาสมุทรจึงพาเอาไอน้าและความชุ่มชื้นมาด้วย ทาให้มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 81 % โดยมีความชื้น สั มพัทธ์สู งสุ ดเฉลี่ ย 95 % ความชื้นสั มพัทธ์ต่าสุ ดเฉลี่ ย 59 % เคยตรวจ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่าที่สุดได้ 19 % ในเดือนกรกฎาคม
2.1.5.3 ฝน
จังหวัดสงขลาอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกค่อนข้างดีจังหวัดหนึ่ง
ของภาคใต้ ในฤดูมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้าน
ตะวันออก ไม่มีภูเขาสูงปิดกั้นจึงได้รับมรสุมเต็มที่ทาให้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะเดื อนตุลาคมถึงธันวาคม ส่วนใน
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีภูมิประเทศมีแนวเทือกเขา
ตะนาวศรีปิดกั้นทาให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,726.3 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 167.9 วัน
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุ ดคือเดือนพฤศจิ กายน มีปริมาณฝนเฉลี่ ยประมาณ 317.1 มิลลิเมตร และมีฝ นตก
ประมาณ 21.4 วัน เคยวัดฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง ได้ 219.4 มิลลิเมตร เมื่อเดือน พฤศจิกายน
2.1.5.4 ลม
ระบบหมุนเวียนของลมในจังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนจะเป็นลมทิศ
ตะวันออก ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 13 – 22 กม./ชม. เดือนพฤษภาคมและสิงหาคมเป็นลมทิศตะวันตก
ความเร็วลมเฉลี่ย 9 – 11 กม./ชม. เดือนมิถุนายน กรกฎาคม กันยายน และตุลาคม เป็นลมทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ความเร็วลมเฉลี่ย 9 – 11 กม./ชม. กาลังลมสูงที่สุดในแต่ละฤดูมีดังนี้ ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 124
กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกในเดือนมีนาคม ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 130 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตก
ค่อนไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนมิถุนายน ส่ว นในฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 87.36 กม./ชม. เป็นลมทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนกันยายน
2.1.6 ลักษณะสภำพทำงเศรษฐกิจ
- อำชีพหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น การทาสวนยาง สวนผลไม้ ทานา
- อำชีพเสริม ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงโม่หิน และโรงงานแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น
โดยการทานาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่รัตภูมินั้น จะทานาตามรายละเอียดดังนี้
2.1.6.1 กำรทำนำในพื้นที่รัตภูมิ
เป็ น การท านาที่ อ าศั ย น้ าจากแหล่ ง ธรรมชาติ คื อ น้ าฝนที่ ต กลงมา และรั บ น้ าต่ อ มาจาก
ชลประทาน จะทาด้วยกัน 2 วิธี คือ การทานาปรังและการทานาปี
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- นำปรัง จะเริ่มทาในช่วงเดือนมีนาคม โดยมีวิธีการทาดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนาปรัง
ช่วงเวลา
กิจกรรมการผลิต
ข้อมูลอุตุที่ต้องนามาใช้
มีนาคม
-ตากดินเตรียมดิน
-ปริมาณน้าฝน
เดือนมี.ค.-เม.ย.
เมษายน
-เตรียมดินครั้งแรก ไถดะ
(ฝนตกมากน้อยเพียงใด)
-พื้นที่ที่ไม่มีน้าจะไถแห้ง
-ไถแปรเพื่อทาเทือก ทิ้งไว 15 วัน
- กาจัดวัชพืช
นาปรัง
พฤษภาคม
- หว่านน้าตม/ปักดา/หว่านแห้ง
-ปริมาณน้าฝนสะสม
เดือนพ.ค.-มิ.ย. (บนผิวดิน)
มิถุนายน
-ข้าวแตกกอ หว่านปุ๋ย
-ข้าวเจริญเติบโต
กรกฎาคม
-ข้าวตั้งท้อง
-ปริมาณฝนรายสัปดาห์
สิงหาคม
-เก็บเกี่ยว
-ปริมาณฝนรายวัน
-ตากข้าว
- นำปี จะเริ่มทาในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีวิธีการทาดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลนาปี
ช่วงเวลา
กิจกรรมการผลิต
ข้อมูลอุตุที่ต้องนามาใช้
สิงหาคม
-ตากดินเตรียมดิน
กันยายน
-เตรียมดินครั้งแรก ไถดะ
-ปริมาณน้าฝน
-พื้นที่ที่ไม่มีน้าจะไถแห้ ง(ขึ้นอยู่ กับ
นาปี
พันธุ์ข้าวด้วย)
-ไถแปรเพื่อทาเทือก ทิ้งไว 15 วัน
- กาจัดวัชพืช
ตุลาคม
-ข้าวแตกกอ หว่านปุ๋ย
-ข้าวเจริญเติบโต
2.2. ควำมเป็นมำของกำรทำนำข้ำว
ข้าวเป็นพืชอาหารประจาชาติที่มีตานานประวัติศาสตร์มายาว นานปรากฏ เป็นร่องรอยพร้อมกับ
อารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมีหลักฐานจากแกลบข้าวที่เป็นส่วนผสมของดินใช้เครื่องปั้นดินเผาที่
บ้าน เชียง อาเภอโนนนกทา ตาบลบ้านโคก อาเภอภูเวียง อันสันนิษฐานได้ว่าเป็น เมล็ดข้าวที่เก่แก่ที่สุดของ
ไทยรวมทั้งยังพบหลักฐานเมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้า ปุ งฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแกลบข้าวที่พบนี้มีลักษณะของ
ข้าวเหนียวเมล็ด ใหญ่ที่เจริญงอกงามในที่สูงนอกจากนี้ยังมีการคันพบเมล็ดข้าว เถ้าถ่านในดินและรอยแกลบ
ข้าวบนเครื่องปั้นดินเผาที่โคกพนมดี อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นถึงชุมชนปลูกข้าวสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในแถบชายฝั่งทะเล รวมทั้งยังหลักฐานคล้ายดอกข้าวป่าที่ถ้าเขาทะลุ จังหวัดกาญจนบุรี อายุ
ประมาณ 2,800 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อของยุคหินใหม่ตอนปลายกับยุคโลหะตอนต้น
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รูปที่ 1 แสดงภาพเขียนที่ผาแต้ม
ภาพเขียนบนผนังถ้าหรือผนังหินอายุประมาณ 6,000 ปี ที่ผาหมอนน้อย บ้านตากุ่ม ตาบลห้วยไผ่
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะคล้ายบันทึกการปลูกธัญพืชอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเหมือข้าว ภาพ
ควาย แปลงพืชคล้ายข้าว แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ได้รู้จักการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างดีแล้ว
นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น 3 คน คือ Tayada Natabe, Tomoya Akihama และ Osamu Kinosgita
แห่งมหาวิทยาลัย Tottri และ กระทรวงเกษตรและกรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวไทย ดูแกลบจาก
แผ่นอิฐโบราณจากโบราณสถาน 108 แห่งใน 39 จังหวัดทั่ว ทุกภาคของประเทศไทย ทาให้สันนิษฐานได้ ว่า
การปลูกข้าวในไทยมีมานานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 โดยข้าวที่ปลูกจะเป็นข้าวเหนียวนาสวนเมล็ดป้อม และ
ข้าวเหนียวไร่เมล็ดใหญ่ ต่อมาการปลูกข้าวเหนียวไร่น้อยลง แล้วเริ่มมีการปลูกข้าวนาสวนเมล็ดเรียวเพิ่มขึ้น
การศึกษาวิจัยนี้ทาให้ทราบว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-20 มีข้าวชนิดต่างๆ จานวน 3 ขนาด คือ
ข้าวเมล็ดใหญ่ ได้แก่ ข้าวเหนียวที่งอกงามในที่สูง ข้าวเมล็ดป้อม ได้แก่ ข้าวเหนียวที่งอกงามในที่ลุ่ม (ทั้งสอง
ชนิดมีการเพาะปลูกก่อนสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) และเมล็ดข้าวเรียว ได้แก่ ข้าวเจ้า พบในสมัย
ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18) ซึ่งข้าวแต่ละชนิดพบมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามระยะเวลาประมาณ
พ.ศ. 540-570 ไทยได้รับอิทธิพลด้านกสิกรรมและการค้าจากจีน ซึ่งคาดว่ามาตามลาน้าโขงสู่ดินแดนอีสาน
ตอนล่าง ที่นิยมปลูกข้าวเหนียวเมล็ดป้อม และเมล็ดใหญ่กันอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับภาคกลางในยุคทวา
ราวดีใน ช่วงเวลานั้นเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวขึ้นแล้ว สันนิษฐานว่านามาจากอาณาจักรขอม
ซึ่งในยุคนั้นถือว่า เป็นชนชั้นปกครอง การหุงต้มข้าวเมล็ดยาวนี้แตกต่างจากข้าวของชาวพื้นเมือง จึงเชื่อว่าเป็น
สาเหตุให้ข้าวชนิดนี้ถูกเรียกว่า “ข้าวเจ้า” และเรียกข้าวเหนียวว่า “ข้าวไพร่” บ้างก็เรียกว่า “ข้าวบ่าว” หรือ
“ข้าวนึ่ง” ซึ่งข้าวในสมัยนั้นเรียกกันเป็นสิ่งบ่งบอกชนชั้นได้อีกด้วย
ในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1740-2040) ข้าวที่ปลูกในสมัยนี้ยังเป็นข้าวเหนียวเมล็ดป้อมและเมล็ด
ยาวเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เริ่มปลูก ข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ในยุคนี้พระมหากษัตริย์ทรงทานุ
บารุงการกสิกรรม ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ดังปรากฏในศิลาจารึกว่า “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว” มีการหักล้าง
ถางพงและถือครองเป็นที่ทากิน และที่ดินนั้นจะสืบทอดเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน การสร้างหลักปักฐาน
เพื่อประกอบอาชีพกสิกรรมเช่นนี้ ก่อให้เกิดระบบการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมขึ้น ดังนั้น ระบบศักดินาซึ่ง
เป็นการแบ่งระดับชนชั้นตามจานวนของพื้นที่นาจึงน่าจะเริ่มในยุคนี้ ต่อมาเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
บ้านเมืองมีความมั่งคั่งเป็นอู่ข้าวอู่น้าที่สาคัญ อีกทั้ งหัวเมืองในอาณาจักรจานวนมาก เริ่มระบบการปกครอง
แบบจตุสดมภ์มี “กรมนา” ดูแลและส่งเสริมและสนับสนุนการทานาอย่างจริงจัง เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของ
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ประชากรและเป็นเสบียงสารองในยามเกิดศึกสงคราม โดยข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้าวเหนียวเมล็ดป้อม
และเมล็ดยาว แต่การปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวมากขึ้นด้วย
สมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในต้นรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการเก็บอากร
ข้าวในภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวที่ทางราชการแนะนา หรือพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณภาพ ส่วนภาคเหนือ
ตอนบนนิยมปลูกข้าวเหนียว แต่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้เน้นปลูกข้าวเจ้าเป็นหลัก
ใน ช่วงนี้เองที่ประเทศตะวันตกได้ออกล่าอาณานิคม และเมืองไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมาย แต่ด้วยพระ
ปรีชาญาณ และวิเทโศบายอันชาญฉลาดของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ไทยจึงรอดพ้นเงื้อมมือของต่างชาติ
และดารงเอกราชอยู่ ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งคือ การเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ข้าวกลายเป็น
สินค้าออกที่สาคัญของไทย รัฐบาลต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
ปั จ จุ บั น การปลู กข้าวในประเทศไทย คงมีเพียงข้าวเมล็ ดป้อ มที่ พบมากในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ข้าวเมล็ดยาว พบมากในภาคกลางและภาคใต้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น 45 % ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอม
มะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบนี้จึงมักปลูกไว้เพื่อขาย รองลงมาคือ ภาค
กลาง และภาคเหนือ ที่พื้นที่เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25% ทุกวันนี้ไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ผลิต ออกสู่
ตลาดโลกมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ สร้างตานาน
แห่งอารยธรรมธัญญาหาร ของมนุษยชาติ
2.3. คุณลักษณะของข้ำว
2.3.1 ระยะพักตัวของเมล็ด (seed dormancy)
เมล็ด ที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นใหม่ ๆ เมื่อเอาไปเพาะมักจะไม่งอกทันที มันจะต้องใช้เวลาสาหรับ
พักตัวอยู่ระยะหนึ่ง ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน จึงจะมีความงอกถึง ๘๐ หรือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาหลังจาก
เก็บเกี่ยวที่เมล็ดไม่งอกนี้ เรียกว่า ระยะพักตัวของเมล็ด ข้าวพวกอินดิคาแทบทุกพันธุ์มีระยะพักตัวของเมล็ด
แต่ข้าวพวกจาปอนิคานั้น ไม่มีระยะพักตัว ระยะพักตัวมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเป็นประโยชน์สาหรับ
ชาวนาในเขตร้อน ซึ่งมีฝนตกและมีความชื้นของอากาศสูง ในฤดูเก็บเกี่ยวเพราะข้าวที่ไม่มีระยะพักตัว ของ
เมล็ ดจะงอกทัน ทีเมื่อได้รั บ ความชื้น หรือเมล็ ดเปียกน้าฝน ส่ว นข้าวที่มีระยะพักตัวมันจะไม่งอกในสภาพ
ดังกล่าว ซึ่งชาวนาจะได้รับผลิตผลเต็มที่ตามที่เก็บเกี่ยวได้ ระยะพักตัวของเมล็ด ข้าวส่วนใหญ่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในเมล็ด ยังไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น เมื่อได้เก็บเกี่ยวมาแล้ว เมล็ดจึงไม่งอกและต้องรอไป
จนกว่าเมล็ดนั้นได้มีการเปลี่ยนทางสรีรวิทยาครบ สมบูรณ์เสียก่อน มันจึงจะงอก สาหรับข้าวป่านั้นมีระยะพัก
ตัวนานกว่าพันธุ์ข้าวที่ชาวนาปลูก บางครั้งเป็นเวลานานประมาณ ๕-๖ เดือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะพักตัวใน
๓๐ วันแรก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และหลังจากนั้นเนื่องมาจากเปลือกนอกใหญ่ที่ห่อหุ้ม
เมล็ดประสานกันแน่นมากจน อากาศและน้าเข้าไปไม่ได้ ฉะนั้น จะต้องแกะเปลือกนอกใหญ่ออกเสียก่อน แล้ว
จึงเอาเมล็ดไปเพาะในจานแก้วเพื่อให้งอกตามปกติ ดังนั้น ระยะพักตัวของเมล็ดข้าวอาจเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุ
ทางสรีรวิทยา และลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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รูปที่ 2 แสดงภาพเมล็ดข้าว
2.3.2 ควำมไวต่อช่วงแสง (sensitivity to photoperiod)
ระยะ ความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้
เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง
และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
2.3.2.1 ข้ำวที่ไวต่อช่วงแสง
ข้าวพวกนี้ออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้น ปกติเราถือว่ากลางวันมีความ
ยาว ๑๒ ชั่วโมง และกลางคืน มีความยาว ๑๒ ชั่วโมง ฉะนั้น กลางวันที่มีความยาวน้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ก็ถือ
ว่าเป็นวันสั้น และกลางวันที่มีความยาวมากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ก็ถือว่าเป็นวันยาวและพบว่ า ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง
ในประเทศไทยมักจะเริ่มสร้างช่อดอกและออกดอกในเดือนที่มี ความยาวของกลางวันประมาณ ๑๑ ชั่วโมง
๔๐ นาที หรือสั้นกว่านี้ ดังนั้น ข้าวที่ออกดอกได้ในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน ๑๑ ชั่วโมง ๔๐-๕๐ นาที
จึงได้ชื่อว่า เป็นข้าวที่มีความไวน้อยต่อช่ วงแสง (less sensitive to photo period) และพันธุ์ที่ออกดอก
เฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ ๑๑ ชั่วโมง ๑๐-๒๐ นาที ก็ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีความไวมาก
ต่อช่วงแสง (strongly sensitive to photoperiod) ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ จึงเรียกข้าวว่า พืชวันสั้น (shortday plant) พันธุ์ข้าวในประเทศไทยที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสง โดยเฉพาะ
ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวนาเมืองหรือข้าวขึ้นน้า การปลูกข้าวพวกที่ไวต่อช่วงแสงจะต้อง ปลูกในฤดูนาปี (โดยอาศัย
น้าฝน บางครั้งจึงเรียกว่า ข้าวนาน้าฝน) เพราะในฤดูนาปรังกลางวันมีความยาวกว่า ๑๒ ชั่วโมง เดือนที่มี
กลางวันสั้นที่สุด ได้แก่ เดือนธันวาคม และเดือนที่มีกลางวันยาวที่ได้สุด ได้แก่ เดือนมิถุนายน ความยาวของ
กลางวันจะเริ่มสั้นจนมากพอที่จะทาให้ข้าวพวกไวต่อช่วงแสงออกดอก ได้นั้น คือ วันในเดือนกันยายน ตุลาคม
พฤศจิกายน และธันวาคม ข้าวที่มีความไวน้อยต่อช่วงแสงจะออกดอกในเดือนกันยายน ตุลาคม ซึ่งเรียกว่า
ข้าวเบา ข้าวที่ออกดอกในเดือนพฤศจิกายน เรียกว่าข้าวกลาง และข้าวที่ออกดอกในเดือนธันวาคม มกราคม
เรียกว่า ข้าวหนัก ด้วยเหตุนี้ ข้าวพวกที่ไวต่อช่วงแสงจะออกดอกในเดือนดังกล่าวนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะปลูกใน
เดือนอะไรก็ตามมันจึงมีระยะการเจริญเติบโตมากพอสมควรเนื่องจากข้าวพวกไวต่อช่วงแสงจะออกดอก เฉพาะ
ในเดือนที่มีความยาวของกลางวันที่ต้องการเท่านั้น ข้าวพวกไวต่อช่วงแสงจึงมีประโยชน์สาหรับชาวนาในบาง
ท้องที่ เช่นในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีฝนตกไม่สม่าเสมอ ซึ่งหมายความว่า บางปีฝนก็
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มาเร็วและบางปีฝนก็มาล่า แต่การสิ้นสุดของฤดูฝนนั้นค่อนข้างแน่นอน ปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
หมดฤดูฝนในต้นเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้น การปลูกข้าวด้วยพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง และเป็นข้าวเบาหรือ
ข้าวกลาง ถึงแม้จะปลูกล่ากว่าปกติ มันก็จะออกดอกให้เก็บเกี่ยวได้ แต่ผลิตผลอาจลดต่าลงบ้าง นี่คือข้อดี
ของข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสง
2.3.2.2 ข้ำวที่ไม่ไวต่อแสง
การออกดอกของข้าวพวกนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความยาวของกลางวัน เมื่อต้นข้าวได้มีระยะเวลาการ
เจริญเติบโตครบตามกาหนด ต้นข้าวก็จะออกดอกทันทีไม่ว่าเดือนนั้นจะมีกลางวันสั้นหรือยาว พันธุ์ข้าว กข.๑
เป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อมีอายุเจริญเติบโตนับจากวันตกกล้าครบ ๙๐-๑๐๐ วัน ต้นข้าวก็จะออกดอก
ฉะนั้น พันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง จึงใช้ปลูกได้ผลดีทั้งในฤดูนาปรังและนาปี อย่างไรก็ตาม พวกไม่ไวต่อช่วงแสง
มักจะให้ผลิตผลสูงเมื่อปลูกในฤดูนาปรัง
ปกติระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวทั้งไวและไม่ไวต่อช่วงแสง แบ่งออกได้เป็น ๒ ระยะ ดังนี้
- ระยะกำรเจริญเติบโตทำงลำต้น (basic vegetative growth phase) เป็นระยะเวลา
นับตั้งแต่วันตกกล้าจนถึงวันที่แตกกอและต้นสูงเต็มที่ ในระยะนี้ ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตทางความสูงและแตก
เป็นหน่อใหม่จานวนมาก
- ระยะกำรสร้ำงช่อดอก (panicle initiation phase) เป็นระยะเวลาที่ต้นข้าวเริ่มสร้างช่อ
ดอกจนถึงรวงข้าวเริ่มโผล่ออกมาให้เห็น ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๓๐ วัน สาหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง อาจเรียก
ระยะนี้ว่า ระยะที่มีความไวต่อช่วงแสง (photoperiod sensitive phase) ดังนั้น ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงเมื่อได้
ครบระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นแล้ว ต้นข้าวจะไม่สร้างช่อดอกจนกว่าต้นข้าวจะได้รับช่ว งแสงที่มันต้องการ
ส่วนข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง จะเริ่มสร้างช่อดอกทันที หลังจากที่ต้นข้าวได้ครบระยะการเจริญเติบโตทางลาต้ น
แล้ว ดังนั้น การปลูกในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมจึงทาให้พันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงมีเวลามากหรือ น้อยเกินไป สาหรับ
การเจริญเติบโตทางลาต้นโดยเฉพาะการใช้พันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงปลูกล่า กว่าปกติจะทาให้ต้นข้าวมีระยะเวลา
น้อยไป ทาให้ได้ผลิตผลต่า

รูปที่ 3 แสดงภาพข้าวกาลังสร้างช่อดอด
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2.3.3 ควำมสำมำรถในกำรขึ้น น้ำและกำรทนน้ำลึก (floating ability and tolerence to
deep water)
ข้าว ที่ปลูกในประเทศไทย ชนิดข้าวไร่และข้าวนาสวน ไม่จาเป็นต้องมีความสามารถในการขึ้น
น้าหรือการทนน้าลึก เพราะพื้นที่ปลูกนั้นไม่มีน้าลึก แต่พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวนาเมืองนั้น จาเป็นต้องมี
ความสามารถในการขึ้นน้าและต้องทนน้าลึกด้วย เพราะระดับน้าในนาเมืองในระยะต้นข้าวกาลังเจริญเติบ โต
ทางลาต้นและออกรวง มีความชื้นประมาณ ๘๐-๓๐๐ เซนติเมตร โดยเฉพาะในระหว่างเดือนกันยายนและต้น
เดือนธันวาคม ปกติชาวนาที่ปลูกข้าวนาเมืองจะต้องลงมือไถนาเตรียมดินและหว่านเมล็ดพันธุ์ในเดือนเมษายน
หรือพฤษภาคม เพราะในระยะนี้ดินแห้งน้าไม่ขังในนา ซึ่งเหมาะสาหรับการเตรี ยมดินและหว่านเมล็ดพันธุ์
เมื่อฝนตกลงมาหลังจากที่ได้หว่านเมล็ดแล้ว เมล็ดข้าวที่หว่านลงไปจะงอกเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตในดิน
ที่ไม่มีน้าขังนั้น จนถึงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ฉะนั้น ข้าวพวกนี้จึงมีสภาพคล้ายข้าวไร่ในระยะแรก ๆ
ต่อมาในเดือนสิงหาคมฝนจะเริ่มตกหนักขึ้น ๆ และระดับน้าในนาก็จะสูงขึ้น ๆ จนมีความลึกประมาณ ๘๐๓๐๐ เซนติเมตร ในเดือนกัน ยายนแล้ ว ระดับ น้าลึ กนี้ก็จะมี อยู่ในนาอย่า งนี้ไปจนถึง กลางเดื อน ธันวาคม
หลังจากนั้นระดับน้าก็จะเริ่มลดลงกระทั่งแห้งในเดือนมกราคม ด้วยเหตุนี้ ต้นข้าวจะต้องเจริญเติบโตทาง
ความสู ง ในระยะที่ ร ะดั บ น้ าเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นของล าต้ น และใบจ านวนหนึ่ ง อยู่ เ หนื อ ระดั บ น้ า
ความสามารถของต้นข้าวในการเจริญเติบโตให้มีต้นสูง เพื่อหนีระดับน้าที่เพิ่มขึ้นนี้ เรียกว่า ความสามารถใน
การขึ้นน้าของต้นข้าว เนื่องจากต้นข้าวจะต้องอยู่ในน้าที่มีความลึกมากอย่างนี้เป็นเวลา ๒-๓ เดือนก่อนที่ต้น
ข้าวจะออกรวงจนแก่เก็บเกี่ยวได้ในต้นหรือกลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ระดับน้าในนาได้ลดลงเกือบ
แห้ง ฉะนั้น ความสามารถของต้นข้าวที่เจริญเติบโตอยู่ในน้าลึกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนี้จึง เรียกว่า การทนน้าลึก
ดังนั้น การขึ้นน้าและการทนน้าลึก จึงเป็นลักษณะที่จาเป็นยิ่งของพันธุ์ข้าวนาเมืองหรือข้าวขึ้นน้า
2.3.4 คุณภำพของเมล็ด (grain quality)
คุณภาพ ของเมล็ ดแบ่ ง ออกได้ เป็น ๒ ประเภทด้ว ยกัน คือ คุณภาพเมล็ ดทางกายภาพ ซึ่ง
หมายถึง ลักษณะรูปร่างและขนาดของเมล็ดที่มองเห็นได้ และคุณภาพทางเคมี ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบทาง
เคมีที่รวมกันเป็นเม็ดแป้งของข้าวที่หุงต้มเพื่อบริโภค
2.3.4.1 คุณภำพเมล็ดทำงกำยภำพ เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ ความยาว ความกว้าง และ
ความหนาของเมล็ดข้าวกล้อง ตลอดจนถึงการมีท้องไข่ของข้าวเจ้า นอกจากนี้คุณภาพในการสีเป็นข้าวสารก็
ถือว่าเป็นคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดด้วย เมล็ดข้าวที่ตลาดต้องการ และถือว่ามีเมล็ดได้มาตรฐานนั้น เมล็ด
ข้าวกล้องจะต้องมีความยาวประมาณ ๗ - ๗.๕ มิลลิเมตร ความกว้างและความหนาประมาณ ๒ มิลลิเมตร
และมีหน้าตัดของเมล็ดค่อนข้างกลม ถ้าเป็นข้าวเจ้าเมล็ดจะต้องใส ไม่มีท้องไข่ การมีท้องไข่ของเมล็ดข้าว
กล้องนั้นทาให้เมล็ดหักง่ายเมื่อเอาไปสีเป็นข้าว สาร ซึ่งทาให้ได้เมล็ดข้าวสารที่หักมาก ดังนั้น พันธุ์ข้าวที่
รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ชาวนาปลูกจะต้องมีคุณภาพเมล็ดได้มาตรฐาน ซึ่งเรียกว่า ข้าวพันธุ์ดี
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รูปที่ ๔ แสดงเมล็ดข้าว
2.3.4.2 คุณภำพเมล็ดทำงเคมี เป็นลักษณะขององค์ประกอบของแป้งในเมล็ดข้าวกล้อง ข้าว
เหนียวและข้าวเจ้าแตกต่างกันในชนิดของแป้งที่รวมกันเป็นเอ็นโดสเปิร์ม เมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้ง
ชนิดอะมิโลเพกทินเป็นส่วนใหญ่ และมีแป้งอะมิโลสน้อยมาก คือ ประมาณ ๕-๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนเมล็ด
ข้าวเจ้าประกอบด้วยแป้งชนิดอะมิโลส ประมาณ ๑๕-๓๐ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ของอะมิโลสในเมล็ ดข้าว
เจ้าของพวกอินดิคาและจาปอนิคาก็แตกต่างกัน ด้วย ข้าวอินดิคามีแป้งอะมิโลสประมาณ ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์
ส่วนข้าวพวกจาปอนิคามีเพียง ๑๕-๒๐ เปอร์เซ็นต์ ข้าวไทยที่มีเปอร์เซ็นต์ของแป้งอะมิโลสต่า ได้แก่ ข้าวดอก
มะลิ ๑๐๕ (๒๒ เปอร์ เซ็น ต์) ส่ ว นข้าวไทยที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งอะมิโ ลสสู ง ได้แก่ กข.๑ (๓๐ เปอร์เซ็นต์)
เปอร์เซ็นต์แป้งอะมิโลสในเมล็ดของข้าว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการหุงต้มและการบริโภค ข้าวเหนียวมี
แป้งอะมิโลสน้อยกว่าข้าวเจ้า ข้าวเหนียวจึงหุงสุกเร็วกว่าข้าวเจ้า และข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วจะเหนียวกว่า
ข้าวเจ้าด้วย ในจาพวกข้าวเจ้าด้วยกัน เมล็ดของพันธุ์ที่มีปริมาณแป้งอะมิโลสสูง เมื่อหุงสุกแล้ว เมล็ดข้าวสุก
จะแข็งกว่าข้าวที่มีปริมาณแป้งอะมิโลสต่า ดังนั้น ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานข้าวที่อ่อนนิ่ม จะต้องเลือกพันธุ์ที่
มีปริมาณแป้งอะมิโลส ประมาณ ๒๐-๒๕ เปอร์เซ็นต์ นอกจากชนิดของแป้งอะมิโลสเพกทิน และแป้งอะมิโลส
ที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของแป้งเอ็นโดสเปิร์มแล้ว ปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวสารก็มีความสาคัญด้วย
เพราะโปรตีนเป็นชนิดของอาหารที่ร่างกายต้องการมาก สาหรับการเจริญเติบโต ปกติเมล็ดข้าวจะมีปริมาณ
โปรตีนประมาณ ๗-๑๐ เปอร์เซ็นต์ และปริมาณของโปรตีนนี้จะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมที่ปลูกข้าว เช่น
การใส่ปุ๋ยทาให้มีปริมาณโปรตีนในเมล็ดเพิ่มขึ้น และรวงข้าวที่มีจานวนเมล็ดต่อรวงน้อยเมล็ดก็มักจะมีปริมาณ
โปรตีนสูง
2.3.5 ลักษณะรูปต้น (plant type)
ต้นของข้าวมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการให้ผลิตผล และการให้ผลิตผลของข้าวขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ อย่าง คือ จานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดดีต่อรวงและน้าหนักข้าวเปลื อก ๑๐๐
เมล็ด การที่จะได้องค์ประกอบที่ดีทั้งสามอย่างนี้อยู่ในต้นเดียวกันนั้นเป็นการยาก มาก เพราะองค์ประกอบ
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับสรีรวิทยาภายในต้นข้าว และสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแร่ธาตุอาหารให้เป็นแป้ง
แล้วส่งไปสร้างส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวที่กาลังเจริญเติบโต อาหารจานวนหนึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นจานวนรวง
จานวนเมล็ดและน้าหนักของเมล็ด ถ้าอาหารส่งไปเลี้ยงและสร้างจานวนรวงเป็นส่วนใหญ่ อาหารก็เหลือน้อย
สาหรับสร้างจานวนเมล็ดและน้าหนักเมล็ด ฉะนั้น ต้นข้าวต้นนี้จึงมีจานวนรวงมาก จานวนเมล็ดต่อรวงน้อย
และน้าหนักข้าวเปลือกของเมล็ดเบา จึงเป็นสิ่งที่ทาไม่ได้ที่จะให้มีต้นข้าวที่มีเมล็ดในรวงมากและเมล็ ดข้าว
เปลือกมี น้าหนักมาก ทาได้เพียงให้ได้องค์ประกอบทั้งสามอย่างในจานวนที่พอดี ๆ เท่านั้น
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ต่อมานักวิชาการเรื่องข้าวได้ศึกษาพบว่า ต้นข้าว จะให้ผลิตผลสูงหรือต่านั้น ขึ้ นอยู่กับลักษณะ
รูปต้นของข้าว เพราะรูปต้นของข้าวมีความสัมพันธ์กับการใช้ปุ๋ย หรือที่เรียกว่า การตอบสนองต่อปุ๋ยและการ
เปลี่ยนแร่ธาตุอาหารจากปุ๋ยให้เป็นแป้ง ซึ่งใช้ในการสร้างส่วนต่าง ๆ ของต้นและเมล็ดข้าว พันธุ์ข้าวที่ให้ผลิตผล
สูงจะต้องมีลักษณะรูปต้นที่สาคัญ ๆ ดังนี้
2.3.5.1 ใบมีสีเขียวแก่ ตรง ไม่โค้งงอ แผ่นใบไม่กว้าง และไม่ยาวจนเกินไป ลักษณะใบอย่าง
นี้ ทาให้ทุกใบในต้นข้าวได้รับแสงแดดตลอดเวลา และเป็นปริมาณเท่า ๆ กัน นอกจากนี้ ใบสีเขียวแก่ก็จะมี
จานวนคลอโรฟีลล์ (chlorophyll) ในใบมากกว่าใบสีเขียวอ่อนด้วย จึงทาให้มีการสังเคราะห์แสง เพื่อเปลี่ยน
แร่ธาตุเป็นแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าใบที่โค้งงอ ดังนั้น ต้นข้าวที่มีลักษณะใบดังกล่าวจึงมีปริมาณ
อาหารไปสร้างส่วนต่าง ๆ ของต้นและเมล็ดมาก จนทาให้ได้ผลิตผลสูง
2.3.5.2 ควำมสูงของต้น ประมาณ ๑๐๐-๑๓๐ เซนติเมตร ความสูงของต้นเป็นระยะตั้งแต่
พื้นดินถึงปลายของรวงที่สูงที่สุด ต้นข้าวที่มีความสูงขนาดนี้จะไม่ล้มง่าย และมีขนาดของใบพอเหมาะกับการ
สังเคราะห์แสง

รูปที่ 5 แสดงลักษณะต้นข้าวพันธุ์ดี มีความสูงประมาณ ๑๑๐ เซนติเมตรใบสีเขียวตั้งตรง ไม่โค้งงอ
2.3.5.3 ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย เมื่อใส่ปุ๋ยลงในนามากขึ้น ต้นข้าวที่ไม่ล้มจะมีการสร้างอาหาร
และเมล็ดได้ตามปกติ จึงทาให้มีผลิตผลสูง
2.3.5.4 แตกกอมำกและให้รวงมำก ต้นข้าวที่แตกกอมากและตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย จะมี
จานวนรวงต่อกอมาก จึงทาให้มีจานวนรวงต่อเนื้อที่ปลู ก มาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของการให้
ผลิตผลสูง
2.3.6 ควำมต้ำนทำนต่อโรคและแมลงศัตรูข้ำว (resistance to diseases and insects)
พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรูปต้นดี ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยสูงก็ไม่สามารถที่จะให้ผลิตผลสูงได้ ถ้าพันธุ์
นั้นไม่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูที่ระบาดในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ ลักษณะต้านทานต่อโรคและแมลง
จึงเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง ความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูของต้นข้าวนั้น เป็นผลที่เกิดจากปฏิกิริยาทางพันธุ
ศาสตร์ระหว่างพันธุกรรมของต้นข้าวและ เชื้อโรคหรือแมลง ซึ่งเป็นวิชาการอีกแขนงหนึ่งที่แตกต่างไปจาก
เรื่องอื่น
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2.4. พันธุ์ข้ำว
พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตข้าว โดยไม่ต้อง
เพิ่มต้นทุนการผลิต ถ้าหากว่ามีพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งข้าวคุณภาพดี ข้าวคุณภาพปานกลาง
ข้าวคุณภาพต่า และข้าวคุณภาพพิเศษ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและเพื่อทาผลิตภัณฑ์มีความต้านทาน
ต่อโรคแมลง และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นแล้วจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การผลิต
ข้าวหรือเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี จากอดีต ถึงปัจจุบัน สานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการ
ข้าว ได้ดาเนินงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องจนได้ข้าวพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนา และพันธุ์ทั่วไป ให้
เกษตรกรปลูกในระบบนิเวศต่างๆ ซึ่งมีทั้งพันธุ์ข้าวนาสวน ข้าวไร่ ข้าวขึ้นน้า ข้าวน้าลึก ธัญพืชเมืองหนาว และ
ข้าวญี่ปุ่น จานวน 93 พันธุ์ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงชนิดและพันธุ์ข้าว
ชนิดข้ำว
พันธุ์ข้ำว
จำนวน (พันธุ์)
ข้าวนาสวน
พันธุ์ไวต่อช่วงแสง
35
ข้าวนาสวน
พันธุ์ไวต่อช่วงแสง
35
ข้าวนาสวน
พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง
29
ข้าวขึ้นน้า
พันธุ์ไวต่อช่วงแสง
5
ข้าวน้าลึก
พัน่ไวต่
ธุ์ อช่วงแสง
5
ข้าวน้าลึก
พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง
1
ข้าวไร่
พันธุ์ไวต่อช่วงแสง
7
ข้าวไร่
พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง
1
ข้าวแดงหอม
พันธุ์ไวต่อช่วงแสง
1
ข้าวแดงหอม
พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง
1
ข้าวญี่ปุ่น
2
ข้าวสาลี
4
ข้าวบาร์เลย์
2
ข้าวเหล่านี้มีทั้งชนิดข้าวเจ้าและข้าวเหนียว มีทั้งพันธุ์ที่ปลูกเฉพาะนาปีและปลู่กได้ตลอดปี และมีบาง
พันธุ์เป็นข้าวหอม พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ให้่ผลผลิตสู ง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่ส าคัญ มี
คุณภาพการหุ งต้มตามความต้องการของผู้บริโ ภค ตลอดจนทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาสาคัญ
อย่างไรก็ตามงานปรับปรุงพันธุ์ ข้าวยังคงต้องดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะพันธุ์ที่ออกแนะนาแล้ ว
ปัจจุบันบางพันธุ์เกษตรกรอาจจะยังคงนิยมปลูกอยู่ แต่บางพันธุ์เกษตรกรอาจเลิกปลูก เนื่องจากมีข้อด้อยบาง
ประการ การนาเอาพันธุ์ข้าวเหล่านั้นไปใช้ของเกษตรกรจึงเป็นไปในลักษณะของการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าใน
ระยะที่ออกพันธุ์ข้าวนั้นเท่านั้น รวมทั้งบางพันธุ์เมื่อแนะนาให้ปลูกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจไม่มีความ
เหมาะสมในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือโรค แมลงศัตรูข้าวมีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งต้องหาพันธุ์ที่มีคุณภาพดีตามความต้องการของตลาดโลก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้
จึงต้องดาเนินงานปรับปรุงพันธุ์โดยไม่มีที่สิ้นสุด
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2.4.1 ชนิดของพันธุ์ข้ำว
2.4.1.1 แบ่งตำมนิเวศน์กำรปลูก ข้าวนาสวน ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้าขังหรือกักเก็บน้าได้ระดับ
น้าลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ข้าวนาสวนมีปลูกทุกภาคของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ข้าวนาสวนนาน้าฝน และ
ข้าวนาสวนนาชลประทาน
- ข้ำ วนำสวนนำน้ำฝน ข้าวที่ปลู กในฤดูนาปี และอาศัยน้าฝนตามธรรมชาติ ไม่ส ามารถ
ควบคุมระดับน้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การกระจายตัวของฝน ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาน้าฝนประมาณ 70%
ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด
- ข้ำวนำสวนนำชลประทำน ข้าวที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีในนาที่สามารถควบคุมระดับน้าได้ โดย
อาศัยน้าจากการชลประทาน ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทาน 24% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด และ
พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลาง
- ข้ำวขึ้นน้ำ ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้าท่วมขังในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว มีระดับน้าลึก
ตั้งแต่ 1-5 เมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ลักษณะพิเศษของข้าวขึ้นน้าคือ มีความสามารถในการยืดปล้อง
(internode elongation ability) การแตกแขนงและรากที่ ข้ อ เหนื อ ผิ ว ดิ น (upper nodal tillering and
rooting ability) และการชูรวง (kneeing ability)
- ข้ำวน้ำลึก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่น้าลึก ระดับน้าในนามากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100
เซนติเมตร
- ข้ำวไร่ ข้าวที่ปลูกในที่ดอนหรือในสภาพไร่ บริเวณไหล่เขาหรือพื้นที่ซึ่งไม่มีน้าขัง ไม่มีการทา
คันนาเพื่อกักเก็บน้า
- ข้ำวนำที่สูง ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้าขังบนที่สูงตั้งแต่ 700 เมตรเหนือระดับน้าทะเลขึ้นไป
พันธุ์ข้าวนาที่สูงต้องมีความสามารถทนทานอากาศหนาวเย็นได้ดี
2.4.1.2 แบ่งตำมกำรตอบสนองต่อช่วงแสง
- ข้ำวไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวที่ออกดอกเฉพาะเมื่อช่ วงเวลากลางวันสั้นกว่า 12 ชั่วโมง โดย
พบว่าข้าวไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมักจะออกดอกในเดือนที่มีความยาว ของกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง
40 นาที หรือสั้นกว่านี้ ดังนั้นข้าวที่ออกดอกได้ในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน 11 ชั่วโมง 40-50 นาที จึง
ได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสงน้อย (less sensitive to photoperiod) และพันธุ์ที่ออกดอกเฉพาะใน
เดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง 10-20 นาทีก็ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสงมาก
(strongly sensitive to photoperiod) พันธุ์ข้าวประเภทนี้จึงปลูกและให้ผลผลิตได้ปีล ะหนึ่งครั้ง หรือปลูกได้
เฉพาะในฤดูนาปี บางครั้งจึงเรียกว่า ข้าวนาปี พันธุ์ข้าวในประเทศไทยที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มี
ความไวต่อช่วงแสง
- ข้ำวไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวที่ออกดอกเมื่อข้าวมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ตามอายุ จึงใช้ปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี หรือปลูกได้ในฤดูนาปรัง บางครั้งจึงเรียกว่า ข้าวนาปรัง
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บทที่ 3
กำรทำนำในพื้นที่ภำคใต้
ลั กษณะการทานา เนื่ องจากสภาพพื้น ที่ที่ปลู ก ข้าวในภาคใต้เ ป็นที่ ราบริ มทะเล และเป็นที่ ร าบ
ระหว่างภูเขา ส่วนใหญ่ใช้น้าฝนในการทานา และฝน จะมาล่าช้ากว่าภาคอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้การทานาในภาคใต้จึง
ล่าช้ากว่าภาคอื่น ชาวนาในภาคนี้ปลูกข้าวเจ้าในฤดู นาปีกันเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2556 ไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ได้ให้
ความหมาย วิถีการทานาแบบพอเพียงของชาวใต้ ว่า การทานาปลูกข้าว มีมาตั้งแต่ยุคโบราณกาล แม้ในหลัก
ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาแหง สมัยกรุงสุโขทัย ก็ยังมีจารึกข้อความว่า “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว” แสดงให้
เห็นว่าในยุคสมัยสุโขทัยการทานาได้เป็นอาชีพหลักของคนไทย แล้ว

รูปที่ 6 แสดงการทานาของชาวใต้ในชนบทสวนใหญ่ที่อยู่ในวิถีแบบพอเพียงจะเป็นการทานาหยาม
หรือนาปีอาศัยน้าฝนเป็นหลัก นาหยามหรือนาปี จึงเรียกว่า "นาน้าฝน"
3.1 กำรทำนำแบบแบ่งกำรทำตำมฤดูกำลแล้ว สำมำรถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
3.1.1 กำรทำนำปี หรือนาน้าฝน คือการทานาที่ต้องอาศัยน้าฝนจากธรรมชาติตามฤดูกาลเป็นหลัก
โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หากปีใดฝนมาเร็ว ก็จะเริ่มทานาเร็ว หากปีใดฝนแล้ง ก็จะทา
ให้ไม่สามารถทานาได้ หรือทาได้แต่ นาแห้ง หรือ นาม้าน เสียหายไม่ได้ข้าว หรือหากปีใด น้ามากเกินไป นาล่ม
ข้าว ก็จะเสียหาย หรือไม่ได้เก็บเกี่ยว ชะตาชีวิตของชาวนา จึงขึ้นอยู่กับปริมาณของน้าฝน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกกับ
นาปี จะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสง

รูปที่ 7 แสดงสภาพข้าวนาปีของคนใต้ ใช้แกะเก็บทีละรวงมาเป็นผูกเป็นรวง
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3.1.2 กำรทำนำปรัง หรือการทานาครั้งที่สอง หรือนานอกฤดู คือการทานาที่ไม่ได้อาศัยน้าฝนที่ตก
ตามฤดูกาลเป็นหลัก แต่อาศัยน้าจากลาห้วย หนอง คลองบึง น้าใต้ดิน หรือน้าจากคลองชลประทาน พันธุ์ข้าวที่
ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้นหรือที่เรียกว่า“พันธุ์ข้าวเตี้ย” ไม่มีความไวต่อแสง กล่าวคือข้าวจะออกดอกติดรวงข้าว
และเก็บเกี่ยวได้ตามอายุ ระยะเวลาการเพาะปลูก และอายุการเก็บเกี่ยวจะน้อยกว่าข้าวนาปี การทานาปรังจะ
ใช้วิธีหว่านน้าตม เป็นส่วนมาก ชาวนาจึงมักจะเรียกการทานาปรัง หรือ การทานานอกฤดูกาลว่า “นาน้าตม”
3.2 กำรทำนำแบบแบ่งออกตำมวิธีกำรเพำะปลูกหลัก ๆ ได้ ๒ วิธี คือ
3.2.1 กำรทำนำดำ จะทาในพื้นที่ราบลุ่มที่น้าไม่ท่วมขังในฤดูน้าหลาก จะเป็นนาน้าฝน หรือนาใน
เขตชลประทานก็ได้ พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกจะเป็นพันธุ์ข้าวไวแสง หรือไม่ไวแสงก็ได้ แล้วแต่ฤดูกาล การเพาะปลูกใน
การทานาดาจะใช้แรงงานมาก เพราะต้องทาแปลงตกกล้า หรือแปลงเพาะกล้าข้าวก่อนแล้วจึงย้ายต้นกล้าไป
ปักดาอีกครั้งหนึ่ง ใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกน้อย (ไร่ละ ๑๐ – ๑๒ กก.) และมีปัญหาเรื่องวัชพืชในนาข้าว
น้อยกว่าการทานาหว่าน ปั จ จุ บั น เกษตรกรที่มีปัญหาในการทานาดาเนื่องจากพื้นที่มาก หรือช่ว งฤดูกาล
แปรเปลี่ ย น นิย มหั น มาใช้เครื่องทุ่น แรง หรื อดาปักดาต้นกล้ า หากเป็นการว่าจ้างรถปักดา ตกราคาไร่ละ
๑,๐๐๐ – ๑,๒๕๐ บาท

รูปที่ 8 แสดงภาพชาวนากาลังนาต้นกล้าไปทานาดา
3.2.2 กำรทำนำหว่ำน โดยมากการทานาหว่านในฤดูนาปี จะทาในนั้นที่ ที่เป็นที่ดอน หรือพื้นที่ที่มี
น้าท่วมขังในฤดูน้าหลากจะพบมากแถบภาคกลาง เช่น บริเวณนั้นที่ราบลุ่มภาคกลางเขตอาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว จะหว่านแบบที่เรียกว่า “หว่านแห้งหรือหว่านสารวย“หรือหาก
ทาเทือกจะเรียกว่า“หว่านเปียก" หรือ "หว่านน้าตม “ปัจจุบันการทานาในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ชลประทานแทบจะไม่มีฤดูและเวลาที่แน่นอน เพราะจะมีการทานาต่อเนื่อง และหมุนเวียนกันโดยตลอด หาก
นั่งรถยนต์ผ่านสองข้างทางที่ทานาจะพบว่าบางแปลงชาวนากาลังเก็บเกี่ยว บางแปลงข้าวอยู่ในระยะแตกกอ
ซึ่งการทานาแบบต่อเนื่องเช่นนี้ จะทาให้มีปัญหาเรื่อง โรคและแมลงศัตรูข้าวระบาด เนื่องจากมีแหล่งอาหาร
บริบูรณ์ ประกอบกับเกษตรกรมักจะฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูข้าวโดยไม่จาเป็น จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการ
ระบาดของศัตรูข้าวมากยิ่งขึ้น และมีต้นทุนในการนานาสูง จนไม่มีกาไร ในอดีตวิถีการทาการเกษตรของชาว
ภาคใต้ จะประกอบอาชีพแบบใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเช่น การทาสวนแบบพ่อเฒ่า หรือ สวนสม
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รม หรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยเฉพาะ “ชาวนา” จะทานาโดยอาศัยทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่น ไถนาด้วยแรงงานของสัตว์ และคน ใช้ปุ๋ยคอก(ไม้ยา)ปุ๋ยหมัก ใช้ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน (ไข่มด เล็บนก
นางพญา หอมจั น ทร์ นางหมรุ ย สั ง หยด ) อยู่ อ ย่ า งเพี ย งพอ มี ค วามขยั น ใช้ ภู มิ ปั ญ ญา และเทคโนโลยี
พื้นบ้าน ทาทุกอย่างที่ใช้ ปลูกทุกอย่างที่กิน โดยยึดหลัก“ เงินทองคือมายาข้าวปลาอาหารสิสาคัญ ” จึงอยู่
อย่างมีความสุข ปลอดหนี้

รูปที่ 9 แสดงภาพชาวนากาลังหว่านข้าว
3.3 พันธุ์ข้ำว
พั น ธ์ ข้ า วที่ ใ ช้ ป ลู ก ในภาคใต้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพของพื้ น ที่ และดิ น ฟ้ า อากาศ เพราะสมั ย ก่ อ นไม่ มี
ชลประทาน มีแต่นาฝนที่หล่นจากฟ้ามาคึงขังอยู่ในนา ซึ่งมีทั้งที่ลุ่มที่ดอน สภาพผืนนามีทั้งดินเหนียว และดิน
เหนียวปนทราย ด้วยภูมิปัญญาการคัดพันธ์ข้าวที่ใช้ปลูกจึงมีหลากหลายมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ การปลูกข้าว
หลากหลายสายพันธุ์ในชุมชน ทางใต้เรียกว่า "ปลูกข้าวหลายตา" ทั้งข้าวไร่ ข้าวนา ข้าว “ สั่งหยุด”(นครศรีฯ)
หรือ “สังหยด” (พัทลุง) หรือ "เหนียวแดง"(สงขลา ที่มีหลายชื่อเรียกตามแต่ละถิ่น เป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์
ของข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งกาลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นข้าวที่อร่อย รสชาติดี หอม นิ่ม มัน และมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ยังมีข้าวพันธุ์เมืองของภาคใต้ที่ชาวนานิยมปลูกไว้เพื่อกิน อาทิเช่น ข้าวเล็บนก
ข้าวไข่มด ข้าวนางพญา ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนางหมรุย ข้าวดอก(พะ)ยอม ฯลฯ
3.4 กำรเก็บข้ำว
การทานาในภาคใต้การเก็บข้าว “ด้วยแกละ” ทีละ “รวง” ผูกเป็น “เรียง” เป็นแล้วนามาเก็บไว้
เป็ น "ลอม" บน "เริ น ข้าว" หรื อ "เรื อนข้าว" และเมื่อเวลาจะนาไปสี ต้องนาเรียงข้าวมานวดเพื่ อให้ เ มล็ ด
ข้าวเปลือกหลุดร่วงออกจากรวง นาไปตากแดดอีก ๒ แดด เพื่อไล่ความชื้นในเมล็ดข้าว ทาให้สีง่าย และได้เมล็ด
ข้าวเต็มไม่หัก นับเป็นภูมิปัญญาในการทานาพื้นบ้านของภาคใต้ ที่ในอดีตมีรูปแบบการทานาที่คล้ายคลึงกันทุก
ถิ่นที่มีการทานาแต่ในปัจจุบั นมีเหลื อให้เห็นน้อย หรือบางท้องถิ่นไม่มีแล้ว เป็นการทานาใช้เครื่องทุ่ นแรง
เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์กลับกลายเป็นการทานาแบบจ้างคนอื่นเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบาง
ทีเจ้ าของนาเองแทบจะไม่ได้ล งไปดูแลนา ข้าวที่ห ว่านไว้ จะลงบ้างก็ช่ว งที่มีรถมาเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อไปชั่ง
ข้าวเปลือกขาย เป็นการทานาที่ต้องลงทุนสูงใช้เงินจากการออมหรือการกู้ เป็นการเพิ่มหนี้ และทาให้ขาดทุนได้
การเก็บข้าวด้วยเคียว และฟัดข้าว เหมือนการทานาแบบภาคกลางเริ่มเข้ามาในชุมชนชาวนาภาคใต้เป็นเพราะ
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แรงงานภาคเกษตรหายากเนื่องจากหนีเข้าเมืองทางานโรงงาน ราวก่อน ปี ๒๕๒๐ มีการนาวัฒนธรรม การ
เกี่ยวข้าว แล้วฟัดของภาคกลางเข้ามาใช้ ในการทานาของภาคใต้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแรงงานภาคเกษตรไหล
เข้าสู่ โ รงงานอุตสาหกรรมในเมือง ทาให้ ห าแรงงานยาก และค่าจ้างแพง วิถีการทานาของชาวภาคใต้เริ่ม
เปลี่ยนไป และหลังปี ๒๕๒๐ เริ่มมีการนาเครื่องจักรกล รถเก็บเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยว แทนแรงงานคนในแถบ
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เนื่องจากได้ข้อมูลว่าในแถนถิ่นนี้มีปัญหาเรื่องแรงงานเก็บเกี่ยงข้าวจากกลุ่มคนที่มาฝึก
การใช้เคียวในการเกี่ยวข้าวการเกี่ยวข้าวโดยเครื่องจักรนอกจากทาให้เงินค่าจ้างไหลออกจากพื้นที่นับร้อยล้าน
บาทต่อปี แล้วยังมีปัญหาต่อชุมชนตามมาอีกหลายด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ วัฒนธรรม ซึ่งในอดีตการ
ทานาของชาวใต้หากใครมีที่นามาก หรือเป็นคน "ใช้ได้" มีโหมฺมาก มีเพื่อนมาก ถึงหน้านาจะมีการออกปาก ขอ
ช่วย(วาน) ให้มาดานา เก็บข้าว เรียกการทานาแบบนี้ว่า "การทานาวาน" หรือไป "กินวาน" เพราะเจ้าของนาจะ
เตรียมข้าว ปลา อาหารไว้เต็ม ที่บริบูรณ์ เครื่องมือเก็บข้าวยุคใหม่ที่แพร่กระจาย นอกจากวิถีการทานาแบบ
ชุมชนภาคใต้จะค่อยๆหมดไป ผลที่ตามมาชาวนายากจน-เป็นหนี้ วิถีล่มสลาย ดังคากล่าวของชาวชุมชนที่ว่า
"ทานาปีมีแต่หนี้กับซัง ทานาปรังมีแต่ซังกับหนี้" ราวปี ๒๕๓๐ การทานาได้ปรับเปลี่ยนจากการทานาอย่าง
เดียวหันมาขุดนาปรับพื้นที่เป็นการทา“ไร่ นา สวนผสม” เพื่อความอยู่รอดสู้ปัญหา บางปีนาแล้ง บางปีนาล่ม
เนื่องจากการทานาส่วนใหญ่ เป็น “นาน้าฝน” ทาให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้น มีกินมีใช้ โดยไม่ต้องใช้
เงินซื้อ เหลือกินเหลือใช้ นาขาย ทาให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนด้วยหนี้สินจากความขยันไร่นาสวนผสมที่มีการขุด
นาเพื่อปลูกผักพืชสวนครัว -ผลไม้ที่หลากหลาย เช่น กล้วย มะพร้าว มะม่วงไผ่ ตะไคร้ ดีปลี ฯลฯได้กิน -ขาย
ตลอดปีหากมีการดูแลดีดีการสีข้าว ด้วย“ครกสีหมุน ” เป็นภูมิปัญญาเทคโนโลยีการสีข้าวของชาวนาไทยที่
สามารถสีข้าวกินเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้าง แถมยังได้ ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ “ข้าวกล้อง - ข้าว
ซ้อมมือ” ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพไว้รับประทานอีกด้วย แกลบ รา ปลายข้าว ใช้เลี้ยงสัตว์ วิถีความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาในภาคใต้ หลังจากการทานา อาศัยความขยัน ผู้หญิง จะปลูกผักพื้นบ้านไว้กิน ไว้
ขายภายในชุมชน ผู้ชายที่ขยันจะขึ้นคาบนาตาลเคี่ยวน้าผึ้ง ไว้กิน ไว้ใช้ เหลือนาไปขายเป็นรายได้ของครอบครัว
หรือเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพื่อเป็นรายได้ หรือใช้แรงงาน ทั้งยังได้มูลเอาไปใช้เป็นปุ๋ยในการทานา ปลูกผักสวน
ครัว บางคนหลังเสร็จฤดูกาลทานาก็จะลง ’เล หากุ้ง หาปลา ไร่นาสวนผสม ที่นิยมกันอยู่พักหนึ่ง ปัจจุบันถูกนา
ปาล์ม นายาง ซึ่งราคาแพงมาแรง แซงโค้งตัดหน้า รูปแบบไร่นาสวนผสม จนสิ่งแวดล้อมวอดวายปัจจุบัน
ยางพารามีราคาแพง ทาให้ชาวนาเริ่มหันมาปลูกยางพาราในนาเป็นการทาเกษตรเชิงเดี่ยวตามกระแสทุนนิ ยม
กันมากขึ้นปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นนายาง พื้นที่การปลูกยางเริ่มรุกพื้นที่นามากขึ้น คล้ายๆพื้นที่ในทุ่งระโนด ใน
อดี ต เมื่ อ ราวๆต้ น ปี ๒๕๓๐ ที่ มี ก ารพลิ ก นาข้ า วเป็ น นากุ้ ง ท าให้ ผื น นาในการปลู ก ข้ า วหมดไปพร้ อ มๆกั บ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชนที่ดีและหลายๆพื้นที่นากาลังเปลี่ยนนาข้าว เป็นนาปาล์ม ตามนโยบายของรัฐ ต้อง
ติ ด ตามศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหลายๆด้ า น เช่ น ความเหมาะสมกั บ วิ ถี ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม ความคุ้ ม ทุ น หลาย
ครอบครัวเริ่มละเลยความพอเพียงในการทามาหากิน และดารงชีพ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขึ้น รายจ่ายมากกว่า
รายได้ เริ่มมีหนี้สิน ที่ดินติดจานอง หลายคนหลายครอบครัวกลายเป็นคนจนที่ถูก(หลอก)ให้ขึ้นทะเบียน เป็น
คนจนที่ถูกกฎหมายตามบัญชีรายชื่อของทางราชการนาปาล์ม-นายาง วิถีกระแสใหม่ของชาวใต้ที่ต้องจับตามอง
ว่ามีความยั่งยืนแค่ไหน ใครอยู่ได้ บริษัท นักการเมือง หรือชาวบ้าน วอนนักวิชาการ่ชวยทีจากวิถีความเป็ นอยู่
แบบพอเพียง พอมีพอกิน กลายเป็นคนมีหนี้สิน แทนที่ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดกลายเป็นการดิ้นรนเพื่อหารายได้
ใช้หนี้ และผ่อนส่งนายทุน จากวิถีแบบเดิมๆที่อยู่ด้วยปัญญา ถูกมอมเมาจากนักธุ รกิจและนายทุนด้วยวิธีการ
ต่างๆจนอดใจไม่ไหวต้องวิ่งตามกระแสทุนนิยม บริโภคนิยม จนหมดเนื้อประดาตัว ล้มละลายกันมามาก ผู้คน
ล้มละลายยังไม่กระไร แต่การหลงกระแส เปลี่ยนวิถีการทานามาปลูกปาล์ม ปลูกยาง นอกจากเป็นหนี้มากขึ้น
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แล้ว ยังจะสูญเสียพื้นที่การผลิตคาร์โบไฮเดรทอันเป็นธาตุอารที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ชาติมากกว่า
น้ามัน
3.5 แหล่งปลูกข้ำวที่สำคัญของภำคใต้
พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ของภาคใต้จะอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันออก โดยพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ
ร้อยละ 70 อยู่ใน 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จากข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวข้อมูลพื้นที่ปลูก
ข้าวนาปีใน 3 จังหวัด พิจารณาพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550-2555 พบว่า
- จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 447,704 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง
ได้แก่ บริเวณอาเภอเมือง หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม และร่อนพิบูลย์
- จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 240,849 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอเมือง ควนขนุน
เขาชัยสน ปากพะยูน และบางแก้ว
- จังหวัดสงขลามีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 293,506 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอ
ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง รัตภูมิ และจะนะ
- จั งหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ที่ มี พื้น ที่ป ลู กข้ าวมากกว่า 100,000 ไร่ จะเป็นจังหวัด ในกลุ่ มภาคใต้
ตอนล่างประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉลี่ย 148,620 ไร่ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ทั้ง 6 จังหวัดนั้นมีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ยรวมเพียง 103,140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งภาคใต้
โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในแถบนี้คือ จังหวัดสตูล มีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 54,660 ไร่ ในขณะที่
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 448 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในภาคใต้ปีการเพาะปลู ก
2552/53 มี ทั้ ง สิ้ น 337,284 ไร่ โดยร้ อ ยละ86 ของพื้ น ที่ ป ลู ก กระจุ ก ตั ว อยู่ ใ น 3 จั ง หวั ด คื อ
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในแต่ละปีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝน
ในปีนั้น จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปีการเพราะปลูก 2555 จังหวัดที่มีการปลูกข้าวนาปรัง
มากที่สุ ด คือ จั งหวัดนครศรี ธ รรมราช จานวน 208,126 ไร่ จังหวัดสงขลา 113,574 ไร่ จังหวัดพัท ลุ ง
61,309 ไร่ และปัตตานี 28,622 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
3.6 ลักษณะกำรทำนำและช่วงฤดูกำรทำนำ
ในอดีตการทานาในภาคใต้จะทานาปีละ 1 ครั้งหรือเรียกว่า “นาหยาม” การทานาหยามจะเริ่มทา
ในช่วงหน้าฝนคือเดือน กรกฎาคม-กันยายน โดยการเลือกพันธุ์ข้าวจะพิจารณาตามลักษณะของที่นา ซึ่ง วิมล
(2544) ได้สรุปไว้ดังนี้
3.6.1 พื้นที่นำดอน ชาวนาจะเลือกใช้ข้าวพันธุ์ข้าวเบา (ใช้เวลาปลูก 3-4 เดือน) เช่น ข้าวยาโค
ข้าวรากแห้ง ข้าวกาดา ข้าวช่อพิกุล ฯลฯ หรือข้าวกลางปี (ใช้เวลาปลูก 5-6 เดือน) เช่น ข้าวช่อดา ข้าวช่อตอ
ข้าวช่อจาปา ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นการชลประทานยังไม่ทั่วถึง พื้นที่นาดอนไม่มีที่กักเก็บน้าไว้ได้นาน จึงต้อง
เลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เร็วก่อนน้าจะหมด
3.6.2 พื้นที่นำลึก ชาวนาจะเลือกใช้พันธุ์ข้าวหนัก ซึ่งมีระยะเวลาเพาะปลูก 8-10 เดือน มีลักษณะ
ขึ้นน้า เช่น ข้าวนางกอง ข้าวช่อจังหวัด ข้าวไข่มดลิ้น ข้าวช่อพา ข้าวช่อลางสาด ข้าวช่อไม้ไผ่ ข้าวนางญา ข้าว
นางฝ้าย ฯลฯ8 ทั้งนี้เนื่องจากนาลึกมีน้าท่วมสูงทุกปี ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม หากปลูกข้าวพันธุ์เบา
หรือพันธุ์กลางปี ข้าวจะอยู่ในช่วงออกรวงจะได้รับความเสียหาย แต่หากปลูกข้าวพันธุ์หนักข้าวยังไม่ตั้งท้อง
และสามารถสูงหนีน้าได้ ทาให้ผ่านช่วงน้าท่วมสูงไปได้โดยไม่เสียหายการเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะกับสภาพ
พื้นที่และปริมาณน้าในแต่ละปีเป็นภูมิปัญญาของชาวนามาช้านาน แต่หลังจากรัฐเข้ามาส่งเสริมข้าวพันธุ์ไม่ไว
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แสง และให้ทานาปีละ 2 ครั้ง รูปแบบการทานาของชาวนาก็เปลี่ยนไปเพราะในที่ดอนก็ไม่ขาดน้าอีก ส่วนในที่
ลุ่มชาวนาไม่สามารถใช้ภูมิปัญญาเรื่องพันธุ์ข้าวในการแก้ปัญหาน้าท่วมได้อีก การทานานาปีในภาคใต้จึงเปลี่ยน
รูปแบบ คือ
- กำรทำนำปีปกติ หรือการทานาปีช่วงก่อนฤดูน้าหลาก เป็นการทานาในช่วงที่ฝนเริ่มมา ส่วนใหญ่
เป็นการทานาในพื้นที่ดอน หรือค่อนข้างดอน โดยจะเริ่มทาในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายนและจะไปเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
- กำรทำนำหลังน้ำท่วม เป็ น การทานาปีหลั งจากน้าท่ว ม (น้าจะท่ว มเป็นประจาทุกปีช่ว งเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม) ผ่านไปแล้ว โดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวในเดือน ธันวาคม-มกราคม และจะเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ซึ่งการทานาปีในช่วงหลังน้าท่วมส่วนใหญ่จะทาในพื้นที่นาลุ่ม และต้องมี
แหล่งน้าให้สามารถทานาได้ตลอดฤดูกาล ในส่วนของการทานาในภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเริ่มก่อนภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันออก 1-2 เดือน (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง,2548)
- กำรท ำนำปรั ง ในภาคใต้ จ ะเริ่ ม ในเดื อ น เมษายน-พฤษภาคม และจะเก็ บ เกี่ ย วในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม-สิงหาคม การทานาปรังจะทาในพื้นที่ที่มีระบบชลประทาน หรือเขตที่มีแหล่งน้าธรรมชาติเพียงพอ
เท่านั้น
3.7 วิธีกำรทำนำและกำรใช้พันธุ์ข้ำว
วิธีการทานาของเกษตรกรในภาคใต้ แบ่งออกได้เป็น 4 วิธี คือ การทานาดา นาหว่านน้าตมนาหว่าน
สารวย และนาหยอด (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง,2548) ในอดีตเกษตรกรจะนิยมการทานาดามากที่สุดแต่ในปัจจุบัน
ความเร่งรีบในการทานา และปัญหาขาดแคลนแรงงานทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทานาด้วยวิธีหว่านน้าตมเป็น
หลัก ส่วนการทานาดาจะพบเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเท่านั้นในขณะที่การทานาหว่านสารวยมีน้อย
โดยจะพบในพื้นที่นาแล้งเช่นแถบตาบลชุม พล อาเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ส่วนการทานาหยอดนั้นปัจจุบัน
พบน้อยมากพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรในภาคใต้ใช้ปลูกนั้นมีความหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์การปลูก ลักษณะการทานา และความต้องการของตลาดท้องถิ่น ซึ่งพันธุ์ข้าวที่
เกษตรกรปลูกในภาคใต้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง และข้าวพันธุ์ส่งเสริม
ข้าวพันธุ์ส่งเสริม
เป็นพันธุ์ข้าวที่ทางราชการแนะนาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก มีทั้งข้าวพันธุ์ไม่ไวแสง และพันธุ์ไวแสง ข้าวพันธุ์ไม่
ไวแสงที่ปลูกมากในภาคใต้ได้แก่ ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 ข้าวเจ้า
หอมคลองหลวง 1 ข้าวเจ้าหอมสุพรรณ 1 กข 21กข 23 กข 25 และข้าวปทุมธานี 1 เป็นต้น พันธุ์ข้าวไม่ไว
แสงดังกล่าวจะปลูกทั้งในฤดูนาปี และฤดูนาปรัง โดยพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุ์ชัยนาท 19
ส่วนพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกได้แก่ นางพญา 132 แก่นจันทร์ กข 13 เฉี้ยงพัทลุง เล็บ
นก เป็นต้น (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง, 2548) ข้าวพันธุ์ไวแสงเหล่านี้จะปลูกเฉพาะในฤดูนาปี และพันธุ์ที่เกษตรกร
ในภาคใต้นิยมปลูกมากที่สุด คือ เล็บนก และข้าวเฉี้ยงพัทลุง (สัมภาษณ์คุณสาเริง แซ่ตัน, 2555)
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เป็นข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่ชาวนาในภาคใต้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคัดเลือกสายพันธุ์มา
เป็นเวลานาน ในปัจจุบันสามารถรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ได้มากกว่า 300 ชนิด มีพื้นที่ปลูกและความ
นิยมปลูกแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันไปในแต่ ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความนิยมบริโภคข้าวของคน
ในพื้นที่ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจัดเป็นข้าวไวต่อช่วงแสง จะปลูกได้เฉพาะในช่วงฤดูนาปีเท่านั้น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่
นิยมปลูกกันแพร่หลาย เช่น ช่อจังหวัด ช่อลุง ข้าวขาวไข่มดริ้น ขาวมาเลย์ เข็มเงิน เข็มทอง กันตัง สีรักษ์ ยา
ไทร หอมจันทร์ สังข์หยด นางเอก ช่อเบา ช่อปลีดาเหลืองอ่อน ลูกลาย สุกูนิง มาแยซิแป มะจานู จาเต๊ หัวนา
หมอรอด และข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น
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3.8 พัฒนำกำรของกำรผลิตข้ำวในภำคใต้
สงบ (2545) ได้ ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นภาคใต้ ในช่ ว งห้ า ทศวรรษที่ ผ่ า นมา พบว่ า ใน
ระยะแรกการทาการเกษตรของภาคใต้เป็นแบบผสมผสาน แม้จะมีอาชีพหลัก คือ ทานา ทาสวน หรือเลี้ยงสัตว์
ก็จะมีอาชีพอื่นมาเป็นอาชีพเสริมเสมอ จนถึงปัจจุบันสัดส่วนอาชีพชาวนาลดลง โดยปรับไปเป็นชาวสวนหรือทา
ไร่นาสวนผสมมากขึ้น และอาชีพเสริมก็มักเป็นอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่นการรับจ้าง หรือธุรกิจส่วนตัวหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป้าหมายของการผลิตข้าวของชาวนาเริ่มเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคอย่างเดียวไปผลิต
เพื่อขายมากขึ้น มีการบุกเบิกพื้นที่ใหม่เพื่อการปลูกข้าว ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวขยายตัวจาก 0.84 ล้านไร่ในปี
2499 เพิ่ ม เป็ น 1.01 ล้ า นไร่ ใ นปี 2503 (สุ ธั ญ ญา, 2546) การขยายพื้ น ที่ น าในระยะแรกยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมากนัก ชาวนายังคงผลิตโดยใช้แรงงานคนในครัวเรือนและแรงงานสัตว์เป็นสาคัญ เมื่อแรงงานใน
ครัวเรื่อนไม่เพียงพอก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนแรงงานกับเพื่อนบ้าน ที่เรียกว่า “ซอมือ” คือ แลกเปลี่ยนแรงงานโดย
การผลัดกันไปช่วยงานในไร่นา แต่หลังจากปี 2505 พื้นที่นาขยายมากจนแรงงานครัวเรือนเริ่มไม่เพียงพอ
รูปแบบการผลิตข้าวของชาวนาเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยชาวนาในพื้นที่น้าท่วมไม่ถึงเริมหันมาปลูกข้าว โดยการ
หว่านแทนการทานาดาเพราะใช้แรงงานน้อยกว่าและเครื่องจักรกลการเกษตรก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดย
ตั้ ง แต่ ปี 2510–2520 การใช้ ร ถแทรกเตอร์ ไ ถนามี ก ารแพร่ ห ลายในพื้ น ที่ ภ าคใต้ (สุ ธั ญ ญา, 2546) แต่
เนื่องจากรถแทรกเตอร์มีราคาสูง ทาให้การขยายตัวมีจากัด หลังปี 2520 รถไถเดินตามเข้ามาทดแทนรถ
แทรกเตอร์และมีบทบาทสาคัญในการทานาในภาคใต้มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากรถไถเดินตามมีราคาถูก มีความ
คล่องตัวในการทางาน สามารถดัดแปลงใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้หลายทาง12 ทาให้สามารถแก้ปัญหาขาด
แคลนแรงงานได้ ประกอบกับในปีช่วงเวลาหลังปี 2513 การขยายตัวของพื้นที่ชลประทาน และการเข้ามาของ
ข้าวพันธุ์ส่งเสริม (ในระยะนั้นนิยมเรียกว่า “ข้าวพันธุ์ดี”) ที่ให้ผลผลิตดีกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง และสามารถปลูก
ได้ปีละ 2 ครั้ง ชาวนาจึงเริ่มรู้จักการทานาปรัง แต่ยังน้อย เนื่องจากระบบชลประทานที่พัฒนาในช่วงนี้เป็น
ชลประทานขนาดกลางไม่มีอ่างเก็บน้า หากปีไหนน้าน้อยก็ไม่สามารถทานา 2 ครั้งได้ (สมยศ, 2536) ผลจาก
บทบาทของภาครัฐที่เข้าไปส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อขายตานโยบายการปฏิวัติเขียวของธนาคารโลก โดยใช้ข้าว
พันธุ์ไม่ไวแสง การขยายพื้นที่ชลประทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ การใช้เครื่องจักร การใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี ทาให้การผลิตข้าวของชาวนาต้องหันไปพึ่งพิงปัจจัยภายนอกชุมชนมากขึ้น
ต้นทุนการผลิตที่เป็นเงินสดเพิ่มมากขึ้น ชาวนาต้องพึ่งตลาดเพื่อขายข้าวนาเงินสดกลับสู่ครัวเรือน ต้องเสี่ยงกับ
การขาดทุ น จากภาวะราคาข้ า วตกต่ า ซึ่ ง เริ่ ม ปรากฏชั ด หลั ง ปี 2520 (สุ ธั ญ ญา, 2546)เมื่ อ การท านามี
ผลตอบแทนต่า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่น เช่นยางพารา ไม้ผล และกุ้งกุลาดา ทาให้
หลังปี 2525 ชาวนาในภาคใต้เริ่มพิจารณาทางเลือกที่ดีกว่า บ้างหันไปปลูกยางพารา บ้างก็ทานากุ้ง หรือ
หลายพื้นที่ได้ปล่อยที่นาให้รกร้าง จากรายงานของสุธัญญา(2546) ชี้ให้เห็นว่าเฉพาะอาเภอบางแก้วที่เดียว มี
การปล่อยที่นาให้รกร้างมากถึง 30,000 ไร่ ในปี2546 ซึ่งตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกข้าและผลผลิต
ข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พอสรุปได้ดังนี้
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3.9 กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพำะปลูกข้ำวในภำคใต้
ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุดในประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อจากัดของพื้นที่การเกษตรของ
ภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะมีพื้นที่เกษตรน้อยแล้ว พื้นที่ลุ่มซึ่งเหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวมีจากัดโดยสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ผลไม้ ยางพารา และปาล์มน้ามัน (สมพร, 2552)
ในช่วงแผนฯ 1 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ล้านไร่ (ร้อยละ 7.75 ของพื้นที่ปลูกของพื้นที่ปลูกข้าว
ในภาคใต้ ในช่วงแผนฯ 2 และแผนฯ 3 พื้นที่ปลูกข้าวขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มสูงสุดในช่วงแผนฯ
4 มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 4.08 ล้านไร่ ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเป็น 0.09 (หรือเท่ากับร้อยละ 2.2
ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดในภาคใต้ ) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวในช่วง 20 ปีนี้ (ช่วงแผนฯ 1- 4) มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.04 ต่อปี ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.5
ต่อปี แม้ในช่วงแผนฯ 4 ภาคใต้จะมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมสูงสุด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งประเทศกลับ
พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของภาคใต้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.87 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศสาเหตุที่
ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในภาคใต้ลดลงในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันกล่าวคือ ในช่วงแผนฯ 6 รัฐบาล
มีนโยบายส่งเสริมการผลิตที่หลากหลายทั้งพืชและสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาจากการปลูกข้าวอย่างเดียว
(Adulavidhaya,1989 ) ประกอบกับการขยายตัวของการเลี้ยงกุ้งกุลาดาในภาคใต้ ตามการขยายตัวของอุป
สงค์และราคากุ้งกุลาดาในตลาดโลก ส่งผลให้พื้นที่ทานาแถบชายทะเลในภาคใต้เปลี่ยนไปเป็นนากุ้งจานวนมาก
โดยในปี 2543 มี พื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ้ ง ในภาคใต้ เ ท่ า กั บ 0.13 ล้ า นไร่ และเพิ่ ม เป็ น 0.29 ล้ า นไร่ ใ นปี 2551
(สานักวิจัยและพัฒนาชายฝั่ง , 2554 (online)) และปัจจั ยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
ลดลงในช่วงนี้คือ การขยายตัวของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ทั้งพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันและยางพารา
โดยมีแรงผลั ก จากการเพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของราคาผลปาล์ มน้ ามัน และราคายางพารา ในขณะที่ ร าคา
ข้าวเปลือกค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปาล์มน้ามันและราคายางพารา และยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ไม่มีเสถียรภาพ ทาให้ชาวนาในภาคใต้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือมีพื้นที่นาอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมกับ
การปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ามัน ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ามันกันมากขึ้น
3.10 ภูมิปัญญำเกี่ยวกับข้ำวและกำรทำนำ
ภูมิปัญญาการจัดการพื้นที่นาคนไทยมีภูมิปัญญาในการจัดแบ่งประเภทของที่นาตามลักษณะของภูมิ
ประเทศต่างๆ อาทิ นาปรัง นาปี นาน้าตม นาดา นาสวน นาไร่ ซึ่งจะมีวิธีการปลูกและการเตรียมพื้นที่แตกต่าง
กันไปจึงทาให้ชาวนาไทยสามารถปลูกข้าวที่เป็นอาหารหลักได้ในทุกสภาพภูมิประเทศที่มีอยู่ทั้งบนภูเขา ที่ราบ
สูงที่ดอน พื้นที่ลุ่ม แม้แต่พื้นที่ที่น้าท่วม บริเวณที่เป็นน้ากร่อย
3.10.1 ภูมิปัญญำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ เนื่องจากน้ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปลูก
ข้าว ซึ่งจะต้องเตรียมน้าให้เพียงพอสาหรับการปลูกข้าวหรือหล่อเลี้ยงต้นข้าวไว้คนไทยตั้งแต่ยุคโบราณก็มีภูมิ
ปัญญาในการชักน้าาจากแหล่งน้าธรรมชาติทั้งบนที่สูงและในที่ราบเข้ามาสู่ที่นา แม้แต่การทานาบนภูเขาใน
ลักษณะนาขั้นบันไดก็ยังสามารถแสวงหาแหล่งน้าจากบนภูเขาเช่นตาน้าห้วยลาธารต่างๆมาใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่นา
นอกจากนี้ การทาคลองส่งน้าคันคูระหัดวิดน้าเพื่อชักน้าและส่งน้าเข้ามาสู่ที่นาก็เป็นภูมิปัญญาอีกลักษณะหนึ่ง
3.10.2 ภูมิปัญญำในเรื่องพันธุ์ข้ำวชำวนำไทย ตั้งแต่สมัยโบราณมีภูมิปัญญาในการคัดเลือกพันธุ์
ข้าวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและปริมาณน้า อาทิ
การใช้พันธุ์ข้าวที่มีลาต้นสูงมาปลูกในพื้นที่น้าท่วมการใช้พันธุ์ข้าวที่ต้องการน้าน้อยมาปลูกในนาไร่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังรู้จักผสมพันธุ์ข้าวให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพดีขึ้น ทนทานต่อโรคและศัตรูพืชหรือให้ปริมาณ
ผลผลิตสูงขึ้นโดย ปัจจุบันกรมการข้าวของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวที่เป็น
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ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ได้นับร้อยสายพันธุ์อาทิ พันธุ์ข้าวขาวอย่างขาวตาแห้ง ขาวน้าค้าง
ขาวบุญมา ขาวเศรษฐี พันธุ์ข้าวหอมอย่ างหอมมะลิ หอมไชยาพันธุ์ ข้าวท้องถิ่นอย่างข้าวเขียวงูในภาคเหนือ
และอีสาน ข้างสังหยดในภาคใต้ เป็นต้น
3.10.3 ภูมิปัญญำเรื่องวิธีกำรปลูกข้ำว ภูมิปัญญานี้ ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมพื้นที่จนถึงการเก็บ
เกี่ยวข้าว ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการมากมาย เช่น รู้จักการไถในหลายๆ แบบตั้งแต่การไถดะ ไถรี ไถขวาง หรือไถ
กลบวิธีการหว่านเมล็ดพืช สาหรับข้าวบางชนิดต้องทาแปลงตกกล้าก่อนแล้วจึงนาต้นกล้าไปปักดา วิธีการรักษา
ดูแลเมื่อข้าวออกรวงรู้จักวิธีจัดการกับศัตรูพืชและโรคพืชชนิดต่างๆ ตลอดจนการจัดหาและผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพิ่มประสิทธิภพในการทานา อาทิคันไถ เคียว เป็นต้น

24

บทที่ 4
กำรพยำกรณ์อำกำศ
4.1. กำรพยำกรณ์อำกำศ
การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศ
ได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ในบรรยากาศ ประการที่ ส องคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุ ดท้ายคือความสามารถที่จะ
ผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการ เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นในบรรยากาศ ได้มาจากเฝ้า
สังเกตและบันทึกไว้ มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแล้ว เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้า
อากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีความจาเป็นที่ต้องทราบลักษณะลมฟ้าอากาศที่เป็นประโยชน์และลักษณะ
อากาศที่เป็นภัย การสังเกตทาให้สามารถอธิบ ายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็
ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นยังมีอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับปรากฎการณ์ของบรรยากาศที่
มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและ
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น มีการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาได้ไม่นานนัก โดยก่อนหน้านี้มนุษย์เชื่อ
ว่าลมฟ้าอากาศอยู่มากมาย สภาวะอากาศปัจจุบันที่ต้องใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสาหรับการพยากรณ์อากาศนั้น
ได้มาจากการตรวจอากาศ ซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่ง
สาคัญที่ต้องทาการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ และฝน การที่
จะพยากรณ์อากาศในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศในบริเวณนั้นร่วมกับผลการตรวจ
อากาศจากบริเวณที่อยู่โดยรอบด้วย เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา สิ่ง
ที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นที่การพยากรณ์อาจเคลื่อนตัวมามีผลต่อสภาพอากาศในบริเวณที่จะพยากรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้
จึงมีความจาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจอากาศระหว่างประเทศ
4.2 ขั้นตอนในกำรพยำกรณ์อำกำศ
ขั้นตอนที่สาคัญสามขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศได้แก่ การตรวจอากาศเพื่อให้ทราบสภาวะอากาศ
ปัจจุบัน การสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการตรวจอากาศ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคาดหมาย ในส่วน
ของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถแบ่งขั้นตอนออกไปได้อีกคือ ขั้นตอนแรกเป็นการบันทึกผลการตรวจอากาศ
ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ลงบนแผนที่หรือแผนภูมิทางอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ
เช่ น แผนที่ อ ากาศผิ ว พื้ น แผนที่ อ ากาศชั้ น บน แผนภู มิ ก ารหยั่ ง อากาศ ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ม าตรฐานทาง
อุตุนิยมวิทยา ขั้นตอนที่สองคือการวิเคราะห์ผลการตรวจอากาศที่ได้จากขั้นตอนแรก โดยการลากเส้นแสดงค่า
องค์ประกอบทางอุตุนิยามวิทยา เช่น เส้นความกดอากาศเท่าที่ระดับน้าทะเลเฉลี่ยเพื่อแสดงตาแหน่ง และ
ความรุนแรงของระบบลมฟ้าอากาศเส้นทิศทางและความเร็วลมในระดับความสูงต่าง ๆ เพื่อแสดงลักษณะ
อากาศในระดั บ บน และเส้ น แสดงการเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ต ามความสู ง เพื่ อ แสดงเสถี ย รภาพของ
บรรยากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการเกิดเมฆและฝน ขั้นตอนที่สามคือการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการ
เคลื่อนที่ของตัวระบบลมฟ้าอากาศที่วิเคราะห์ได้ในขั้นตอนที่สอง โดยใช้วิธีการพยากรณ์อากาศแบบต่าง ๆ
ขั้นตอนที่สี่คือการออกคาพยากรณ์ ณ ช่วงเวลาและบริเวณที่ต้องการ โดยพิจารณาจากตาแหน่งและความ
รุนแรงของระบบลมฟ้าอากาศที่ได้ดาเนินการไว้แล้วในขั้นตอนที่สาม ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งคาพยากรณ์
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อากาศไปยังสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ต่อไปสู่ประชาชน และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
ตามความเหมาะสม เช่นการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
4.3 ระยะเวลำของกำรพยำกรณ์อำกำศ
การพยากรณ์อากาศ อาจเป็นการคาดหมายสาหรับช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า จนถึงการคาดหมาย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีจากปัจจุบัน สามารถแบ่งชนิดของการพยากรณ์อากาศตามระยะเวลาที่คาดหมาย
ได้ดังนี้
4.3.1 กำรพยำกรณ์ปัจจุบัน หมายถึงการรายงานสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และการคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศสาหรับช่วงเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4.3.2 กำรพยำกรณ์ระยะสั้นมำก คือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง
4.3.3 กำรพยำกรณ์ระยะสั้น หมายถึง การพยากรณ์สาหรับระยะเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป
จนถึง 3 วัน
4.3.4 กำรพยำกรณ์อำกำศระยะปำนกลำง คือ การพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาที่เกินกว่า 3 วันขึ้น
ไปจนถึง 10 วัน
4.3.5 กำรพยำกรณ์ระยะยำว คือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาระหว่าง 10 ถึง 30 วันโดยปกติมัก
เป็ น การพยากรณ์ว่า ค่า เฉลี่ ย ของตัว แปรทางอุตุ นิย มวิท ยาในช่ว งเวลานั้ นจะแตกต่ างไปจากค่ าเฉลี่ ย ทาง
ภูมิอากาศอย่างไร
4.3.6 กำรพยำกรณ์ระยะนำน คือการพยากรณ์ตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 2 ปี ซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็น 3
ชนิด คือ
4.3.6.1 กำรคำดหมำยรำยเดือน คือการคาดหมายว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงนั้น จะเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยทางภูมิกาศอย่างไร
4.3.6.2 กำรคำดหมำยรำยสำมเดือน คือการคาดหมายค่าว่าเฉลี่ยของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงนั้น จะเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยทางภูมิอากาศอย่างไร
4.3.6.3 กำรคำดหมำยรำยฤดู คือการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยของฤดูนั้นว่าจะแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ย
ทางภูมิอากาศอย่างไร
4.3.7 กำรพยำกรณ์ภูมิอำกำศ คือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น
4.3.7.1 กำรพยำกรณ์กำรผันแปรของภูมิอำกำศ คือการพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผันแปร
ไปจากค่าปกติเป็นรายปีจนถึงหลายสิบปี
4.3.7.2 กำรพยำกรณ์ภูมิอำกำศ คือ การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตโดยพิจารณาทั้ง
สาเหตุจากธรรมชาติและจากการกระทาของมนุษย์
4.4 วิธีกำรพยำกรณ์อำกำศ
เป็นการพยากรณ์อากาศโดยใช้ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบลมฟ้ าอากาศที่กาลัง
เกิดขึ้น เพื่อคาดหมายว่าในอนาคตระบบดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ ตาแหน่งใด วิธีใช้ได้ดีกับระบบลมฟ้า
อากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนความเร็ว ทิศทาง และความรุนแรง มักใช้วิธีนี้สาหรับการพยากรณ์ฝนในระยะเวลาไม่
เกินครึ่งชั่วโมง การพยากรณ์ด้วยวิธีภูมิอากาศคือ การคาดหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากสถิตภูมิอากาศหลายๆ ปี วิธี
นี้ใช้ได้ดีเมื่อลักษณะของลมฟ้าอากาศมีสภาพใกล้เคียงกับสภาวะปกติของช่วงฤดูกาลนั้น ๆ มักใช้สาหรับการ
พยากรณ์ระยะนาน การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์คานวณการเปลี่ยนแปลงของ
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ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กับสภาวะของลมฟ้าอากาศ โดยใช้แบบจาลองเชิงตัวเลข (numerical model) ซึ่งเป็นการ
จาลองบรรยากาศและพื้นโลก ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนข้อจากัดของวิธีนี้คือ
แบบจาลอง ไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนธรรมชาติจริง ในทางปฏิบัติ นักพยากรณ์อากาศมักใช้วิ ธีการ
พยากรณ์อากาศหลายวิธีร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยาที่สุดเท่าที่จะทา
ได้
4.5 ควำมผิดพลำดในกำรพยำกรณ์อำกำศ
แม้ว่าในปัจจุบันการพยากรณ์อากาศจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่การพยากรณ์อากาศ ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์โดยไม่มีความผิดพลาดนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทาได้ สาเหตุสาคัญสามประการของความผิดพลาดใน
การพยากรณ์อากาศได้แก่ ประการแรก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางอุตุนิยมวิทยายังไม่
สมบูรณ์ ประการที่สอง บรรยากาศเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สถานีตรวจอากาศ
มีจานวนน้อยและอยู่ห่างกันมาก รวมทั้งทาการตรวจเพียงบางเวลาเท่านั้น เช่น ทุก 3 ชั่วโมง ทาให้ไม่อาจ
ทราบสภาวะที่แท้จริงของบรรยากาศได้ เมื่อไม่ทราบสภาวะอากาศที่กาลังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นไปไม่ได้
ที่จะพยากรณ์อากาศให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ประการสุ ดท้าย ธรรมชาติของกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
บรรยากาศ มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนอย่างยิ่ง ปรากฏการณ์ซึ่งมีขนาดเล็กหรือเกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ และไม่
อาจตรวจพบได้จาการตรวจอากาศ อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างมากใน
ระยะเวลาต่อมา ซึ่งจะทาให้ผลการพยากรณ์อากาศผิดพลาดไปได้อย่างมาก สาเหตุประการสุดท้ายนี้เป็น
ข้อจากัดอย่างยิ่งในการพยากรณ์อากาศ เพราะเป็นเหตุให้การพยากรณ์อากาศจะมีความถูกต้องลดลงตามระ
เวลานั่นคือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาที่สั้นจะมีความถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาที่นานกว่า
การพยากรณ์อากาศบริเวณเขตร้อนของโลกเช่นประเทศไทย จะยากกว่าการพยากรณ์ในเขตอบอุ่นและเขต
หนาวเนื่องจากจากเหตุผลหลัก 3 ประการ
4.5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนยังไม่ก้าวหน้าทัดเทียมกับอุตุนิยมวิทยาใน
เขตละติจูดสูงเพราะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาในเขตร้อนมีน้อยกว่ามาก
4.5.2 สถานีตรวจอากาศในเขตร้อนมีจานวนน้อยกว่าในเขตอบอุ่นและเขตหนาวทาให้ผลการตรวจ
อากาศมีน้อยกว่า
4.5.3 ลมฟ้าอากาศในบริ เวณละติจูดสู งส่ วนมากเป็นระบบขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากมวลอากาศที่
แตกต่างกันมาพบกัน ทาให้ตรวจพบได้โดยง่ายเช่นฝนที่เกิด จากแนวปะทะอากาศมีความยาวมากกว่า 1,000
กิโลเมตรในขณะทีระบบลมฟ้าอากาศในเขตร้อนส่วนมากมีขนาดเล็ก เพราะไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของ
มวลอากาศ เช่นฝนที่ตกเป็นบริเวณแคบ ๆ
4.6 ลักษณะอำกำศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเของภำคใต้
4.6.1 ร่องควำมกดอำกำศต่ำ มีลักษณะเป็นแนวปะทะระหว่างอากาศซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ที่
พาดไปรอบโลกคล้ายกับอิเควเตอร์ของอากาศ เกิดขึ้นเนื่องจากขณะที่บริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
มีอุณหภูมิสูงอากาศขยายตัวลอยสูงขึ้น ประกอบกับโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันอออก และโดยที่บริเวณ
ละติจูดต่าๆ ประมาณ 0 – 30 องศาเหนือและใต้ พื้นโลกจะหมุนเร็วกว่าอากาศที่หุ้มห่อโลกอยู่บริเวณละติจูด
ที่สูงขึ้นไป จึงเกิดลักษณะลมตะวันออกขึ้น เรียกว่าลมค้า (Trade Wind) ตั้งแต่จากเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปซีกโลก
เหนือ เรียกว่า ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนซีกโลกใต้ เรียกว่า ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ ลมทั้งสองนี้จะพัด
สอบเข้าหากันเป็นแนวตรงเส้นศูนย์สูตร บริเวณที่ลมพัดสอบกันจะมีเมฆมากและมีฝนตกด้วย โดยแนวนี้จะไม่
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อยู่กับที่เฉพาะที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร แต่จะเคลื่อนที่ไปตาม Declination ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงมักเรียกชื่อ
แนวนี้ ว่ า แนวสอบเข้ า หากั น เขตร้ อ น (Intertropical Convergence Zone) หรื อ ร่ อ งมรสุ ม (Monsoon
Trough) หรือร่องความกดอากาศต่า (Low Pressure Trough) เพราะเป็นแนวที่มีความกดอากาศต่า และเป็น
แนวลม แบ่งมรสุมออกเป็น 2 ฝ่าย เหนือร่องความกดอากาศต่า คือ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนตอนล่างของ
ร่องความกดอากาศต่าเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบกัน ซึ่งมักจะมีฝนตกชุกเพราะมีการยกตัวของอากาศขึ้น
สู่เบื้องบน มีการก่อตัวของเมฆก่อให้เกิดสภาพอากาศและเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะเมื่อสามารถวิเคราะห์จาก
แผนที่ลมชั้นบนพบมีกระแสลมวน อยู่ในแนวนี้ด้วยจะทาให้เกิดฝนตกหนักได้ ( จงกลนี อยู่สบาย , 2539 )
สาหรับภาคใต้ของประเทศไทย แนวร่องความกดอากาศต่านี้จะเลื่อนขึ้นมาจากซีกโลกใต้มาพาดผ่านภาคใต้
และภาคกลางของประเทศไทยประมาณเดือนพฤษภาคม จากนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
และประเทศจีนตอนล่างต่อไป และในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ร่องความกดอากาศต่านี้ เลื่อนลง
มาพาดผ่านภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศมาเลเซียต่อไป โดยการเลื่อนขึ้นลง
ของร่องความกดอากาศต่าในประเทศไทยมีลักษณะ

รูปที่ 10 แผนที่ต่าเหน่งแนวร่องความกดอากาศต่า เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน และมรสุม
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4.6.2 หย่อมควำมกดอำกำศต่ำ เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ากว่าบริเวณใกล้เคียง บริเวณ
ดังกล่าวมีลมพัดเข้าหาศูนย์กลางคล้ายวงก้นหอยในทิศทวนเข็มนาฬิกาในบริเวณซีกโลกเหนือ และลมพัดเข้ าหา
ศูนย์กลางในทิศตามเข็มนาฬิกาในบริเวณซีกโลกใต้ บริเวณหย่อมความกดอากาศต่านี้จะมีลักษณะอากาศมีเมฆ
มาก ความชื้นมาก และมีฝนและฝนฟ้าคะนองเกิดจากการพัดสอบกันของลมเข้าสู่ศูนย์กลางของบริเวณ สาหรับ
ภาคใต้ของประเทศไทย ถ้าหย่อมความกดอากาศต่านี้เคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณใด บริเวณนั้นจะมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากและทาให้เกิดอุทกภัยตามมา
.

รูปที่ 11 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา MTSAT แสดงลักษณะหย่อมความกดอากาศต่า
4.6.3 พำยุหมุนเขตร้อน ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงอยู่เหนือผิว
น้าทะเลประกอบกับ หย่ อมความกดอากาศต่านี้ต้องอยู่ในสภาวะเหมาะสมในการพัฒนาตัวเอง โดยมีการ
หมุนเวียนของกระแสลมหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างชัดเจนในทิศทวนเข็มนาฬิกาบริเวณซีกโลกเหนือ และตาม
เข็มนาฬิกาบริเวณซีกโลกใต้ พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก มีการแบ่งความ
รุนแรงของพายุตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางดังนี้
4.6.3.1 หย่อมควำมกดอำกำศต่ำ (ระดับ 1) มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางต่ากว่า 22 หรือต่า
กว่า 41 กม/ชม
4.6.3.2 พำยุดีเปรสชั่น (ระดับ 2) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 22-33 นอต หรือ 4162 กม/ชม
4.6.3.3 พำยุโซนร้อน (ระดับ 3) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34-47 นอต หรือ 6387 กม/ชม
4.6.3.4 พำยุโซนร้อนกำลังแรง (ระดับ 4) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 48-63 นอต
หรือ 88-117 กม/ชม
4.6.3.5 พำยุใต้ฝุ่น (ระดับ5) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 64 นอต ขึ้นไป หรือ 118
กม/ชม ขึ้นไป (ที่มา กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา) ในบริเวณที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนมีลักษณะการ
ยกตัวของมวลอากาศจากการพัดสอบของลมเข้าหากันสู่ศูนย์กลางของพายุ ทาให้บริเวณรอบศูนย์กลางของ
พายุมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง และอาจตกติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 – 3 วัน ตามเส้นทางที่
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พายุเคลื่อนผ่าน สาหรับภาคใต้ของประเทศไทยและอ่าวไทยมีโอกาสที่ พายุนี้เคลื่อนผ่านอยู่ในช่วงประมาณ
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ( ธวัชชัย พฤกษะวัน , 2534 )

รูปที่ 12 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา MTSAT แสดงลักษณะของพายุไต้ฝุ่น
4.6.4 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับภาคใต้ของประเทศไทยคือ ลมพัดประจา
ฤดูกาลอยู่เหนือแนวร่องความกดอากาศต่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีต้นกาเนิด
ของลมพัดออกจากศูนย์กลางบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนหรือประเทศมองโกเลียผ่านทะเลจีนใต้
และอ่าวไทยเข้าสู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลมประจาฤดูกาลดังกล่าวจะพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และ
อ่าวไทย เข้าสู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะตอนล่าง ทาให้เกิดฝนตกชุกและในบางครั้งจะมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากทาให้เกิดอุทกภัยตามมา ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝน
ตกชุกมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
4.6.5 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สาหรับภาคใต้ของประเทศไทยคือ ลมประจาฤดู กาลพัดปกคลุมใต้
แนวร่องความกดอากาศต่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลมฤดูกาลดังกล่าวมีต้นกาเนิด
ของลมพัดมาจากซีกโลกใต้นาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามันเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทาให้
เกิดฝนตกชุก และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และอาจ
ทาให้เกิดอุทกภัยในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้
4.7 ควำมผันแปรและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
4.7.1 อุณหภูมิ ป
นับเปนปที่รอนที่สุดของโลกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอุณหภูมิ เฉลี่ยของโลก
สูงที่สุดเทาที่มีการบันทึกมาตั้งแต ป พ.ศ.2393 โดยสูงกวาคาเฉลี่ยในชวงปพ.ศ.2504-2533 (14 องศา
เซลเซียส) 0.7องศาเซลเซียส และสูงกวาอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงกอนยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2423-2442) เกือบ
1 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิผิวโลกเฉลี่ยชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2554-2558) เปนชวงที่
รอนที่สุดดวยเชนเดียวกัน และจากการวิเคราะหขอมูล ของ NOAA โดย National Climate Data Center
พบวอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ย 0.07 องศาเซลเซียสตอทศวรรษนับตั้งแต พ.ศ. 2423 (ค.ศ.
1880) และที่อัตราเฉลี่ย 0.17 องศาเซลเซียสตอทศวรรษนับตั้งแตป พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970) อุณหภูมิของ
ภูมิภาคตางๆทั่วโลกป
พื้นที่สวนใหญของโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปสูงกวาคาเฉลี่ย หลายพื้นที่มีอุณหภูมิ
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เหนือพื้นดิน สูงกวาคาเฉลี่ยมาก โดยเฉพาะบริเวณอเมริกากลาง ทางตอนเหนือของอเมริกาใต ทางตอนใตและ
ตะวันออกของยูเรเซีย พื้นที่บริเวณตะวันออกของไซบีเรียกลาง รวมไปถึงพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต
ของแอฟริกา ซึ่งปนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของแอฟริกาใตมีคาสูงที่สุดเปนอันดับสอง นอกจากนี้ประเทศจีนและรัสเซียมี
อุณหภูมิสูงที่สุดเทาที่ตรวจวัดในชวงมกราคมถึงตุลาคม โดยพบวาอุณหภูมิเฉลี่ยของรัสเซียในชวงดังกลาว
สูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาว 2.10 องศาเซลเซียส ประเทศออสเตรเลียมีอุณหภูมิที่ร อนที่สุดเชนกันและตอง
ประสบกั บ คลื่ น ความร อนตั้ ง แต ช วงต นฤดู ร อน อย างไรก็ ดี มี พื้ น ที่ บ างส วนของ Quebec ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาที่มีอุณหภูมิต่ากวาคาเฉลี่ ยและบริเวณตอนใตสุดของอาเจนตินา พบว่า
อุณหภูมิของเดือนตุลาคมปนี้มีคาต่าที่สุดเทาที่ตรวจวัดมา
4.7.2 สภำวะฝนและควำมแหงแลง บริเวณที่มีฝนมากไดแกพื้นที่ตอนใตของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก
โบลิ เ วี ย พื้ น ที่ ต อนใตของบราซิ ล ดานตะวั น ออกเฉี ย งใตของยุ โ รป รวมถึ ง หลายพื้ น ที่ ใ นปากี ส ถานและ
อัฟกานิสถาน ในเดือนมกราคมเกิดฝนหนักและน้่าทวมในมาลาวี ซิมบับเวและโมซัมบิก เดือนกุมภาพันธเกิดฝน
ตกหนักในโมร็อกโค อัลจีเรียและตูนีเซีย ชวงเดือนมีนาคมเกิดฝนหนักผิดปกติสงผลใหเกิดน้าทวมและดินโคลน
ถลมในชิลี ปริมาณฝนเดือนสิงหาคมที่กรุงบัวโนสไอเรสของประเทศอาเจนติน าทาลายสถิติเดิมทั้งฝนรายเดือน
และปริมาณฝนใน 24 ชั่วโมง ในเม็กซิโกปริมาณฝนเดือนมีนาคมสูงที่สุดเทาที่เคยบันทึกมาตั้งแตป พ.ศ.2484
เชนเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่พบวาปริมาณฝนของเดือนพฤษภาคมมีปริมาณมากที่สุดทาลายสถิติในรอบ121 ป
ระหวางชวงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมประเทศจีนตองประสบกับภาวะฝนตกหนักถึง 35ครั้งทาใหเกิด
ภาวะน้าทวมตอเนื่องยาวนาน ประชาชนกวา 75 ลานคนไดรับผลกระทบจากภาวะน้าทวมและเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจมูลคาประมาณ 25 พันลานดอลลารป พ.ศ. 2558 มีความแปรปรวนของฝนที่ตกในชวง
เวลาสั้นๆเกิดขึ้นหลายเหตุการณ โดยพบวาปริมาณผลที่ตกใน 24 ชั่วโมงมากกวาปริมาณฝนรวมทั้งเดือนเฉลี่ย
ในหลายพื้นที่ เชน ที่เมืองโมร็อกกันประเทศโมร็อกโค ปริมาณฝนที่ตกในหนึ่งชั่วโมงในเดือนสิงหาคม 35.9
มิลลิเมตร ซึ่งมากกวาปริมาณฝนรวมทั้งเดือนเฉลี่ยถึง 13 เทา และในชวงมรสุมของประเทศปากีสถาน สถานี
แหงหนึ่ งบั น ทึกปริ มาณฝนที่ต กใน 24 ชั่ว โมงไวไดถึง 540 มิล ลิ เมตร ซึ่งมากกวาปริม าณฝนรวมเฉลี่ ย
ทั้ ง ป
มิ ล ลิ เ มตร)ในขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ ส วนใหญ ของอเมริ ก ากลางและแคริ เ บี ย น บริ เ วณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใตรวมไปถึงบราซิล บางสวนของยุโรปกลางและรัส เซีย บางสวนของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอินโดนีเซียและแอฟริกาใตและทางฝงตะวันตกของอเมริกาเหนือ ตองประสบสภาวะแห้งแล้
งอยางตอเนื่องยาวนาน สภาวะแหงและรอนพบในพื้นที่สวนใหญทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนเหตุให
เกิดไฟปาขึ้นในอลาสกา โดยเกิดไฟปามากกวา 400 ครั้งและเผาผลาญปามากถึง 728,000 ไรในเดือน
พฤษภาคม ซึ่งนับ
วาทาลายสถิติเดิมของเดือนพฤษภาคมที่เกิดไฟปาเฉลี่ยเพียง 216 ครั้งและทาลายปาเฉลี่ยเพียง 445,000 ไร
เทานั้น จากนั้นในชวงเดือนมิถุนายนเกิดไฟปามากกวา 700 ครั้ง ตลอดชวงฤดูรอนไฟปาไดเผาทาลายปาไม
มากถึงเกือบ 2 ลานไร โดยครั้งที่รายแรงที่สุดเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือในเดือนสิงหาคมและนับเปนครั้งที่
รุนแรงมากที่สุดเทาที่เคยบันทึกไว
4.7.3 ทะเลน้ำแข็งในเขตขั้วโลก ตั้งแตเริ่มมีการบันทึกขอมูลจากดาวเทียมในชวงปลายศตวรรษที่
1970 พบวาขนาดของทะเลน้าแข็งในเขตอารกติกไดลดลงโดยทั่วไปตามวงรอบของฤดูกาล ในป พ.ศ.2558
นี้ พบวาพื้นที่ของทะเลน้าแข็งที่มากที่สุดที่วัดไดใน 1 วัน เทากับ 14.54 ลานตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ แตกลับมีคาต่าสุดเมื่อเทียบกับขอมูลที่บันทึกมาในอดีต และบริเวณของทะเลน้าแข็งที่นอยที่สุดในป
นี้มีขนาดเทากับ 4.41 ลานตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 11 กันยายน ซึ่งนับเปนลาดับที่ 4 ของคาสถิติที่น อย
ที่สุดสาหรับบริเวณแอนตารกติกานั้น ขนาดของทะเลน้าแข็งที่ใหญที่สุดเทากับ 18.83 ลานตารางกิโลเมตร
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เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเปนขนาดที่ใหญเปนอันดับที่ 16 นับจากที่มีบันทึกไว สวนขนาดที่เล็กที่สุดของทะเล
น้าแข็งที่ถูกบันทึกไดคือเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ
ลานตารางกิโลเมตร
4.7.4 พำยุไซโคลน พายุหมุนเขตรอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปนี้มีจานวนทั้งหมด 84 ลูก โดยพายุเฮอริ
เคนแพทริเซียซึ่งขึ้นฝงที่เม็กซิโกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมดวยขนาดความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางเทากับ 320
กิโลเมตรตอชั่วโมง นับเปนพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดเทาที่เคยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกหรือบริเวณ
ชายฝงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟ กเหนือในชวงป พ.ศ.2524-2553 สาหรับชายฝงดานตะวันตกเฉียง
เหนือของมหาสมุทรแปซิฟ กไดมีการกอตัวของพายุไซโคลนถึง 25 ลูก นอกจากนี้มีไตฝุนเคลื่อนขึ้นฝงประเทศ
จีนถึง 6 ลูก และสรางความเสียหายทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก สวนบริเวณตอนเหนือของมหาสมุทร
อินเดียมีพายุโซนรอนกอตัวขึ้นจานวน 4 ลูก หนึ่งในนั้นคือ พายุโซนรอน “โกเมน” (Komen) ซึ่งทาใหเกิดฝน
ตกหนัก น้าทวมและดินโคลนถลมในประเทศพมาและบังคลาเทศ นอกจากนี้ประเทศเยเมนไดรับความเดือด
รอนอยางหนักมากเปนประวัติการณจากพายุไซโคลน“Chapala” และพายุไซโคลน “Megh” ซึง่ กอตัวขึ้น
ติดตอกันในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ทางตอนใตของมหาสมุทรแปซิฟกเกิดพายุโซนรอนกอตัวขึ้น 9 ลูก
โดยพายุ”ไซโคลน “Pam” ไดเคลื่อนตัวขึ้นฝงประเทศวานูอาตูขณะมีความรุนแรงถึงระดับ 5 ในวันที่
13 เดือนมีนาคม สงผลใหบานเรือนไดรับความเสียหายจานวนมาก
4.7.5 รูรั่วอโซนบริเวณขั้วโลกใต จากการติดตามขององคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา และองคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐ พบวาปนี้พื้นที่รูรั่วโอโซนใน
บริเวณซีกโลกใตมีขนาดใหญกวาในป พ.ศ.2557 โดยขยายใหญสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ดวยขนาด 28.2 ลาน
ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญกวาพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือ ตลอดเดือนตุลาคมขนาดของรูรั่วโอโซนยังคงมีขนาด
ใหญและทาลายสถิติรายวันหลายครั้ง อุณหภูมิที่หนาวเย็นผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงที่เชื่องชาในบรรยากาศ
ชั้นสตราโตสเฟยรสงผลใหเกิดรูรั่วโอโซนขนาดใหญ และปนี้ถือวามีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับที่ 4 เมื่อเทียบ
กับชวงปพ.ศ.2534-2557 รูรั่วนี้เริ่มเกิดขึ้นอยางชาๆกอนขยายปกคลุมพื้นที่อยางรวดเร็ว โดยในชวงเดือน
กันยายนถึงตุลาคมมีขนาดเฉลี่ยเทากับ 25.6 ลานตารางกิโลเมตร ใกลเคียงกับขนาดใหญสุดที่เคยเกิดขึ้นใน
เดือนตุลาคมเมื่อป พ.ศ.2549 ซึ่งมีขนาด 26.6 ลานตารางกิโลเมตร
4.7.6 เอลนีโญ (El-Niño) ปรากฏการณเอลนีโญในป
นับวามีความรุนแรงใกลเคียงกับ
เอลนีโญขนาดรุนแรงที่สุดที่เคยบันทึกไวในป
-2541 โดยอุณหภูมิผิว่าทะเลบริ
น้
เวณมหาสมุทร
แปซิฟกเขตศูนยสูตรทางตะวันออกและตอนกลางซึ่งเปนดัชนีที่ใชบงบอกถึงขนาดความรุนแรงของเอลนีโญ มีค
าสูงกวาคาเฉลี่ย 2-3 องศา เซลเซียสตอเนื่องตั้งแตกลางป โดยเฉพาะในชวงปลายปซึ่งเปนชวงที่มีกาลังแรง
สูงสุดนั้น มีคาสูงกว่าคาเฉลี่ย 3-3.5 องศาเซลเซียส เอลนีโญ ไดสงผลกระทบตออุณหภูมิทั่วโลกใหสูงขึ้นอย
างตอเนื่อง แมใน ชวงเวลาที่ออนกาลังลงไปแลวก็ตาม นอกจากนี้ผลจากการสูงขึ้นของอุณหภูมิผิวน้าทะเลได
ทาใหเกิดเหตุการณปะการังฟอกขาวในภูมิภาคตางๆทั่วโลก โดยเริ่มปรากฏขึ้นบริเวณตอนเหนือของมหาสมุทร
แปซิฟกในชวงฤดู รอนของป พ.ศ.2557 และแผขยายไปทางตอนใตของมหาสมุทรแปซิฟ กและมหาสมุทร
อินเดียในชวงป พ.ศ.2558 ซึ่ง เกิดขึ้นพรอมๆกับปริมาณฝนที่ต่ากวาคาเฉลี่ยในพื้นที่ของอเมริกากลาง แถบแค
ริเบียน บริเวณตอนใตและตะวันออกของประเทศบราซิลประสบกับภาวะแหงแลงตั้งแตชวงตนป รวมถึงบริเวณ
ทางตอนเหนือซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของลุมน้าอเมซอนมีฝนตกเพียงเล็กนอยในชวงฤดูแลง ปริมาณฝนที่ตกในชวง
ฤดูมรสุมของอินเดียก็มีปริมาณเพียง 85% ของคาปกติขณะที่ประเทศอินโดนีเซียตองประสบภาวะฝนนอยซึ่ง
มีสวนทาใหเกิดไฟปาเพิ่มขึ้น แตในทางกลับกันผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญรุนแรงนี้ไดทาให เกิดฝนตก
หนักและน้าทวมในประเทศเปรูและอาเจนติน าเกิดปรากฏการณเอลนีโญ ลานีญา และปปกติ ดวยสี แดง ฟ
าและเทา ตามลาดับ สาหรับปที่ไมเห็น
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4.7.7 ควำมรอนของมหำสมุทรและระดับน้ำทะเล ในชวง 9 เดือนแรกของป พ.ศ. 2558 ความ
รอน ของน้าทะเลเหนือระดับความลึก 700 เมตรและ 2000 เมตร และระดับน้าทะเลเฉลี่ยในชวงครึ่งแรก
ของปมี ค าสู ง ที่ สุ ด เทาที่ มี ก ารตรวจวั ด พื้ น ที่ ส วนใหญของมหาสมุ ท รมี ค วามรอนสู ง ขึ้ น อยางมี นั ย ส าคั ญ
มหาสมุทรแปซิฟ กเขตรอนพบวาอุ น กวาคาเฉลี่ย มากพื้ นที่ส วนใหญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก ศูนยสูตรมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกวา 1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย เชนเดียวกับบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟ ก พื้นที่สวนใหญของมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งบริเวณตอนเหนือและ
ตอนใตของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งอุ นกวาคาเฉลี่ยดวยเชนเดียวกัน แตพื้นที่ทางตอนใตของกรีนแลนดและ
พื้นที่ไกลออกไปทางตะวัน ตกเฉีย งใตของมหาสมุทรแอตแลนติกกลับเย็นกวาคาเฉลี่ยอยางมีนัยสาคัญ ซึ่ง
ลักษณะเหลานี้สอดคลองกับสถานการณเอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้น
4.7.8 คลื่นควำมรอน คลื่นความรอนไดสงผลกระทบตอประเทศอินเดียในชวงเดือนพฤษภาคมและ
มิถุนายน ทาใหมีอุณหภูมิสู งสุดเฉลี่ยเกินกวา 42 องศาเซลเซียสเปนบริเวณกวาง และสูงกวา 45 องศา
เซลเซียสในบางพื้นที่ส วนทางตอนใตของปากีสถานมีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียสในชวงเดือนมิถุนายน
นอกจากนี้บริเวณยุโรป ทางตอนเหนือของแอฟริกาและตะวันออกกลางก็ไดรับผลกระทบจากคลื่นความรอน
ดวยในชวงปลายฤดูใบไมผลิไปจนถึงฤดูร อน ในชวงเดือนพฤษภาคมหลายพื้นที่ต องประสบกับอุณหภูมิสู ง
ผิดปกติ เชน เบอรกีนาฟาโซ ไนเจอร โมร็อกโค สเปนและโปรตุเกส จากนั้นในชวงเดือนมิถุนายนคลื่นความร
อนไดแผขยายไปทางเหนือถึงเดนมารก ทางใตไปยังโมร็อกโคและทางตะวันออกไปยังอิหราน ในชวงตนเดือนสิง
หาคมจอรแดนประสบกับคลื่นความรอนเชนเดียวกับที่กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด ซึ่งมีอุณหภูมิตลอดทั้งวัน
สูงถึง 38.9 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม คลื่นความรอนนี้สงผลตอเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน โดยแผ
ขยายไปยังพื้นที่ยุโรปตะวันออก สวนแอฟริกาใตอุณหภูมิในชวงฤดูใบไมผลิของป
นี้นับวาสูงเปนประวัติ
การณอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับตั้งแตป พ.ศ.2554-2558 พบวาเกิดเหตุการณสภาวะอากาศ
รุนแรงผิดปกติ (extreme events) ขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิสูงมากผิดปกติ ซึ่งมี
ความเปนไปไดสูงที่เหตุการณตางๆดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีสาเหตุจากมนุ ษย จาก
ผลการศึกษาจานวน 79 เรื่องที่ถูกตีพิมพในวารสารของ The American Meteorological Society ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2554-2557 มากกวาครึ่งที่พบวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีสาเหตุจากมนุษยมีส
วนทาใหเกิดสภาวะอากาศรุนแรงผิดปกติ เหตุการณที่สอดคลองกันมากที่สุด ไดแกการเกิดความรอนสูงผิดปกติ
(extreme heat)และบางผลการศึกษาพบวาเปนไปไดที่เหตุการณความรอนสูงผิดปกติเพิ่มขึ้น เทากับหรือมา
กกวา 10 เทาของในอดีตหลายๆตัวอยางที่เกิดขึ้น เชน อุณหภูมิที่สูงเปนประวัติการณในชวงฤดูและชวงปที่
เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ.2555 และในออสเตรเลียเมื่อป พ.ศ. 2556 ฤดูร อนที่ร อนมากในเอเชีย
ตะวันออกและยุโรปตะวันตกเมื่อป พ.ศ.2556 คลื่นความรอนที่เกิดในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวงของป พ.ศ.
2557 ในออสเตรเลีย บางเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในระยะยาวที่ยังไมไดระบุสาเหตุอยางเปนทางการ ก็มีความ
สอดคลองกับการคาดการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของภัยแลงที่เกิดขึ้นแลวในหลายๆปในพื้นที่กึ่งเขตรอน (subtropics) ที่เห็นไดชัดบริเวณพื้นที่ทางตอนใตของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาในชวงปพ.ศ.2554-2558 พื้นที่ตอนใตของประเทศออสเตรเลี ยและแอฟริกาใต
นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุการณสภาวะอากาศที่ผิดปกติเชน ฤดูแลงที่รอนและแหงแลงมากในลุมน้าอเมซอนของ
บราซิลทั้งในปพ.ศ.2557 และ 2558
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บทที่ 5
วิธีกำรดำเนินงำน
5.1 วิธีกำรดำเนินงำน
วิธีการดาเนินการโครงการ “การจัดทารูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบ
มีส่วนร่วม” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีวิธีการหลักๆดาเนินการดังต่อไปนี้
5.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนนวัตกรรมเชิงนโยบำยแบบมีส่วนร่วม
ตารางที่ 5 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ผลผลิต
1.ตั้งคณะทางานของศูนย์อุตุฯ คาสั่ง / ลงวันที่
เพื่อดาเนินการโครงการฯ
2.ประชุมคณะทางานฯ
รายงานการประชุม/วันที่/
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ภาพถ่าย
3.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.1. ตั้งคณะกรรมการการมี 3.2 รายงานการประชุม
ส่วนร่วมฯ
คณะกรรมการมีส่วนร่วม
3.2. คณะกรรมการร่วม
หนังสืออนุมัติโครงการ
ประชุมกาหนดและจัดทา
แผนการดาเนินการ
3.3. คณะกรรมการเขียน
โครงการดาเนินการ
4.ประชุมร่วมกันระหว่าง
คาสั่งคณะกรรมการออกแบบ
คณะกรรมการการมีส่วนร่วม
4.1. ตั้งคณะทางานการ
ออกแบบรูปแบบ (นักอุตุทั้งหมด)
5.คณะทางานการออกแบบ
รูปแบบบริการ
รูปแบบประชุมพร้อมออกแบบ
และจัดทารูปแบบการบริการ

ผลลัพธ์
มีคณะทางานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มนาข้าวรัตภูมิ
3.1 กรรมการดาเนินการกิจกรรม
3.2 แผนและแนวทางการ
ดาเนินงาน มีการดาเนินงานตาม
แผนโครงการ

กรรมการดาเนินการกิจกรรม

การนารูปแบบบริการไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย (นาข้าวรัตภูมิ)
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
6.ประชุมร่วมคณะกรรมการ
ออกแบบ คณะกรรมการ การมี
ส่วนร่วม และกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมกาหนดช่องทางการ
ให้บริการ
7.กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้
รูปแบบการบริการ
8.ติดตาม แก้ไข และปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ

9.สรุปประเมินผลโครงการฯ

ผลผลิต
ผลลัพธ์
ช่องการให้บริการทางกลุ่มไลน์ ( มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
รัตภูม-ิ อุตุ )
ผู้รบั บริการกับผู้ให้บริการ

รูปแบบการพยากรณ์อากาศ
แบบรายวัน/รายสัปดาห์ / ราย
เดือน
รายงานการประชุมคณะทางาน
วิเคราะห์ ปัญหา
1
2
3
รายงานสรุปผลของการ
ดาเนินงานโครงการ (รูปแบบ)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จานวน.....%
ปัญหาอุปสรรคที่ได้รับการแก้ไข
1
2
3
การดาเนินงานของรูปแบบการ
พยากรณ์
2.ความพึงพอใจของการให้บริการ
3.

5.3 แผนกำรดำเนินงำน
5.3.1 แผนการดาเนินงานนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันออก ปี 2562
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5.3.2 แผนการดาเนินงานนวัตกรรมเชิงนโยบายการจัดทารูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมี
ส่วนร่วม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับกลุ่มเป้าหมาย ปี 2562

5.4 ข้อมูลที่นำมำวิเคระห์ในกำรดำเนินกำรโครงกำร
โครงการการจัดทานวัตกรรมเชิงนโยบายการจัดทารูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีข้อมูลและขั้นตอนที่นามาใช้ในการวิเคระห์ดังต่อไปนี้
5.4.1 กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยเรดำร์
เรดาร์ (RADAR) ย่อมาจากคาว่า “Radio Detection and Ranging” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับ
ตรวจวัดตาแหน่งของเป้าหมาย (Target) หรือวัตถุในระยะไกล ด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุ มีการประดิษฐ์ และใช้
งานครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับฝูงเครื่องบิน
ของกองทัพญี่ปุ่นขณะที่กาลังบินเข้ามาจู่โจมทิ้งระเบิดเพิร์ลฮาร์เบอร์ ต่อมาจึงมีการประยุกต์และพัฒนาเรดาร์
เพื่อใช้ในทางสันติเพื่อช่วยในการตรวจสอบตาแหน่ง และทิศทางของเรือ หรืออากาศยาน การถ่ายภาพทาง
อากาศ การตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้งานเพื่อการตรวจสอบสภาพอากาศ การเตือนภัย
ธรรมชาติ และพายุ การทางานของเรดาร์เหมือนกับการตะโกนในหุบเขาแล้วได้ยินเสียงตะโกนนั้นสะท้อน
กลับมา เช่นเดียวกันสัญญาณเรดาร์ที่ส่งออกไปเมื่อกระทบกับเป้าหมาย หรือวัตถุก็จะสะท้อนกลับมา สัญญาณ
เรดาร์ที่สะท้อนกลับมาจะถูกประมวลผล เพื่อแสดงข้อมูลบนจอภาพ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถทราบลักษณะ และ
ตาแหน่งของเป้าหมายได้
การแปลความภาพเรดาร์ ตรวจอากาศ หลั กการแปลความภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศนับเป็นเครื่องมือตรวจอากาศที่ดีที่สุดที่ต่อระยะการตรวจอากาศด้วยสายตา
ไกลออกไปนั บ เป็ น ระยะทางหลายร้ อ ยกิโ ลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่ว ยงานที่ มีเรดาร์ตรวจอากาศ
ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศไทย และได้เผยแพร่ภาพเรดาร์ตรวจอากาศสู่สาธารณชนทาง Website ของกรม
อุตุนิยมวิทยา ภาพเรดาร์ตรวจอากาศเหล่านั้นกาหนดตามวัตถุประสงค์และเทคนิค การตรวจอากาศด้วยเรดาร์
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นการแปลความจึงอยู่ในกรอบเฉพาะ กขอ.คปอ.และหน่วยข่าวอากาศนอกที่ตั้งดอน
เมืองได้ใช้ประโยชน์จากภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการตรวจอากาศ แจ้งเตือนสภาพ
อากาศรุนแรง และพยากรณ์อากาศ ตามเส้นทางบิน แต่กรอบการแปลความของผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังยึดกับการแปล
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ความตามเรดาร์ ตรวจอากาศในยุ คก่อน เพื่อป้องกันความผิ ดพลาดและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ข้อเท็จจริง จึงควรทาความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อต้องการแจ้งให้ประชาชน
ได้ทราบถึงบริเวณทีมีฝนตกภายในรัศมีทาการของเรดาร์ โดยมุ่งเน้นเฉพาะฝนที่ตกลงสู่พื้นดิน ผู้เชี่ยวชาญของ
องค์การนาซา กล่าวว่าความสูงของฐานเมฆในเขตร้อนบนพื้นดินอยู่ที่ระดับความสูง 2 กิโลเมตรหรือต่ากว่า
ส่วนฐานเมฆที่อยู่เหนือพื้นน้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ ที่ระดับสูงประมาณ 1 กิโลเมตร ดังนั้นมุมยกของจานเรดาร์จึงอยู่
ในมุมต่าๆ เพื่อตรวจวัดน้าฟ้าที่ตกลงสู่พื้นดิน หรืออาจกล่าวนาตรวจวัดบริเวณส่วนฐานเมฆเป็นส่วนใหญ่
5.4.1.1 เทคนิคกำรตรวจอำกำศด้วยเรดำร์ของกรมอุตุนิยมวิทยำ
- คุ ณ ลั ก ษณะล ำคลื่น เรดำร์ (Radar Beam) ล าคลื่ นของเรดาร์จ ะโค้ง ขึ้น เมื่ อ ระยะทาง
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความโค้งของผิวโลก

รูปที่ 13 คุณลักษณะลาคลื่นเรดาร์ (Radar Beam)
- ลักษณะกำรตรวจอำกำศด้วยเรดำร์ใ นโหมดค่ำ กำรสะท้อน(Reflectivity) การตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์โดยทั่วไปแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1 การตรวจแบบ Base Reflectivity คือ การตรวจโดยการตั้งค่ามุมของจานเรดาร์ตรวจ
อากาศเพียงมุมเดียวเพื่อให้ได้ค่าการสะท้อนตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่นในกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดง
ดังรูปที่ 2 (A)
2 การตรวจแบบ (Base Composite Reflectivity) คือการตรวจโดยการยกจานเรดาร์
ตรวจอากาศหลายมุมยก เป็นการตรวจเข้าไปในเนื้อเมฆ แสดงดังรูปที่ 2 (B) ผลการตรวจทั้งสองประเภทจะบ่ง
บอกรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเชิงพื้นที่
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รูปที่ 14 (A) Base Reflectivity

(B) Base Composite Reflectivity

รูปที่ 15 ผลการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Base Reflectivity และ Composition Reflectivity
- ค่ำกำรสะท้อนคลื่นเรดำร์ตรวจอำกำศ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ กรมอุตุนิยมวิทยาทา
การตรวจในโหมดค่าการสะท้อน หากพิจารณาเมฆก่อตัวในทางตั้ง สามารถจาแนกค่าความแรงของการสะท้อน
ได้เป็น 3 บริเวณ คือ
1 บริเวณที่มีค่าการสะท้อนต่า (Low reflectivity) คือบริเวณทางตอนบนของส่วนกลาง
ของเมฆขึ้นไปจนถึงส่วนยอดของเมฆ
2 บริเวณที่มีค่าการสะท้อนปานกลาง (Moderate Reflectivity) เป็นบริเวณใต้ฐานเมฆ
ลงมาจนถึงพื้นดิน (กรณีที่มีฝนตก)
3 บริเวณที่มีค่าการสะท้อนสูงสุด (High Reflectivity) คือบริเวณตอนกลางของเมฆ กล่าว
โดยสรุ ป ภาพเรดาร์ ตรวจอากาศของกรมอุ ตุนิ ย มวิท ยาทาการตรวจบริเวณที่ มีค่ า การสะท้ อน ปานกลาง
(Moderater Reflectivity) เท่านั้น ซึ่งบริเวณที่มีฝนตกใต้ฐานเมฆลงสู่พื้นดิน ประเด็นคาถามที่ตามมาคือทา
อย่างไรจึงจะทราบว่าเป็นตรวจค่าการสะท้อนปานกลางใต้ฐานเมฆ จากการศึกษาพบว่ารัศมีทาการ ของเรดาร์
ที่มีระยะทางต่ากว่า 160 กิโลเมตรลงมา โดยมีมุมยกต่าๆ (เทคนิคทางด้านวิศวกรรม) ค่าการสะท้อน
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ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น บริ เ วณใต้ ฐ านเมฆ และหากไกลจากระยะนี้ จ ะเป็ น การตรวจเข้ า ไปในเนื้ อ เมฆ ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
- เทคนิคกำรแปลควำมภำพเรดำร์ตรวจอำกำศ Doppler เรดาร์เป็นเรดาร์ในยุคใหม่ การ
แสดงค่าต่างๆ จึงแตกต่างจากเรดาร์ยุคก่อนอย่างมากสามารถแสดงค่าการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ (dBZ)
และแปลงค่าการสะท้อนกลับเหล่านั้นเป็นอัตรา การตกของฝน (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ทั้งสองอย่างนับว่าเป็นสิ่ง
สาคัญอย่างมากต่อการแปลความ ผู้ใช้จาเป็นต้องทราบความหมายอย่างชัดเจน
- ค่ำควำมรุนแรงของกำรสะท้อนกลับของคลื่นเรดำร์ ค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน
(Reflectivity) ของเป้าจากเรดาร์ตรวจอากาศดังตารางต่อไปนี้

รูปที่ 16 ค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน (Reflectivity) ของเป้า
ตารางที่ แสดงค่าความแรงที่ได้จากการสะท้อน (Reflectivity) ของเป้าจากเรดาร์ตรวจอากาศ
dBZ
คาอธิบาย
-30
หมอกบางมาก (ขนาดของเม็ดน้าเล็กมาก ไม่มีฝน เรดาร์ตรวจอากาศไม่สามารถตรวจ
ค่าความสะท้อนต่ากว่า 15 ถึง 20 dBZ)
20
ฝนกาลังอ่อนที่สุด (เกือบจะไม่สามารถตรวจพบฝนตก)
30
ฝนกาลังอ่อน (ความแรงของฝนประมาณ 3 มม./ชม.)
40
ฝนกาลังปานกลาง (ความแรงของฝนประมาณ 12 มม./ชม.)
50
ฝนกาลังแรง (ความแรงของฝนประมาณ 50 มม./ชม.)
55
ฝนกาลังแรงมาก (ความแรงของฝนประมาณ 100 มม./ชม.)
>55
ลูกเห็บหรือน้าแข็ง
75
ลูกเห็บหนักมากและมีจานวนมากขนาดใหญ่
หมายเหตุ พึงระมัดระวังภาพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation (AP) ซึ่งมีลักษณะสาคัญดังนี้
1. มักเกิดในบริเวณขอบภาพเรดาร์
2. ค่าการสะท้อน (dBZ) สูงผิดปกติ
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- กำรตรวจสอบภำพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation (AP)
1 ตรวจสอบกับภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม
2 ตรวจสอบกับภาพเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่อยู่ใกล้เคียง
3 ตรวจสอบกับภาพการตรวจแบบ PPI ชนิด Rain Rate

รูปที่ 17 ภาพสะท้อนชนิด Anomalous Propagation (ซ้าย) และ ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 5/04/2006 เวลา 2330 UTC (ขวา)
(ที่มา:http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/translate%20weather
%20radar.pdf)
ผลการตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุ นิยมวิทยาพบว่าบริเวณพื้นที่ฝนกาลังแรงในภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ไม่ปรากฏเมฆในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจึงสรุปได้ว่าเป็นภาพสะท้อนชนิด AP
- กำรวิเครำะห์ Downburst/Microburst และ wind Shear หลักการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้
1 ทาการตรวจเมฆก่อตัวในทางตั้ง ที่ระดับความสูง 5 กิโลเมตร (บริเวณที่ปรากฏค่าการ
สะท้อนสูง)
2 พิจารณาค่าการสะท้อน หากมีค่าการสะท้อนตั้งแต่ 50 dBZ หรือมากกว่า แสดงว่าเมฆ
ก้อนนั้นมีโอกาสเกิด Downburst/Microburst และเมื่อเกิด Downburst/Microburst แล้ว มักจะเกิดลมเฉือน
ร่วมด้วย
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รูปที่ 18 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปและเมฆพายุฟ้าคะนอง
ที่รุนแรงและอาจเกิด Microburst
จากรูป สเกลในแนวตั้งคือความสูงมีหน่วยเป็นกิโลเมตร(ซ้าย) และกิโลฟุต(ขวา) ส่วนสเกล
ในแนวนอนเป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโตมีหน่วยเป็นนาที ผลการเปรียบเทียบเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไป
กับเมฆพายุฟ้าคะนองที่รุนแรง จะพบว่า ในช่วงนาทีที่ 10 ส่วนยอดของกระแสอากาศไหลขึ้น (Updraft:บริเวณ
ที่ เ ป็ น สี ด า) มี ค วามสู ง ประมาณ 6 กิ โ ลเมตร ในขณะที่ พ ายุ ฟ้ า คะนองที่ รุ น แรงจะมี ค วามสู ง ประมาณ 9
กิโลเมตร นาทีที่ 15 กระแสอากาศไหลขึ้นในเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปเปลี่ยนสภาพเป็นกระแสอากาศไหล
ลง(Downdraft) และยอดของกระแสอากาศไหลขึ้นลดลงมาที่ระดับ 3 กิโลเมตร ในขณะที่กระแสอากาศไหล
ขึ้นในเมฆพายุฟ้าคะนองที่รุนแรงยังคงเจริญเติบโตสูงขึ้นไปจนถึงระดับ 12 กิโลเมตร
นาทีที่ 20 ภายในเมฆพายุฟ้าคะนองโดยทั่ วไปสภาพของกระแสอากาศไหลขึ้นสิ้นสุดลง แต่ในเมฆพายุฟ้า
คะนองที่รุนแรงเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นกระแสอากาศไหลลง กล่าวโดยสรุป เมฆพายุฟ้าคะนองที่รุนแรงและมี
โอกาสที่จะเกิดขึ้น Microburst นั้นจะลอยตัวได้นานกว่าปกติ และในการตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจเข้าไปใน
เนื้อเมฆ จึงมิได้หมายความว่ามีฝนตก 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง แต่การตรวจพบค่าการสะท้อนตั้งแต่ 50 dBZ
หรือมากกว่าเป็นการตรวจพบเมฆก่อตัวในทางตั้งที่มีขนาดใหญ่มหึมา หากทาการตรวจด้วย Base Velocity
และพบค่าลบ(ลมพัดเข้าหาสถานี) และค่าบวก (ลมพัดออกจากสถานี) มีค่าตั้งแต่ 50 นอตขึ้นไป ต้องแจ้งเตือน
Microburst และ Wind Shear ทันที
หมายเหตุ
1. Microburst ปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 4 กิโลเมตร และลมที่ผิวพื้นความเร็ว 25 เมตร/นาที
2. Macroburst ปกคลุมพื้นที่มากกว่า 4 กิโลเมตร และลมที่ผิวพื้นความเร็ว 25 เมตร/นาที
3. ในการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ในโหมด Intensity จะได้ค่า Velocity เสมอ และสามารถเปลี่ยนไปที่
โหมด Velocity เพื่อพิจารณา Base Velocity
- กำรวิเครำะห์ลูกเห็บในภำพเรดำร์ตรวจอำกำศ หากตรวจพบค่าการสะท้อนที่มีค่ามากกว่า
55 dBZ หมายถึงบริเวณที่มีลูกเห็บ ส่วนมากได้จากการตรวจแบบ Base Composite Reflectivity เช่นการ
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ตรวจ CAPPI เป็นต้น (เป็นการตรวจในบริเวณที่เป็นค่าการสะท้อนสูง ) ซึ่งอาจจะไม่ใช่ฝนตกใต้ฐ านเมฆใน
ขณะนั้นแต่เป็นความรุนแรงภายในเมฆที่ตรวจพบ

รูปที่ 19 แสดงบริเวณที่มีลูกเห็บ
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/
translate%20weather%20radar.pdf)
- กำรวิเครำะห์หำศูนย์กลำงของพำยุหมุนเขตร้อนด้วยเรดำร์ตรวจอำกำศ

รูปที่ 20 แสดงภาพพายุหมุนเขตร้อน
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/
translate%20weather%20radar.pdf)
เมื่อมีระบบของพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาในรัศมีทาการของเรดาร์ จะปรากฏเป็นแถบ
ฝน (rain band) ในภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ลักษณะการวางตัวของแถบฝนเป็นแนวโค้งเข้าหาศูนย์กลางของ
พายุ สอดคล้องกับระบบหมุนเวียนของลมรอบๆ พายุหมุนเขตร้อน ในการหาตาแหน่งศูนย์กลางของพายุจะให้
แผ่น Spiral Overlay โดยนาไปทางทาบกับแถบฝนที่ปรากฏโดยการจัดให้มีการซ้อนทับกันอย่างสมดุล ตาม
รูปแบบของแถบฝนและแนวของเส้นใน Spiral Overlay
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โดยทั่วไป

Typhoon ใช้แผ่น Spiral Overlay 10 องศา
Tropical Stormใช้แผ่น Spiral Overlay 15 องศา
Depression ใช้แผ่น Spiral Overlay 20 – 30 องศา

รูปที่ 21 Spiral Overlay เพื่อพิจารณาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/
translate%20weather%20radar.pdf)
- กำรวิ เ ครำะห์ ก ำรเคลื่ อ นที่ ข องฝนล่ ว งหน้ ำ จากการศึ ก ษาของนั ก วิ ช าการ กรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่าการเคลื่อนที่ของฝนจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางลมที่ระดับ 10 เมตร ซึ่งให้ค่าความถูกต้อง
ร้อยละ 70 หรื อพิจ ารณาจากภาพเรดาร์ แบบต่ อ เนื่ อ ง (Radar Loop) ซึ่งมีแสดงให้ ดู ในเว็บ ไซต์ ข องกรม
อุตุนิยมวิทยา หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- กำรวิเครำะห์แยกขั้นกำรพัฒนำตัวของเมฆพำยุฟ้ำคะนอง การแยกขั้นการพัฒนาตัวของ
เมฆพายุฟ้าคะนองพิจารณาจาก
1 ทฤษฎีโครงสร้างของเมฆก่อตัวในทางตั้ง
2 ทฤษฎีขั้นการพัฒนาตัวของเมฆก่อตัวในทางตั้ง
3 Radar Bright Band
4 การแบ่งชั้นความสูงของเมฆก่อตัวในทางตั้ง
ทฤษฎีโครงสร้างของเมฆก่อตัวในทางตั้งและทฤษฎีขั้นการพัฒนาตัวของเมฆก่อตัวในทาง
ตั้งพอสรุปดั้งนี้ ในขั้นการก่อตัว (Cumulus Stage) ไม่ปรากฏฝนตกใต้ฐานเมฆ ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature
Stage) มีฝนตกใต้ฐานเมฆ สะสมพลังงานและการปลดปล่อยพลังงาน ขั้นสลายตัว (Dissipating Stage) มีฝน
ตกใต้ฐานเมฆ และมีการปลดปล่อยพลังงานเพียงอย่างเดียว
สาหรับ Radar Bright Band คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผลึกน้าแข็งบริเวณส่วนบนของ
เมฆได้ตกผ่านระดับละลาย (Melting Point) แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว แต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง
ลักษณะดังกล่าวมีเฉพาะในเมฆที่กาลังสลายตัวเท่านั้น ค่าสะท้อนที่ตรวจพบจะเป็นค่าเสมือนไม่เป็นค่าที่แท้จริง
หรือเรียกว่า “การแปดเปื้อนของเรดาร์ตรวจอากาศ”
ประการสุดท้าย การแบ่งชั้นความสูงของเมฆก่อตัวในทางตั้ง จากการศึกษาเมฆก่อ ตัว
ในทางตั้งในเขตร้อน พบว่า ยอดเมฆอาจสูงขึ้นไปถึง 15 กิโลเมตรซึ่งเป็นระดับโทรโพพอส เราสามารถแบ่งเมฆ
ออกเป็นสองส่วน คือ
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1 ส่วนยอดของเมฆก่อตัวในทางตั้ง โดยทั่วไปจะมีความสูงประมาณ 1 ใน 3 ของความ
สูงของเมฆ
2 ส่วนเนื้อเมฆ มีความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของเมฆ
ดังนั้น หากเมฆก่อตัวในทางตั้งสูงประมาณ 15 กิโลเมตร ความสูงของยอดเมฆจะเท่ากับ
5 กิโลเมตร ส่วนเนื้อเมฆจะสูงประมาณ 10 กิโลเมตร และบริเวณตอนกลางของเมฆจะอยู่ที่ระดับความสู ง
ประมาณ 8 กิโลเมตร
- หลักกำรจำแนกขั้นกำรพัฒนำตัวของเมฆพำยุฟ้ำคะนอง
1 ขั้นก่อตัว พิจารณาร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา หากปรากฏเมฆก่อตัวในทาง
ตั้ง ปกคลุม แต่เรดาร์ตรวจไม่พบฝนใต้ฐานเมฆ แสดงว่าเมฆก่อตัวในทางตั้งอยู่ในขั้นนี้
2 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ ให้ทาการตรวจโดยยกจานเรดาร์ตรวจเมฆก่อตัวในทางตั้งที่ระดับ
8 กิโลเมตร(ตอนกลางของเมฆ) และที่ระดับ 9-10 กิโลเมตร แล้วเปรียบค่าการสะท้อน(dBZ) ทั้งสองระดับ
หากค่า dBZ ที่ระดับ 9-10 กิโลเมตรมีค่าต่ากว่าที่ระดับ 8 กิโลเมตร หมายถึงเมฆก่อตัวในทางตั้งนั้นยังคงมี
การสะสมพลังงานต่อไปและจะยังคงมีฝนตกต่อไปได้อีก
3 ขั้ น สลายตั ว หากตรวจพบค่ า dBZ ที่ ร ะดั บ 9-10 กิ โ ลเมตร มี ค่ า สู ง กว่ า ที่ ร ะดั บ 8
กิโลเมตร หมายถึง เมฆปลดปล่อยพลังงานอย่างเดียว ฝนที่ตกอยู่กาลังจะหยุดตก
- กำรวิเครำะห์โอกำสเกิดฝนตกและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของฝน การวิเคราะห์โอกาส
เกิดฝนตกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝนในเมฆทาได้โดยการนาภาพเรดาร์ตรวจอากาศหลายสถานีมา
วิเคราะห์ร่วมกัน ทาให้ตอบคาถามที่สาคัญ 3 ประการได้ คือ
1 ฝนจะตกเวลาใด
2 ฝนจะยังคงตกต่อเนื่องหรือไม่ และ
3 ฝนจะหยุดตกเมื่อใด
- หลักกำรวิเครำะห์ นาภาพเรดาร์ที่อยู่ใกล้สถานีตรวจอากาศ(มากที่สุด)เปรียบเทียบค่าการ
สะท้อนที่อยู่ไกลจากสถานีตรวจอากาศโดยรอบ เช่น หากต้องการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกละหรือแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของฝนบริเวณกรุงเทพ ให้พิจารณาภาพเรดาร์ของดอนเมืองเป็นเรดาร์ตัวใกล้และใช้เรดาร์
ตรวจอากาศที่สถานีที่ระยองและหัวหิ นเป็นเรดาร์ตัวไกลเป็นต้น จากลักษณะคุณสมบัติของลาคลื่นของเรดาร์
ตรวจอากาศจะลอยสูงขึ้นเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น จึงเป็นประโยชน์ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนตกและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน ทั้งนี้เพราะเรดาร์ตรวจใกล้จะตรวจปรากฏการณ์ใต้ฐานเมฆ ในขณะที่เรดาร์
ตัวไกลจะการตรวจเข้าไปในเนื้อเมฆ แสดงว่าหากเรานาภาพเรดาร์มาวิเคราะห์ร่วมกันและพิจารณาจากค่าการ
สะท้อน (dBZ) จะทาให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน อย่างไรก็ตามจาเป็นจะต้องติดตามผลการตรวจ
อย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์โอกาสเกิดฝนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝน
สถานีเรดาร์
กลุ่มฝน จ.สมุทรสาคร
กลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทย
ดอนเมือง(0530Z)
30 dBZ
40 dBZ
สุวรรณภูม(ิ 0530Z)
40 dBZ
40 dBZ
ระยอง(0550Z)
40 dBZ
40 dBZ
หัวหิน(0530Z)
36 dBZ
40 dBZ

กลุ่มฝน จ.เพชรบุรี
ไม่พบ
30 dBZ
20 dBZ
ไม่พบ
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- สรุปผลกำรวิเครำะห์
1 กลุ่มฝนบริเวณ จ.สมุทรสาครและบริเวณอ่าวไทยในภาพเรดาร์ดอนเมือง ยังไม่มีโอกาส
ตก
2 กลุ่มฝนบริเวณ จ.เพชรบุรี ที่พบในภาพเรดาร์สนามบินสุวรรณภูมิและระยองเป็นฝน
กาลังอ่อนแต่เป็นฝนในเนื้อเมฆซึ่งยังไม่ตกลงสู่พื้นดิน ทั้งนี้เพราะเรดาร์หัวหิน (เรดาร์ตัวใกล้) ตรวจไม่พบฝน
หากติดตามต่อเนื่องและพบว่าค่าการสะท้อนจากเรดาร์ตัวไกล(ดอนเมือง,สุวรรณภูมิและ
ระยอง) มีค่าสะท้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสที่ฝนจะตกบริเวณ จ.เพชรบุรี ในทานองเดียวกันหาก
ติดตามค่าการสะท้อนของกลุ่มฝนบริเวณ จ.สมุทรสาครและ อ่าวไทยพบว่ามีค่าการสะท้อนลดลง (เรดาร์ตัว
ไกล) โอกาสฝนจะหยุดตกจะเป็นไปได้มาก ดังนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายละเอียด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกับการเกิดปรากฏการณ์ (ฝน) การคงอยู่ และการหยุดตก ยังอยู่ใน
ขั้นการศึกษาวิจัย
5.4.2 กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยดำวเทียม
การวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (Satellite Imagery Interpretation) ในการ
จาแนกเมฆแต่ละชนิดในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาได้จากการสังเกตลักษณะเฉพาะ (Feature)
ที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมอันประกอบด้วย
1. ค่ำควำมส่องสว่ำง (Brightness) ค่าความเข้มในการส่องสว่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ใช้ในการ
พิจารณาคุณลักษณะของเมฆ และยังใช้ประเมินค่าความหนาและความสูงของเมฆได้ โดยทั่วไปค่าความส่อง
สว่างมาก ๆ ที่ปรากฏในภาพ VIS เกี่ยวข้องกับความหนาของเมฆ ซึ่งมีการสะท้อนแสงดวงอาทิต ย์ได้มากกว่า
และแสดงให้เห็นเป็นสีขาวเจิดจ้าลงไปจนถึงสีเทาอ่อน ๆ ส่วนเมฆที่บางกว่าจะมีโทนสีเทาเข้มจนถึงค่อนข้างดา
ในภาพ IR บริเวณที่มีค่าความส่องสว่างมาก ๆ หมายถึง บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ามาก เช่นบริเวณส่วนยอดของ
เมฆ หรือเมฆที่ก่อตัวในระดับสูงมักจะมีอุณหภูมิต่า สีที่ปรากฏในภาพดาวเทียมจึงเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน ๆ
ส่วนเมฆที่อยู่ต่ากว่าและมีอุณหภูมิอุ่นกว่าจะปรากฏในโทนสีที่คล้ากว่าหรือบางครั้งอาจกลมกลืนไปกับพื้นดิน
หรือพื้นน้าได้
2. ควำมหยำบ/ละเอียดของพื้นผิวเมฆ (Cloud Texture) ความหยาบ/ละเอียดของ
พื้นผิวเมฆเป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาแปลความ ซึ่งแสดงเฉพาะในภาพ VIS เท่านั้น โดย
พิจารณาเงาที่ปรากฏขึ้นของเมฆ เมฆที่มีลักษณะตะปุ่มตะป่่าและก่อตัวในทางตั้งมักทาให้เกิดเงาได้ดีและมีเงา
เป็ น จ านวนมาก แสดงว่าเมฆก้ อ นนั้ น มี พื้ น ผิ ว ที่ห ยาบ ขณะที่เมฆที่ มี พื้นผิ ว ในส่ ว นยอดของเมฆราบเรี ย บ
(Smooth) มักจะปรากฏเป็นเงาขึ้นในบริเวณส่วนยอดของเมฆนั้น แต่จะมีการทอดเงาเฉพาะบริเวณขอบไปยัง
ชั้นเมฆที่อยู่ต่ากว่าหรือบนพื้นดิน ลมชั้นบนอาจทาให้เมฆที่เกิดขึ้นในระดับสูงฉีกขาดออก ซึ่งอาจปรากฏให้เห็น
เป็นเส้นใยในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
3. รูปร่ำงลักษณะของโครงสร้ำง (Organizational pattern) รูปร่างที่ปรากฏในภาพ
ดาวเทีย มอาจมีลั กษณะโครงสร้างเป็ นแบบแถบ (Band), แนวหรือเส้น (Linear), การหมุนวนหรือแนวโค้ง
(Circular) และรูปแบบเซลล์ (Cellular)
4. ควำมคมชัดของขอบ (Edge definition) ขอบของเมฆที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียม
เช่นลักษณะที่ขาดวิ่น หรือเป็นขอบที่คมชัดรวมทั้งขนาดและรูปทรงของเมฆสามารถใช้ในการพิจารณาชนิดของ
เมฆได้ โดยทั่วไปวิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาจาแนกเมฆแต่ละชนิดต้องนาภาพ VIS และภาพ IR ในช่วงเวลา
เดียวกันกันหรือใกล้เคียงกันและเป็นบริเวณเดียวกันมาพิจารณาร่วมกันเสมอ ในภาพ VIS ใช้ในการพิจารณา
เกี่ยวกับรูปทรงของเมฆ, ความหยาบ/ละเอียดพื้นผิวของเมฆ, รูปร่างลักษณะโครงสร้างของเมฆและความหนา
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ของเมฆได้เป็นอย่างดี ข้อมูลเหล่านี้จาเป็นต้องนาไปเปรียบเทียบกับภาพ IR เพื่อพิจารณาความสูงต่าของเมฆ
ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาร่วมกันจะช่วยทาให้ได้ข้อสรุปในการแปลความเมฆในภาพถ่ายดาวเทียมได้ถูกต้อง รวมทั้ง
สภาพอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเมฆชนิดนั้นด้วย
5.4.2.1 กำรแปลควำมเมฆแผ่น (Stratiform Clouds) เมฆแผ่นเกิดในสภาวะที่อากาศ
ทรงตัวดี (Stable Air) ลักษณะแบนราบและแผ่ออก อาจปรากฏเป็นชั้น ๆ ได้ บริเวณส่วนบนของเมฆมีพื้นผิวที่
ราบเรียบ รูปร่างลักษณะทางโครงสร้างไม่เด่นชัด อาณาบริเวณของเมฆแผ่นที่แผ่ปกคลุมภูมิประเทศต่าง ๆ จะ
ช่วยในการจาแนกชนิดของเมฆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมฆที่เกิดในระดับต่า ๆ และเนื่องจากอุณหภูมิของเมฆ
เหล่านั้นค่อนข้างอุ่นทาให้ปรากฏเป็นสีค่อนข้างดาจนถึงเทาปานกลาง (Dark to Medium Gray)
1. หมอก/ St รวมกัน ส่วนยอดราบเรียบ พื้นที่ปกคลุมเป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศ ใน
ภาพ VIS สีขาวถึงเทาปานกลางเมื่อหนา หากบางจะปรากฏเป็นรอยกระดากระด่าง ส่วนภาพ IR มีสีดาจนถึง
เทาปานกลาง เป็นเนื้อเดียวกัน อาจแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแต่ละฤดูกาล หากอุณหภูมิระหว่างเมฆกับ
พื้นผิวมีความแตกต่างกันน้อยจะทาให้การแปลความทาได้ยาก บางครั้งอาจมีสีดากว่าพื้นดินหากอุณหภูมิของ
พื้นดินนั้นเย็นกว่า
2. Ac/As ส่วนยอดราบเรียบปรากฏเป็นชั้นๆ หรืออาจเป็นริ้วๆ หรือพื้นผิวราบเรียบหรือ
อาจเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆ มักเกิดร่วมกับเมฆ Ci ในภาพ VIS มีสีเทาอ่อนกระดากระด่างหรือเป็นริ้วๆ ขึ้นอยู่กับ
ความหนา และลักษณะชั้นของเมฆ ส่วนภาพ IR เทาปานกลางเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับความสูงของเมฆ
5.4.2.2 กำรแปลควำมหมอกในภำพถ่ ำ ยดำวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ ในภาพดาวเที ย ม
อุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible หมอกปรากฏเป็นแผ่นราบเรียบเหมือนกับเมฆ St ซึ่งเป็นการยากมากในการที่
จะแยกหมอกออกจากเมฆ St สาหรับภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่น Infrared หมอกปรากฏเป็นสีเทา
หม่น (Dull Shade of Gray) (ในกรณีที่มองเห็น) หากอุณหภูมิของผิวพื้นและหมอกใกล้เคียงกันจะไม่ปรากฏ
หมอกในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคลื่น Infrared นอกจากนั้นหากหมอกเกิดขึ้นในเวลากลางคืน ซึ่งไม่
มีภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคลื่น Visible เป็นเครื่องมือช่วยประกอบในการแปลความด้วย จึงเป็นไป
ไม่ ไ ด้ เ ลยที่ จ ะตรวจพบบริ เ วณที่ มี ห มอกปกคลุ ม โดยทั่ ว ไปภาพดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาช่ ว งคลื่ น
Visible/Infrared สามารถใช้ร่วมกันในการแปลความหมอกซึ่งต้องพิจารณาหลายช่วงเวลาประกอบกัน โดย
พิจารณาบริเวณที่ปรากฏเป็นเมฆสีขาวราบเรียบ หากกลุ่มเมฆสีขาวเหล่านั้นไม่มีการเคลื่อ นที่เมื่อเวลาผ่านไป
แสดงว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่หมอกปกคลุม สาหรับการสลายตัวของหมอกจะเริ่มสลายตัวจากบริเวณขอบนอก
เข้าสู่พื้นที่ด้านในทั้งนี้เนื่องจากบริเวณขอบนอกนั้นบางกว่าหมอกที่เกิดบริเวณภูเขา แม่น้า หรือหุบเขาจะมีขอบ
ที่คมชัด เพราะเป็นที่หมอกเกิดขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างจากัด
5.4.2.3 กำรแปลควำมเมฆก้อน (Cumuliform Clouds) เมฆก้อนเกิดขึ้นในสภาวะที่
อากาศไม่ทรงตัว (Unstable Air) ซึ่งอากาศมีการยกตัวและจมตัว รูปทรงของเมฆจะเป็นก้อนๆ , แถบ, เซลล์
หรือมีลักษณะคล้ายคลื่น (Wave) ในภาพ VIS มักปรากฏให้เห็นลักษณะพื้นผิวของเมฆเป็นตะปุ่มตะป่า ส่วนใน
ภาพ IR ขึ้นอยู่กับความสูงของเมฆเหล่านั้น
1. Cu ก้อนเล็กๆ รูปทรงแตกต่างกันไปอาจเกิดเป็นเงาขึ้นหากมุมของดวงอาทิตย์อยู่ต่า
พื้นผิวเป็นลักษณะตะปุ่มตะป่่า ในภาพ VIS สีขาวปานกลาง ส่วนภาพ IR ดาถึงขาวปานกลางหากเป็นก้อนเล็กๆ
หรือเป็นก้อนเดี่ยวๆ อาจตรวจพบได้ยาก
2. Cb ก้ อ นกลมโตหรื อ คล้ า ยหั ว แครอทขึ้ น อยู่ กั บ ลมชั้ น บน ส่ ว นยอดของเมฆเป็ น
ตะปุ่มตะป่่า ยอดสูงเฉลี่ย 35,000 ฟุต และ 60,000 ฟุต หากเป็นพายุฟ้าคะนองอย่างรุนแรง ปรากฏเป็นสี
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ขาวมาก หรืออาจปรากฏเงาขึ้นในส่วนบนของยอดเมฆในภาพ VIS ส่วนในภาพ IR มีสีขาวมาก โดยเฉพาะใน
พื้นที่ส่วนยอดของเมฆที่ Active
3. Sc เป็นก้อนหรือเซลล์และอาจเรียงตัวเป็นแนวหรือเป็นกลุ่ม ๆ ขอบของเมฆมักติดกัน
บางครั้งอาจเห็นพื้นผิวตะปุ่มตะป่่า ในภาพ VIS บริเวณตรงกลางเป็นสีขาว ส่วนบริเวณขอบเป็นสีเทาเพราะ
ค่อนข้างบาง ภาพ IR มีสีดาถึงเทาเป็นเนื้อเดียวกัน หากเป็นแบบเซลล์อาจเห็นไม่ชัดเจนและหากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิเมฆกับพื้นดิน/น้าน้อยจะไม่สามารถแยกแยะออกจากกันได้
5.4.2.4 กำรแปลควำมเมฆชั้นสูง (Cirriform Clouds)
1. Ci มีลักษณะเป็นเส้นใยบาง ๆ อาจมองทะลุผ่านและเห็นเมฆหรือผิวพื้นที่อยู่ต่ากว่า ใน
ภาพ VIS สีดาถึงเทาปานกลางขึ้นอยู่กับผิวพื้นด้านล่าง ส่วนภาพ IR สีเทาอ่อน หากเป็นเส้นใยอาจเห็นไม่ชัดเจน
2. Cs/Cc ราบเรียบส่วนบนและเป็นเนื้อเดียวกันอาจเห็นเป็นเส้นใยหรือแผ่น ในภาพ VIS
สีเทาอ่อนหากบาง หากมีความหนาเพิ่มขึ้นจะปรากฏเป็นสีขาว ส่วนภาพ IR มีสีขาวถึงเทาอ่อน และแยกแยะ
ออกจากเมฆ ชั้นกลางได้ยาก
3. Anvil Ci มักราบเรียบ ยกเว้นบริเวณยอดที่พุ่งล้าขึ้นไปด้านบน ขอบชัดเจนทางด้านต้น
ลมและทางด้านปลายลมอาจไม่ชัดเจน ในภาพ VIS ปรากฏสี ขาวมาก ในส่ ว นที่ TS กาลั งแรง และจางลง
ทางด้านปลายลม ส่วนภาพ IR ปรากฏเป็นสีขาวมากบริเวณที่มี TS รุนแรง และจางลงทางด้านปลายลม
ตารางที่ 7 สรุปการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมตามชั้นของเมฆ
ภำพ Infrared (IR)
ภำพ Visible (VIS)

ลักษณะของเมฆ

สีขาว

สีเทา

เมฆชั้นสูง

สีเทา

สีเทา

เมฆชั้นกลาง

สีเทา

สีขาว

เมฆชั้นต่า

สีขาวเข้ม

สีขาวเข้ม

เมฆก่อตัวทางแนวตั้ง

5.4.2.5 กำรใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำวิเครำะห์ลักษณะอำกำศใน Synoptic
scale (Synoptic scale Analysis on Satellite Imagery) ลั ก ษณะตั ว การที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพอากาศใน
Synoptic scale มีขนาดใกล้เคียง 1,000 กม. ซึ่งเทียบเคียงได้เท่ากับความยาวคลื่นของ Short Wave อันมี
ลั กษณะของความปั่ น ป่ ว นแบบบาโรคลี นิก (Baroclinic) ที่เกิดขึ้นของ Trough และ Ridge เคลื่ อนที่อยู่ใน
Long Wave Trough สิ่ งต่างๆ ที่ส ามารถวิเคราะห์ร่วมกับ Short Wave คือ Vorticity, ศูนย์ กลางความกด
อากาศ และแนวปะทะอากาศที่ผิว พื้น ดังนั้น ผลของการวิเคราะห์จึงได้จากการสรุปภาพรวมที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของนักพยากรณ์อากาศที่ทาหน้าที่ในการวิเคราะห์
5.4.2.6 หย่อมควำมกดอำกำศต่ำในระดับบน (Upper Level Low Center) การหมุน
วนของเมฆในระดับ บนแบบไซโคลน คือหย่ อมความกดอากาศต่ าในระดับบน ส าหรับภาพถ่ายดาวเที ย ม
อุตุนิยมวิทยาชนิด Water Vapor ก็แสดงการหมุนแบบเดียวกัน โดยทั่วไปตาแหน่งของหย่อมความกดอากาศ
ต่าในระดับบนกับ Vorticity Max ที่ระดับ 500 hPa มีความสัมพันธ์กัน โดยหากระบบของหย่อมความกด
อากาศต่าค่อนข้างคงที่ (stationary) ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่า ในระดับบนและ Vorticity Max
จะอยู่ในตาแหน่งเดียวกัน ถ้าหากว่าระบบของหย่อมความกดอากาศต่าเคลื่อนตัวช้ากว่าการหมุน (Rotating)
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การวิเคราะห์เส้นชั้นความสูง (Contour) ที่ระดับ 500 hPa จะวิเคราะห์ได้เป็นวงปิด และศูนย์กลางของความ
กดอากาศต่าจะอยู่ทางด้านซ้ายของ Vorticity Max ตามทิศทางการเคลื่อนที่ แต่ถ้าระบบเคลื่อนตัวได้เร็วกว่า
การหมุนเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏใน 500 hPa จะวิเคราะห์ได้ในลักษณะที่ไม่เป็นวงปิดและการวางตาแหน่ง
ของศูนย์กลางของความกดอากาศต่าจะไม่สัมพันธ์กับ Vorticity Max

รูปที่ 22 Upper Level Low Center ในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิด "Water Vapor”
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
5.4.2.7 หย่อมควำมกดอำกำศต่ำบริเวณผิวพื้น (Low Level /Surface Lows) พิจารณา
จากศูน ย์ กลางของการหมุน วนของเมฆชั้นต่า ซึ่งตามปกติมักถูกปิดบังโดยเมฆที่ อยู่สู ง กว่า ดังนั้นการวาง
ตาแหน่ งศูน ย์ กลางของหย่อมความกดอากาศต่า จึงทาได้ค่อนข้างยาก ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ของนัก
พยากรณ์อากาศ โดยพิจารณาถึงการซ้อนขึ้นไปของระบบความกดอากาศต่ารวมทั้งการเคลื่อนที่ของระบบ
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รูปที่ 23 Surface Low Center ในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
5.4.2.8 บริเวณควำมกดอำกำศสูงในระดับบน (Upper Level High Center) ภาพถ่าย
ดาวเที ย มอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาชนิ ด Water Vapor เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากในการพิ จ ารณา
Anticyclone หากขอบด้านในสีดาเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นแนวโค้งจากทางตอนใต้และด้านตะวันตกของ
ความกดอากาศสูงแสดงว่าเป็น High วงปิดในระดับบน การเกิด Anticyclone ระดับบนนั้นบริเวณสีดาจะเริ่ม
ปรากฏทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ Upper Ridge ที่ขยายออกไปทางทิศตะวันตก ในบางครั้งการหมุนวน
แบบ Anticyclone อาจพบได้ในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคลื่น VIS จากรูปแบบของเมฆ อย่างไร
ก็ตามส่วนใหญ่บริเวณที่เป็นความกดอากาศสูงมักมีเ มฆเพียงเล็กน้อย หากบริเวณความกดอากาศสูงมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นบริเวณที่อากาศแห้งจะมืด (สีดา) และมีความราบเรียบมากขึ้น และหากบริเวณดังกล่าวมีสีอ่อน
ลง (ความชื้นเพิ่มขึ้น ) แสดงว่าบริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกาลังลง โดยทั่วไป Anticyclone ในระดับบน
ปรากฏทางด้านปลายลมของแนว Trough ที่มีกาลังแรง

รูปที่ 24 Upper Level High Center
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
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5.4.2.9 บริ เ วณควำมกดอำกำศสูงในระดับต่ำ (Low level/Surface high) บริเวณที่
อากาศแจ่ ม ใส หรื อบริ เวณที่มี ห มอกปกคลุ มหรื อ Close cell stratocumulus ซึ่งล้ ว นแล้ ว แต่เ กิ ดใกล้ กั บ
บริเวณศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูง บางครั้ง Cumulus Street ที่ปรากฏมีลักษณะเป็นแนวโค้ง
ออกจากศูนย์กลางในลักษณะ Anticyclone ที่เกิดขึ้นโดยรอบบริเวณความกดอากาศสูง ส่วนแกนของ Ridge
ที่ผิวพื้นปรากฏอยู่ทางด้านศูนย์สูตรของ Cloud Finger ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปะทะอากาศเย็นและบริเวณรอย
บากของ Sun Glint
5.4.2.10 แนวปะทะอำกำศ (Front)
- แนวปะทะอำกำศเย็น (Cold Front) แนวปะทะอากาศเย็นแบ่งได้ 2 ชนิด คือ แบบ
Wide Band และ Narrow Band แต่ส่วนใหญ่ที่พบอาจเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปสู่อีกชนิดหนึ่งได้ตามแนวยาว
ของแนวปะทะอากาศ Wide Band Front อาจเรียกว่า Active Front หรือ Anabatic Front คุณลักษณะของ
แนวปะทะอากาศชนิดนี้จะมีแถบของเมฆกว้างประมาณ 600 ไมล์ และยาวนับเป็นพันๆ ไมล์ ตาแหน่งของแนว
ปะทะอากาศอากาศจะอยู่ในส่วนหน้ าของแถบเมฆ ส่วนแนวปะทะอากาศชนิด Narrow Band หรือ Inactive
หรือ Katafront มักขึ้นอยู่กับแรงยกตัวของแนวปะทะอากาศที่ผิวพื้น สภาพอากาศที่เกิดขึ้นอาจมีท้องฟ้าโปร่ง
จนถึงเมฆพายุฟ้าคะนองอย่างรุนแรง ตาแหน่งแนวปะทะอากาศที่ผิวพื้นจะอยู่ทางด้านหลังของแถบเมฆ ในบาง
โอกาสอาจปรากฏแนวของ Squall Line เกิดขึ้นบริเวณส่ ว นหน้าของ Katafront ตาแหน่งของแนวปะทะ
อากาศที่ผิวพื้นจะเยื้องไปทางด้านหลังของแถบเมฆ มักพบว่าแนวปะทะอากาศเปลี่ยนเป็น Narrow Band
ใกล้ๆ กับบริเวณที่เป็นแนวปะทะอากาศปิดและกลับกลายเป็น Wide Band ในบริเวณที่กระแสลมกรด พัด
ขนาน และเปลี่ยนเป็น Narrow Band อีกครั้งเมื่อเคลื่อนตัวผ่าน Trough

รูปที่ 25 Surface High Center
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
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รูปที่ 26 Active Cold Front
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)

รูปที่ 27 Inactive Cold Front หรือ Narrow band
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
- แนวปะทะอำกำศอุ่น (Warm front) สภาพอากาศที่เกิดอาจปรากฏท้องฟ้าโปร่งใส
จนถึงมีเมฆปกคลุมอย่างหนาแน่น ในการกาหนด ตาแหน่งของแนวปะทะอากาศที่ผิวพื้นทาได้ยาก ซึ่งอาจ
สังเกตได้จากรอยบาก (Notch) หรือลิ่ม (Wedge) ของ แถบเมฆจะเป็นที่ตั้งของมวลอากาศอุ่น จานวนของเมฆ
และการยกตัวของอากาศขึ้นอยู่กับปริมาณ ไอน้า และการทรงตัวของอากาศรวมทั้งช่วงเวลาของปี
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รูปที่ 28 Warm Front
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
- แนวปะทะอำกำศแบบไม่เคลื่อนที่ (Stationary Front) แนวปะทะอากาศผิวพื้นอยู่ใน
บริเวณขอบหน้าของ Cloud shield เกิดเหนือพื้นดินหากมีกาลังอ่อนยากที่ จะตรวจพบได้ แต่หากเกิดเหนือ
น่านน้ามักปรากฏ Rope Cloud เสมอซึ่งบ่งชี้ถึงแนวปะทะอากาศแบบไม่เคลื่อนที่

รูปที่ 29 Stationary Front & Rope Cloud
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
- แนวปะทะอำกำศปิด (Occluded Front) ทั้งแนวปะทะอากาศปิดชนิดอุ่นและเย็นจะ
อยู่บริเวณด้านหลังของแถบเมฆ Comma cloud
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รูปที่ 30 Occluded Front
(ที่มา : http://www.rtafweather.com/wx_education/weather%20ebook/satellite.pdf)
5.4.3 กำรวิเครำะห์แผนที่อำกำศ
แผนที่อากาศ (Weather Chart) คือแผนที่ที่บันทึกข้อมูลผลการตรวจอากาศ ณ ตาบลที่มีการ
ตรวจอากาศชนิ ด ต่า ง ๆ ตามมาตรฐานข้ อ กาหนดของการตรวจและการสร้า งแผนที่อ ากาศขององค์ ก าร
อุตุนิยมวิทยาโลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ แผนที่อากาศชั้นบน และแผนที่อากาศผิวพื้น นอกจากนี้ยัง
สามารถแยกย่อยออกเป็นแต่ละรายละเอียดได้อีกมาก ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานในแต่ละพื้นที่
5.4.3.1 กำรวิเครำะห์แผนที่อำกำศผิวพื้น เพื่อศึกษาว่า มวลอากาศแต่ละสถานที่เป็นบริเวณ
ความกดอากาศสูง (H) หรือหย่อมความกดอากาศต่า (L) โดยการลากเส้นความกดอากาศเท่า (isobar) ให้แต่
ละเส้นความกดอากาศห่างเท่ากัน
2 hPa แล้วเปรียบเทียบแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ บริเวณความ
กดอากาศสูง (H) หรือหย่อมความกดอากาศต่า (L) ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ข้อมูลความกดอากาศ เมื่อเวลา
07.00 น. ของวันนี้ เปรียบเทียบกับข้อมูลความกดอากาศเมื่อเวลา 07.00 น.ของวันก่อน เพื่อศึกษาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ รวมทั้งการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความกดอากาศ (กรณีสามารถใช้แผน
ที่ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง (Pressure change Surface Chart) ช่วยในการพิจารณาความความแตกต่าง
ของค่าความกดอากาศ) และค่าอุณหภูมิของแต่ละวันในช่วงเวลาเดียวกัน

รูปที่ 31 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น ประจาวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น.
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ตารางที่ 8 สัญลักษณ์ที่พบในแผนที่อากาศผิวพื้น
เส้นไอโซบาร์ (Isobar)
L

หย่อมความกดอากาศต่า (Low pressure cell)

H

บริเวณความกดอากาศสูง (High pressure area)
แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Front)
แนวปะทะอากาศอุ่น (Warm Front)
แนวปะทะอากาศปิด (Occluded Front)
แนวปะทะอากาศคงที่ (Stationary Front)
จุดศูนย์กลางของพายุดีเปรสชั่น (Centre of Tropical Depression)
จุดศูนย์กลางของพายุโซนร้อน (Centre of Tropical Storm)
จุดศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่น (Centre of Tropical Typhoon)

5.4.3.2 กำรวิเครำะห์แผนที่ลมชั้นบน ระบบอากาศที่อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นดินจะมีความสัมพันธ์
กับระบบอากาศผิวพื้น ถ้าระบบอากาศผิวพื้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่า แสดงว่า อากาศในบริเวณดั งกล่าว
เบาบาง และมีการยกตัวของอากาศ อากาศที่อยู่รอบๆ จะมีน้าหนักมากกว่าและไหลเข้ามาแทนที่ ลมที่ระดับ
ความสูงต่างๆ สามารถนามาใช้คาดหมายลักษณะอากาศผิวพื้นว่า จะมีแนวโน้มการพัฒนาความรุนแรงเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เช่น ในการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพายุหมุนเขตร้ อนต้องศึกษาการไหลของอากาศที่
เข้าสู่จุดศูนย์กลาง หากมีการไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางสูงขึ้นไปจากพื้นดินมากขึ้น แสดงว่า พายุนั้นจะมีการพัฒนา
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าการไหลของอากาศเข้าสู่จุดศูนย์กลางมีระดับลดต่าลง แสดงว่า พายุนั้น
จะมีการพัฒนาความรุนแรงลดลง นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษากระแสลมในลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่าย
ตะวันตก และคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศด้วย การ
วิเคราะห์ลมชั้นบนจะทาได้โดยลากเส้นทิศลมเท่า (Stream Lines) โดยการวิเคราะห์จะลากเส้นขนานกับแนว
ทิศลมมีหัวลูกศรบอกทิศทาง ซึ่งหากมีกระแสลมไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางทาให้เกิดเป็นไซโคลน(Cyclone) ซึ่งจะ
หมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลางในซีกโลกเหนือ และหากมีกระแสลมพัดออกจากศูนย์กลางในทิศทางตาม
เข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนื อจะเรี ยกว่า แอนติไซโคลน (Anticyclone) ในระดับล่ างไซโคลน (Cyclone) จะ
สัมพันธ์กับตาแหน่งของหย่อมความกดอากาศต่า และแอนติไซโคลน (Anticyclone) จะสัมพันธ์กับตาแหน่ง
ของบริเวณความกดอากาศสูง
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รูปที่ 32 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ ระดับ 925 hPa (ซ้าย) และระดับ 925 hPa (ขวา)
ประจาวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. (0000 UTC)
(ที่มา : www.tmd.go.th)
5.4.3.3 กำรวิเครำะห์ Pseudo Adiabatic chart การบันทึกแผ่น Pseudo adiabatic chart
จากตัวอย่างข่าว TEMP (TTAA TTBB TTCC และ TTDD) ข้างล่างนี้ได้มาจากการปล่อยเรดิโอซอนด์นั้น เรา
ควรจะใช้ Part B (TTBB) และ Part D (TTDD) เป็นหลักในการพล๊ อต เพราะทั้งสองจะรายงาน ระดับที่มี
อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดน้าค้าง และความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงเป็นระดับที่มีนัยสาคัญ (Significance) แล้วจึงใช้
Part A (TTAA) c]t Part C (TTCC) บั น ทึกลงรายละเอีย ดต่ อ ไป จึงจะได้แผ่ น Pseudo adiabatic chart ที่
ถู ก ต้ อ งตามสภาพอากาศที่ เ ป็ น จริ ง ที่ ต รวจได้ เมื่ อ ได้ แ ผ่ น Pseudo Adiabatic Chart แล้ ว ก็ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี
วิเคราะห์หา ค่าดัชนีความทรงตัวของอากาศ (Instability Index) ต่อไป
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5.4.4 ข้อมูลสถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี
- ข้อมูลสถานีอุตุวิทยาเกษตรคอหงส์
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- ข้อมูลสถานีอุตุวิทยาท่าอากาศยานหาดใหญ่
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บทที่ 6
ผลกำรดำเนินกำร
จากการด าเนิ น การโครงการจั ด ท ารู ป แบบการบริ ก ารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของศู น ย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลจากการดาเนินการที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกัน และกัน สามารถรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ทางกลุ่ มเป้าหมายต้องการเพื่ อ
นามาใช้ในการประกอบการทานาข้าว และจากการวิเคระห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางด้ า นภาพเรดาร์ ต รวจอากาส ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม แผนที่ อ ากาศ รวมไปถึ ง ข้ อ มู ล สารประกอบท าง
อุตุนิยมวิทยาในรายคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสถานี
อุตุนิยมวิทยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งสามารถนามาจัดทาเป็นรูปแบบการพยากรณ์
(INFO) แบบรายสัปดาห์ ราย เดือน และการคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า สาหรับให้กลุ่ มเป้าหมาย
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดร่วมกันไว้ ซึ่งรูปแบบในการพยากรณ์ (INFO) มี
ดังต่อไปนี้
6.1 รูปแบบกำรพยำกรณ์อำกำศปัจจุบัน

รูปที่ 33 ตัวอย่างอินโฟกราฟิก พยากรณ์อากาศปัจจุบัน
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
การพยากรณ์อากาศปัจจุบัน สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกนั้น จะทาการพยากรณ์ฯ ล่วงหน้าภายใน 3 ชั่วโมง เมื่อมีกลุ่มฝนกาลังเคลื่อนตัวเข้า สู่บริเวณ
อาเภอรัตภูมิ โดยข้อมูลที่ปรากฎประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
6.1.1 ภำพตรวจอำกำศด้วยเรดำร์ สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
6.1.2 ข้อควำมบรรยำยถึงกลุ่มฝนที่ตรวจพบ แนวโน้มการเคลื่อนตัว และการคาดหมายช่วงเวลา
ที่ จะเคลื่อนตัวเข้าในพื้นที่รัตภูมิ
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6.2 รูปแบบกำรพยำกรณ์อำกำศรำยวัน

รูปที่ 34 ตัวอย่างอินโฟกราฟิก พยากรณ์อากาศประจาวัน
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 11 กันยายน 2562
การพยากรณ์อากาศประจาวัน สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นั้น จะทา
การพยากรณ์อากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ทาการพยากรณ์ จนถึง เวลา 07.00 น. ของวัน
ถัดไป โดยข้อมูลที่ปรากฎประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
6.2.1 แผนที่อำกำศผิวพื้น ซึ่งจะเป็นแผนที่อากาศฯ เวลา 01.00 น.
6.2.2 ภำพถ่ำยดำวเทียม ซึ่งจะเป็นภาพเวลาล่าสุด
6.2.3 สรุปลักษณะอำกำศรำยวัน จากผลการตรวจของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย
- อุณหภูมิอากาศสูงสุดเมื่อวานนี้
- อุณหภูมิอากาศต่าสุดวันนี้
- ปริมาณน้าฝน 24 ชั่วโมง
6.2.4 พยำกรณ์อำกำศประจำวัน ซึ่งประกอบด้วย
- ลักษณะอากาศทั่วไป และความยาวนานแสงแดด
- ปริมาณฝน จะพยากรณ์เป็นร้ อยละ ของพื้นที่ ในอาเภอรัตภูมิ และเป็นปริมาณฝนที่ จะตก
ภายใน 24 ชม.
- ทิศทางและความเร็วของลม
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6.3 รูปแบบกำรพยำกรณ์อำกำศ 7 วัน

รูปที่ 35 ตัวอย่างอินโฟกราฟิก พยากรณ์อากาศ ๗ วัน
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในช่วงวันที่ 6-12 กันยายน 2562
การพยกรณ์อากาศ 7 วัน สาหรับพื้ นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกนั้น จะทาการพยากรณ์ฯ ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
6.3.1 ปริมำณฝนหรือ ฝนฟ้ำคะนอง คิดเป็นเปอร์เซ็น (%) แสดงค่าด้วยสัญลักษณ์ ตัวเลขและ
กราฟแท่งสีฟ้า ซึ่งในวันที่มีฝนตกมากกว่า 50% จะใช้แกรฟแท่งที่มีสีส้ม ดังภาพตัวอย่างฯ โดยสัญลักษณ์แต่
ละแบบมาความหมายดังตารางแสดงความหมายของสัญลักษณ์
6.3.2 ควำมชื้นสัมพัทธ์ คิดเป็นเปอร์เซ็น (%) แสดงค่าด้วยตัวเลขและกราฟแท่งเขียว
6.3.3 อุณหภูมิสุงสุด แสดงค่าด้วยตัวเลขสีขาว มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C)
6.3.4 อุณหภูมิสุงต่ำสุด แสดงค่าด้วยตัวเลขสีดา มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C)
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ตารางที่ 9 แสดงความหมายของสัญลักษณ์
สัญลักษณ์

ความหมาย
อากาศปลอดโปร่ง
มีเมฆบางส่วน
มีเมฆเป็นส่วยมาก
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ ร้อยละ 10-20
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ ร้อยละ 30-40
มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่มากกว่า ร้อยละ 40
ความชื้นสัมพัทธ์
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่าสุด
ความยาวนานแสงแดด
ปริมาณน้าฝน
จานวนวันฝนตก
ทิศทางและความเร็วลม
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6.4 รูปแบบกำรคำดหมำยลักษณะอำกำศประจำเดือน

รูปที่ 36 ตัวอย่างอินโฟกราฟิก พยากรณ์อากาศรายเดือน
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
คาดหมายลักษณะอากาศประจาเดือน สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกนั้น จะทาการคาดหมายและส่งเข้าไลน์กลุ่มเครือข่ายทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งข้อมูลที่
ปรากฎประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
6.4.1 ค่ำเฉลี่ยนในคำบ 30 ปี ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2525-2553 โดยมีค่าต่างๆ ดังนี้
- ความชื้นสัมพัทธ์
- อุณหภูมิสูงสุด
- อุณหภูมิต่าสุด
- ความยาวนานแสงแดด
- ปริมาณน้าฝน
- จานวนวันฝนตก
6.4.2 ค่ำคำดหมำยลักษณะอำกำศ
- ความชื้นสัมพัทธ์
- อุณหภูมิสูงสุด
- อุณหภูมิต่าสุด
- ความยาวนานแสงแดด
- ปริมาณน้าฝน
- ทิศทางและความเร็วลม
- โอกาสเกิดฝน
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6.5 รูปแบบกำรรำยงำนสถิติรำยเดือน ปี พ.ศ. 2558-2562 และกำรคำดหมำยปี พ.ศ. 2563

รูปที่ 37 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าปริมาณน้าฝนรายปี และการคาดหมายปริมาณน้าฝน
รายปีสาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562

รูปที่ 38 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าวบริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562
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รูปที่ 39 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าความชื้นสัมพัทธ์รายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าวบริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562

รูปที่ 40 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าความยาวนานแสงแดดรายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562
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รูปที่ 41 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าน้าระเหยรายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” ประจาปี 2562
6.7 รูปแบบกำรรำยงำนค่ำเฉลี่ยน 30 ปี สถิติรำยเดือน ปี พ.ศ. 2561-2562 และกำรคำดหมำยปี พ.ศ.
2563

รูปที่ 42 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าปริมาณน้าฝนรายปี และการคาดหมายปริมาณน้าฝน
รายปีสาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562
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รูปที่ 43 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” ประจาปี 2562

รูปที่ 44 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าความชื้นสัมพัทธ์รายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562

66

รูปที่ 45 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าความยาวนานแสงแดดรายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562

รูปที่ 46 ตัวอย่างข้อมูลสถิติ สรุปค่าน้าระเหยรายปี
สาหรับพื้นที่นาข้าว บริเวณอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562
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บทที่ 7
บทสรุป
โครงการการจัดทารูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มนาข้าว รัตภูมิ) ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทา
รู ป แบบการบริ การอุตุนิ ย มวิทยาแบบมีส่ ว นร่ว มกับกลุ่ มชาวนา อ.รัตภูมิ 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวั นที่ 17
มิถุนายน 2562 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลอาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน คน ได้ข้อสรุปดังนี้
7.1 กำรทำนำของ อำเภอรัตภูมิ มี 2 แบบ ดังนี้
7.1.1 กำรทำนำปี จะทาในช่วงมีฝนปกติ หรือมากกว่าปกติ จะทาในช่วงเดือน สิงหาคม -ปลาย
กันยายน
7.1.2 กำรทำนำปรัง จะทาในช่วงที่มีฝนน้อย คือช่วงเดือน มีนาคม - สิงหาคม
ปกติการใช้น้าในการทานาของอาเภอรัตภูมิ จะใช้น้าฝนจากธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการคาดการ
สภาพอากาศจึงมีความจาเป็นของกลุ่มทานาข้าว และพันธุ์ข้าวทีใ่ ช้ปลูก ดังปฎิทินการปลูกข้าว
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการทานา
กำรทำนำ ช่วงเวลำ
กิจกรรมกำรผลิต
ข้อมูลอุตุที่ต้องนำมำใช้
มีนาคม
- ตากดินเตรียมดิน
- ปริมาณน้าฝนเดือน มี.ค.-เม.ย.
(ฝนตกมากน้อยเพียงใด
เมษายน
- เตรียมดินครั้งแรก ไถดะ
- พื้นที่ที่ไม่มีน้าจะไถแห้ง
- ไถแปรเพื่อทาเทือก ทิ้งไว 15 วัน
- กาจัดวัชพืช
- หว่านน้าตม/ปักดา/หว่านแห้ง
- ปริมาณน้าฝนสะสม เดือน
นาปรัง พฤษภาคม
พ.ค.-มิ.ย. (บนผิวดิน)
มิถุนายน
- ข้าวแตกกอ หว่านปุ๋ย
- ข้าวเจริญเติบโต
กรกฎาคม
- ข้าวตั้งท้อง
- ปริมาณฝนรายสัปดาห์
สิงหาคม
- เก็บเกี่ยว
- ปริมาณฝนรายวัน
- ตากข้าว
สิงหาคม
- ตากดินเตรียมดิน
กันยายน
- เตรียมดินครั้งแรก ไถดะ
- ปริมาณน้าฝน
- พื้นที่ที่ไม่มีน้าจะไถแห้ง
(ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวด้วย)
นาปี
- ไถแปรเพื่อทาเทือก ทิ้งไว 15 วัน
- กาจัดวัชพืช
ปลายกันยายน
- หว่านน้าตม/ปักดา/หว่านแห้ง
- ข้อมูลฝนทิ้งช่วง
- ปริมาณน้าฝนสะสม(พ.ค.-มิ.ย)
- ความชื้นบนผิวดิน
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จากปฏิทินการทานาของอาเภอรัตภูมิ ในช่วงเดือนต่างๆ กลุ่มพยากรณ์อากาศได้ทาการตกลงร่วมกัน
ดังนี้
1. ข้อมูลประจาวัน จะพยากรณ์ลักษณะอากาศใน 24 ชั่วโมง ของอาเภอรัตภูมิประจาวัน โดยจะ
ออกข่าว พยากรณ์อากาศ 3 ช่วงเวลา คือ 7.00 น. 13.00 น. และ 19.00 น
2.ข้อมูล 3 วัน 7 วัน และ 15 วัน จะใช้ข้อมูลรูปแบบการพยากรณ์ 7 วัน โดยจัดส่งให้ วันจันทร์
และ วัน ศุกร์
3.ข้อมูล 1 เดือน จะใช้ข้อมูลรูปแบบการคาดหมายอากาศรายเดือน โดยจัดส่งให้ ทุกวัน ที่ 27
ของทุกเดือน
4. ข้อมูลรายปี จะใช้ข้อมูลสรุปลักษณะอากาศทั้งปีและการคาดหมายปริมาณน้าฝนในปีถัดไป
โดยจัดส่งให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธันวาคม
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ตารางที่ 11 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
เดือน
ข้อมูลพยำกรณ์
อำกำศรำยวัน
ม.ค
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

พยำกรณ์อำกำศ
7 วัน

พยำกรณ์อำกำศ
รำยเดือน




































สรุปลักษณะ
อำกำศรำยปี และ
คำดหมำย




7.2 ลักษณะรูปแบบของกำรพยำกรณ์
7.2.1. พยำกรณ์ปัจจุบัน
ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Now cast) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์สทิงพระ ซึ่งจะทาการตรวจทุกๆ 15 นาที่ เพื่อติดตามการก่อตัว และการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่เข้า
มาปกคลุมในพื้นที่รัศมีทาการตรวจ 240 กม. และหากมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่รัตภูมิ จะแจ้ง
เตือนล่วงหน้าก่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนชีวิตประจาวัน เช่นการเก็บเกี่ยวข้าว การ
ตากผลผลิต เป็นต้น
ตารางที่ 12 แสดงองค์ความรู้ รูปแบบ และช่องทางการสื่อสารของการพยากรณ์ปัจจุบัน
องค์ควำมรู้
รูปแบบ
วันที่รำยงำน
ช่องทำงกำรสื่อสำร
-ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน
อินโฟกราฟฟิก
เมื่อปรากฎลักษณะ
ไลน์ กลุ่มเครือข่าย”รัตภูม-ิ
-ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาห์ ลักษณะอากาศ
อากาศร้าย
อุตุ”
ปัจจุบัน
7.2.2 พยำกรณ์รำยวัน
ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศประจาวัน จะพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่ ของ อ.รัตภูมิในรอบ
24 ชม. เพื่อใช้ในการวางแผนทากิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บเกื่ยวผลผลิต การตากผลผลิต การใส่ปุ๋ย เป็นต้น
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ตารางที่ 13 แสดงองค์ความรู้ รูปแบบ และช่องทางการสื่อสาร ของพยากรณ์รายวัน
องค์ควำมรู้
รูปแบบ
วันที่รำยงำน
ช่องทำงกำรสื่อสำร
-ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน
อินโฟกราฟฟิก เวลาทุกวัน เวลา 07.00 ไลน์ กลุ่มเครือข่าย”รัตภูมิ-แผนภาพวิเคราะห์ความกด รายวัน
น.
อุตุ”
อากาศ
-แผนภาพวิเคราะห์ลมชั้นบน
-ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์
-ภาพถ่ายดาวเทียม
-การพยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลข
-การพยากรณ์จากส่วน
พยากรณ์อากาศกลาง
7.2.3 พยำกรณ์ 7 วัน
ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 7 วัน จะพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่ ของ อ.รัตภูมิในรอบ 7
วันข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนทากิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บเกื่ยวผลผลิต การตากผลผลิต การใส่ปุ๋ย การ
เตรียมดินเพาะปลูก และการระบายน้า เป็นต้น
ตารางที่ 14 แสดงองค์ความรู้ รูปแบบ และช่องทางการสื่อสาร ของพยากรณ์ 7 วัน
องค์ควำมรู้
รูปแบบ
วันที่รำยงำน
ช่องทำงกำรสื่อสำร
-ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน
อินโฟกราฟฟิก
ทุกวันจันทร์และ ไลน์ กลุ่มเครือข่าย”รัตภูมิ-การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
ราย7 วัน
วันศุกร์ของสัปดาห์ อุตุ”
-การพยากรณ์จากส่วนพยากรณ์
เวลา 15.00 น
อากาศกลาง
7.2.4 พยำกรณ์รำยเดือน
ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศรายเดือน จะทาการคาดหมายลักษณะอากาศ ของ อ.รัตภูมิ
เปรียบเทียบกับค่าสถิติ 30 ปีย้อนหลัง เพื่อคาดการในเดือนข้างหน้า ใช้ในการวางแผนการเตรียมดินเพาะปลูก
การเพาะเมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การใส่ปุ๋ย เป็นต้น
ตารางที่ 15 แสดงองค์ความรู้ รูปแบบ และช่องทางการสื่อสาร ของพยากรณ์รายเดือน
องค์ควำมรู้
รูปแบบ
วันที่รำยงำน
ช่องทำงกำรสื่อสำร
-ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือน
อินโฟกราฟฟิก
ทุกวันที่ 27 ของ
ไลน์ กลุ่มเครือข่าย”รัตภูมิ-การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข รายเดือน
เดือนก่อนหน้า
อุตุ”
-การพยากรณ์จากส่วนพยากรณ์
อากาศกลาง
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7.2.5 สรุปลักษณะอำกำศและกำรคำดหมำยรำยปี
ประโยชน์ของการสรุปลักษณะอากาศและการคาดหมายรายปี จะทาการสรุปลักษณะอากาศราย
เดือนของ อ.รัตภูมิตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม และ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี มาเปรียบเทียบกับค่าสถิติ 30 ปี
ย้อนหลัง เพื่อคาดการในปีหน้า ใช้ในการวางแผนการการเพาะปลูก ปริมาณน้าฝน การตัดสินใจในการทานา
ปรังหรือนาปี การคัดเลือกพันธุ์ข้าว เป็นต้น
ตารางที่ 16 แสดงองค์ความรู้ รูปแบบ และช่องทางการสื่อสาร ของพยากรณ์รายเดือน
องค์ควำมรู้
รูปแบบ
วันที่รำยงำน
ช่องทำงกำรสื่อสำร
ข้อมูลข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายปี
ตารางค่าสถิติ ภายในวัน
ไลน์ กลุ่มเครือข่าย”
15 ม.ค.
รัตภูม-ิ อุต”ุ
สถานีฝน
ท่าอากาศยาน สถานีคอ และกราฟ
เส้น
ของทุกปี
รัตภูมิ
หาดใหญ่
หงส์
-ข้อมูลน้าฝน -ข้อมูลน้าฝน -อัตราน้า เปรียบเทียบ,
-อุณหภูมิ
ระเหย ค่าปกติ,ค่าปี
ก่อนหน้า,
สูงสุด-ต่าสุด -ความ
-ความชื้น
ยาวนาน แนวโน้มของ
สัมพัทธ์
แสงแดด ปีถัดไป
-การคาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน
จากศูนย์ภูมิอากาศ
7.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
จากการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ พู ด คุ ย กั บ กลุ่ ม อาชี พ ท านาในพื้ น ที่ อ.รั ต ภู มิ พ บว่ า เกษตรกรยั ง ใช้ ข้ อ มู ล
อุตุนิ ย มวิทยาน้ อยมาก และข้อมูล ที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยา และกรมอุตุนิยมวิทยา นาเสนอเป็นข้อมูล ที่มี
ขอบเขตกว้างเกินไป ไม่คลอบคลุมในพื้นที่เป้าหมาย การนาเสนอรูปแบบการพยากรณ์เชิงพื้นที่ในกลุ่มอาชีพทา
นาข้าว อ.รัตภูมิ ในครั้งนี้ ข้อมูลที่นาไปใช้ในการพยากรณ์อากาศยังขาดข้อมูลตรวจวัดในพื้นที่อ.รัตภูมิ แต่จะใช้
ข้อมูล ตรวจวัดที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ สถานีต รวจอากาศเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ ดังนั้นการ
พยากรณ์อากาศเชิงพื้น ที่ของ อ.รัตภูมิ ย่อมมี ข้อผิ ดพลาดอยู่บ้าง และโดยสภาพพื้นที่ของ อ.รัตภูมิเอง มี
เทือกเขาพระ และเขาคูหา ขวางกั้นอยู่ด้วย ดังนั้นการพยากรณ์อากาศต้องคานึงถึงการตกของฝนด้านหน้าเขา
และหลังเขาด้วย
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