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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
แผนที่อากาศฯ เป็นข้อมูลที่ มีความสาคัญ ส าหรับ การพยากรณ์ อากาศ เนื่องจากการได้มาซึ่ง การ
พยากรณ์อากาศที่ถูกต้องและมีความแม่นยานั้น จะต้องทราบถึงสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ การทราบ
ถึงสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว นักอุตุนิยมวิทยาไม่สามารถที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อสารวจสภาพอากาศนั้นได้
จึงต้องมีการจัดทาแผนที่ขึ้นมาเพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศ แผนที่ ที่จัดทาขึ้นมานี้ เรียกว่า “แผนที่
อากาศ” หลังจากนั้นเมื่อนัก อุตุนิ ยมวิทยาจะพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาจะทาการวิเคราะห์ แผนที่
อากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อดูลักษณะอากาศนั้น ๆ โดยปกติในแผนที่อากาศฯ จะประกอบไปด้วยสารประกอบทาง
อุตุนิยมวิทยาที่สาคัญต่าง ๆ นอกจากนักอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องมีความเข้าใจแล้ว เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา (ผู้ผลิตแผนที่อากาศฯส่งมอบให้นักอุตุฯ) หรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ จะต้องทาการศึกษา
และท าความเข้ า ใจในองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ของแผนที่ อ ากาศฯ เช่ น ความหมาย ความส าคั ญ
สัญลักษณ์ หลักการวิเคราะห์ และการนาไปใช้ประโยชน์ ด้วย ส่วนสารสนเทศอุตุ นิยมวิทยา (สท.ศอ.) จึงได้
จัดทาการจัดการองค์ความรู้เรื่องแผนที่อากาศฯ ขึ้นเพราะจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะสามารถทาให้ เข้าใจเรื่อง
สภาพอากาศและการพยากรณ์ อากาศ แผนที่อากาศฯ ที่นามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพยากรณ์ อากาศนั้นส่วน
ใหญ่มีด้วยกัน 7 ชนิด ได้แก่
1. แผนที่อากาศผิวพื้น (Top Chart)
2. แผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind)
3. แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change)
4. แผนที่รายละเอียดประเทศไทย (Detail)
5. แผนที่หยั่งอากาศ (Pseudo)
6. แผนที่อุณหภูมิเปลี่ยน (Temperature Change)
7. แผนที่อุณหภูมิจุดน้าค้างเปลี่ยน (Dew Point Change)
สาหรับทางด้านอุตุนิยมวิทยานั้น นอกจากจะนาแผนที่อากาศฯ ทั้ง 7 ชนิด มาวิเคราะห์แล้ว ในการ
พยากรณ์อากาศอาจจะมีแผนที่ อากาศฯอื่น ๆ นามาประกอบการวิเคราะห์ด้วย เช่น แผนที่แสดงปริมาณฝน
สะสม (มิ ล ลิ เ มตร) ของประเทศไทย (Map of Rainfall in Thailand) แผนที่ แ สดงอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด (องศา
เซลเซียส) ของประเทศไทย (Map of Maximum Temperature in Thailand) แผนที่แสดงอุณหภูมิต่าสุด
(องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย (Map of Minimum Temperature in Thailand) แผนที่แสดงความชื้น

2
สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็น ต์) ของประเทศไทย (Map of Relative Humidity in Thailand) แผนที่แสดงปริมาณน้า
ระเหย (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย (Map of Evaporation in Thailand) ฯลฯ

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนที่อากาศฯ มากยิ่งขึ้น
1.2.2 เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้มีความเป็นระเบียบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน
1.2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด
ของ ศอ.และกรมฯ
1.2.4 เพื่อใช้เป็นเอกสารในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกนาไปใช้
ประโยชน์

1.3 ขอบเขตคู่มือ
คู่มือการจัดการองค์ความรู้ เรื่องแผนที่อากาศฯ เล่มนี้ครอบคลุมเรื่องแผนที่อากาศฯ ซึ่งมีทั้งหมด
ด้วยกัน 5 ชนิด คือ แผนที่อากาศผิวพื้น (Top Chart) แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change)
แผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind) แผนที่รายละเอียดประเทศไทย (Detail) และแผนที่หยั่งอากาศ (Pseudo)
โดยจะมีเนื้อหาในเรื่องของ ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ สัญลักษณ์ หลักการวิเคราะห์ การแปล
ความหมายและการน าไปใช้ป ระโยชน์ ในด้านต่าง ๆ จึงเหมาะแก่การนาไปใช้งานและเสริมความรู้ให้ แก่
เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศฯ และผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

1.4 วิธกี ำรดำเนินกำร
การดาเนินการ การจัดการองค์ความรู้เรื่องแผนที่อากาศฯ ของส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (สท.ศอ.)
มีดังต่อไปนี้
1.4.1 การบ่งชี้ความรู้
- คณะท างานการจั ด การความรู้ (KM) สท.ศอ. ประชุ ม พิ จ ารณาประเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ ของ สท.ศอ.
1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนที่อากาศ จากตารา งานวิจัย เอกสารวิชาการ หรือเว็บไซต์
องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ และสั ญ ลั ก ษณ์ ของแผนที่ อ ากาศฯ
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แผนที่อากาศฯ องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการแปลความหมายการนาแผนที่
อากาศฯ ไปใช้ประโยชน์

3
- ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือผู้เชี่ยวชาญโดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือตั้ง
คาถามให้ตอบ
1.4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- คณะทางาน KM สท.ศอ. รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่อากาศฯ มาพิจารณาจัด
ให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1.4.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
- จัดประชุม อภิปรายรับฟังความคิดเห็นเพื่อประมวลผลและกลั่นกรองความรู้เรื่อง “แผนที่
อากาศฯ”
1.4.5 การเข้าถึงความรู้
- เข้าถึงความรู้ด้วยการจัดทาคู่มือฯ
- เข้าถึงความรู้โดยใช้ระบบ Intranet ของ ศอ./กรมฯ
1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้
ครั้งที่ 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และสัญลักษณ์ของแผนที่
อากาศฯ
ครั้งที่ 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แผนที่อากาศฯ
ครั้งที่ 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการแปลความหมายการนาแผนที่อากาศฯ ไปใช้ประโยชน์
1.4.7 การเรียนรู้
- จัดเวทีถ่ายทอดและทบทวนความรู้ฯ
- สรุปผลการจัดการความรู้ เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนที่อากาศฯ มากขึ้น
1.5.2 มีการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นระเบียบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน
1.5.3 เจ้ าหน้ าที่ส่ ว นสารสนเทศฯมีการปฏิบัติงานสอดคล้ องกับนโยบาย วิสั ยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของ ศอ.และกรมฯ
1.5.4 มี คู่ มื อ ฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารในการถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจ และเผยแพร่ แ ก่
บุคคลภายนอกนาไปใช้ประโยชน์
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บทที่ 2
นิยำมและควำมหมำย
2.1 นิยำมและควำมหมำย
2.1.1 แผนที่ (Map) พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของแผนที่
ไว้ว่า “แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่ปรุงแต่งขึ้น โดยแสดงลงในพื้น
แบนราบ ด้วยการย่อให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัยเครื่องหมายกับสัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้น”
2.1.2 แผนที่อำกำศ (Weather Chart) เป็นแผนที่แสดงองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ข้อมูลต่าง ๆ ในแผนที่อากาศได้รับมาจากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศผิวพื้นทั้งหลาย รวบรวมแล้ว
เขียนขึ้นเป็นตัวเลข รหัส และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่อยู่ในแผนที่อากาศจะนาไปใช้ในการ
คาดหมายการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้น
2.1.3 แผนที่อำกำศผิวพื้น (Top Chart /Synoptic Weather Chart) เป็นแผนที่แสดงระบบ
ความกดอากาศซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าความกดอากาศ
(hPa) ที่หักแก้หาระดับน้าทะเลปานกลาง ของสถานีตรวจอากาศ ณ ตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและ
ประเทศไทย
2.1.4 แผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind ) เป็นแผนที่แสดงระบบการหมุนเวียนลมในระดับต่าง ๆ ซึ่ง
ได้มาจากการวิเคราะห์ทิศทางลมจากผลการตรวจอากาศชั้นบนของตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย
2.1.5 แผนที่ควำมกดอำกำศเปลี่ยน (Pressure Change) เป็นแผนที่แสดงค่าความกดอากาศที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ณ ตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย เป็นการหาผลต่างของความกดอากาศ
ที่ระดับน้าทะเลปานกลาง ณ ตาบลหนึ่ง
2.1.6 แผนที่แสดงรำยละเอียดประเทศไทย (Detail) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของผลการตรวจ
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาในราย 3 ชั่วโมง โดยแสดงเฉพาะลักษณะอากาศและมวลอากาศที่ปกคลุ ม
ประเทศไทย และพื้นที่ใกล้เคียง
2.1.7 แผนที่หยั่งอำกำศ (Pseudo) หรือแผนภูมิเทอร์โ มไดนำมิกส์ ใช้วิเคราะห์โครงสร้างของ
บรรยากาศในแนวดิ่ง และคานวณหาค่า Stability Index แบบต่าง ๆ ตลอดจนค่าอื่น ๆ เช่น LCL, LFC, CCL
เพื่อประกอบการพิจารณาการทรงตัวของบรรยากาศ เพราะการทรงตัว ของอากาศเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น เมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ หมอกและหมอกแดดเป็นต้น
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2.1.8 UTC คื อ เ ว ล า ม า ต ร ฐ า น โ ล ก ย่ อ ม า จ า ก " Universal Time Co-ordinated" ห รื อ
GMT-Greenwich Mean Time ที่ยังคงใช้ในบางประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ หรือใช้อ้างอิงใน
การเดินเรือในปัจจุบัน
2.1.9 Isallobar คื อ เส้ น การเปลี่ ยนแปลงความกดอากาศเท่ า เส้ น ที่ ล ากไปตามต าบลที่ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศเท่า
2.1.10 Anallobar คือ เส้นที่บ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเพิ่มขึ้นหรือมีค่าเป็น
บวก แสดงด้วยเส้นสีน้าเงิน
2.1.11 Katallobar คือ เส้นที่บ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศลดลงหรือมีค่าเป็นลบ
แสดงด้วยเส้นสีแดง
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บทที่ 3
องค์ประกอบและสัญลักษณ์ของแผนที่อำกำศชนิดต่ำง ๆ
3.1 องค์ประกอบของแผนที่อำกำศฯชนิดต่ำง ๆ
3.1.1 แผนที่ อ ำกำศผิ ว พื้ น (Top Chart /Synoptic weather chart) เป็ น แผนที่ แ สดงระบบ
ความกดอากาศซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าความกดอากาศ
(hPa) ที่ หักแก้หาระดับน้าทะเลปานกลางของสถานีตรวจอากาศ ณ ตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและ
ประเทศไทย ในแผนที่อากาศผิวพื้นจะประกอบด้วยเส้นความกดอากาศเท่า (Isobar) ที่ลากผ่านตาบลต่าง ๆ
ซึ่งบางบริเวณ มีลักษณะเป็นระเบียบ ห่างหรือชิดกัน และบางบริเวณมีลักษณะเป็นแนวโค้งของ Trough หรือ
Ridge รวมทั้ง ตัวการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น บริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่า
พายุหมุนเขตร้อน ร่องมรสุม และแนวปะทะอากาศ เป็นต้น

ภำพที่ 1 ตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพื้น (Synoptic Surface Chart or Top Chart)
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3.1.2 แผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind) เป็นแผนที่แสดงระบบการหมุนเวียนลมในระดับต่าง ๆ ซึ่ง
ได้มาจากการวิเคราะห์ทิศทางลมจากผลการตรวจอากาศชั้นบนของตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย แผนที่ลมชั้นบน ประกอบด้วย เส้นทิศลมเท่า (Streamline) การวิเคราะห์แสดงลักษณะของ
ไซโคลน (Cyclone) แทนด้วยสัญลักษณ์ลมทั้งทิศทางและความเร็ว เช่น Cyclonic s “C”, Anti Cyclonic
“A” บริเวณที่มีลักษณะ เป็นอานม้า เรียกว่า Col ซึ่งเป็นบริเวณลมอ่อน อาจปรากฏเป็นลักษณะของการเชียร์
เช่น Cyclonic, Anticyclonic แกนแนวลมสอบ (Confluence Asymptole) แกนแนวลมแยก (Difluence
Asymptole) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ แผนที่ลมชั้นบน อาจปรากฏในลักษณะ Speed Convergence
หรือ Speed Divergence สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป (ส่วนพยากรณ์อากาศ,
2560)

ภำพที่ 2 ตัวอย่างแผนที่ลมชั้นบน (Upper wind )
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3.1.3 แผนที่ควำมกดอำกำศเปลี่ยน (Pressure Change) เป็นแผนที่แสดงค่าความกดอากาศที่
เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง ณ ตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย เป็นการหาผลต่างของความกดอากาศ
ที่ ระดับน้าทะเลปานกลาง ณ ตาบลหนึ่ง โดยเปรียบเทียบค่าความกดอากาศ เวลาปัจจุบันเทียบกับค่าความกด
อากาศในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา โดยใช้ตัวเลขสีน้าเงินแทนค่าความกดอากาศเพิ่มขึ้น และตัวเลขสีแดงแทนค่า
ความกดอากาศลดลง ค่าดังกล่าวช่วยบ่งชี้แนวโน้มความรุนแรง และการเคลื่อนตัวของตัวการต่าง ๆ ในระบบ
ความกดอากาศของแผนที่อากาศผิวพื้น และการหมุนเวียนของอากาศในแผนที่ลมชั้นบนที่คาดว่าจะเข้ามามี
อิทธิพลต่อสภาพอากาศประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวออกไป

ภำพที่ 3 แผนที่แสดงความกดอากาศเปลี่ยนแปลง (Pressure change Chart)

9
3.1.4 แผนที่แสดงรำยละเอียดประเทศไทย (Detail) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของผลการตรวจ
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาในราย 3 ชั่วโมง โดยแสดงเฉพาะลักษณะอากาศ และมวลอากาศที่ปกคลุม
ประเทศไทย และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง สารประกอบทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ แ สดงในแผนที่ เช่ น ความกดอากาศ
ทิศทางและความเร็วลม อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดน้าค้าง ความชื้นสัมพัทธ์ เมฆ หยาดน้าฟ้า ทัศนะวิสัย ลักษณะ
อากาศปัจจุบันที่เกิดขึ้นขณะทาการตรวจ

ภำพที่ 4 ตัวอย่างแผนที่รายละเอียดประเทศไทย (Detail Chart)
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3.1.5 แผนที่หยั่งอำกำศ (Pseudo) หรือแผนภูมิเทอร์โ มไดนำมิกส์ ใช้วิเคราะห์โครงสร้างของ
บรรยากาศในแนวดิ่ง และคานวณหาค่า Stability Index แบบต่าง ๆ ตลอดจนค่าอื่น ๆ เช่น LCL, LFC, CCL
เพื่อประกอบการพิจารณาการทรงตัวของบรรยากาศ เพราะการ ทรงตัวของอากาศเป็นปัจจัย สาคัญอีก
ประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น เมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ หมอกและหมอกแดดเป็นต้ น
นอกจากนี้ ค่ า บางอย่ า งยั ง ใช้ บ ริ ก ารให้ กั บ หน่ ว ยในระบบป้ อ งกั น ทางอากาศและผู้ ท าการในอากาศ

ภำพที่ 5 ตัวอย่างแผนที่หยั่งอากาศ (Pseudo)
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3.1.6 แผนที่อุณ หภูมิเปลี่ยน (Temperature Change) เป็นแผนที่แสดงค่าอุณ หภู มิที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ณ ตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย

ภำพที่ 6 ตัวอย่างแผนที่อุณหภูมิเปลี่ยน
3.1.7 แผนที่ อุ ณ หภู มิ จุ ด น้ ำค้ ำ งเปลี่ ย น (Dew Point Change) เป็ น แผนที่ แ สดงค่ า
อุณหภูมิจุดน้าค้างที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง ณ ตาบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย

ภำพที่ 7 ตัวอย่างแผนที่อุณหภูมิจุดน้าค้างเปลี่ยน
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3.1.8 แผนที่ อ ำกำศ ฯ อื่ น ๆ ที่จ ะแสดงต่อ ไปนี้ จะใช้โ ปรแกรมในการวิเ คราะห์ ซึ่ง คิ ดจากการ
เปรียบเทียบค่าจริงกับค่าปกติ
3.1.8.1 แผนที่แสดงปริมำณฝนสะสม (มิลลิเมตร) ของประเทศไทย (Map of Rainfall
in Thailand) เป็นแผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม ณ จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ฝนสะสม
10.00 เมื่อวาน - 04.00น. วันนี้, ฝนสะสม 24 ชั่วโมง, ฝนสะสม 3 วัน, ฝนสะสม 5 วัน, ฝนสะสมราย
สัปดาห์, ฝนสะสมรายเดือน, ฝนสะสมในช่วงฤดูฝน และฝนสะสม (1 ม.ค.- ปัจจุบัน)

ภำพที่ 8 ตัวอย่างแผนที่แสดงฝนสะสมรายเดือน ประจาวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562
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3.1.8.2 แผนที่ แ สดงอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด (องศำเซลเซี ย ส) ของประเทศไทย (Map of
Maximum Temperature in Thailand) เป็นแผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุด ณ จังหวัดต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน, อุณหภูมิสูงสุดต่างจากเมื่อวาน, อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยราย
สัปดาห์ และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน

ภำพที่ 9 ตัวอย่างแผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน ประจาวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562
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3.1.8.3 แผนที่ แ สดงอุ ณ หภู มิ ต่ ำสุ ด (องศำเซลเซี ย ส) ของประเทศไทย (Map of
Minimum Temperature in Thailand) เป็นแผนที่แสดงอุณหภูมิต่าสุด ณ จังหวัดต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ได้แก่ อุณหภูมิต่าสุดเช้านี้ , อุณหภูมิต่าสุดต่างจากเมื่อวาน, อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยราย
สัปดาห์ และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยรายเดือน

ภำพที่ 10 ตัวอย่างแผนที่แสดงอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยรายเดือน ประจาวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562
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3.1.8.4 แผนที่แสดงควำมชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ของประเทศไทย (Map of Relative
Humidity in Thailand) เป็นแผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์ ณ จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่
ความชื้นสัมพัทธ์เวลา 07.00 น., ความชื้นสัมพัทธ์เวลา 10.00 น., ความชื้นสัมพัทธ์เวลา 13.00 น.,
ความชื้นสัมพัทธ์เวลา 16.00 น. และความชื้นสัมพัทธ์เวลา 19.00 น.

ภำพที่ 11 ตัวอย่างแผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เวลา 19.00 น. ประจาวันที่ 1 มกราคม 2563
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3.1.8.5 แผนที่ แ สดงปริ ม ำณน้ ำระเหย (มิ ล ลิ เ มตร) ของประเทศไทย (Map of
Evaporation in Thailand) เป็นแผนที่แสดงปริมาณน้าระเหย ณ จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
ได้แก่ น้าระเหยเมื่อวาน, น้าระเหยสะสมรายสัปดาห์, น้าระเหยรายเดือน และน้าระเหยสะสม (1 ม.ค.
- ปัจจุบัน)

ภำพที่ 12 ตัวอย่างแผนที่แสดงน้าระเหยสะสมรายสัปดาห์ ประจาวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2562
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3.2 สัญลักษณ์บนแผนที่อำกำศฯ ชนิดต่ำง ๆ
3.2.1 สัญลักษณ์บนแผนที่อำกำศผิวพื้น (Top chart)
เส้นไอโซบำร์ (Isobar) เป็นเส้นที่ลากผ่านบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน เช่น เส้น 1014
หมายความว่าบริเวณที่เส้นเหล่านี้ลากผ่านจะมีความกดอากาศเท่ากัน คือ 1014 มิลลิบาร์ (แผนที่อากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 13 สัญลักษณ์แสดงเส้นไอโซบาร์
หย่อมควำมกดอำกำศต่ำ (Low Pressure Area) คือ บริเวณที่มีความกดอากาศต่ากว่า
บริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ ในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่าเป็นวงกลมล้อมรอบ
บริเวณที่มีความกดอากาศต่า นั่นคือ บริเวณความกดอากาศต่า จะเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่าลงจาก
ขอบนอกเข้าสู่ศูนย์กลาง บริเวณความกดอากาศต่านี้จะมีกระแสลมพัดเข้าหาศูนย์กลางในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกเหนือ และในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ การเคลื่อนไหวของอากาศรอบศูนย์กลาง
บริเวณความกดอากาศต่าเช่นนี้ เรียกว่า Cyclonic Circulation (แผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 14 สัญลักษณ์แสดงหย่อมความกดอากาศต่า
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บริเวณควำมกดอำกำศสูง (High pressure area) บริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติ
ไซโคลน คือ บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ ในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้น
ความกดอากาศเท่าเป็นวงกลม หรือเป็นวงรีรูปไข่ล้อมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศสูง นั่นคือ บริเวณความ
กดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลน จะเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงขึ้นจากขอบนอกเข้าสู่ศูนย์กลาง บริเวณ
ความกดอากาศสูง หรือแอนติไซโคลนนี้จะมีกระแสลมพัดออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีก
โลกเหนือ และในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ การเคลื่อนไหวของอากาศรอบศูนย์กลางบริเวณความกด
อากาศสูง หรือแอนติไซโคลนเช่นนี้ เรียกว่า Anticyclonic Circulation (แผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา,
ม.ป.ป.)

เรียกว่า บริ เวณความกด

อากาศสูง

ภำพที่ 15 สัญลักษณ์แสดงบริเวณความกดอากาศสูง
แนวปะทะอำกำศเย็น (Cold Front) เกิดจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าแทนมวลอากาศ
อุ่น และดันให้อากาศอุ่นลอยขึ้น อากาศอุ่นที่ยกตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้เกิดเมฆก้อน ได้แก่ Cu และ Cb
อาจทาให้อากาศแปรปรวนเกิดฝนตกหนักในบริเวณแคบ ๆ หรืออาจเกิด พายุฝนฟ้าคะนองได้ (แนวปะทะ
อากาศ, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 16 สัญลักษณ์แสดงแนวปะทะอากาศเย็น
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แนวปะทะอำกำศร้อน (Warm Front) เกิดจากมวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่เข้าหา และทับมวล
อากาศเย็น ทาให้เกิดการยกตัวของอากาศอุ่น เมฆที่พบตามแนวปะทะอากาศนี้ ได้แก่ CI Cs As St และ Ns
ทาให้เกิดฝนกระจายเป็นบริเวณกว้าง ฝนตกไม่หนักมากแต่ตกเป็นเวลานาน (แนวปะทะอากาศ, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 17 สัญลักษณ์แสดงแนวปะทะอากาศร้อน
แนวปะทะอำกำศซ้อน (Occluded Front) เกิดขึ้นเมื่อแนวปะทะอากาศของมวลอากาศ
เย็นตามทันแนวปะทะอากาศอุ่น และยกมวลอากาศอุ่นระหว่างกลางขึ้น สภาวะนี้ทาให้กิดเมฆ Cb ที่ส่งผลต่อ
การเกิดพายุฝนได้ (แนวปะทะอากาศ, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 18 สัญลักษณ์แสดงแนวปะทะอากาศซ้อน
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แนวปะทะอำกำศอยู่ กั บ ท ี่ (Stationary Front) เกิดจากการที่ม วลอากาศอุ่น และมวล
อากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าหากัน แต่ไม่มีการเคลื่อนที่เข้าแทนที่กัน (แนวปะทะอากาศ, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 19 สัญลักษณ์แสดงแนวปะทะอากาศอยู่กับที่
พำยุหมุนเขตร้อนระดับ 1 “หย่อมควำมกดอำกำศต่ำ” (Low Pressure Area) เป็นพายุ
ที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 22 นอต (41 กม./ชม.)

ภำพที่ 20 สัญลักษณ์แสดงหย่อมความกดอากาศต่า
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พำยุหมุนเขตร้อนระดับ 2 “พำยุดีเปรสชั่น” (Tropical Depression) เป็นพายุที่มี
ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 22 - 33 นอต (41 - 62 กม./ชม.)

ภำพที่ 21 สัญลักษณ์แสดงพายุดีเปรสชั่น
พำยุหมุนเขตร้อนระดับ 3 “พำยุโซนร้อน” (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีความเร็วลม
ใกล้ศูนย์กลาง 34 – 48 นอต (64 - 90 กม./ชม.)
พำยุหมุนเขตร้อนระดับ 4 “พำยุโซนร้อนกำลังแรง” (Severe Tropical Storm)
เป็นพายุที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 48 - 64 นอต (90 - 118 กม./ชม.)

ภำพที่ 22 สัญลักษณ์แสดงพายุโซนร้อน
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พำยุหมุนเขตร้อนระดับ 5 “พำยุไต้ฝุ่น” (Tropical Typhoon) เป็นพายุที่มีความเร็วลม
สูงสุด ใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต (118 กม./ชม.) ขึ้นไป

พายุไต้ฝุ่น

ภำพที่ 23 สัญลักษณ์แสดงพายุไต้ฝุ่น
ร่องมรสุม หรือ ร่องควำมกดอำกำศต่ำ มีลักษณะเป็นแนวพาดขวางในทิศตะวันออก-ตะวันตก ใน
ร่องความกดอากาศต่าหรือร่องมรสุมเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่า มีกระแสอากาศไหลขึ้น -ลงสลับกัน ร่อง
ความกดอากาศต่า หรือร่องมรสุมจะอยู่ในเขตร้อนใกล้ ๆ เส้นศูนย์สูตร และจะมีการเลื่อนขึ้น-ลงตามแนวโคจร
ของดวงอาทิตย์ โ ดยจะล้ าหลั ง ประมาณ 1-2 เดือน ความกว้างของร่องความกดอากาศต่าหรื อร่ องมรสุ ม
ประมาณ 6-8 องศาละติจูด เป็นบริเวณที่มีเมฆมากและฝนตกอย่างหนาแน่น ฉะนั้นเมื่อแนวร่องนี้ประจาอยู่ที่
ใด หรือผ่านที่ใดก็จะทาให้ที่นั้นฝนตกอย่างหนาแน่นได้

ภำพที่ 24 สัญลักษณ์แสดงร่องความกดอากาศต่า
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สัญลักษณ์ จ ำกข้อมูลสถำนีตรวจอำกำศผิวพื้น แสดงโดยสัญลักษณ์ดังตัว อย่างในภาพที่ 19 ซึ่ง
อธิบายได้ ดังนี้

ภำพที่ 25 สัญลักษณ์แสดงข้อมูลสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
3.2.2 สัญลักษณ์บนแผนที่อำกำศลมชั้นบน (Upper Wind)
เส้นลำยกระแส หรือ เส้น STREAMLINE คือ เส้นที่ลากขนานกับทิศลมเท่า

เส้นลายกระแส

ภำพที่ 26 สัญลักษณ์แสดงเส้นลายกระแส
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Neutral Points คือ บริ เวณที่อยู่ ระหว่าง แอนติไซโคลนิค (Anticyclonic) กับ แอนติไซโคลนิ ค
(Anticyclonic) หรือ บริเวณที่อยู่ระหว่าง ไซโคลนิค (Cyclonic) กับ ไซโคลนิค (Cyclonic)

บริเวณ
Neutral Points

ภำพที่ 27 สัญลักษณ์แสดงบริเวณ NEUTRAL POINTS
แอนติไซโคลนิค (Anticyclonic) คือ การเคลื่อนไหวของอากาศออกจากศูนย์กลางในลักษณะตาม
เข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้

บริเวณ
แอนติไซโคลนิค

ภำพที่ 28 สัญลักษณ์แสดงบริเวณบริเวณแอนติไซโคลนิค
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ไซโคลนิค (Cyclonic) คือ การเคลื่อนไหวของอากาศเข้าหาศูนย์กลางในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาใน
ซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้

บริเวณ
ไซโคลนิค

ภำพที่ 29 สัญลักษณ์แสดงบริเวณบริเวณไซโคลนิค
3.2.3 สัญลักษณ์บนแผนที่ควำมกดอำกำศเปลี่ยน (Pressure Change)
เส้นกำรเปลี่ยนแปลงควำมกดอำกำศเท่ำ (Isallobar) เป็นเส้นที่ลากผ่านบริเวณที่มีความ
กดอากาศเปลี่ยนแปลงเท่ากันซึ่งคิดจากการนาความกดอากาศของวันนี้ลบกับความกดอากาศของเมื่อวาน
เพื่อดูการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็น โดยจะแสดงเป็นเส้นสีน้าเงินและสีแดง ดังนี้
- สีน้าเงิน หมายถึง เส้นที่ครอบคลุมบริเวณความกดอากาศวันนี้สูงกว่าเมื่อวาน (มวลอากาศ
เย็นเพิ่มขึ้น)
- สีแดง หมายถึง เส้นที่ครอบคลุมบริเวณความกดอากาศวันนี้ต่ากว่าเมื่อวาน (มวลอากาศ
เย็นลดลง)

เส้นควำมกด
อำกำศเปลี่ยน

ภำพที่ 30 สัญลักษณ์แสดงเส้นความกดอากาศเปลี่ยน
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ตัวเลขควำมกดอำกำศเปลี่ยน เป็นข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความกดอากาศของวันนี้
กับเมื่อวาน โดยจะแสดงเป็นสีน้าเงิน (ความกดอากาศวันนี้สูงกว่าเมื่อวาน) และสีแดง (ความกดอากาศวันนี้
ต่ากว่าเมื่อวาน)

ภำพที่ 31 สัญลักษณ์แสดงตัวเลขความกดอากาศเปลี่ยน
3.2.4 สัญลักษณ์บนแผนที่แสดงรำยละเอียดประเทศไทย (Detail)
เส้นไอโซบำร์ (Isobar) เป็นเส้นที่ลากผ่านบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน

ภำพที่ 32 สัญลักษณ์แสดงเส้นไอโซบาร์
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ข้อมูลจำกสถำนีตรวจอำกำศผิวพื้น แสดงโดยสัญลักษณ์ดังตัวอย่างในภาพซึ่งอธิบายได้
ดังนี้

ภำพที่ 33 สัญลักษณ์ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
3.2.5 สัญลักษณ์ที่แสดงบนแผนที่หยั่งอำกำศ (Pseudo)
เส้นข้อมูลอุณหภูมิ จะแสดงด้วยเส้น สีน้าเงิน
เส้นข้อมูลอุณหภูมิจุดน้าค้าง จะแสดง ด้วยเส้นประสีแดง
เส้นข้อมูลความชื้น จะแสดง ด้วยเส้นสีเขียว
ทิศทางและความเร็วลมจะแสดงอยู่ทางขวามือ

ภำพที่ 34 สัญลักษณ์ที่แสดงบนแผนที่หยั่งอากาศ
*หมำยเหตุ สาหรับสัญลักษณ์บนแผนที่อากาศฯชนิดอื่นนั้น จะไม่ขออธิบายรายละเอียด เนื่องจากในปัจจุบัน
ไม่นิยมนามาใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการพยากรณ์อากาศแล้ว
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บทที่ 4
หลักกำรวิเครำะห์แผนที่อำกำศฯ เบื้องต้น
4.1 หลักกำรวิเครำะห์แผนที่อำกำศผิวพื้น (Top Chart)
แผนที่อากาศผิวพื้น หลักการวิเคราะห์จะวิเคราะห์เส้นความกดอากาศเท่า(Isobar) ทุก ๆ 2 hPa
บริเวณความกดอากาศสูงวิเคราะห์ได้โดยการลากเส้น Isobar พบว่าเส้นดังกล่าว วนมาบรรจบกัน และปรากฏ
ว่าค่าความกดอากาศภายในบริเวณที่เส้น Isobar ที่วนมาบรรจบกันมีค่าสูงกว่าบริเวณรอบนอกใช้สัญลักษณ์ H
อยู่ที่ศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูง ส่วนหย่อมความอากาศต่า และพายุหมุนเขตร้อน วิเคราะห์ได้โดย
การลากเส้น Isobar พบว่าเส้นดังกล่าววนมาบรรจบกัน และปรากฏว่าค่าความกดอากาศภายในบริเวณที่เส้น
Isobar ที่วนมาบรรจบกันมีค่าต่ากว่าบริเวณรอบนอกจะ ใช้สัญลักษณ์ L อยู่ที่ศูนย์กลางของบริเวณหย่อมความ
กดอากาศต่าและถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อน จะใช้สัญลักษณ์
แทนพายุดีเปรสชั่น ใช้
สัญลักษณ์แทนพายุโซนร้อน
และใช้สัญลักษณ์
แทนพายุไต้ฝุ่น โดยทั่วไปถ้านาแผนที่อากาศผิวพื้น
อุตุนิยมวิทยา มาเปรียบเทียบกับแผนที่อุตุนิยมวิทยาในวันถัดไปในเวลาเดียวกัน จะทาให้เห็นลักษณะการแผ่ลง
มาของมวลอากาศ เช่น การเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่าหรือพายุ หมุนเขตร้อน และการแผ่ลงมาปก
คลุมของบริเวณความกดอากาศสูง

ภำพที่ 35 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.
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4.2 หลักกำรวิเครำะห์แผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind)
การวิเคราะห์ลมชั้นบนจะทาได้โดยลากเส้น ขนานกับทิศลมเท่า (Stream Lines) โดยการวิเคราะห์จะ
ลากเส้นขนานกับแนวทิศลมมีหัวลูกศรบอกทิศทาง ซึ่งหากมีกระแสลมไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางทาให้เกิดเป็น
ไซโคลนิค (Cyclonic) ซึ่งจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลางในซีกโลกเหนือ และหากมีกระแสลมพัดออก
จากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือจะเรียกว่า แอนติไซโคลนิค (Anticyclonic)
ในระดับล่างไซโคลนิค (Cyclonic) จะสัมพันธ์กับตาแหน่งของหย่อมความกดอากาศต่า และแอนติไซ
โคลนิค (Anticyclonic) จะสัมพันธ์กับตาแหน่งของบริเวณความกดอากาศสูง

ภำพที่ 36 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 925 hPa
วันที่ 28 พฤศจิกายม 2562 เวลา 07.00 น.

ภำพที่ 37 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 850 hPa
วันที่ 28 พฤศจิกายม 2562 เวลา 07.00 น.

30

4.3 หลักกำรวิเครำะห์แผนที่ควำมกดอำกำศเปลี่ยน (Pressure Change)
เส้นการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเท่า (Isallobar) คือ เส้นที่ลากไปตามตาบลที่ค่าการเปลี่ยนแปลง
ความกดบรรยากาศเท่า ณ ช่วงเวลาที่กาหนดหรืออาจกล่าวได้ว่า Isallobar คือ เส้นที่บ่งบอกถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงความกดอากาศเท่า แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ Anallobar และ Katallobar สาหรับ Anallobar คือ
เส้นที่บ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเพิ่มขึ้นหรือมีค่าเป็นบวก แสดงด้วยเส้นสีน้าเงิน ส่วน
Katallobar คือ เส้นที่บ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศลดลงหรือมีค่าเป็นลบ แสดงด้วยเส้นสี
แดง

ภำพที่ 38 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น.
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4.4 หลักกำรวิเครำะห์แผนที่แสดงรำยละเอียดประเทศไทย (Detail)
เพื่อศึกษาว่า มวลอากาศแต่ละสถานที่เป็นบริเวณความกดอากาศสูง (H) หรือหย่อมความกดอากาศ
ต่า (L) นักอุตุนิยมวิทยาจะทาการวิเคราะห์โดยการลากเส้นความกดอากาศเท่า (isobar) ให้แต่ละเส้นความกด
อากาศห่างเท่ากัน 1 hPa แล้วเปรียบเทียบแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของบริเวณความกดอากาศสูง (H) หรือ
หย่อมความกดอากาศต่า (L) ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยถ้าหากมีพายุเข้าจะทาการวิเคราะห์ทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อ
ดูการเคลื่อนที่ของพายุ

ภำพที่ 39 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
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4.5 หลักกำรวิเครำะห์แผนที่หยั่งอำกำศ (Pseudo)
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของบรรยากาศในแนวดิ่ ง และค านวณหาค่ า Stability Index แบบต่ า ง ๆ
ตลอดจนค่าอื่น ๆ เช่น กระแสไหลพาความร้อนในแนวตั้ง (Lifting Convection Level ; LCL) ระดับการกลั่น
ตัวของเมฆ (Clound Condensation Level ; CCL) ระดับเยือกแข็ง (Freeze Level ; FL) ดัชนีการทรงตัว
ข อ ง ม ว ล อ า ก า ศ ( Stability Index ; SI) ดั ช นี ก า ร ย ก ตั ว ข อ ง ม ว ล อ า ก า ศ ( Lifting Index ;LI)
เพื่อประกอบการพิจารณาการทรงตัวของบรรยากาศ เพราะการทรงตัวของอากาศเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น เมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ หมอก และหมอกแดด เป็นต้น นอกจากนี้
ค่าบางอย่างยังใช้บริการให้กับหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศ หน่วยงานด้านการบิน และการทาฝนหลวง

ภำพที่ 40 ตัวอย่าง Pseudo Adiabatic Chart
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บทที่ 5
กำรแปลควำมหมำยและกำรใช้ประโยชน์จำกแผนที่อำกำศฯ
5.1 กำรแปลควำมหมำย
หลังจากที่วิเคราะห์แผนที่อากาศฯแล้ว นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องทาการแปลความหมายจากแผนที่
อากาศเพื่อนาไปพยากรณ์อากาศประจาวันหรือประจาสัปดาห์ การแปลความหมายในแผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ
หลักการเริ่มต้นสาหรับผู้ที่สนใจเรื่องแผนที่อากาศฯ จะต้องดูวันที่และเวลาที่กากับไว้ในแผนที่อากาศชนิดนั้นๆ
โดยเวลาที่แสดงอยู่ในแผนที่อากาศจะเป็นเวลา UTC (ประเทศไทย+7) หลังจากนั้นจึงค่อยมาพิจารณาข้อมูล
และสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่อากาศ โดยการพิจารณารายละเอียดบนแผนที่อากาศแต่ละชนิดมี ดังนี้
5.1.1 กำรพิจำรณำข้อมูลจำกแผนที่อำกำศผิวพื้น (Top Chart)
ในการแปลความหมายจะต้องพิจารณาตัวการสาคัญบนแผนที่อากาศผิวพื้น (Surface Chart)
พิจารณาช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่ควรนามาพิจารณาและให้ความสาคัญ
- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจาฤดูที่พัดจากใจกลางทวีปไปสู่ที่ที่มีความกดอากาศต่า
กว่า คือทะเลและมหาสมุทร ลมนี้จะพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ทาให้ประเทศไทยโดยทั่วไปมีอากาศหนาวเย็น ยกเว้นภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ฝั่ งตะวันออกจะเป็นฤดู
ฝน ถ้าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กาลังแรงก็จะทาให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
อาจทาให้เกิดน้าท่วมได้ และคลื่นลมในทะเลมีกาลังแรง โดยฝั่งตะวันออกจะมีคลื่นแรงกว่าฝั่งตะวันตก (ฝั่งอ่าว
ไทยแรงกว่าในทะเลอันดามัน)
- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลีย จีน และมหาสมุทรแปซิฟิก อิทธิพลของบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลียหรือประเทศจีน ที่มีกาลังแรงทาให้ประเทศไทยมีอากาศหนาว ในฤดู
หนาว ลมมรสุ ม ฝั่ ง ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก าลั ง แรงขึ้ นและบริ เวณภาคใต้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันออกมีฝนตกชุกหนาแน่นติดต่อกันทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลากได้และคลื่นลมในอ่าวไทยมี
กาลังแรง ความสูงของคลื่น 2-3 เมตร
- ถ้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมีกาลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทย ดูได้จากเส้น
Isobar (บนแผนที่อากาศผิวพื้น) ที่ลากผ่าน โดยทั่วไปถ้าเส้ น Isobar ที่ผ่านประเทศไทยมี ความกดอากาศ
1018 หรือ 1016 hPa ก็ถือได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงมีกาลังแรงได้
- ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งก่อ
ตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง และเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทย หรืออาจมีหย่อมความกดอากาศต่ากาลังค่อนข้าง
แรงในบริเวณอ่าวไทยและคลื่นเข้าสู่ภาคใต้ ซึ่งจะทาให้คลื่นลมในทะเลมีกาลังแรง ความสูงของคลื่น 2-4 เมตร
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หรือมากกว่า และภาคใต้จะมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเป็นผลให้เกิดสภาวะน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหล
หลาก
- ความชัน ของความกดอากาศสู ง ดูได้จากเส้ น Isobar บนแผนที่อากาศผิ ว พื้น ถ้าเส้ น Isobar มี
ความถี่มากก็ถือว่าเป็นบริเวณความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวมาเร็วกว่าปกติ
- ร่องความกดอากาศต่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมร่องความกดอากาศต่าจะพาดผ่าน
บริเวณภาคใต้
การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงหรือไม่แรง
- PGF (Pressure Gradient Force) หรือ เส้นความชันของความกดอากาศ
- ความแรงของบริเวณความกดอากาศสูง (อ่อน ปานกลาง แรง)
- ตาแหน่งศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูง
- พิจารณาการลงมาของมวลอากาศมีอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- Blocking System เช่น แนวปะทะอากาศ พายุหมุนเขตร้อน

ภำพที่ 41 แสดง แผนที่อากาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557
- ก่อนที่บริเวณความกดอากาศสูง แผ่เข้ามา อุณหภูมิอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเมฆมาก โดยปกติถ้า
บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาในเวลากลางวันอุณหภูมิสูงสุดจะลดต่าลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิต้นทุน
เดิม ดังนั้นควรพิจารณาการลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงที่ลงมาในเวลากลางวันหรือกลางคืน
-ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล จะมีลักษณะของฝนสั่งฟ้า (มีทั้งลมและฝน)
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-บริเวณความกดอากาศสูงที่มีกาลังแรง และลงมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดคลื่นลมแรงพัดเข้าสู่ฝั่งซึ่งจะ
เป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่อากาศตามแนวชายฝั่ง
-บริเวณความกดอากาศสู งหายไปนาน ๆ ลมได้นาความชื้นจากทะเลเข้ามา ทาให้เกิดฝนส าหรับ
ความชื้นไม่สูงผลกระทบจะมีไม่มากแต่ถ้าความชื้นสูง ๆ จะมีผลกระทบมาก
- Warm Front เกิดจากมวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่เข้าหาและทับมวลอากาศเย็น ทาให้ เกิดเมฆฝนและ
หมอก ส่วน Cold Front เกิดจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าแทนมวลอากาศอุ่น และดันให้อากาศอุ่นลอยขึ้น
ทาให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
-ถ้าศูนย์กลางความแรงของความกดอากาศสูงมีค่า 1,020 hPa อยู่ใกล้ประเทศฮ่องกงความกดอากาศ
สูงมีกาลังค่อนข้างแรงอีก 2 วัน โอกาสที่จะมีผลกระทบต่อภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่อนข้างสูง ทั้งนี้พิจารณาข้อมูล
อื่น เช่น แนว Blocking System และ Cold Front มา ประกอบการพิจารณา
5.1.2 กำรพิจำรณำข้อมูลจำกแผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind)
การพิจารณาลักษณะตัวการจากแผนที่อากาศชั้นบน (Wind aloft chart) มีการพิจารณา 6 อย่าง คือ
- บริเวณพื้นที่พยากรณ์อากาศตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวการใด (อิทธิพลของระบบลม
ชั้นบน)
- พิจารณาแหล่งที่มาของมวลอากาศ และคุณสมบัติ ของมวลอากาศ
- พิจารณาทิศทาง และความเร็วลม
- ความสอดคล้องของลมแต่ละระดับ
- Convergence แนวลมพัดมาบรรจบกัน
- Divergence แนวลมแยกออกจากกัน

ภำพที่ 42 การพิจารณาตัวการจากแผนที่อากาศชั้นบน
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จากรูปสามารถแปลความหมายได้ว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค.48 เวลา 0700 พายุดีเปรสชั่น มีศูนย์กลางอยู่
บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุฯ เวลาเดียวกัน มีกลุ่มเมฆหนาแน่นอยู่บริเวณเดียวกันซึ่ง
บางส่ ว นของกลุ่ ม เมฆเข้ า มาปกคลุ ม บริ เ วณตอนเหนื อ ของประเทศเวี ย ดนามด้ า นตะวั น ออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการพิจารณาแผนอากาศชั้นบนวันและเวลาเดียวกันตั้งแต่ระดับ 2,000 – 20,000
ฟุต บริเวณอ่าวตังเกี๋ย Stream Line มีลักษณะการหมุนแบบไซโคลนบริเวณพายุดีเปรสชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ตาแหน่งพายุดีเปรสชั่น ในแผนที่อากาศผิวพื้นและภาพถ่ายดาวเทียมอุตุฯ จะเห็นได้ว่ากระแสลมที่นาความชื้น
เข้ามาเลี้ยงพายุฯ มาจากทะเลจีนใต้เป็นกระแสลมฝ่ายตะวันออก และอีกส่วนหนึ่งมาจากอ่าวเบงกอลเป็น
กระแสลมฝ่ายตะวันตก ซึ่งมีกาลังแรงและเป็นลักษณะของ Speed convergence ทิศทางการเคลื่อนตัวของ
พายุฯ มีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก อาจเคลื่อนตัวผ่านตอนเหนื อของประเทศเวียดนามเข้าสู่ตอน
เหนือของประเทศลาวภายใน 24 ชม. และจะอ่อนกาลังลง ทั้งนี้เพราะบริเวณดังกล่าวมีความกดอากาศลดลง
และไปตามแนวร่องมรสุมทาให้กระลมฝ่ายตะวันตกที่เข้าไปเลี้ยงพายุฯ เปลี่ยนไปเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้
เนื่องจากพายุฯ มีตาแหน่งเปลี่ยนไป ซึ่งจากการพิจารณาตัวการในแผนที่อากาศชั้นบนและองค์ประกอบที่นา
มาพิจารณาร่วมสรุปได้ดังนี้
- บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใน 24-48 ชม. อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของกระแสลมที่มีลักษณะการหมุนแบบ Cyclonic Shears (Depression)
- กระแสลมที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและเข้าไปเลี้ยง Cyclonic Shears (Depression) เป็นลม
ฝ่ายตะวันตกมาจากอ่าวเบงกอลมีคุณสมบัติอุ่น – ชื้น
- ลมแต่ละระดับสอดคล้องกันโดยมีลักษณะการหมุนแบบ Cyclonic Shear ในตาแหน่งพายุ
ดีเปรสชั่นทุกระดับ
- ความเร็วลม 20-30 นอต ลักษณะการเชียร์ของลม เป็น Speed Convergence
- ระยะเวลาที่คาดว่าระบบลมคงอยู่ 24-48 ชม. เมื่อพายุดีเปรสชั่น เคลื่อนตัวไปยังตอนเหนือของ
ประเทศลาวกระแสลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้และความเร็วลมลดลง
เนื่องจากพายุฯ จะอ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่า
5.1.3 กำรพิจำรณำข้อมูลจำกแผนที่ควำมกดอำกำศเปลี่ยน (Pressure Change) มีการพิจารณา
อยู่ 4 อย่าง คือ
5.1.3.1 ความรุนแรงของระบบความกดอากาศ พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความกด
อากาศ
5.1.3.2 แนวโน้มการเกิดสภาพอากาศ
5.1.3.3 ทิศทางการเคลื่อนตัวที่ของความกดอากาศ
5.1.3.4 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบความกดอากาศ
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จากการสังเกตพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ (Pressure Change) เกิดขึ้นจากสาเหตุ
หลายประการตามฤดูกาล เนื่องจากการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก เช่นในช่วงฤดูร้อนประเทศไทยค่า
ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงจะลดลง และเมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามายังประเทศไทยทาให้ความกด
อากาศเพิ่มขึ้น หรือพายุหมุนเขตร้อนทาให้ความกดอากาศลดลง และบางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศ
เช่น ฝนตกเป็นสาเหตุทาให้ความกดอากาศเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังแสดง ตามรูปที่ 43, 44, 45 และ 46

ภำพที่ 43 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง ภำพที่ 44 แผนที่อากาศผิวพื้น (ฤดูร้อน)

ภำพที่ 45 แผนที่อากาศผิวพื้น

ภำพที่ 46 แผนที่อากาศผิวพื้น

(มวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงมา)

(พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามา)

ในการพยากรณ์อากาศประจ าวัน การพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงของความกดอากาศ (Pressure
Change) จะทาให้ทราบความรุนแรงของตัวการบริเวณต่าง ๆ ในแผนที่อากาศผิวพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เช่น อ่อนกาลังลงหรือแรงขึ้น ซึ่งจะทาให้ นักอุตุพยากรณ์อากาศ คาดหมายตัวการในระบบความกดอากาศ ที่
จะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้ถูกต้องมากขึ้น การพิจารณาความรุนแรงของระบบความกด
อากาศ
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ตัวการในแผนที่อากาศอากาศผิวพื้น

ค่า Pressure Change

ความรุนแรง

High, Ridge, Pacific High

+ ที่ศูนย์กลาง

เพิ่มขึ้น

High, Ridge, Pacific High

- ที่ศูนย์กลาง

ลดลง

Trough , Low, Tropical storm

- ที่ศูนย์กลาง

เพิ่มขึ้น

Trough , Low, Tropical storm

+ ที่ศูนย์กลาง

ลดลง

I.T.C

+ เหนือ ร่องและใต้ร่อง I.T.C

เพิ่มขึ้น

หมำยเหตุ บางครั้ งพายุ ห มุน เขตร้อนมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ และมวลอากาศเย็นจาก
สาธารณรั ฐ ประชาชน จี น เคลื่ อนตัว ลงมาเสริ ม ถ้า กระแสลมที่ เข้ า ไปเลี้ ย งพายุ ฯ ทางด้านบนเป็นลมฝ่ า ย
ตะวันออกมีความชื้น พายุฯ มีความรุนแรงขึ้น แต่ถ้ากระแสลมที่เข้าไปเลี้ยงพายุทางด้านบนเป็นลมฝ่ายเหนือ
อากาศแห้ง ความรุนแรงที่จะเกิดความเสียหายลดลง
การพิจารณาแนวโน้มการเกิดสภาพอากาศประเทศไทย ดังแสดงตามรูปที่ 47, 48 และ 49 ฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงถ้ามวลอากาศเย็นจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเคลื่อนตัวลงมาเสริมทาให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ลักษณะดังกล่าวจะทา
ให้อากาศมีความหนาวเย็นมากขึ้น

ภำพที่ 47 แผนที่อากาศผิวพื้น ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำพที่ 48 แผนที่อากาศผิวพื้น ฤดูร้อน
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ฤดูร้อนประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อน และมวลอากาศเย็น
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเคลื่อนตัวลงมาปะทะอากาศร้อน ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอจะทาให้เกิดพายุ
ฤดูร้อนได้

ภำพที่ 49 แผนที่อากาศผิวพื้น ฤดูฝน
ฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย ถ้ามวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเคลื่อนตัวลงมา
ประเทศไทยทาให้ความกดอากาศเพิ่มขึ้นตอนบนของร่องมรสุม ประกอบกับความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้มี
กาลังแรงทาให้ร่องมรสุมมีกาลังแรง เมฆและน้าฟ้าจะเพิ่มมากขึ้น
การพิจารณาทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ ดังแสดงตามรูปที่ 50 และ 51

ภำพที่ 50 แผนที่อากาศผิวพื้น

ภำพที่ 51 แผนที่อากาศผิวพื้น

ในการพิจารณาดังกล่าวจะสังเกตได้ชัดเจนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อบริเวณความกด
อากาศสูงหรือ มวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเคลื่อนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทย ซึ่งก่อนที่
บริเวณความกดอากาศสู งดังกล่าวจะเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยจะปรากฏค่าความกดอากาศเพิ่ม ขึ้น
บริเวณศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน และค่า
ความกดอากาศเพิ่มขึ้น ดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออก และแผ่ขยายลงมาทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจนถึงประเทศไทย นั่นแสดงว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนเคลื่อนตัวจาก
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บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปทางทิศตะวันออก และแผ่ลิ่มลงมาทางทิศใต้ หรือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีแนวหน้าปกคลุมประเทศไทยใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนตัว โดยประมาณ 3 วัน หรือ
บางครั้งอาจถึง 4 วัน หากมี Low ขวางกั้น
5.1.4 กำรพิจำรณำข้อมูลจำกแผนที่รำยละเอียดประเทศไทย (Detail) แผนที่แสดงรายละเอียด
ประเทศไทย จะมีข้อมูลคล้ายกับแผนที่อากาศผิวพื้น เพียงแต่แผนที่แสดงรายละเอียดประเทสไทย จะแสดง
รายละเอียดเฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เหมือนกับแผนที่อากาศผิวพื้น ดังนั้นข้อมูลที่นามาพิจารณาและแปลความหมายจึงมีความใกล้เคียงกัน
เช่น
- ความชันของความกดอากาศสูง ดูได้จากเส้น Isobar บนแผนที่รายละเอียดประเทศไทย ถ้าเส้น
Isobar มีความถี่มาก ก็ถือว่าบริเวณความกดอากาศสูงครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ภาคเหนือจะมีอากาศ
หนาวขึ้น ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
5.1.5 กำรพิจำรณำข้อมูลจำกแผนที่หยั่งอำกำศ หรือแผนภูมิเทอร์โมไดนำมิกส์ (Pseudo) เป็น
การพิจารณาถึงโครงสร้างของบรรยายการในแนวดิ่ง ว่ามีการทรงตัว อย่างไร เช่น อากาศมีการทรงตัวดี หรือ
อากาศทรงตัวไม่ดีในแผนภูมิฯ จะมีค่าต่าง ๆ เช่น ค่า Freezing, Tropopause, C.C.L, L.C.L , L.F.C ,
Contrail ความชื้น ลมและอุณหภูมิระดับต่าง ๆ รวมทั้ง Stability index และพื้นที่บวก และลบ เป็นต้น
ในการพยากรณ์อากาศประจาวัน จนท.พยากรณ์อากาศ ศูนย์บริการข่าวอากาศฯ จะนาค่า Stability
index และค่าต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้ ตามภาคต่าง ๆ เช่นเดียวกับแผนที่อากาศผิวพื้น และแผนที่อากาศชั้นบน
มาประกอบการพยากรณ์อากาศ เช่น พยากรณ์ ฝน และพายุ ฝนฟ้าคะนอง พายุลูกเห็บ พยากรณ์หมอก และ
หมอกแดด นอกจากนี้ค่าบางอย่างยังใช้บริการข่าวอากาศให้กับ หน่วย ในระบบป้องกันทางอากาศ และผู้ทา
การในอากาศ เช่น
Li Index

ใช้พยากรณ์

พายุฝนฟ้าคะนอง

K – Value Index

--------------

ฝน

SSI Index

--------------

พายุฝนฟ้าคะนอง

Web Blue Temp

--------------

พายุฤดูร้อน/พายุ ลูกเห็บ

Inversion (Radiation ,Subsidence)

--------------

หมอก/หมอกแดด

L.C.L

--------------

ระดับกลั่นตัว

C.C.L

-------------

ฐานเมฆก้อน

L.F.C (การยกตัวโดยอิสระ)

--------------

การก่อตัวของเมฆ
(ถ้าสูงมากเมฆไม่ค่อยมี)
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ความชื้นสัมพัทธ์
Wesyterly Jet ลงมาแลตติจูดต่า
(เนื่องจากมวลอากาศเย็นกาลังแรง)
Easterly Jet

---------------------------------------

การกระจายของฝนในแต่ละภาค
แนวโน้มการลดลงของอุณหภูมิ
และแนวโน้มการเกิดพายุฤดูร้อน
แนวโน้มการเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้

ค่า F/L ,T/P, C/L Inversion , ความชื้น ทิศทาง และความเร็วลมตามความสูง ใช้บริการให้กับหน่วย
ในระบบป้องกัน และผู้ทาการในอากาศ

5.2 ประโยชน์ของแผนที่อำกำศฯ
5.2.1 นามาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการออกข่าวพยากรณ์อากาศประจาวัน
5.2.2 นามาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการออกข่าวพยากรณ์อากาศการบิน และการเดินเรือ
5.2.3 ใช้วางแผนพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าขายสินค้าทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
5.2.4 ใช้วางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อประโยชน์ เช่น เพื่อการเกษตร เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อจัดที่อยู่
อาศัย ฯลฯ
5.2.5 ใช้วางแผนในการดาเนินการด้านเกษตร
5.2.6 ใช้วางแผนพัฒนาการขนส่ง และความปลอดภัยในการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
5.2.7 ใช้วางแผนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการชลประทาน เพื่อการประปา
5.2.8 ใช้วางแผนการอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การวางผังเมือง
5.2.9 ใช้สาหรับวางแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้า คมนาคม และ
สาธารณสุข เป็นต้น
5.2.10 ใช้วางแผนพัฒนาการป้องกัน และลดการสูญเสียจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
ไฟป่า แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว คลื่นใต้น้า คลื่นพายุซัดฝั่ง โรคระบาด อุบัติเหตุทางบก ทางน้า และทาง
อากาศ ฯลฯ
5.2.11 ใช้วางแผนกิจกรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
5.2.12 ใช้พัฒนาและการวางแผนป้องกันสภาพแวดล้อมของมนุษย์ ให้คงสภาพดี ไม่เสื่อมโทรมลงไป
กว่าปัจจุบัน
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