
ดาวเทยีมอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorological Satellite) 

 
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่งออกเป็นสองชนิด(ตามลักษณะการโคจร) คือ 

1. ชนิดโคจรผา่นใกล้ขัว้โลก (Polar Orbiter) 
2. ชนิดโคจรประจ าท่ี (Equator Orbiter) 
ทัง้สองชนิดตดิตัง้เคร่ืองมือตรวจวดัปริมาณพลงังานรังสี (Sensor) ในชว่งคล่ืน Visible และ Infrared

 1.1 ดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิดโคจรผา่นใกล้ขัว้โลก (Polar Orbiter) ต าแหนง่ของดาวเทียมอยูส่งูจากพืน้
โลกประมาณ 800 - 1,400 กม. (400 - 800 ไมล์ทะเล) ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่โลก โดยมีความคมชดัมากเพราะโคจร
อยูใ่นระดบัต ่า ให้ภาพได้เพียงวนัละ 2 ภาพ (12 ชม. ตอ่ 1 ภาพ) จงึไมเ่หมาะในการติดตามความเป็นไปของ
สภาพอากาศ ซึง่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

 
รูปท่ี 1 ดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิดโคจรผ่านใกล้ขัว้โลก 

 
        ดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาชนิดโคจรผ่านใกล้ขัว้โลก ได้แก่ดาวเทียมในชุด TIROS, TOS, ESSA, ITOS, 
NOAA, NIMBUS, DMSP วิถีโคจรจะผ่านไปใกล้ขัว้โลกทัง้สองในทกุรอบการโคจร คือ โคจรในแนวเหนือ - ใต้ 
ขณะท่ีโลกหมนุรอบตวัเองในแนวตะวนัออก - ตะวนัตก ในรอบ 24 ชัว่โมงดาวเทียมจะผ่านต าบลหนึ่งๆ รวม 2 ครัง้ 
ตวัอยา่งเชน่ ดาวเทียม NOAA ผา่นประเทศไทยตอนบนเม่ือ 0900 จะกลบัมาโคจรผ่านประเทศไทยอีกครัง้ในเวลา 
2100 ดาวเทียมชนิดนีมี้ช่ือเรียกอีกอย่างว่า "ดาวเทียมชนิดโคจรพร้อมดวงอาทิตย์" (Sun synchronous Satellite) 
 1.2  ดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิดโคจรประจ าท่ี (Equator Orbiter) ต าแหน่งของดาวเทียมอยู่สงูจากพืน้
โลกประมาณ 35,000 กม. (19,318 ไมล์ทะเล) ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีต้องการอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ซึ่งเหมาะส าหรับ
ติดตามความเป็นไปของสภาพอากาศรุนแรงต่าง ๆ เช่น พายหุมุนเขตร้อน , แนวพายฟุ้าคะนอง ฯลฯ สามารถให้
ภาพได้ทกุๆ 30 นาที (และสามารถใช้สญัญาณบงัคบัให้ส่งทกุๆ 15 นาทีได้) พืน้ท่ีท่ีอยู่ตัง้แตล่ะติจดู 60 องศา     
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ไปทางขัว้โลก (ทัง้เหนือและใต้) ท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาภาพท่ีได้รับมีความคมชดัลดลง  (เป็นผล
จากมมุกล้อง) ยากตอ่การแปลความ  
 

 
รูปท่ี 2 ดาวเทียมอตุนุิยมชนิดโคจรประจ าท่ี 

 
        ดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาชนิดโคจรประจ าท่ี ได้แก่ ATSM SMS/GOES, METEOSAT, GOMS และ GMS 
ดาวเทียมโคจรจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วในการหมุนรอบตวัเองของโลก 
(11,000 กม./ชม.) จงึเสมือนวา่ลอยตวัอยูเ่หนือจดุหนึง่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัดาวเทียมก็หมนุรอบตวัเองด้วย
ความเร็ว 100 รอบตอ่นาที โดยแกนการหมนุจะขนานกบัแกนขัว้โลกเหนือ-ใต้ ตลอดเวลา เน่ืองจากอยู่ ณ จดุหนึ่ง
ท่ีก าหนดไว้เหนือเส้นศนูย์สตูร จงึให้ภาพของบริเวณท่ีต้องการได้อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอเหมาะส าหรับการติดตาม
ความเป็นไปของสภาพอากาศอยา่งยิ่ง 
 โครงการดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรประจ า ท่ี เป็นโครงการภายใต้การส่งเสริมขององค์การ
อุตนุิยมวิทยาโลก (WMO) กับสมาพนัธ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ (The International Council of Scientific 
Unions/ICSU.) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหลายชาติ โดยใช้ดาวเทียม 5 ดวง ส่งขึน้ประจ าจดุตา่งๆ เพ่ือ
ครอบคลมุอาณาบริเวณเป็นเครือข่ายรอบโลกระหว่างละติจดู 60 องศาเหนือ ถึง 60 องศาใต้ ประเทศตา่งๆ ท่ีส่ง
ดาวเทียมขึน้ร่วมโครงการคือ 
 1. สหรัฐอเมริกา โดยองค์การ NOAA ควบคมุ GOES East ซึ่งอยู่ ณ ลองกิจดู 75 องศาตะวนัตก รัศมี
ปฏิบตัิการครอบคลุมมหาสมุทรแอตแลนติคและทวีปอเมริกา กับ GOES West  อยู่ ณ ลองกิจูด 135 องศา
ตะวนัตก รัศมีปฏิบตักิารครอบคลมุมหาสมทุรแปซิฟิคตะวนัออกและทวีปอเมริกา 
 2. องค์การค้นคว้าวิจยัด้านอวกาศของกลุ่มประเทศในยโุรป(European Space Research Organization 
/ ESRO. หรือ European Space Agency/ESA.) ส่งดาวเทียม METEOSAT ขึน้อยู่ ณ ลองกิจดู 0 รัศมีปฏิบตัิการ
ครอบคลมุอาณาบริเวณมหาสมทุรแอตแลนตคิใต้ถึงกรีนแลนด์ และจากซาอดุอิาราเบียถึงบราซิล 
 3. โซเวียต ส่งดาวเทียม GOMS อยู่ ณ ลองกิจูด 170 องศาตะวันออก รัศมีปฏิบตัิการครอบคลุม
มหาสมทุรอินเดียและทวีปเอเซีย 
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 4. ญ่ีปุ่ น สง่ดาวเทียม GMS อยู ่ณ ลองกิจดู 140 องศาตะวนัออก รัศมีปฏิบตักิารครอบคลมุอาณาบริเวณ
ตัง้แตม่หาสมทุรแปซิฟิคใต้ถึงไซบีเรียและจากฮาวายถึงอินเดียซึง่ประเทศตา่งๆ ในทวีปเอเซียอยูใ่นรัศมีปฏิบตักิาร
ของดาวเทียม GMS นี ้รวมทัง้ทวีปออสเตรเลียด้วย  

 
รูปท่ี 3 โครงการเครือขา่ยดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิดโคจรประจ าท่ี 

 
2. ข้อได้เปรียบ/เสียเปรียบของวงโคจร (Advantage/Disadvantage of these orbit) 
 ดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิดโคจรผา่นขัว้โลก  
 1. ตรวจวดัคา่พลงังานการแผรั่งสีในเวลาเดมิทกุครัง้ 
 2. ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่โลก 
 3. ระยะวงโคจรอยูใ่กล้กบัโลกมากท่ีสดุ ท าให้คา่ความคมชดัสงูแตมี่แรงต้านทานมาก 

ดาวเทียมชนิดโคจรประจ าท่ี 
 1. ตรวจวดัคา่พลงังานการแผรั่งสีอยา่งตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีเดิม 
            2. ครอบคลมุพืน้ท่ีซึ่งมีอาณาเขตจ ากดั 
 3. คา่ความคมชดัอยูใ่นเกณฑ์ต ่ากวา่ดาวเทียมชนิดแรก 
 4. ระยะวงโคจรอยูไ่กลจากโลกจงึมีแรงต้านทานน้อยมาก 
 
3. เทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite Technology)   
 ดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาใช้หลกัการของ Remote Sensing หมายถึง การอธิบายการศึกษาบางสิ่งโดย
ปราศจากการกระท าหรือสมัผัสกับวตัถุนัน้โดยตรง รวมทัง้การตรวจวดัคณุสมบตัิทางกายภาพของวตัถุนัน้เป็น
ระยะทางไกล ดงันัน้ ดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาจงึเป็นตวัอยา่งหนึง่ของหลกัการของ Remote Sensing ทัง้นีเ้น่ืองจาก
เคร่ืองตรวจวดัพลงังานรังสีของดาวเทียมออกแบบเพ่ือใช้ศึกษา พลงังานท่ีสะสมและการแผ่รังสีของโลก การใช้
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ข้อมลู ท่ีสง่มาจากดาวเทียมท่ีโคจรรอบตามสถานีรับภาคพืน้ดินในแตล่ะพืน้ท่ีสามารถท่ีจะตรวจวดัคณุสมบตัิของ
โลก โดยปราศจากการเข้าไปในพืน้ท่ีท่ีสนใจและท าการตรวจวดัโดยตรง 
 
4. การแผ่รังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation)  
 การแผ่รังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพืน้ฐานส าคญัของ Remote Sensing การแผ่รังสี คือ การแพร่กระจาย
พลงังานในรูปแบบของคล่ืนจากสสารทัง้หมดท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าศนูย์องศาสมับูรณ์ (-273 องศาเซลเซียส หรือ       
-459 องศาฟาเรนไฮท์) คล่ืนพลงังานการแผ่รังสีไม่ใช่วตัถทุัง้นีเ้น่ืองจากไม่มีมวล (Mass) และสามารถส่งผ่าน
พลงังานจากสถานท่ีหนึ่งไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ได้ คล่ืนพลงังานการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีรูปแบบของการป่ันป่วน
ภายในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Pattern of Disturbance of Electromagnetic Field) ในขณะท่ีคล่ืนเคล่ือนผ่าน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะแกว่งตวัขึน้-ลงอย่างเป็นระเบียบ รูปแบบการเกิดขึน้และการทวนซ า้ของคล่ืนมีลกัษณะ   
ดงัรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 Characteristics of an electromagnetic wave 

 
 คุณลักษณะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยความสูงของคล่ืน (Amplitude) ความยาวคล่ืน
(Wavelength) และความถ่ีของคล่ืน (Frequency) ส่วนยอดของคล่ืน (Ridge or Crest) คือบริเวณท่ีคล่ืนสามารถ
แกว่งตวัขึน้ได้สงูท่ีสดุในขณะท่ีบริเวณท้องคล่ืน (Trough) คือบริเวณท่ีคล่ืนแกว่งตวัลงได้ต ่าท่ีสดุส าหรับความสูง
ของคล่ืนนัน้เป็นการวัดขนาดของคล่ืนและหมายถึง  ทัง้ปริมาณการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ความยาวคล่ืน 
(Wavelength) คือ การวดัระยะห่างระหว่างยอดคล่ืนหรือท้องคล่ืน สดุท้ายความถ่ีของคล่ืน (Frequency) ก าหนด
โดยจ านวนของคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีผ่านจดุใดจดุหนึ่งตอ่หนึ่งหน่วยเวลา (Period of Time) พลงังานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ทกุช่วงคล่ืนเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากนั (เคล่ือนท่ีเท่ากบัความเร็วแสง) คล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนสัน้จ านวนคล่ืนท่ี
เคล่ือนท่ีผ่านจุดหนึ่งภายในหนึ่งหน่วยเวลาจะมีจ านวนมากกว่า ด้วยเหตนีุค้ล่ืนสัน้จึงมีความถ่ีของคล่ืนสูง ส่วน
ความยาวคล่ืนท่ียาวกวา่จะมีความถ่ีของคล่ืนต ่ากวา่ 
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5. แถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)  
 คือแถบแสดงความต่อเน่ืองของทุกช่วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (แสดงดังรูปท่ี 5) โดยท่ีในแถบคล่ืน
แมเ่หล็กไฟฟ้าจดัเรียงตามความยาวคล่ืน รังสีแกมมา (Gamma rays) และเอ็กซ์เรย์ (X-ray) อยู่ปลายสดุของแถบ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสัน้ท่ีสุด ส าหรับปลายสุดอีกด้านหนึ่งของแถบแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาว
คล่ืนมากกว่าคือคล่ืนวิทยุ สายตาของมนุษย์เห็นได้เฉพาะสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
เรียกวา่ คล่ืนแสง (Visible light)  
 

 
รูปท่ี 5 The Electromagnetic Spectrum 

 
6. การแพร่พลังงานรังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Emission of Electromagnetic radiation) 
 การแผ่รังสี (Radiation) คือ การแพร่พลังงานของวัตถุท่ีมีอุณหภูมิมากกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์ วัตถุ
เหล่านัน้ไม่จ าเป็นต้องแพร่พลงังานรังสีเฉพาะความยาวคล่ืนเพียงชนิดเดียว ส่วนใหญ่แพร่พลงังานได้หลายช่วง
คล่ืน ซึ่งเรียกว่า แถบพลงังานของวตัถ ุ(Object's Spectrum) อณุหภูมิของวตัถุเป็นตวัก าหนดคณุสมบตัิของแถบ
การแพร่พลงังานรังสีของวตัถนุัน้  วตัถใุดท่ีอณุหภมูิพืน้ผิวสงูมากกวา่จะแพร่พลงังานรังสีได้สงูกว่าและมีความยาว
คล่ืนสัน้กว่า ในขณะท่ีวัตถุท่ีเย็นกว่าจะแพร่พลังงานในแถบท่ีต ่ากว่าและมีความยาวช่วงคล่ืนท่ีมากกว่าด้วย 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการแพร่พลงังานสงูสดุ (Wavelength of Maximum Emission) กบัอณุหภูมิพืน้ผิวของวตัถุ
แสดงดงัสมการในรูปท่ี 6 

รูปท่ี 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการแพร่พลงังานสงูสดุกบัอณุหภมูิพืน้ผิวของวตัถุ 
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 ด้วยเหตนีุด้วงอาทิตย์ซึง่มีอณุหภูมิพืน้ผิวประมาณ 6,000 K จึงมีการแพร่พลงังานสงูสดุในความยาวคล่ืน
เท่ากับ 0.48 um ซึ่งตกอยู่ในช่วงคล่ืนแสงในแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ในทางกลบักันอณุหภูมิท่ีเย็นมากกว่าของ
พืน้ผิวโลก ซึ่งมีอณุหภูมิประมาณ 300 K จะมีการแพร่พลงังานสงูสดุในความยาวคล่ืนเท่ากบั 9.4 um อยู่ในช่วง
คล่ืนอินฟราเรดในแถบคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า  
 กราฟท่ีแสดงในรูปท่ี 7 คือ การเปรียบเทียบการแพร่พลงังานรังสีของดวงอาทิตย์กบัโลกในลกัษณะเส้นโค้ง 
3 เส้น ซึง่แทนการแแพร่พลงังานรังสีของโลก ดวงอาทิตย์ และพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีผิวโลก การแพร่พลงังานรังสีท่ี
ส าคญัท่ีสุดของโลกอยู่ในช่วงคล่ืนยาวในสดัส่วนของช่วงคล่ืนอินฟราเรดหรือเรียกว่า Thermal Infrared เพราะ
เก่ียวข้องกับอุณหภูมิของพืน้ผิวท่ีแพร่พลงังานรังสี ดงันัน้เคร่ืองวัดปริมาณการแผ่รังสีของดาวเทียมท่ีตรวจวัด
พลงังานในยา่นนีจ้งึใช้ศกึษาคณุสมบตัขิองความร้อนของโลกและบรรยากาศได้ 
 ในรูปท่ี 7 พบว่าความเข้มข้นท่ีแท้จริงของการแพร่พลงังานรังสีของดวงอาทติย์มีมากกว่าในทกุๆ ความ
ยาวคล่ืนเม่ือเปรียบเทียบกบัการแพร่พลงังานรังสีของโลก ทัง้ท่ีการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ต้องเดินทางผ่านอวกาศ
ท าให้ความเข้มลดลง ในขณะเดียวกันเม่ือถึงพืน้โลกความเข้มข้นของพลงังานก็ลดลงอีก อย่างไรก็ตาม พลังงาน
การแผรั่งสีสว่นใหญ่ของดวงอาทิตย์ยงัตกอยูใ่นชว่งคล่ืนแสง (Visible) ของแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนีด้วง
อาทิตย์ยังแผ่พลังงานรังสีในช่วงคล่ืนสัน้ได้อย่างเข้มข้น  โดยเฉพาะในย่านคล่ืนอินฟราเรดของแถบคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า Near Infrared รวมทัง้พลงังานของดวงอาทิตย์ท่ีสะท้อนกลบัในย่านนี ้เคร่ืองวดัพลงังาน
การแผ่รังสีของดาวเทียมท่ีตรวจวดัในย่าน Visible และ Near Infrared วดัปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ท่ีสะท้อน
กลบั รวมทัง้พลงังานการแพร่รังสีของโลกและเมฆได้เป็นอยา่งดี 
 

 
รูปท่ี 7 The spectra of the sun's and Earth's radiation 

 
7. พลังงานรังสีที่ตกกระทบกับพืน้โลก (Radiation that strikes the Earth) 
 พืน้ผิวโลกพิจารณาให้เป็นเสมือนพืน้ผิวท่ีทึบแสง (Opaque) คือ แสงไม่สามารถส่องผ่านได้ เม่ือพลงังาน
รังสีตกกระทบกบัพืน้ผิวโลกท่ีทึบแสง เช่น พืน้หินแข็ง พลงังานส่วนนีถ้กูดดูซับ (absorbed) หรือสะท้อนกลบัโดย
พืน้หินแข็งนัน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 8 สดัส่วนของพลงังานช่วงคล่ืน Visible ท่ีสะท้อนกลบัของพืน้ผิว เรียกว่า Albedo 
แสดงค่าเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ วัตถุเช่น หิมะท่ีตกลงมาใหม่ ๆ หรือเมฆท่ีหนามากๆ ค่าการสะท้อนกลับของ
พลงังานช่วงคล่ืน Visible หรือคา่ Albedo มีคา่สงูมาก เม่ือพิจารณาจากอวกาศวตัถเุหล่านีจ้ะสว่างจ้ามาก ทัง้นี ้
เพราะวตัถสุะท้อนพลงังานรังสีท่ีเข้ามาตกกระทบได้เป็นจ านวนมาก พืน้ท่ีป่าไม้และพืน้ดินมีคา่ Albedo ต ่ากว่าจึง
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ปรากฏเป็นสีด า ส าหรับค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนของลกัษณะเฉพาะของพืน้ผิ วโลกและในบรรยากาศแสดงดงั
ตารางท่ี 1 

รูปท่ี 8  คณุลกัษณะของวตัถทุบัแสงและโปร่งแสง  

ตารางท่ี 1 คา่ประมาณการสะท้อนกลบัของลกัษณะเฉพาะของพืน้ผิวโลกในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยา
ชว่งคล่ืน Visible 
 วตัถุใดท่ีสามารถดดูซบัพลงังานรังสีได้ทกุความยาวคล่ืน เรียกว่า Blackbody แตใ่นสภาวะการณ์ท่ีเป็น
จริงไม่มีวตัถใุดท่ีมีความสามารถประพฤติได้เช่นนัน้  ดงันัน้ Blackbody จึงไม่ปรากฏขึน้จริงในธรรมชาติของโลก
ใบนี ้อยา่งไรก็ตาม นกัวิทยาศาสตร์ใช้แนวคดินีเ้พ่ือท าการศกึษาทฤษฎีพลงังานรังสี 
  



 8 

การแผ่พลังงานรังสีในบรรยากาศ (Radiation in the Atmosphere) บรรยากาศเป็นส่ือโปร่งใส คือ 
พลงังานการแผรั่งสีสง่ผา่นไปในบรรยากาศได้ ในขณะท่ีพลงังานการแผ่รังสีส่งผ่านบรรยากาศหรือพืน้มหาสมทุรมี
หลายสิ่งเกิดขึน้ พลงังานรังสีช่วงคล่ืน Visible ถูกดดูซบั (Absorb) ส่งผ่าน (Transmit) หรือสะท้อนกลบัโดย
โมเลกลุ, สิ่งแขวนลอยในอากาศ (Aerosols), ผลึกน า้แข็ง (Ice Crystals) และหยดน า้ (Water droplet) ซึ่งเป็น
สว่นประกอบในบรรยากาศ อนภุาคตา่งๆ เหล่านีท้ าให้เกิดการกระจดักระจาย (Scatter) คล่ืนแสงออกเป็นสีตา่งๆ 
อนัประกอบด้วยสีแดง, ส้ม, เหลือง, เขียว, ฟ้า, และสีม่วง (เม่ืออนภุาคต่างๆ ในบรรยากาศกระจดักระจายคล่ืน
แสง ชว่งคล่ืนท่ีมีสีฟ้าจะแพร่กระจายได้มากท่ีสดุท าให้ท้องฟ้ามีสีฟ้า) นอกจากนีพ้ลงังานรังสีช่วงคล่ืน Visible ถกู
ดดูซบัหรือสะท้อนกลบัโดยพืน้ผิวโลกท่ีแตกตา่งกนัออกไป กระบวนการเหล่านีแ้สดงในรูปท่ี 9 ส่วนพลงังานรังสี
ช่วงคล่ืนอินฟราเรดเม่ือผ่านเข้ามาในบรรยากาศจะถูกดูดซับ , ส่งผ่าน, สะท้อนกลับ หรือกระจัดกระจาย 
นอกจากนัน้ความแตกตา่งของพืน้ผิวโลกและเมฆสามารถดดูซบัพลงังานรังสีช่วงคล่ืนอินฟราเรดและแผ่รังสีกลบั 
(re-emit) ในรูปแบบของความร้อนคืนสูบ่รรยากาศดงัแสดงในรูปท่ี 10  

 
รูปท่ี 9 Visible light in the  Atmosphere 

 
รูปท่ี 10 Infrared energy in the Atmosphere 
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8. การส่งผ่านพลังงานของบรรยากาศ (Transmissivity of the Atmosphere) 
 คล่ืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าบางช่วงคล่ืนส่งผ่านบรรยากาศได้โดยง่าย ในขณะท่ีบางส่วนถูกกักไว้  
ความสามารถของบรรยากาศท่ียอมให้พลังงานการแผ่รังสีส่งผ่าน เรียกว่า Transmissivity ค่าเฉล่ียของ 
Transmissivity ของบรรยากาศในขณะท่ีปราศจากเมฆแปรตามความยาวคล่ืน แก๊สในบรรยากาศดดูซบัพลงังาน
รังสีได้ในบางช่วงคล่ืนและยอมให้พลงังานรังสีในบางช่วงคล่ืนส่งผ่านไป รูปท่ี 11 กราฟแสดงค่าการส่งผ่านของ
พลงังานรังสีในแต่ละช่วงคล่ืน โดยท่ีความยาวคล่ืน(เมตร) แสดงในแกนนอนทางตอนบนของกราฟและจ านวน
เปอร์เซ็นต์ของการสง่ผา่นพลงังานรังสีของบรรยากาศแสดงในแกนตัง้ 

 
รูปท่ี 11 

รูปท่ี 11 Transmissivity of the Atmosphere and the Spectral Range of Five Main Sensors on the   
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) 
 

บรรยากาศเป็นเสมือนสิ่งทึบแสงส าหรับรังสีคล่ืนสัน้ซึ่งมีพลงังานมากเช่น อุลตราไวโอเลต แกมมา และ
เอ็กซ์เรย์ ทัง้นีเ้พราะบรรยากาศดดูซบัพลงังานเหล่านีไ้ว้ ตวัอย่างท่ีพบโดยทัว่ไปของปรากฏการณ์เหล่านีเ้ช่น การ
ดดูซบัรังสีคล่ืนสัน้ของโอโซนในบรรยากาศ ซึ่งโอโซนเป็นแก๊สในบรรยากาศดดูซบัพลงังานรังสีท่ีมีความยาวคล่ืน
ต ่ากว่าประมาณ 0.3 um ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากบรรยากาศของโลกปราศจากชัน้โอโซน พลงังานรังสี
คล่ืนสัน้เหลา่นีส้ง่ถึงพืน้โลกและเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีสิ่งมีชีวิตสว่นใหญ่จะด ารงชีพอยูไ่ด้ 

บรรยากาศยังดูดซบัพลงังานในแถบความยาวคล่ืนในบางช่วงคล่ืนโดยเฉพาะ (specific wavelength 
bands) ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคล่ืนอินฟราเรดและไมโครเวฟ ในย่านท่ีถูกดูดซับโดยแก๊สใน
บรรยากาศท่ีปรากฏในแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านัน้เรียกว่า Absorption bands ในรูปท่ี 11 แถบคล่ืนพลงังาน
แมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีถกูดดูซบัแสดงด้วยคา่การสง่ผา่นท่ีคอ่นข้างต ่า ตามแนวแถบของคล่ืนพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีถกู
ดดูซบันัน้อาจมีบางช่วงคล่ืนท่ีบรรยากาศท าตวัเสมือนส่ือโปร่งใสยอมให้คล่ืนเหล่านัน้ทุละผ่านออกไปเรียกว่า 
Atmospheric windows ในรูปท่ี 11 แสดงด้วยคา่การส่งผ่าน (Transmission values) ท่ีสงูท่ีสดุยงัพบว่าภายใน
ช่วงคล่ืน Visible พบว่าเป็นบริเวณท่ีพลังงานของดวงอาทิตย์ออกสู่บรรยากาศได้มากท่ีสุด ในวันท่ีท้องฟ้า
ปราศจากเมฆพลงังานรังสีช่วงคล่ืน Visible จากดวงอาทิตย์ส่งผ่านบรรยากาศได้อย่างอิสระโดยไม่ได้ถูกดดูซบั
จากแก๊สในบรรยากาศ  ในขณะเดียวกันในช่วงคล่ืนอินฟราเรดก็มีลกัษณะเช่นเดียวกัน คือ  มีบางช่วงท่ีสามารถ
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ทะลอุอกไปจากบรรยากาศได้ ช่วงคล่ืนอินฟราเรดนีมี้ส่วนส าคญัอย่างมากตอ่ Remote Sensing ทัง้นีเ้พราะช่วง
คล่ืนเหล่านีเ้กิดขึน้เช่นเดียวกบัการแผ่พลงังานรังสีออกของพืน้ผิวโลกซึ่งพลงังานความร้อน (Thermal energy) ท่ี
แผรั่งสีจากโลกทะลผุ่านบรรยากาศ และเข้าสู่อวกาศท่ีซึ่งมีเคร่ืองตรวจวดัพลงังานการแผ่รังสีตรวจจบัพลงังานใน
สว่นนี ้
 
9. ชนิดของข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Satellite data types) 
 ดาวเทียมอุตนุิยมวิทยากวาดจบั (scan) ในหลายช่วงคล่ืนเพ่ือผลิตเป็นภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยา ค่า
ความส่องสว่างตามอุณหภูมิของวตัถุ (Brightness Temperature value) ในแต่ละช่วงคล่ืนพร้อมกับข้อมูลท่ี
ตรวจวดัจากช่องรับสญัญาณอ่ืนๆ  ท่ีส่งลงมาจากดาวเทียม ช่องรับสญัญาณดาวเทียมในช่วงคล่ืน Visible และ 
Infrared มีทัง้หมด 6 ช่อง อย่างไรก็ตามไม่มีดาวเทียมดวงใดๆ ท่ีกวาดจับครบทุกช่องสัญญาณ และแต่ละ
ชอ่งสญัญาณจะมีลกัษณะเฉพาะ ส าหรับชอ่งรับสญัญาณของดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาแสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  แสดงชอ่งสญัญาณของดาวเทียมอตุนุิยมวิทยา 
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10. ประเภทของข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Type of Satellite Data) 
10.1 ภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน Visible (Visible Imagery) เคร่ืองมือตรวจวดั (sensors) 
 ในยคุแรกท่ีติดตัง้อยู่บนดาวเทียมใช้ส าหรับตรวจวดัช่วงคล่ืน Visible สามารถปรับรับสญัญาณได้ ช่วงคล่ืน

ดงักลา่วจะอยูใ่นชว่ง 0.4 – 0.74 um 
        การรับปริมาณรังสีของการสะท้อนของช่วงคล่ืน Visible นัน้เคร่ืองมือตรวจวดัปฏิบตัิการในเวลากลางวนั
เท่านัน้ เพราะเคร่ืองมือตรวจวดัอาศยัการสะท้อนกลบัของแสงอาทิตย์ (หรือในตอนกลางคืนท่ีพระจนัทร์เต็มดวง)
ความเข้มของการสะท้อนกลบัของวตัถใุดๆ บนพืน้โลกจะขึน้อยู่กบัมุมของดวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบ มมุตกกระทบ
ของดวงอาทิตย์แปรเปล่ียนตามชว่งเวลาในแตล่ะวนั, ปี และละตจิดู 
 คา่การสะท้อนของวตัถท่ีุถกูกวาดจบั (Scan) มีผลตอ่ความเข้มในการส่องสว่าง (Brightness) โดยทัว่ไป
เมฆท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยามีคา่การสะท้อนมากท่ีสดุ ปริมาณการสะท้อนของเมฆขึน้อยู่กบัความ
สญูเสียของพลงังานรังสีในขณะผ่านบรรยากาศ (Optical Depth) เมฆท่ีมีการสญูเสียของพลงังานรังสีในขณะ
ผา่นบรรยากาศมากกวา่เป็นผลท าให้การสง่ผา่นพลงังานรังสีในช่วงคล่ืน Visible มีปริมาณน้อย ความสญูเสียของ
พลงังานรังสีในขณะผา่นบรรยากาศ (Optical Depth) เพิ่มมากขึน้นัน้ขึน้อยูก่บั 

 ความหนาของชัน้เมฆ 
 ความหนาแนน่ของจ านวนอนภุาคของเมฆ 
 ขนาดของอนภุาคท่ีมีขนาดเล็ก 
 สดัสว่นของอนภุาคของของเหลวกบัผลึกน า้แข็ง 

ข้อจ ากดัท่ีส าคญัของภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน Visible คือ ไมส่ามารถท่ีจะได้ภาพในตอน 
กลางคืน ส าหรับภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน Visible น ามาใช้ในการแปลความหมายดงัตอ่ไปนี ้
  1. แปลความชนิดของเมฆตา่งๆ โดยพิจารณาจากรูปร่าง (Shape) และเนือ้ของเมฆ (Texture) 
ซึง่ภาพ  Visible ให้คา่ความคมชดัได้ดี 
  2. แปลความระบบของเมฆ (Cloud System) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมฆในระดบัต ่า 
   3. ประเมินความสงูของเมฆได้โดยอาศยัเงาของเมฆ 
              4. ประเมินความหนาของเมฆ 
         5. แปลภาพของเมฆท่ีมีขนาดเล็กหรือมีรูปทรงท่ีผิดปกต ิ(Anomalous Cloud) 
  6. หากไม่มีเมฆปกคลมุ สามารถแปลความของพืน้ทะเล หรือพืน้ท่ีถูกปกคลุมด้วยน า้แข็งหรือ
หิมะ และ Sun glint 
   7. อนภุาคท่ีแขวนลอยในอากาศ เชน่ เถ้าภเูขาไฟ, ฝุ่ น และควนั 
 10.2  ภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน Near Infrared (Near Infrared Imagery = NIR) 

   ภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน NIR เป็นภาพท่ีได้จากการสะท้อนของชว่งคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
ท่ีมีความยาวชว่งคล่ืนอยูร่ะหวา่ง 0.75 – 1 um อยูร่ะหว่างชว่งคล่ืน Visible และ Infrared เป็นชว่งคล่ืนท่ีมนษุย์ไม่
สามารถมองเห็นได้ วตัถบุนพืน้โลกมีเพียงบางชนิดท่ีได้รับความร้อนจนสามารถแผ่รังสี ในชว่งคล่ืนนีไ้ด้ช่วงคล่ืน 
NIR ท่ีสะท้อนกลบัจากผิวโลกและถกูกวาดจบัด้วยเคร่ืองตรวจวดั ทัง้นีเ้พราะคา่ความเข้มในการสอ่งสว่างของวตัถุ
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ในชว่งคล่ืน NIR เป็นปัจจยัเชน่เดียวกบัชว่งคล่ืน Visible ข้อดีของภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน NIR 
คือ วตัถบุางชนิดสะท้อนคล่ืนนีไ้ด้ดีกวา่ชว่งคล่ืน Visible ตวัอยา่งเชน่ พืชพนัธุ์ ซึง่จะท าให้เกิดความแตกตา่งของ
แนวชายฝ่ังทะเลได้เป็นอยา่งดี (ความแตกตา่งระหว่างพืน้ดนิและพืน้น า้ตามแนวชายฝ่ัง) นอกจากนัน้ ควนั หมอก
แดดและฝุ่ นก็สะท้อนได้ดีกว่าชว่งคล่ืน Visible ในภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน NIR สามารถแสดงให้
เห็นถึงความแตกตา่งของวตัถแุม้วา่จะมีปริมาณแสงน้อยหรือแม้กระทัง่แสงของดวงจนัทร์ 
 วตัถุบางอย่างสามารถท่ีแพร่พลังงานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในย่าน NIR เพียงพอท่ีจะแยกให้เห็นความ
แตกตา่งของวตัถ ุเช่น แสงไฟในเมือง (City light) และไฟป่าปรากฏอย่างชดัในภาพ NIR ซึ่งกวาดจดัได้โดยง่าย
จากเคร่ืองมือตรวจวดัของระบบ DMSP โดยใช้  Photomultiplier (ท างานโดยอตัโนมตัิ) แสงเหนือ-ใต้ (Aurora)  มี
ความเข้มในการส่องสว่างเพียงพอท่ีปรากฏได้ในภาพดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน NIR โดยทัว่ไปใช้แปล
ความหมายของสิ่งตา่งๆ เหลา่นี ้

1. แปลความชนิดของเมฆในเวลากลางวนัและลกัษณะของพืน้ผิวโลก 
2. พืน้ท่ีตัง้ของเมือง (อาศยัแสงไฟ City light) 
3. เมฆในเวลากลางคืน (อาศยัการสะท้อนของแสงดวงจนัทร์) 
4. ตดิตามการแพร่กระจายของไฟป่า ควนั หมอกแดด ฝุ่ น รวมทัง้หมอกปนควนั (Smog) 
5. พิจารณาลมในระดบัต ่า (Low Level Winds) ท่ีพดัอยูเ่หนือสิ่งแขวนลอยในอากาศ 

   10. 3  ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน Far Infrared (Far Infrared Imagery = FIR) 
 ช่วงคล่ืน FIR มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Long Wave Infrared ความยาวของช่วงคล่ืนอยู่ระหว่าง 10.2 – 
12.5 um ในช่วงคล่ืนนีด้าวเทียมกวาดจับการแผ่พลังงานรังสีเฉพาะอย่าง การสะท้อนกลับของพลังงาน
แสงอาทิตย์ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุส่วนใหญ่มีสภาพเป็น Blackbody กล่าวคือวัตถุส่วนใหญ่จะดูดซับ
พลงังานแสงอาทิตย์ (แทนท่ีจะสะท้อนกลบั) 
 ความเข้มในการส่องสว่างท่ีปรากฏท่ีเคร่ืองตรวจวดัพลงังานในช่วงคล่ืน FIR ขึน้อยู่กบัอณุหภูมิของวตัถุ
นัน้ อณุหภูมิของวตัถขุึน้อยู่กบัมมุของดวงอาทิตย์ ซึ่งแปรเปล่ียนไปตามช่วงเวลาของวนัและปีรวมทัง้ละติจดูด้วย 
นอกจากนัน้ลกัษณะภมูิประเทศเป็นปัจจยัท่ีส าคญัด้วย เชน่พืน้ท่ีสงูกวา่อณุหภมูิยอ่มต ่ากวา่ 
 
 การสง่ผา่นรังสีในชว่งคล่ืน FIR ผา่นบรรยากาศนัน้มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีควรพิจารณา เมฆท่ีเป็นชัน้บางๆ อนั
ประกอบไปด้วยผลึกน า้แข็งส่วนมากเกือบจะโปร่งแสงส าหรับช่วงคล่ืน  Visible แตส่ามารถดดูซบัและกกักัน้การ
ส่งผ่านขึน้มาของพลงังานรังสีในช่วงคล่ืน FIR โดยเฉพาะหยดน า้ในเมฆเป็นตวัดดูซบัได้ดี ดงันัน้ เมฆชัน้ต ่าและ
เมฆซัน้กลางล้วนแล้วมีผลต่อการแผ่ขึน้มาของรังสี FIR ความสามารถในการดูดซบัของเมฆเพิ่มขึน้หากความ
หนาแน่นของอนุภาคเพิ่มขึน้และขนาดของอนุภาคลดลง อย่างไรก็ตามการดดูซบัและการแพร่กระจายพลงังาน
จากเมฆในช่วงคล่ืน FIR ในอตัราสงูเราสามารถสนันิษฐานว่าเมฆส่วนใหญ่แพร่กระจายดงัเช่น Blackbody ช่วย
ให้เราตรวจวดัได้อยา่งแมน่ย าในการตรวจคา่อณุหภมูิแล้วอนมุานความสงูของเมฆนัน้ ในทางปฏิบตัิใช้ในการแปล
ความสิ่งตา่งๆ  เหลา่นีคื้อ 
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1. เมฆ 

 ความสงูของเมฆ 
 ระบบของเมฆ (cloud system) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมฆในระดบัสงู 
 ชนิดของเมฆ 
 ความหนาของเมฆ 

 2. กระแสลมในระดบับน (Upper Levels) 
 3. วิเคราะห์อณุหภมูิน า้ทะเล (STT : Sea Surface Temperature) 
 4. ตดิตามการเคล่ือนตวัของกลุม่ควนั หรือเถ้าภเูขาไฟในระดบับน 
 5. สิ่งแขวนลอยหรือเจือปนในอากาศ และควนัปนหมอก (Smog) 
 6. พายฝุุ่ น 
 7. ความแตกตา่งของภมูิประเทศ (เชน่ พืน้ดนิ/น า้) 
 8. ทางเมฆ (Aircraft Contrail) อนัเกิดจากเคร่ืองบนิและความชืน้ในระดบัต ่า 

10.4 ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน Middle Infrared (Middle Infrared Imagery = MIR) 
            ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน MIR ได้จากการตรวจวดัพลงังานการแผ่รังสีท่ีมีความยาวคล่ืน 3.55 
– 4.03 um ซึง่เป็นแถบคล่ืนท่ีอยูใ่กล้กบั Visible และ Infrared หรือเรียกว่า Short Wave Infrared มีลกัษณะคล้าย
กบัภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน NIR กล่าวคือเป็นการรวมค่าของพลงังานในการสะท้อนและการแผ่รังสี 
แต่มีปริมาณการแผ่รังสีได้มากกว่า ในเวลากลางวนัภาพดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาในช่วงคล่ืนนีค้่อนข้างจะสบัสน
ยากตอ่การแปลความ ดงันัน้ จงึไมน่ิยมใช้แปลความ แตใ่นเวลากลางคืนการสะท้อนของพลงังานแสงอาทิตย์หมด
ไปภาพท่ีได้รับจะมีลกัษณะเช่นเดียวกับภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาในช่วงคล่ืน FIR ปริมาณการแผ่รังสีของวตัถุ
ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆท่ีมีผลตอ่ชว่งคล่ืน FIR 
 ข้อดีของภาพดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน MIR คือ เมฆชัน้ต ่าท่ีมีปริมาณการแผ่รังสีอยู่ในเกณฑ์ต ่า
กว่าภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน FIR เมฆชัน้ต ่าจึงมีลกัษณะเป็น Graybody แทนท่ีจะเป็น Blackbody 
เมฆชัน้ต ่ามีลกัษณะท่ีเย็นกวา่ท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาในช่วงคล่ืน FIR ช่วยเพิ่มความแตกตา่งของ
พืน้ดนิและเมฆและง่ายตอ่การแปลความ 
 นอกจากนัน้พลังงานรังสีช่วงคล่ืน MIR ทะลุผ่านเมฆชัน้สูงได้มากกว่าช่วงคล่ืน FIR ท าให้เมฆท่ี
ประกอบด้วยผลึกน า้แข็งอุ่นกว่าเมฆท่ีประกอบด้วยน า้  ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน  MIR ใช้ค้นหาเมฆ 
Cumulonimbus ท่ีฝังตวัอยู่ในเมฆ Cirrostratus ท่ีหนา ๆ ได้ และใช้ตรวจจบัตาของพายไุด้ถึงแม้ว่าจะถกูปกคลุม
ด้วยเมฆ Cirrus อากาศอุ่นชืน้ท่ีมีความลึกมาก (หนา) เช่นมวลอากาศในเขตร้อน โดยทัว่จะปรากฏเป็นบริเวณท่ี
คอ่นข้างจะแจ่มใสมากกว่าเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน  FIR สิ่งนีท้ าให้เมฆชัน้
ต ่าแยกออกได้โดยง่ายและการอ่านคา่อณุหภูมิผิวพืน้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุภายใต้สภาวะเง่ือนไขนี ้
ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน MIR ใช้ในการแปลความเก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. เมฆชัน้ต ่า 
2. เมฆชัน้สงู (เปรียบเทียบกบั FIR) 
3. ลกัษณะภมูิประเทศ (แสดงความแตกตา่งของพืน้ดนิและพืน้น า้ได้ดี) 
4. อณุหภมูิน า้ทะเล  
5. ไฟป่า 
6. สิ่งแขวนลอยในอากาศ (ควนั  เถ้าภเูขาไฟ และฝุ่ น) 

   10.5  ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิด Water Vapor 
 เคร่ืองตรวจวดัพลงัการแผ่รังสีตรวจวดัพลงังานในช่วงคล่ืนของ Infrared ความยาวคล่ืนระหว่าง 5.7-7.1 um 
ในย่านดงักล่าวพลงังานถูกดดูซบัด้วยไอน า้ (Water Vapor) ท าให้การส่งผ่านพลงังานเป็นไปได้เพียงเล็กน้อย 
ดาวเทียม  GOES  และ GMS ตรวจวดัความยาวคล่ืน 6.7 um และ  METEOSAT ตรวจวดัความยาวคล่ืนระหวา่ง 5.8- 7.1 um 

เน่ืองจากการดูดซับและการแผ่กระจายของพลังงาน ในช่วงคล่ืนนีอ้ยู่ในอัตราท่ีสูง  ชัน้ความชืน้ใน
บรรยากาศดดูซบัพลงังานจากชัน้ความชืน้ท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า ในขณะเดียวกันก็แพร่กระจายรังสีโดยท่ีมีสภาพ
เป็น Blackbody ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นการแพร่กระจายท่ีมีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ซ้อนกนัขึน้ไป กล่าวคือมีการดดูซบัและ
แพร่กระจายจากระดบัหนึง่ไปสูอี่กระดบัหนึง่จนกระทัง่ถึงชัน้บนสดุ 
 ถ้าความชืน้ใกล้กบัระดบั Tropopause มีปริมาณมากอย่างมีนยัส าคญั สภาพของ Blackbody  ถกูตรวจ
พบโดยดาวเทียมในระดบันี ้ซึง่ปรากฏเป็นบริเวณท่ีมีอณุหภูมิเย็น (Cold Temperature) ในทางตรงข้ามถ้าบริเวณ
นีมี้ปริมาณความชืน้ค่อนข้างน้อย พลังงานท่ีตรวจจบัได้ท่ีมาจากเบือ้งล่างหรือผิวพืน้ ซึ่งปรากฏเป็นบริเวณท่ี
อณุหภูมิอุ่นกว่า (Warm Temperature) ดงันัน้จึงสณันิษฐานได้ว่าบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเย็นสอดคล้องกบัความชืน้
สงูในระดบับน ในขณะท่ีบริเวณท่ีมีอณุหภมูิอุน่จงึสอดคล้องกบัความชืน้น้อยในระดบับน 
 อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงความหนาแน่นของจ านวนไอน า้ ถึงแม้ว่าอากาศบริเวณ Tropopause มี
ความชืน้เกือบ 100% แต่ความหนาแน่นของไอน า้มีน้อยพลังงานบางส่วนจากระดบัล่างจะทะลุผ่านขึน้ไปได้ 
พลงังานท่ีตรวจวดัได้สูงสุดจึงไม่ได้มาจากระดบับนสุดเพียงระดบัเดียว แต่มาจากหลายระดบัด้วยกัน ปริมาณ
พลงังานประมาณ 80% ท่ีตรวจวดัได้จากดาวเทียมสว่นใหญ่จะอยูใ่นระดบั 610-240 hPa เฉล่ียแล้วอยูใ่นระดบั 400 hPa 
 ปริมาณการแพร่กระจายของรังสีขึน้อยู่กับจ านวนและความสูงของไอน า้ จ านวนและความสูงของเมฆ 
และอณุหภมูิของระดบัท่ีแพร่กระจาย ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิด Water Vapor ใช้ในการแปลความเก่ียวกบั
สิ่งตา่งๆ เหลา่นี ้
  1. ประเมินปริมาณความชืน้ของไอน า้ในระดบักลางและระดบัสงู 
  2. ตดิตามสภาพอากาศในระดบับน 
  3. การก าหนดบริเวณกระแสลมกรด  
  4. บริเวณ Clear Air Turbulence 

 5. บริเวณ Clear Icing 
 6. บริเวณท่ีมีโอกาสในการเกิดทางเมฆ (Contrail) 
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11. การเน้นล าดับความเข้มในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคล่ืน Infrared (Enhanced Infrared) 
ในกรณีท่ีการแปลความภาพเมฆด้วยสายตาในช่วงคล่ืน Infrared ถ้าบริเวณเมฆท่ีมีอณุหภูมิแตกตา่งกนั

น้อย โทนสีจะมีความใกล้เคียงกนัมาก ท าให้ยากตอ่การแปลความ จึงมีการใช้วิธีท่ีเรียกว่า Enhanced Infrared 
ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนโทนสีภาพ โดยมีการก าหนดค่าอุณหภูมิให้สัมพันธ์กับความสว่างท่ีเป็นเป้าหมาย แล้ว
ก าหนดสีตามต้องการ ซึ่งจะเป็นภาพในโทนสีเทา (ในภาพขาว-ด า) หรือเป็นแถบสีตามคณุสมบตัิความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ท่ีจะท าได้วิธีการเน้นล าดบัความเข้มของภาพนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายส าหรับการแปลความ
เก่ียวกบัความแรงของพายหุมนุเขตร้อนหรืออณุหภูมิยอดเมฆแตท่ัง้นีต้้องมีความเข้าใจและทราบถึงการก าหนดสี
ท่ีสมัพนัธ์กับค่าอุณหภูมิของภาพนัน้ๆ ด้วย และโดยทัว่ไปกรรมวิธีในการเน้นล าดบัความเข้มท่ีนิยมใช้แบ่งออก    
ได้เป็น 
  1.   ZA Curve 

2.  MB Curve 
3. BD Curve 

 
  รูปท่ี 12 แสดงการเน้นล าดบัความเข้มของภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน IR 
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ตอ่มาได้มีการพฒันาการเน้นล าดบัความเข้มของภาพดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาโดยใช้สีตา่งๆ  น ามาประยกุต์ใช้ใน
ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาแทนการแสดงด้วยสีขาว โทนสีเทา และสีด า ซึ่งท าให้ง่ายตอ่การแยกลกัษณะตา่งๆ ท่ี
ปรากฏอยูบ่นภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยา เทคนิควิธีการดงักลา่วเรียกวา่ Color Enhancement 
 ส าหรับเทคนิคล่าสุดท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากในปัจจบุนัคือ  Multisprectral Techniques  คือ 
เทคนิคท่ีอาศยัความแตกต่างของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาท่ีได้รับมาจากหลายช่องรับสัญญาณ เพ่ือท าให้
ปรากฏข้อมูลท่ีส าคญัในทางอุตนุิยมวิทยาได้อย่างเด่นชดั ซึ่งจ าเป็นต้องรู้เก่ียวกับคณุลกัษณะรวมทัง้จดุเดน่และ
จุดด้อยของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาท่ีได้รับในแต่ละช่องรับสัญญาณเป็นส าคัญก่อนท่ีจะน าเทคนิคนีม้า
ประยุกต์ใช้ โดยทั่วไปเป็นการน าภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตัง้แต่ 2 ภาพขึน้ไปท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีและเป็น
ช่วงเวลาเดียวกัน  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรใกล้ขัว้โลกจะใช้ข้อมูลในแต่ละช่องรับสัญญาณแต่เป็น
เส้นทางท่ีกวาดจบัสญัญาณเดียวกนั ส่วนดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชนิดโคจรประจ าท่ีอาจใช้ภาพดาวเทียมหลาย
ดวง เชน่ GOES  EAST และ GOES  WEST เพ่ือใช้ในการสร้างภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาด้วยเทคนิคนี ้
 เทคนิค Multisprectral มีด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การน าข้อมูลจากช่อง    
รับสญัญาณหนึง่มาลบออกจากข้อมลูของอีกชอ่งรับสญัญาณหนึง่ ดงัตวัอยา่ง 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13   แสดงการลบกนัระหวา่งคา่ Brightness Temperature FIR และ  MIR 
 
 ถ้าข้อมลูจากชอ่งรับสญัญาณ A กวาดจดัพลงังานมากกว่าช่องรับสญัญาณ B (ในพืน้ท่ีเดียวกนั) ผลจาก
การน า A – B คา่ท่ีได้จะเป็นบวก ในท านองเดียวกนัหาก Aน้อยกว่า B คา่ท่ีได้จะเป็นลบ แต่หากไม่ความความ
แตกตา่งคา่ท่ีได้เทา่กบัศนูย์ 
 จากตวัอย่างคือการน าภาพดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาในช่วงคล่ืน MIR ลบออกจากภาพดาวเทียมอุตนุิยม 
วิทยาในช่วงคล่ืน FIR ซึ่งทัง้สองเป็นภาพในเวลากลางคืน พบว่าพืน้ดิน พืน้น า้ และเมฆชัน้กลางท่ีปรากฏในภาพ
ทัง้สองนัน้มีค่าเท่ากัน เม่ือน ามาลบกนัจึงได้ผลลพัธ์เท่ากับศนูย์ ส่วนเมฆชัน้ต ่าคา่ Brightness Temperature ท่ี
ปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาในชว่งคล่ืน MIR มีคา่ต ่ากว่าท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาในช่วง
คล่ืน FIR ดงันัน้ ผลลพัธ์ท่ีได้จงึมีคา่ท่ีไมเ่ทา่กบัศนูย์ ในขณะท่ีเมฆท่ีประกอบด้วยผลึกน า้แข็งท่ีปรากฏในภาพ FIR 

A B 
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มีลักษณะเย็นกว่าท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา MIR ดังนัน้ ผลลัพธ์ท่ีได้จึงมีค่าไม่เท่ากับศูนย์
เชน่เดียวกนั ผลของภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาท่ีได้จงึแสดงให้เห็นเฉพาะเมฆชัน้ต ่าและเมฆชัน้สงูเทา่นัน้ 
 นอกเหนือจากนีย้งัมีเทคนิคในการสร้างภาพด้วยเทคนิค  False Color Multispectral  ซึ่งเป็นอีกเทคนิค
หนึง่ท่ีน ามาใช้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการแสดงผลของจอแสดงภาพ โดยการน าแม่สีหลกัอนัประกอบด้วยสีแดง สีเขียว และ
สีน า้เงิน มาใช้แทนคา่ความเข้มท่ีปรากฏในภาพขาว-ด า  แสดงดงัตวัอยา่ง 

รูปท่ี  14        False Color multispectral 
 
12. ข้อจ ากัดท่ีมีผลกระทบต่อข้อมูลภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา(Limitation Affecting Satellite data) 
       12.1 Attenuation คือการสูญเสียพลังงานเน่ืองจากการถูกดูดซับ  (Absorption) หรือกระจัดกระจาย 
(Scattering) ท าให้พลงังานท่ีไปถึงเคร่ืองมือตรวจวดัพลงังานท่ีติดตัง้บนดาวเทียมมีปริมาณน้อยกว่าท่ีเป็นจริง   
ท าให้ภาพของเมฆท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาอยู่สงูกว่าความสงูจริง (appear colder than) สภาวะท่ี
ท าให้เกิด Attenuation ขึน้อยูก่บั 

 ความหนาแน่นของปริมาณไอน า้ในบรรยากาศเน่ืองจากไอน า้เป็นตวัการดดูซบัพลงังานท่ีส าคญั
ท่ีสดุ หากพลงังานท่ีแผข่ึน้ไปผา่นบริเวณท่ีบรรยากาศมีไอน า้หนาแน่น พลงังานบางส่วนจะถกูดดูซบัไว้ พลงังาน
สว่นท่ีเหลือท่ีแผไ่ปถึงดาวเทียมจงึมิใชป่ริมาณจ านวนเตม็ท่ีแท้จริงท่ีแผก่ระจายออกจากแหลง่ 

 ระยะทางระหวา่งดาวเทียมกบัแหลง่สง่พลงังาน ท่ีมีระยะทางยาวกว่ามีผลท าให้เกิด Attenuation
มากกว่าด้วย อย่างไรก็ตาม Attenuation ท่ีมีสาเหตจุากระยะทางหรือจากการถกูดดูซบัโดยแก๊สอ่ืน ๆ นบัว่ามีค่า
น้อยมากเม่ือเทียบกบั Attenuation ท่ีมีสาเหตมุาจากไอน า้ การกระจดักระจาย (Scattering) ท่ีเกิดขึน้เม่ือพลงังาน 
แผ่ไปกระทบอนุภาคของสิ่งต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ฝุ่ น ผง หรือหยดน า้ก็เป็นสาเหตุของ Attenuation ได้
เชน่เดียวกนั 

12.2 Contamination  เกิดขึน้เน่ืองจากมีแหลง่พลงังานหลายแหลง่ซ้อนทบักนั   คา่ของปริมาณพลงังานที 
เคร่ืองตรวจวดัพลงังานบนดาวเทียมท่ีตรวจจบัได้จงึเป็นคา่ท่ีไมถ่กูต้องจากระดบัยอดเมฆนัน้ๆอย่างแท้จริง สภาวะ   
ท่ีท าให้เกิด Contamination ขึน้อยูก่บัสภาพตา่ง ๆ ดงันี ้
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1. ความหนาของเมฆและมมุกล้อง 

 
รูปท่ี 15  การเกิด Contamination จากความหนาของเมฆและมมุกล้อง 

 
จากรูปท่ี15อณุหภมูิท่ีแผจ่ากสว่นยอดของเมฆยอ่มต ่ากวา่อณุหภูมิท่ีแผ่จากฐานของเมฆ ดงันัน้ดาวเทียม  

จะเฉล่ียจ านวนพลงังานท่ีได้รับจากเมฆก้อนนีอ้อกมา ซึ่งจะปรากฏว่าอุณหภูมิของเมฆก้อนนีสู้งกว่าอุณหภูมิท่ี
ยอดเมฆ ดงันัน้ ในภาพถ่ายดาวเทียมอตุนุิยมวิทยา จะแสดงยอดของเมฆก้อนนีมี้ระดบัต ่ากวา่ความสงูจริง 

2.  ชอ่งวา่งระหว่างเมฆ 

 
                          ก                                               ข 

รูปท่ี 16  การเกิด Contamination จากชอ่งวา่งระหว่างเมฆ 
  
 จากรูปท่ี 16 ในภาพ ก.พลงังานจากแหล่งอ่ืนๆ ในระดบัต ่ากว่าแทรกตวัขึน้ไปตรงบริเวณช่องว่างของเมฆ 
เม่ือพลงังานในบริเวณนีไ้ปถึงเคร่ืองตรวจวดัพลงังาน  อณุหภูมิท่ีตรวจวดัได้จึงสงูกว่าอณุหภูมิควรจะเป็นจริงของ
ยอดเมฆนัน้ ส่วนในภาพ ข. พลังงานในระดบัต ่ากว่าไม่สามารถแทรกตวัขึน้ไปสู่ดาวเทียมได้  โอกาสท่ีจะเกิด 
Contamination ย่อมน้อยกว่ากรณีของภาพ  ก. อุณหภูมิท่ีตรวจวดัได้จะมีค่าใกล้เคียงกับอณุหภูมิจริงของยอด
เมฆนัน้ 
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                  3.ความแตกตา่งของความชนัอณุหภมูิทางดิง่ 
 

 
รูปท่ี 17  แสดงความแตกตา่งของความชนัอณุหภมูิทางดิ่ง 

 
จากรูปท่ี 17 เมฆ CI บางๆ จะปรากฏในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาอยู่ต ่ากว่าความเป็นจริง เพราะอณุหภมูิจาก
เมฆ หรือจากผิวพืน้ในระดบัต ่ากว่าจะแผข่ึน้ไปรวมกบัอณุหภมูิของเมฆ CI บางๆ นัน้ ปริมาณพลงังานรวมท่ีไปถึง
ดาวเทียมจงึมากกวา่พลงังานจริงของเมฆ CI 
 ผลจาก Contamination ท าให้ภาพของเมฆท่ีปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมนัน้อยูต่ ่ากวา่ความสูงจริง 

12.3   Foreshortening   คือ สภาพของเมฆท่ีเกิดขึน้บริเวณใกล้ๆ กบัขอบภาพในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยา 
ท่ีมีลกัษณะร่นชิดติดกนั อนัเป็นผลมาจากมมุกล้อง Foreshortening ท าให้ข้อมลูผิดพลาดดงัตอ่ไปนี ้ 
              1. ช่องวา่งระหวา่งเมฆอยูช่ิดกนัเกินไปกวา่ความเป็นจริง 
         2. เน่ืองจากเมฆตามบริเวณขอบภาพกบัเคร่ืองตรวจวดัพลงังานท ามมุกนัคอ่นข้างลาดมาก  ดงันัน้ 
พลงังานท่ีจบัได้อาจมาจากด้านข้างของเมฆ (โดยเฉพาะเมฆก่อตวัในทางตัง้) แทนท่ีจะเป็นพลงังานจากยอดเมฆ 
   3.  ต าแหนง่ของเมฆท่ีแสดงในภาพอยูเ่ลยต าแหนง่จริงท่ีเมฆนัน้ปกคลมุผิวโลกอยู ่ดงัแสดงในรูปท่ี 18 

 
รูปท่ี 18 Foreshortening 
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การแปลความภาพดาวเทยีมอุตุนิยมวิทยา 
 (Satellite Imagery Interpretation) 

 
 ในการจ าแนกเมฆแต่ละชนิดในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา   พิจารณาได้จากการสังเกต
ลกัษณะเฉพาะ (Feature) ท่ีปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมอนัประกอบด้วย 
 1.  คา่ความส่องสว่าง (Brightness) ค่าความเข้มในการส่องสว่างเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีใช้ในการพิจารณา
คณุลกัษณะของเมฆ และยงัใช้ประเมินคา่ความหนาและความสงูของเมฆได้ โดยทัว่ไปคา่ความส่องสว่างมากๆ ท่ี
ปรากฏในภาพ VIS เก่ียวข้องกบัความหนาของเมฆ ซึ่งมีการสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ได้มากกว่า และแสดงให้เห็น
เป็นสีขาวเจิดจ้าลงไปจนถึงสีเทาออ่น ๆ สว่นเมฆท่ีบางกวา่จะมีโทนสีเทาเข้มจนถึงคอ่นข้างด า 
       ในภาพ IR บริเวณท่ีมีคา่ความส่องสว่างมาก ๆ หมายถึง บริเวณท่ีมีอณุหภูมิต ่ามาก เช่นบริเวณส่วนยอด
ของเมฆ หรือเมฆท่ีก่อตวัในระดบัสงูมกัจะมีอณุหภูมิต ่า สีท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมจึงเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน ๆ 
สว่นเมฆท่ีอยูต่ ่ากวา่และมีอณุหภมูิอุน่กวา่จะปรากฎในโทนสีท่ีคล า้กวา่หรือบางครัง้อาจกลมกลืนไปกบัพืน้ดินหรือ
พืน้น า้ได้ 
 2.  ความหยาบ/ละเอียดของพืน้ผิวเมฆ (Cloud  Texture) ความหยาบ/ละเอียดของพืน้ผิวเมฆเป็นสิ่ง
ส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีใช้ในการพิจารณาแปลความ ซึ่งแสดงเฉพาะในภาพ VIS เท่านัน้ โดยพิจารณาเงาท่ี
ปรากฏขึน้ของเมฆ เมฆท่ีมีลกัษณะตะปุ่ มตะป ่ าและก่อตวัในทางตัง้มกัท าให้เกิดเงาได้ดีและมีเงาเป็นจ านวนมาก 
แสดงว่าเมฆก้อนนัน้มีพืน้ผิวท่ีหยาบ ขณะท่ีเมฆท่ีมีพืน้ผิวในส่วนยอดของเมฆราบเรียบ (Smooth) มกัจะปรากฏ
เป็นเงาขึน้ในบริเวณส่วนยอดของเมฆนัน้  แตจ่ะมีการทอดเงาเฉพาะบริเวณขอบไปยงัชัน้เมฆท่ีอยู่ต ่ากว่าหรือบน
พืน้ดิน ลมชัน้บนอาจท าให้เมฆท่ีเกิดขึน้ในระดบัสงูฉีกขาดออก ซึ่งอาจปรากฏให้เห็นเป็นเส้นใยในภาพดาวเทียม
อตุนุิยมวิทยา 
 3.  รูปร่างลกัษณะของโครงสร้าง (Organizational pattern) รูปร่างท่ีปรากฏในภาพดาวเทียมอาจมี
ลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบแถบ (Band), แนวหรือเส้น (Linear), การหมนุวนหรือแนวโค้ง (Circular) และรูปแบบ
เซลล์ (Cellular) 
 4.  ความคมชดัของขอบ (Edge definition) ขอบของเมฆท่ีปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมเช่นลกัษณะท่ี
ขาดวิ่น หรือเป็นขอบท่ีคมชดัรวมทัง้ขนาดและรูปทรงของเมฆสามารถใช้ในการพิจารณาชนิดของเมฆได้ โดยทัว่ไป
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการพิจารณาจ าแนกเมฆแต่ละชนิดต้องน าภาพ VIS และภาพ IR ในช่วงเวลาเดียวกันกันหรือ
ใกล้เคียงกนัและเป็นบริเวณเดียวกนัมาพิจารณาร่วมกนัเสมอ ในภาพ VIS ใช้ในการพิจารณาเก่ียวกบัรูปทรงของ
เมฆ, ความหยาบ/ละเอียดพืน้ผิวของเมฆ, รูปร่างลกัษณะโครงสร้างของเมฆและความหนาของเมฆได้เป็นอย่างดี 
ข้อมูลเหล่านีจ้ าเป็นต้องน าไปเปรียบเทียบกับภาพ IR เพ่ือพิจารณาความสูงต ่าของเมฆ ซึ่งเม่ือน ามาพิจารณา
ร่วมกนัจะช่วยท าให้ได้ข้อสรุปในการแปลความเมฆในภาพถ่ายดาวเทียมได้ถกูต้อง รวมทัง้สภาพอากาศท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้จากเมฆชนิดนัน้ด้วย 
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1.  การแปลความเมฆแผ่น (Stratiform Clouds) 
       เมฆแผ่นเกิดในสภาวะท่ีอากาศทรงตวัดี (Stable Air) ลกัษณะแบนราบและแผ่ออก อาจปรากฏเป็น
ชัน้ๆ ได้ บริเวณสว่นบนของเมฆมีพืน้ผิวท่ีราบเรียบ รูปร่างลกัษณะทางโครงสร้างไม่เดน่ชดั  อาณาบริเวณของเมฆ
แผน่ท่ีแผ่ปกคลมุภูมิประเทศตา่ง ๆ จะช่วยในการจ าแนกชนิดของเมฆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมฆท่ีเกิดในระดบั
ต ่าๆ และเน่ืองจากอณุหภูมิของเมฆเหล่านัน้คอ่นข้างอุ่นท าให้ปรากฏเป็นสีคอ่นข้างด าจนถึงเทาปานกลาง (Dark 
to Medium Gray)  

1. หมอก/ St รวมกนั ส่วนยอดราบเรียบ  พืน้ท่ีปกคลมุเป็นไปตามลกัษณะภูมิประเทศ ในภาพ VIS สีขาว
ถึงเทาปานกลางเม่ือหนา หากบางจะปรากฏเป็นรอยกระด ากระดา่ง ส่วนภาพ IR มีสีด าจนถึงเทาปานกลาง เป็น
เนือ้เดียวกนั อาจแปรเปล่ียนไปตามอณุหภูมิแตล่ะฤดกูาล หากอณุหภูมิระหว่างเมฆกบัพืน้ผิวมีความแตกตา่งกนั
น้อยจะท าให้การแปลความท าได้ยาก บางครัง้อาจมีสีด ากวา่พืน้ดนิหากอณุหภมูิของพืน้ดนินัน้เย็นกวา่ 
  2. Ac/As ส่วนยอดราบเรียบปรากฎเป็นชัน้ๆ หรืออาจเป็นริว้ๆ หรือพืน้ผิวราบเรียบหรืออาจเป็นเซลล์
ขนาดเล็กๆ มกัเกิดร่วมกับเมฆ Ci ในภาพ VIS มีสีเทาอ่อนกระด ากระด่างหรือเป็นริว้ๆ ขึน้อยู่กับความหนาและ 
ลกัษณะชัน้ของเมฆ สว่นภาพ IR เทาปานกลางเป็นเนือ้เดียวกนัขึน้อยูก่บัระดบัความสงูของเมฆ 
 
2.  การแปลความหมอกในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
  ในภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาชว่งคล่ืน Visible หมอกปรากฏเป็นแผน่ราบเรียบเหมือนกบัเมฆ St ซึ่งเป็น
การยากมากในการท่ีจะแยกหมอกออกจากเมฆ St ส าหรับภาพดาวเทียมอุตนุิยมวิทยาช่วงคล่ืน Infrared หมอก
ปรากฏเป็นสีเทาหม่น (Dull Shade of Gray) (ในกรณีท่ีมองเห็น) หากอณุหภูมิของผิวพืน้และหมอกใกล้เคียงกนั
จะไม่ปรากฏหมอกในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคล่ืน Infrared นอกจากนัน้หากหมอกเกิดขึน้ในเวลา
กลางคืน ซึง่ไมมี่ภาพดาวเทียมอตุนุิยมวิทยาในชว่งคล่ืน Visible เป็นเคร่ืองมือชว่ยประกอบในการปลความด้วยจึง
เป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะตรวจพบบริเวณท่ีมีหมอกปกคลมุ 
 โดยทั่วไปภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคล่ืน Visible/Infrared สามารถใช้ร่วมกันในการแปลความ
หมอกซึง่ต้องพิจารณาหลายช่วงเวลาประกอบกนั โดยพิจารณาบริเวณท่ีปรากฏเป็นเมฆสีขาวราบเรียบ หากกลุ่ม
เมฆสีขาวเหล่านัน้ไม่มีการเคล่ือนท่ีเม่ือเวลาผ่านไป แสดงว่าบริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีหมอกปกคลุม ส าหรับการ
สลายตวัของหมอกจะเร่ิมสลายตวัจากริเวณขอบนอกเข้าสู่พืน้ท่ีด้านในทัง้นีเ้น่ืองจากบริเวณขอบนอกนัน้บางกว่า
หมอกท่ีเกิดบริเวณภเูขา แมน่ า้ หรือหบุเขาจะมีขอบท่ีคมชดั เพราะเป็นท่ีหมอกเกิดขึน้ในพืน้ท่ีคอ่นข้างจ ากดั  
 
3.  การแปลความเมฆก้อน (Cumuliform Clouds) 
 เมฆก้อนเกิดขึน้ในสภาวะท่ีอากาศไม่ทรงตวั (Unstable Air) ซึ่งอากาศมีการยกตวัและจมตวั รูปทรงของ
เมฆจะเป็นก้อนๆ , แถบ, เซลล์ หรือมีลกัษณะคล้ายคล่ืน (Wave) ในภาพ VIS มกัปรากฎใหเัห็นลกัษณะพืน้ผิว
ของเมฆเป็นตะปุ่ มตะป ่ า สว่นในภาพ IR ขึน้อยูก่บัความสงูของเมฆเหลา่นัน้ 
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 1.  CU ก้อนเล็กๆ รูปทรงแตกต่างกันไปอาจเกิดเป็นเงาขึน้หากมุมของดวงอาทิตย์อยู่ต ่า พืน้ผิวเป็น
ลกัษณะตะปุ่ มตะป ่ า  ในภาพ VIS สีขาวปานกลาง ส่วนภาพ IR  ด าถึงขาวปานกลางหากเป็นก้อนเล็กๆ หรือเป็น
ก้อนเดี่ยวๆ อาจตรวจพบได้ยาก 

2.  CB ก้อนกลมโตหรือคล้ายหวัแครอทขึน้อยู่กับลมชัน้บน ส่วนยอดของเมฆเป็นตะปุ่ มตะป ่ ายอดสูง
เฉล่ีย 35,000 ฟตุ และ 60,000 ฟตุ หากเป็น พายฟุ้าคะนองอยา่งรุนแรง ปรากฏเป็นสีขาวมาก หรืออาจปรากฏเงา
ขึน้ในสว่นบนของยอดเมฆในภาพ VIS  สว่นในภาพ IR มีสีขาวมาก โดยเฉพาะในพืน้ท่ีสว่นยอดของเมฆท่ี Active 
 3.  Sc เป็นก้อนหรือเซลล์และอาจเรียงตวัเป็นแนวหรือเป็นกลุม่ ๆ ขอบของเมฆมกัติดกนั บางครัง้อาจเห็น
พืน้ผิวตะปุ่ มตะป ่ า ในภาพ VIS บริเวณตรงกลางเป็นสีขาว ส่วนบริเวณขอบเป็นสีเทาเพราะคอ่นข้างบาง  ภาพ IR 
มีสีด าถึงเทาเป็นเนือ้เดียวกัน หากเป็นแบบเซลล์อาจเห็นไม่ชดัเจนและหากความแตกต่างของอุณหภูมิเมฆกับ
พืน้ดนิ/น า้น้อยจะไมส่ามารถแยกแยะออกจากกนัได้ 
  
4.  การแปลความเมฆชัน้สูง (Cirriform Clouds) 

  1.  Ci มีลกัษณะเป็นเส้นใยบาง ๆ อาจมองทะลผุา่นและเห็นเมฆหรือผิวพืน้ท่ีอยูต่ ่ากวา่ ในภาพ VIS สีด า 
ถึงเทาปานกลางขึน้อยูก่บัผิวพืน้ด้านลา่ง สว่นภาพ IR สีเทาออ่น หากเป็นเส้นใยอาจเห็นไมช่ดัเจน 
    2. Cs/Cc ราบเรียบสว่นบนและเป็นเนือ้เดียวกนัอาจเห็นเป็นเส้นใยหรือแผ่น ในภาพ VIS สีเทาอ่อนหาก
บาง หากมีความหนาเพิ่มขึน้จะปรากฏเป็นสีขาว ส่วนภาพ IR มีสีขาวถึงเทาอ่อน และแยกแยะออกจากเมฆ       
ชัน้กลางได้ยาก 
    3. Anvil Ci มกัราบเรียบ ยกเว้นบริเวณยอดท่ีพุ่งล า้ขึน้ไปด้านบน ขอบชดัเจนทางด้านต้นลมและ
ทางด้านปลายลมอาจไม่ชดัเจน ในภาพ VIS ปรากฏสีขาวมาก ในส่วนท่ี TS ก าลงัแรง และจางลงทางด้านปลาย
ลม สว่นภาพ IR ปรากฏเป็นสีขาวมากบริเวณท่ีมี TS รุนแรง และจางลงทางด้านปลายลม 
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