ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(Meteorological Satellite)
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่ งออกเป็ นสองชนิด(ตามลักษณะการโคจร) คือ
1. ชนิดโคจรผ่านใกล้ ขวโลก
ั ้ (Polar Orbiter)
2. ชนิดโคจรประจาที่ (Equator Orbiter)
ทังสองชนิ
้
ดติดตังเครื
้ ่ องมือตรวจวัดปริมาณพลังงานรังสี (Sensor) ในช่วงคลื่น Visible และ Infrared
1.1 ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรผ่านใกล้ ขวโลก
ั้
(Polar Orbiter) ตาแหน่งของดาวเทียมอยูส่ งู จากพื ้น
โลกประมาณ 800 - 1,400 กม. (400 - 800 ไมล์ทะเล) ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ โลก โดยมีความคมชัดมากเพราะโคจร
อยูใ่ นระดับต่า ให้ ภาพได้ เพียงวันละ 2 ภาพ (12 ชม. ต่อ 1 ภาพ) จึงไม่เหมาะในการติดตามความเป็ นไปของ
สภาพอากาศ ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รูปที่ 1 ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรผ่านใกล้ ขวโลก
ั้
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรผ่านใกล้ ขวโลก
ั้
ได้ แก่ดาวเทียมในชุด TIROS, TOS, ESSA, ITOS,
NOAA, NIMBUS, DMSP วิถีโคจรจะผ่านไปใกล้ ขวโลกทั
ั้
งสองในทุ
้
กรอบการโคจร คือ โคจรในแนวเหนือ - ใต้
ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองในแนวตะวันออก - ตะวันตก ในรอบ 24 ชัว่ โมงดาวเทียมจะผ่านตาบลหนึ่งๆ รวม 2 ครัง้
ตัวอย่างเช่น ดาวเทียม NOAA ผ่านประเทศไทยตอนบนเมื่อ 0900 จะกลับมาโคจรผ่านประเทศไทยอีกครัง้ ในเวลา
2100 ดาวเทียมชนิดนี ้มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า "ดาวเทียมชนิดโคจรพร้ อมดวงอาทิตย์ " (Sun synchronous Satellite)
1.2 ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรประจาที่ (Equator Orbiter) ตาแหน่งของดาวเทียมอยู่สงู จากพื ้น
โลกประมาณ 35,000 กม. (19,318 ไมล์ทะเล) ครอบคลุมพื ้นที่ที่ต้องการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งเหมาะสาหรับ
ติดตามความเป็ นไปของสภาพอากาศรุนแรงต่าง ๆ เช่น พายุหมุนเขตร้ อน, แนวพายุฟ้าคะนอง ฯลฯ สามารถให้
ภาพได้ ทกุ ๆ 30 นาที (และสามารถใช้ สญ
ั ญาณบังคับให้ ส่งทุกๆ 15 นาทีได้ ) พื ้นที่ที่อยู่ตงแต่
ั ้ ละติจดู 60 องศา
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ไปทางขัวโลก
้
(ทังเหนื
้ อและใต้ ) ที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาภาพที่ได้ รับมีความคมชัดลดลง (เป็ นผล
จากมุมกล้ อง) ยากต่อการแปลความ

รูปที่ 2 ดาวเทียมอุตนุ ิยมชนิดโคจรประจาที่
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรประจาที่ ได้ แก่ ATSM SMS/GOES, METEOSAT, GOMS และ GMS
ดาวเทียมโคจรจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ด้ วยความเร็ วเท่ากับความเร็ วในการหมุนรอบตัวเองของโลก
(11,000 กม./ชม.) จึงเสมือนว่าลอยตัวอยูเ่ หนือจุดหนึง่ ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันดาวเทียมก็หมุนรอบตัวเองด้ วย
ความเร็ว 100 รอบต่อนาที โดยแกนการหมุนจะขนานกับแกนขัวโลกเหนื
้
อ -ใต้ ตลอดเวลา เนื่องจากอยู่ ณ จุดหนึ่ง
ที่กาหนดไว้ เหนือเส้ นศูนย์สตู ร จึงให้ ภาพของบริเวณที่ต้องการได้ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเหมาะสาหรับการติดตาม
ความเป็ นไปของสภาพอากาศอย่างยิ่ง
โครงการดาวเที ย มอุตุนิ ย มวิ ท ยาชนิ ด โคจรประจ าที่ เป็ นโครงการภายใต้ ก ารส่ ง เสริ ม ขององค์ ก าร
อุตนุ ิยมวิทยาโลก (WMO) กับสมาพันธ์ วิทยาศาสตร์ นานาชาติ (The International Council of Scientific
Unions/ICSU.) เป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างหลายชาติ โดยใช้ ดาวเทียม 5 ดวง ส่งขึ ้นประจาจุดต่างๆ เพื่อ
ครอบคลุมอาณาบริ เวณเป็ นเครื อข่ายรอบโลกระหว่างละติจดู 60 องศาเหนือ ถึง 60 องศาใต้ ประเทศต่างๆ ที่ส่ง
ดาวเทียมขึ ้นร่วมโครงการคือ
1. สหรัฐอเมริ กา โดยองค์การ NOAA ควบคุม GOES East ซึ่งอยู่ ณ ลองกิจดู 75 องศาตะวันตก รัศมี
ปฏิบตั ิการครอบคลุมมหาสมุทรแอตแลนติคและทวีปอเมริ กา กับ GOES West อยู่ ณ ลองกิจูด 135 องศา
ตะวันตก รัศมีปฏิบตั กิ ารครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันออกและทวีปอเมริกา
2. องค์การค้ นคว้ าวิจยั ด้ านอวกาศของกลุ่มประเทศในยุโรป(European Space Research Organization
/ ESRO. หรื อ European Space Agency/ESA.) ส่งดาวเทียม METEOSAT ขึ ้นอยู่ ณ ลองกิจดู 0 รัศมีปฏิบตั ิการ
ครอบคลุมอาณาบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติคใต้ ถึงกรี นแลนด์ และจากซาอุดอิ าราเบียถึงบราซิล
3. โซเวียต ส่งดาวเทียม GOMS อยู่ ณ ลองกิจูด 170 องศาตะวันออก รัศมีปฏิบตั ิการครอบคลุม
มหาสมุทรอินเดียและทวีปเอเซีย
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4. ญี่ปนุ่ ส่งดาวเทียม GMS อยู่ ณ ลองกิจดู 140 องศาตะวันออก รัศมีปฏิบตั กิ ารครอบคลุมอาณาบริเวณ
ตังแต่
้ มหาสมุทรแปซิฟิคใต้ ถึงไซบีเรี ยและจากฮาวายถึงอินเดียซึง่ ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเซียอยูใ่ นรัศมีปฏิบตั กิ าร
ของดาวเทียม GMS นี ้ รวมทังทวี
้ ปออสเตรเลียด้ วย

รูปที่ 3 โครงการเครื อข่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรประจาที่
2. ข้ อได้ เปรียบ/เสียเปรี ยบของวงโคจร (Advantage/Disadvantage of these orbit)
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรผ่านขัวโลก
้
1. ตรวจวัดค่าพลังงานการแผ่รังสีในเวลาเดิมทุกครัง้
2. ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ โลก
3. ระยะวงโคจรอยูใ่ กล้ กบั โลกมากที่สดุ ทาให้ คา่ ความคมชัดสูงแต่มีแรงต้ านทานมาก
ดาวเทียมชนิดโคจรประจาที่
1. ตรวจวัดค่าพลังงานการแผ่รังสีอย่างต่อเนื่องในพื ้นที่เดิม
2. ครอบคลุมพื ้นที่ซึ่งมีอาณาเขตจากัด
3. ค่าความคมชัดอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่าดาวเทียมชนิดแรก
4. ระยะวงโคจรอยูไ่ กลจากโลกจึงมีแรงต้ านทานน้ อยมาก
3. เทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite Technology)
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาใช้ หลักการของ Remote Sensing หมายถึง การอธิบายการศึกษาบางสิ่งโดย
ปราศจากการกระทาหรื อสัมผัสกับวัตถุนนโดยตรง
ั้
รวมทังการตรวจวั
้
ดคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุนนเป็
ั้ น
ระยะทางไกล ดังนัน้ ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาจึงเป็ นตัวอย่างหนึง่ ของหลักการของ Remote Sensing ทังนี
้ ้เนื่องจาก
เครื่ องตรวจวัดพลังงานรังสีของดาวเทียมออกแบบเพื่อใช้ ศึกษา พลังงานที่สะสมและการแผ่รังสีของโลก การใช้
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ข้ อมูล ที่สง่ มาจากดาวเทียมที่โคจรรอบตามสถานีรับภาคพื ้นดิน ในแต่ละพื ้นที่สามารถที่จะตรวจวัด คุณสมบัติของ
โลก โดยปราศจากการเข้ าไปในพื ้นที่ที่สนใจและทาการตรวจวัดโดยตรง
4. การแผ่ รังสีคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation)
การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นพื ้นฐานสาคัญของ Remote Sensing การแผ่รังสี คือ การแพร่ กระจาย
พลังงานในรู ปแบบของคลื่นจากสสารทังหมดที
้
่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์ (-273 องศาเซลเซียส หรื อ
-459 องศาฟาเรนไฮท์) คลื่นพลังงานการแผ่รังสีไม่ใช่วตั ถุทงนี
ั ้ ้เนื่องจากไม่มีมวล (Mass) และสามารถส่งผ่าน
พลังงานจากสถานที่ หนึ่งไปยังสถานที่อื่นๆ ได้ คลื่นพลังงานการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีรูปแบบของการปั่ นป่ วน
ภายในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Pattern of Disturbance of Electromagnetic Field) ในขณะที่คลื่นเคลื่อนผ่าน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะแกว่งตัวขึ ้น-ลงอย่างเป็ นระเบียบ รู ปแบบการเกิดขึ ้นและการทวนซ ้าของคลื่นมีลกั ษณะ
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 Characteristics of an electromagnetic wave
คุณ ลัก ษณะของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ประกอบด้ ว ยความสูง ของคลื่ น (Amplitude) ความยาวคลื่ น
(Wavelength) และความถี่ของคลื่น (Frequency) ส่วนยอดของคลื่น (Ridge or Crest) คือบริ เวณที่คลื่นสามารถ
แกว่งตัวขึ ้นได้ สงู ที่สดุ ในขณะที่บริ เวณท้ องคลื่น (Trough) คือบริ เวณที่คลื่นแกว่งตัวลงได้ ต่าที่สดุ สาหรับความสูง
ของคลื่ น นัน้ เป็ นการวัด ขนาดของคลื่ น และหมายถึ ง ทัง้ ปริ ม าณการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ ความยาวคลื่ น
(Wavelength) คือ การวัดระยะห่างระหว่างยอดคลื่นหรื อท้ องคลื่น สุดท้ ายความถี่ของคลื่น (Frequency) กาหนด
โดยจานวนของคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งต่อหนึ่งหน่วยเวลา (Period of Time) พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทุกช่วงคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ วเท่ากัน (เคลื่อนที่เท่ากับความเร็ วแสง) คลื่นที่มีความยาวคลื่นสันจ
้ านวนคลื่นที่
เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งภายในหนึ่งหน่วยเวลาจะมีจานวนมากกว่า ด้ วยเหตุนี ้คลื่นสันจึ
้ งมีความถี่ของคลื่นสูง ส่วน
ความยาวคลื่นที่ยาวกว่าจะมีความถี่ของคลื่นต่ากว่า
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5. แถบคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)
คื อ แถบแสดงความต่อ เนื่ อ งของทุก ช่ว งคลื่ น แม่เ หล็ ก ไฟฟ้ า (แสดงดัง รู ป ที่ 5) โดยที่ ใ นแถบคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าจัดเรี ยงตามความยาวคลื่น รังสีแกมมา (Gamma rays) และเอ็กซ์เรย์ (X-ray) อยู่ปลายสุดของแถบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสันที
้ ่สุด สาหรับปลายสุดอีกด้ านหนึ่งของแถบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว
คลื่ นมากกว่าคือคลื่นวิทยุ สายตาของมนุษย์ เห็นได้ เฉพาะสัดส่วนเพี ยงเล็กน้ อยของแถบคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า
เรี ยกว่า คลื่นแสง (Visible light)

รูปที่ 5 The Electromagnetic Spectrum
6. การแพร่ พลังงานรังสีคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า (Emission of Electromagnetic radiation)
การแผ่รังสี (Radiation) คือ การแพร่ พ ลัง งานของวัตถุที่มีอุณหภูมิ มากกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์ วัตถุ
เหล่านันไม่
้ จาเป็ นต้ องแพร่พลังงานรังสีเฉพาะความยาวคลื่นเพียงชนิดเดียว ส่วนใหญ่แพร่พลังงานได้ หลายช่วง
คลื่น ซึ่งเรี ยกว่า แถบพลังงานของวัตถุ (Object's Spectrum) อุณหภูมิของวัตถุเป็ นตัวกาหนดคุณสมบัติของแถบ
การแพร่พลังงานรังสีของวัตถุนนั ้ วัตถุใดที่อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวสูงมากกว่าจะแพร่พลังงานรังสีได้ สงู กว่าและมีความยาว
คลื่นสัน้ กว่า ในขณะที่ วัตถุที่เย็นกว่าจะแพร่ พ ลัง งานในแถบที่ต่ากว่าและมี ความยาวช่วงคลื่ นที่ มากกว่าด้ วย
ความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่พลังงานสูงสุด (Wavelength of Maximum Emission) กับอุณหภูมิพื ้นผิวของวัตถุ
แสดงดังสมการในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่พลังงานสูงสุดกับอุณหภูมิพื ้นผิวของวัตถุ
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ด้ วยเหตุนี ้ดวงอาทิตย์ซงึ่ มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวประมาณ 6,000 K จึงมีการแพร่พลังงานสูงสุดในความยาวคลื่น
เท่ากับ 0.48 um ซึ่งตกอยู่ในช่วงคลื่นแสงในแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในทางกลับกันอุณหภูมิที่เย็นมากกว่าของ
พื ้นผิวโลก ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 300 K จะมีการแพร่พลังงานสูงสุดในความยาวคลื่นเท่ากับ 9.4 um อยู่ในช่วง
คลื่นอินฟราเรดในแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กราฟที่แสดงในรูปที่ 7 คือ การเปรี ยบเทียบการแพร่พลังงานรังสีของดวงอาทิตย์กบั โลกในลักษณะเส้ นโค้ ง
3 เส้ น ซึง่ แทนการแแพร่พลังงานรังสีของโลก ดวงอาทิตย์ และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผิวโลก การแพร่พลังงานรังสีที่
สาคัญที่สุดของโลกอยู่ในช่วงคลื่นยาวในสัดส่วนของช่วงคลื่นอินฟราเรดหรื อเรี ยกว่า Thermal Infrared เพราะ
เกี่ ยวข้ องกับอุณหภูมิของพืน้ ผิวที่แพร่ พลังงานรังสี ดังนันเครื
้ ่ องวัดปริ มาณการแผ่รังสีของดาวเทียมที่ตรวจวัด
พลังงานในย่านนี ้จึงใช้ ศกึ ษาคุณสมบัตขิ องความร้ อนของโลกและบรรยากาศได้
ในรูปที่ 7 พบว่าความเข้ มข้ นที่แท้ จริ งของการแพร่ พลังงานรังสีของดวงอาทติย์มีมากกว่าในทุกๆ ความ
ยาวคลื่นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการแพร่พลังงานรังสีของโลก ทังที
้ ่การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ต้องเดินทางผ่านอวกาศ
ทาให้ ความเข้ มลดลง ในขณะเดียวกันเมื่อถึงพื ้นโลกความเข้ มข้ นของพลังงานก็ลดลงอีก อย่างไรก็ตาม พลั งงาน
การแผ่รังสีสว่ นใหญ่ของดวงอาทิตย์ยงั ตกอยูใ่ นช่วงคลื่นแสง (Visible) ของแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี ้ดวง
อาทิ ต ย์ ยัง แผ่ พ ลัง งานรั ง สี ใ นช่ว งคลื่ น สัน้ ได้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น โดยเฉพาะในย่ า นคลื่ น อิ น ฟราเรดของแถบคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า เรี ยกว่า Near Infrared รวมทังพลั
้ งงานของดวงอาทิตย์ที่สะท้ อนกลับในย่านนี ้ เครื่ องวัดพลังงาน
การแผ่รังสีของดาวเทียมที่ตรวจวัดในย่าน Visible และ Near Infrared วัดปริ มาณรังสีของดวงอาทิตย์ที่สะท้ อน
กลับ รวมทังพลั
้ งงานการแพร่รังสีของโลกและเมฆได้ เป็ นอย่างดี

รูปที่ 7 The spectra of the sun's and Earth's radiation
7. พลังงานรังสีท่ ตี กกระทบกับพืน้ โลก (Radiation that strikes the Earth)
พื ้นผิวโลกพิจารณาให้ เป็ นเสมือนพื ้นผิวที่ทึบแสง (Opaque) คือ แสงไม่สามารถส่องผ่านได้ เมื่อพลังงาน
รังสีตกกระทบกับพื ้นผิวโลกที่ทึบแสง เช่น พื ้นหินแข็ง พลังงานส่วนนี ้ถูกดูดซั บ (absorbed) หรื อสะท้ อนกลับโดย
พื ้นหินแข็งนัน้ ดังแสดงในรูปที่ 8 สัดส่วนของพลังงานช่วงคลื่น Visible ที่สะท้ อนกลับของพื ้นผิว เรี ยกว่า Albedo
แสดงค่าเป็ นจานวนเปอร์ เ ซ็นต์ วัตถุเ ช่น หิมะที่ ตกลงมาใหม่ ๆ หรื อเมฆที่หนามากๆ ค่าการสะท้ อนกลับของ
พลังงานช่วงคลื่น Visible หรื อค่า Albedo มีคา่ สูงมาก เมื่อพิจารณาจากอวกาศวัตถุเหล่านี ้จะสว่างจ้ ามาก ทังนี
้ ้
เพราะวัตถุสะท้ อนพลังงานรังสีที่เข้ ามาตกกระทบได้ เป็ นจานวนมาก พื ้นที่ป่าไม้ และพื ้นดินมีคา่ Albedo ต่ากว่าจึง
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ปรากฏเป็ นสีดา สาหรับค่าเปอร์ เซ็นต์การสะท้ อนของลักษณะเฉพาะของพืน้ ผิ วโลกและในบรรยากาศแสดงดัง
ตารางที่ 1

รูปที่ 8 คุณลักษณะของวัตถุทบั แสงและโปร่งแสง

ตารางที่ 1 ค่าประมาณการสะท้ อนกลับของลักษณะเฉพาะของพื ้นผิวโลกในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา
ช่วงคลื่น Visible
วัตถุใดที่สามารถดูดซับพลังงานรังสีได้ ทกุ ความยาวคลื่น เรี ยกว่า Blackbody แต่ในสภาวะการณ์ที่เป็ น
จริ งไม่มีวตั ถุใดที่มีความสามารถประพฤติได้ เช่นนัน้ ดังนัน้ Blackbody จึงไม่ปรากฏขึ ้นจริ งในธรรมชาติของโลก
ใบนี ้ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ ใช้ แนวคิดนี ้เพื่อทาการศึกษาทฤษฎีพลังงานรังสี
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การแผ่พลังงานรังสีในบรรยากาศ (Radiation in the Atmosphere) บรรยากาศเป็ นสื่อโปร่ งใส คือ
พลังงานการแผ่รังสีสง่ ผ่านไปในบรรยากาศได้ ในขณะที่พลังงานการแผ่รังสีส่งผ่านบรรยากาศหรื อพื ้นมหาสมุทรมี
หลายสิ่งเกิดขึ ้น พลังงานรังสีช่วงคลื่น Visible ถูกดูดซับ (Absorb) ส่งผ่าน (Transmit) หรื อสะท้ อนกลับโดย
โมเลกุล, สิ่งแขวนลอยในอากาศ (Aerosols), ผลึกน ้าแข็ง (Ice Crystals) และหยดน ้า (Water droplet) ซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบในบรรยากาศ อนุภาคต่างๆ เหล่านี ้ทาให้ เกิดการกระจัดกระจาย (Scatter) คลื่นแสงออกเป็ นสีตา่ งๆ
อันประกอบด้ วยสีแดง, ส้ ม, เหลือง, เขียว, ฟ้า, และสีม่วง (เมื่ออนุภาคต่างๆ ในบรรยากาศกระจัดกระจายคลื่น
แสง ช่วงคลื่นที่มีสีฟ้าจะแพร่กระจายได้ มากที่สดุ ทาให้ ท้องฟ้ามีสีฟ้า) นอกจากนี ้พลังงานรังสีช่วงคลื่น Visible ถูก
ดูดซับหรื อสะท้ อนกลับโดยพื ้นผิวโลกที่แตกต่างกันออกไป กระบวนการเหล่านี ้แสดงในรูปที่ 9 ส่วนพลังงานรังสี
ช่วงคลื่ นอินฟราเรดเมื่อผ่านเข้ ามาในบรรยากาศจะถูกดูดซับ , ส่งผ่าน, สะท้ อนกลับ หรื อกระจัดกระจาย
นอกจากนันความแตกต่
้
างของพื ้นผิวโลกและเมฆสามารถดูดซับพลังงานรังสีช่วงคลื่นอินฟราเรดและแผ่รังสีกลับ
(re-emit) ในรูปแบบของความร้ อนคืนสูบ่ รรยากาศดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 9 Visible light in the Atmosphere

รูปที่ 10 Infrared energy in the Atmosphere
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8. การส่ งผ่ านพลังงานของบรรยากาศ (Transmissivity of the Atmosphere)
คลื่ น รั ง สี แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าบางช่ ว งคลื่ น ส่ ง ผ่ า นบรรยากาศได้ โดยง่ า ย ในขณะที่ บ างส่ ว นถู ก กั ก ไว้
ความสามารถของบรรยากาศที่ ยอมให้ พลัง งานการแผ่รั ง สี ส่ง ผ่า น เรี ยกว่า Transmissivity ค่า เฉลี่ ย ของ
Transmissivity ของบรรยากาศในขณะที่ปราศจากเมฆแปรตามความยาวคลื่น แก๊ สในบรรยากาศดูดซับพลังงาน
รังสีได้ ในบางช่วงคลื่นและยอมให้ พลังงานรังสีในบางช่วงคลื่นส่งผ่านไป รู ปที่ 11 กราฟแสดงค่าการส่งผ่านของ
พลังงานรังสีในแต่ละช่วงคลื่น โดยที่ความยาวคลื่น (เมตร) แสดงในแกนนอนทางตอนบนของกราฟและจานวน
เปอร์ เซ็นต์ของการส่งผ่านพลังงานรังสีของบรรยากาศแสดงในแกนตัง้

รูปที่ 11
รูปที่ 11 Transmissivity of the Atmosphere and the Spectral Range of Five Main Sensors on the
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)
บรรยากาศเป็ นเสมือนสิ่งทึบแสงสาหรับรังสีคลื่นสันซึ
้ ่งมีพลังงานมากเช่น อุลตราไวโอเลต แกมมา และ
เอ็กซ์เรย์ ทังนี
้ ้เพราะบรรยากาศดูดซับพลังงานเหล่านี ้ไว้ ตัวอย่างที่พบโดยทัว่ ไปของปรากฏการณ์เหล่านี ้เช่น การ
ดูดซับรังสีคลื่นสันของโอโซนในบรรยากาศ
้
ซึ่งโอโซนเป็ นแก๊ สในบรรยากาศดูดซับพลังงานรังสีที่มีความยาวคลื่น
ต่ากว่าประมาณ 0.3 um ได้ เกือบ 100 เปอร์ เซ็นต์ ถ้ าหากบรรยากาศของโลกปราศจากชันโอโซน
้
พลังงานรังสี
คลื่นสันเหล่
้ านี ้ส่งถึงพื ้นโลกและเป็ นไปไม่ได้ เลยที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะดารงชีพอยูไ่ ด้
บรรยากาศยังดูดซับพลังงานในแถบความยาวคลื่นในบางช่วงคลื่นโดยเฉพาะ (specific wavelength
bands) ได้ อีกด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงคลื่ นอินฟราเรดและไมโครเวฟ ในย่านที่ถูกดูดซับโดยแก๊ สใน
บรรยากาศที่ปรากฏในแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านันเรี
้ ยกว่า Absorption bands ในรู ปที่ 11 แถบคลื่นพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ถกู ดูดซับแสดงด้ วยค่าการส่งผ่านที่คอ่ นข้ างต่า ตามแนวแถบของคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถกู
ดูดซับนัน้ อาจมีบางช่วงคลื่นที่บรรยากาศทาตัวเสมือนสื่อโปร่ งใสยอมให้ คลื่นเหล่านัน้ ทุละผ่านออกไปเรี ยกว่า
Atmospheric windows ในรูปที่ 11 แสดงด้ วยค่าการส่งผ่าน (Transmission values) ที่สงู ที่สดุ ยังพบว่าภายใน
ช่วงคลื่น Visible พบว่าเป็ นบริ เวณที่พลังงานของดวงอาทิตย์ออกสู่บรรยากาศได้ มากที่สุด ในวันที่ท้องฟ้า
ปราศจากเมฆพลังงานรังสีช่วงคลื่น Visible จากดวงอาทิตย์ส่งผ่านบรรยากาศได้ อย่างอิสระโดยไม่ได้ ถูกดูดซับ
จากแก๊ สในบรรยากาศ ในขณะเดียวกันในช่วงคลื่นอินฟราเรดก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน คือ มีบางช่วงที่สามารถ
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ทะลุออกไปจากบรรยากาศได้ ช่วงคลื่นอินฟราเรดนี ้มีส่วนสาคัญอย่างมากต่อ Remote Sensing ทังนี
้ ้เพราะช่วง
คลื่นเหล่านี ้เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับการแผ่พลังงานรังสีออกของพื ้นผิวโลกซึ่งพลังงานความร้ อน (Thermal energy) ที่
แผ่รังสีจากโลกทะลุผ่านบรรยากาศ และเข้ าสู่อวกาศที่ซึ่งมีเครื่ องตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีตรวจจับพลังงานใน
ส่วนนี ้
9. ชนิดของข้ อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Satellite data types)
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยากวาดจับ (scan) ในหลายช่วงคลื่นเพื่อผลิตเป็ นภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา ค่า
ความส่องสว่างตามอุณหภูมิของวัตถุ (Brightness Temperature value) ในแต่ละช่วงคลื่นพร้ อมกับข้ อมูลที่
ตรวจวัดจากช่องรับสัญญาณอื่นๆ ที่ส่งลงมาจากดาวเทียม ช่องรับสัญญาณดาวเทียมในช่วงคลื่น Visible และ
Infrared มีทงหมด
ั้
6 ช่อง อย่างไรก็ตามไม่มีดาวเทียมดวงใดๆ ที่กวาดจับครบทุกช่องสัญญาณ และแต่ละ
ช่องสัญญาณจะมีลกั ษณะเฉพาะ สาหรับช่องรับสัญญาณของดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงช่องสัญญาณของดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา
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10. ประเภทของข้ อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Type of Satellite Data)
10.1 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible (Visible Imagery) เครื่ องมือตรวจวัด (sensors)
ในยุคแรกที่ติดตังอยู
้ ่บนดาวเทียมใช้ สาหรับตรวจวัดช่วงคลื่น Visible สามารถปรับรับสัญญาณได้ ช่วงคลื่น
ดังกล่าวจะอยูใ่ นช่วง 0.4 – 0.74 um
การรับปริ มาณรังสีของการสะท้ อนของช่วงคลื่น Visible นันเครื
้ ่ องมือตรวจวัดปฏิบตั ิการในเวลากลางวัน
เท่านัน้ เพราะเครื่ องมือตรวจวัดอาศัยการสะท้ อนกลับของแสงอาทิตย์ (หรื อในตอนกลางคืนที่พระจันทร์ เต็มดวง)
ความเข้ มของการสะท้ อนกลับของวัตถุใดๆ บนพื ้นโลกจะขึ ้นอยู่กบั มุมของดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบ มุมตกกระทบ
ของดวงอาทิตย์แปรเปลี่ยนตามช่วงเวลาในแต่ละวัน, ปี และละติจดู
ค่าการสะท้ อนของวัตถุที่ถกู กวาดจับ (Scan) มีผลต่อความเข้ มในการส่องสว่าง (Brightness) โดยทัว่ ไป
เมฆที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยามีคา่ การสะท้ อนมากที่สดุ ปริ มาณการสะท้ อนของเมฆขึ ้นอยู่กบั ความ
สูญเสียของพลังงานรังสีในขณะผ่านบรรยากาศ (Optical Depth) เมฆที่มีการสูญเสียของพลังงานรังสีในขณะ
ผ่านบรรยากาศมากกว่าเป็ นผลทาให้ การส่งผ่านพลังงานรังสีในช่วงคลื่น Visible มีปริ มาณน้ อย ความสูญเสียของ
พลังงานรังสีในขณะผ่านบรรยากาศ (Optical Depth) เพิ่มมากขึ ้นนันขึ
้ ้นอยูก่ บั
 ความหนาของชันเมฆ
้
 ความหนาแน่นของจานวนอนุภาคของเมฆ
 ขนาดของอนุภาคที่มีขนาดเล็ก
 สัดส่วนของอนุภาคของของเหลวกับผลึกน ้าแข็ง
ข้ อจากัดที่สาคัญของภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible คือ ไม่สามารถที่จะได้ ภาพในตอน
กลางคืน สาหรับภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible นามาใช้ ในการแปลความหมายดังต่อไปนี ้
1. แปลความชนิดของเมฆต่างๆ โดยพิจารณาจากรูปร่ าง (Shape) และเนื ้อของเมฆ (Texture)
ซึง่ ภาพ Visible ให้ คา่ ความคมชัดได้ ดี
2. แปลความระบบของเมฆ (Cloud System) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมฆในระดับต่า
3. ประเมินความสูงของเมฆได้ โดยอาศัยเงาของเมฆ
4. ประเมินความหนาของเมฆ
5. แปลภาพของเมฆที่มีขนาดเล็กหรื อมีรูปทรงที่ผิดปกติ (Anomalous Cloud)
6. หากไม่มีเมฆปกคลุม สามารถแปลความของพื ้นทะเล หรื อพื ้นที่ถูกปกคลุมด้ วยน ้าแข็งหรื อ
หิมะ และ Sun glint
7. อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ เช่น เถ้ าภูเขาไฟ, ฝุ่ น และควัน
10.2 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Near Infrared (Near Infrared Imagery = NIR)
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น NIR เป็ นภาพที่ได้ จากการสะท้ อนของช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มีความยาวช่วงคลื่นอยูร่ ะหว่าง 0.75 – 1 um อยูร่ ะหว่างช่วงคลื่น Visible และ Infrared เป็ นช่วงคลื่นที่มนุษย์ไม่
สามารถมองเห็นได้ วัตถุบนพื ้นโลกมีเพียงบางชนิดที่ได้ รับความร้ อนจนสามารถแผ่รังสี ในช่วงคลื่นนี ้ได้ ช่วงคลื่น
NIR ที่สะท้ อนกลับจากผิวโลกและถูกกวาดจับด้ วยเครื่ องตรวจวัด ทังนี
้ ้เพราะค่าความเข้ มในการส่องสว่างของวัตถุ
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ในช่วงคลื่น NIR เป็ นปั จจัยเช่นเดียวกับช่วงคลื่น Visible ข้ อดีของภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น NIR
คือ วัตถุบางชนิดสะท้ อนคลื่นนี ้ได้ ดีกว่าช่วงคลื่น Visible ตัวอย่างเช่น พืชพันธุ์ ซึง่ จะทาให้ เกิดความแตกต่างของ
แนวชายฝั่ งทะเลได้ เป็ นอย่างดี (ความแตกต่างระหว่างพื ้นดินและพื ้นน ้าตามแนวชายฝั่ ง) นอกจากนัน้ ควัน หมอก
แดดและฝุ่ นก็สะท้ อนได้ ดีกว่าช่วงคลื่น Visible ในภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น NIR สามารถแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างของวัตถุแม้ วา่ จะมีปริมาณแสงน้ อยหรื อแม้ กระทัง่ แสงของดวงจันทร์
วัตถุบางอย่างสามารถที่แพร่ พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่าน NIR เพียงพอที่จะแยกให้ เห็นความ
แตกต่างของวัตถุ เช่น แสงไฟในเมือง (City light) และไฟป่ าปรากฏอย่างชัดในภาพ NIR ซึ่งกวาดจัดได้ โดยง่าย
จากเครื่ องมือตรวจวัดของระบบ DMSP โดยใช้ Photomultiplier (ทางานโดยอัตโนมัติ) แสงเหนือ-ใต้ (Aurora) มี
ความเข้ มในการส่องสว่างเพียงพอที่ปรากฏได้ ในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น NIR โดยทัว่ ไปใช้ แปล
ความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านี ้
1.แปลความชนิดของเมฆในเวลากลางวันและลักษณะของพื ้นผิวโลก
2.พื ้นที่ตงของเมื
ั้
อง (อาศัยแสงไฟ City light)
3.เมฆในเวลากลางคืน (อาศัยการสะท้ อนของแสงดวงจันทร์ )
4.ติดตามการแพร่กระจายของไฟป่ า ควัน หมอกแดด ฝุ่ น รวมทังหมอกปนควั
้
น (Smog)
5.พิจารณาลมในระดับต่า (Low Level Winds) ที่พดั อยูเ่ หนือสิ่งแขวนลอยในอากาศ
10. 3 ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Far Infrared (Far Infrared Imagery = FIR)
ช่วงคลื่น FIR มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งคือ Long Wave Infrared ความยาวของช่วงคลื่นอยู่ระหว่าง 10.2 –
12.5 um ในช่ว งคลื่ นนีด้ าวเที ยมกวาดจับการแผ่พ ลังงานรั ง สีเฉพาะอย่าง การสะท้ อนกลับของพลังงาน
แสงอาทิตย์ ไม่มี ความจ าเป็ นต้ องใช้ วัต ถุส่วนใหญ่ มี สภาพเป็ น Blackbody กล่าวคือวัตถุส่ว นใหญ่ จ ะดูดซับ
พลังงานแสงอาทิตย์ (แทนที่จะสะท้ อนกลับ)
ความเข้ มในการส่องสว่างที่ปรากฏที่เครื่ องตรวจวัดพลังงานในช่วงคลื่น FIR ขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิของวัตถุ
นัน้ อุณหภูมิของวัตถุขึ ้นอยู่กบั มุมของดวงอาทิตย์ ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวันและปี รวมทังละติ
้ จดู ด้ วย
นอกจากนันลั
้ กษณะภูมิประเทศเป็ นปั จจัยที่สาคัญด้ วย เช่นพื ้นที่สงู กว่าอุณหภูมิยอ่ มต่ากว่า
การส่งผ่านรังสีในช่วงคลื่น FIR ผ่านบรรยากาศนันมี
้ ปัจจัยที่สาคัญ ที่ควรพิจารณา เมฆที่เป็ นชันบางๆ
้
อัน
ประกอบไปด้ วยผลึกน ้าแข็งส่วนมากเกือบจะโปร่งแสงสาหรับช่วงคลื่น Visible แต่สามารถดูดซับและกักกันการ
้
ส่งผ่านขึ ้นมาของพลังงานรังสีในช่วงคลื่น FIR โดยเฉพาะหยดน ้าในเมฆเป็ นตัวดูดซับได้ ดี ดังนัน้ เมฆชันต
้ ่าและ
เมฆซันกลางล้
้
วนแล้ วมีผลต่อการแผ่ขึ ้นมาของรังสี FIR ความสามารถในการดูดซับของเมฆเพิ่มขึ ้นหากความ
หนาแน่นของอนุภาคเพิ่มขึ ้นและขนาดของอนุภาคลดลง อย่างไรก็ตามการดูดซับและการแพร่ กระจายพลังงาน
จากเมฆในช่วงคลื่น FIR ในอัตราสูงเราสามารถสันนิษฐานว่าเมฆส่วนใหญ่แพร่กระจายดังเช่น Blackbody ช่วย
ให้ เราตรวจวัดได้ อย่างแม่นยาในการตรวจค่าอุณหภูมิแล้ วอนุมานความสูงของเมฆนัน้ ในทางปฏิบตั ิใช้ ในการแปล
ความสิ่งต่างๆ เหล่านี ้คือ
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1. เมฆ
ความสูงของเมฆ
 ระบบของเมฆ (cloud system) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมฆในระดับสูง
 ชนิดของเมฆ
 ความหนาของเมฆ
2. กระแสลมในระดับบน (Upper Levels)
3. วิเคราะห์อณ
ุ หภูมิน ้าทะเล (STT : Sea Surface Temperature)
4. ติดตามการเคลื่อนตัวของกลุม่ ควัน หรื อเถ้ าภูเขาไฟในระดับบน
5. สิ่งแขวนลอยหรื อเจือปนในอากาศ และควันปนหมอก (Smog)
6. พายุฝนุ่
7. ความแตกต่างของภูมิประเทศ (เช่น พื ้นดิน/น ้า)
8. ทางเมฆ (Aircraft Contrail) อันเกิดจากเครื่ องบินและความชื ้นในระดับต่า


10.4 ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Middle Infrared (Middle Infrared Imagery = MIR)
ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น MIR ได้ จากการตรวจวัดพลังงานการแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่น 3.55
– 4.03 um ซึง่ เป็ นแถบคลื่นที่อยูใ่ กล้ กบั Visible และ Infrared หรื อเรี ยกว่า Short Wave Infrared มีลกั ษณะคล้ าย
กับภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น NIR กล่าวคือเป็ นการรวมค่าของพลังงานในการสะท้ อนและการแผ่รังสี
แต่มีปริ มาณการแผ่รังสีได้ มากกว่า ในเวลากลางวันภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วงคลื่นนี ้ค่อนข้ างจะสับสน
ยากต่อการแปลความ ดังนัน้ จึงไม่นิยมใช้ แปลความ แต่ในเวลากลางคืนการสะท้ อนของพลังงานแสงอาทิตย์หมด
ไปภาพที่ได้ รับจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วงคลื่น FIR ปริ มาณการแผ่รังสีของวัตถุ
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆที่มีผลต่อช่วงคลื่น FIR
ข้ อดีของภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น MIR คือ เมฆชันต
้ ่าที่มีปริ มาณการแผ่รังสีอยู่ในเกณฑ์ต่า
กว่าภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น FIR เมฆชันต
้ ่าจึงมีลกั ษณะเป็ น Graybody แทนที่จะเป็ น Blackbody
เมฆชันต
้ ่ามีลกั ษณะที่เย็นกว่าที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วงคลื่น FIR ช่วยเพิ่มความแตกต่างของ
พื ้นดินและเมฆและง่ายต่อการแปลความ
นอกจากนัน้ พลัง งานรั ง สี ช่ ว งคลื่ น MIR ทะลุ ผ่ า นเมฆชัน้ สู ง ได้ ม ากกว่ า ช่ ว งคลื่ น FIR ท าให้ เ มฆที่
ประกอบด้ วยผลึกน ้าแข็งอุ่นกว่าเมฆที่ประกอบด้ วยน ้า ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น MIR ใช้ ค้นหาเมฆ
Cumulonimbus ที่ฝังตัวอยู่ในเมฆ Cirrostratus ที่หนา ๆ ได้ และใช้ ตรวจจับตาของพายุได้ ถึงแม้ ว่าจะถูกปกคลุม
ด้ วยเมฆ Cirrus อากาศอุ่นชื ้นที่มีความลึกมาก (หนา) เช่นมวลอากาศในเขตร้ อน โดยทัว่ จะปรากฏเป็ นบริ เวณที่
ค่อนข้ างจะแจ่มใสมากกว่าเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น FIR สิ่งนี ้ทาให้ เมฆชัน้
ต่าแยกออกได้ โดยง่ายและการอ่านค่าอุณหภูมิผิวพื ้นใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ ภายใต้ สภาวะเงื่อนไขนี ้
ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น MIR ใช้ ในการแปลความเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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1.
เมฆชันต
้ ่า
2.
เมฆชันสู
้ ง (เปรี ยบเทียบกับ FIR)
3.
ลักษณะภูมิประเทศ (แสดงความแตกต่างของพื ้นดินและพื ้นน ้าได้ ดี)
4.
อุณหภูมิน ้าทะเล
5.
ไฟป่ า
6.
สิ่งแขวนลอยในอากาศ (ควัน เถ้ าภูเขาไฟ และฝุ่ น)
10.5 ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิด Water Vapor
เครื่ องตรวจวัดพลังการแผ่รังสีตรวจวัดพลังงานในช่วงคลื่นของ Infrared ความยาวคลื่นระหว่าง 5.7-7.1 um
ในย่านดังกล่าวพลังงานถูกดูดซับด้ วยไอน ้า (Water Vapor) ทาให้ การส่งผ่านพลังงานเป็ นไปได้ เพียงเล็กน้ อย
ดาวเทียม GOES และ GMS ตรวจวัดความยาวคลื่น 6.7 um และ METEOSAT ตรวจวัดความยาวคลื่นระหว่าง 5.8- 7.1 um
เนื่ อ งจากการดูด ซับ และการแผ่กระจายของพลัง งาน ในช่ว งคลื่ นนี อ้ ยู่ใ นอัตราที่ สูง ชัน้ ความชื น้ ใน
บรรยากาศดูดซับพลังงานจากชันความชื
้
้นที่อยู่ในระดับต่ากว่า ในขณะเดียวกันก็แ พร่ กระจายรังสีโดยที่มีสภาพ
เป็ น Blackbody ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นการแพร่กระจายที่มีลกั ษณะเป็ นชันๆ
้ ซ้ อนกันขึ ้นไป กล่าวคือมีการดูดซับและ
แพร่กระจายจากระดับหนึง่ ไปสูอ่ ีกระดับหนึง่ จนกระทัง่ ถึงชันบนสุ
้
ด
ถ้ าความชื ้นใกล้ กบั ระดับ Tropopause มีปริ มาณมากอย่างมีนยั สาคัญ สภาพของ Blackbody ถูกตรวจ
พบโดยดาวเทียมในระดับนี ้ ซึง่ ปรากฏเป็ นบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิเย็น (Cold Temperature) ในทางตรงข้ ามถ้ าบริ เวณ
นี ้มีปริ มาณความชืน้ ค่อนข้ างน้ อย พลังงานที่ตรวจจับได้ ที่มาจากเบื ้องล่างหรื อผิวพื ้น ซึ่งปรากฏเป็ นบริ เวณที่
อุณหภูมิอ่นุ กว่า (Warm Temperature) ดังนันจึ
้ งสัณนิษฐานได้ ว่าบริ เวณที่มีอุณหภูมิเย็นสอดคล้ องกับความชื ้น
สูงในระดับบน ในขณะที่บริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิอนุ่ จึงสอดคล้ องกับความชื ้นน้ อยในระดับบน
อย่างไรก็ ตามต้ องคานึง ถึงความหนาแน่นของจานวนไอนา้ ถึง แม้ ว่าอากาศบริ เวณ Tropopause มี
ความชืน้ เกื อบ 100% แต่ความหนาแน่นของไอนา้ มีน้อยพลังงานบางส่วนจากระดับล่างจะทะลุผ่านขึน้ ไปได้
พลังงานที่ตรวจวัดได้ สูงสุดจึงไม่ได้ มาจากระดับบนสุดเพียงระดับเดียว แต่มาจากหลายระดับด้ วยกัน ปริ มาณ
พลังงานประมาณ 80% ที่ตรวจวัดได้ จากดาวเทียมส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับ 610-240 hPa เฉลี่ยแล้ วอยูใ่ นระดับ 400 hPa
ปริ มาณการแพร่ กระจายของรังสีขึน้ อยู่กับจานวนและความสูงของไอนา้ จานวนและความสูงของเมฆ
และอุณหภูมิของระดับที่แพร่กระจาย ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิด Water Vapor ใช้ ในการแปลความเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ เหล่านี ้
1. ประเมินปริมาณความชื ้นของไอน ้าในระดับกลางและระดับสูง
2. ติดตามสภาพอากาศในระดับบน
3. การกาหนดบริเวณกระแสลมกรด
4. บริเวณ Clear Air Turbulence
5. บริเวณ Clear Icing
6. บริเวณที่มีโอกาสในการเกิดทางเมฆ (Contrail)
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11. การเน้ นลาดับความเข้ มในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่ วงคลื่น Infrared (Enhanced Infrared)
ในกรณีที่การแปลความภาพเมฆด้ วยสายตาในช่วงคลื่น Infrared ถ้ าบริ เวณเมฆที่มีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกัน
น้ อย โทนสีจะมีความใกล้ เคียงกันมาก ทาให้ ยากต่อการแปลความ จึงมีการใช้ วิธีที่เรี ยกว่า Enhanced Infrared
ซึ่งเป็ นการปรั บเปลี่ยนโทนสีภาพ โดยมี การกาหนดค่าอุณหภูมิให้ สัม พันธ์ กับความสว่างที่เป็ นเป้าหมาย แล้ ว
กาหนดสีตามต้ องการ ซึ่งจะเป็ นภาพในโทนสีเทา (ในภาพขาว-ดา) หรื อเป็ นแถบสีตามคุณสมบัติความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ ที่จะทาได้ วิธีการเน้ นลาดับความเข้ มของภาพนิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายสาหรับการแปลความ
เกี่ยวกับความแรงของพายุหมุนเขตร้ อนหรื ออุณหภูมิยอดเมฆแต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องมีความเข้ าใจและทราบถึงการกาหนดสี
ที่สมั พันธ์ กับค่าอุณหภูมิของภาพนันๆ
้ ด้ วย และโดยทัว่ ไปกรรมวิธีในการเน้ นลาดับความเข้ มที่นิยมใช้ แบ่งออก
ได้ เป็ น
1. ZA Curve
2. MB Curve
3. BD Curve

รูปที่ 12 แสดงการเน้ นลาดับความเข้ มของภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น IR
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ต่อมาได้ มีการพัฒนาการเน้ นลาดับความเข้ มของภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาโดยใช้ สีตา่ งๆ นามาประยุกต์ใช้ ใน
ภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาแทนการแสดงด้ วยสีขาว โทนสีเทา และสีดา ซึ่ งทาให้ ง่ายต่อการแยกลักษณะต่างๆ ที่
ปรากฏอยูบ่ นภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา เทคนิควิธีการดังกล่าวเรี ยกว่า Color Enhancement
สาหรับเทคนิคล่าสุดที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายมากในปั จจุบนั คือ Multisprectral Techniques คือ
เทคนิคที่อาศัยความแตกต่างของภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ รับมาจากหลายช่องรับสั ญญาณ เพื่อทาให้
ปรากฏข้ อมูลที่สาคัญในทางอุตนุ ิยมวิทยาได้ อย่างเด่นชัด ซึ่งจาเป็ นต้ องรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะรวมทังจุ
้ ดเด่นและ
จุดด้ อยของภาพดาวเที ยมอุตุนิยมวิทยาที่ ไ ด้ รับในแต่ละช่องรั บสัญญาณเป็ นส าคัญก่อนที่ จ ะนาเทคนิคนี ม้ า
ประยุกต์ ใช้ โดยทั่ว ไปเป็ นการนาภาพดาวเที ยมอุตุนิ ยมวิ ทยาตัง้ แต่ 2 ภาพขึน้ ไปที่ ครอบคลุม พื น้ ที่ และเป็ น
ช่วงเวลาเดียวกัน ดาวเที ยมอุตุนิยมวิทยาชนิดโคจรใกล้ ขัว้ โลกจะใช้ ข้อมูลในแต่ละช่องรั บสัญญาณแต่เป็ น
เส้ นทางที่กวาดจับสัญญาณเดียวกัน ส่วนดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาชนิดโคจรประจาที่อาจใช้ ภาพดาวเทียมหลาย
ดวง เช่น GOES EAST และ GOES WEST เพื่อใช้ ในการสร้ างภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาด้ วยเทคนิคนี ้
เทคนิค Multisprectral มีด้วยกันหลายวิธี แต่ วิธีหนึ่งที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลายคือ การนาข้ อมูลจากช่อง
รับสัญญาณหนึง่ มาลบออกจากข้ อมูลของอีกช่องรับสัญญาณหนึง่ ดังตัวอย่าง

A

B

รูปที่ 13 แสดงการลบกันระหว่างค่า Brightness Temperature FIR และ MIR
ถ้ าข้ อมูลจากช่องรับสัญญาณ A กวาดจัดพลังงานมากกว่าช่องรับสัญญาณ B (ในพื ้นที่เดียวกัน) ผลจาก
การนา A – B ค่าที่ได้ จะเป็ นบวก ในทานองเดียวกันหาก Aน้ อยกว่า B ค่าที่ได้ จะเป็ นลบ แต่หากไม่ความความ
แตกต่างค่าที่ได้ เท่ากับศูนย์
จากตัวอย่างคือการนาภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วงคลื่น MIR ลบออกจากภาพดาวเทียมอุตนุ ิยม
วิทยาในช่วงคลื่น FIR ซึ่งทังสองเป็
้
นภาพในเวลากลางคืน พบว่าพื น้ ดิน พื ้นน ้า และเมฆชันกลางที
้
่ปรากฏในภาพ
ทังสองนั
้
นมี
้ ค่าเท่ากัน เมื่อนามาลบกันจึงได้ ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ ส่วนเมฆชันต
้ ่าค่า Brightness Temperature ที่
ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วงคลื่น MIR มีคา่ ต่ากว่าที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วง
คลื่น FIR ดังนัน้ ผลลัพธ์ที่ได้ จงึ มีคา่ ที่ไม่เท่ากับศูนย์ ในขณะที่เมฆที่ประกอบด้ วยผลึกน ้าแข็งที่ปรากฏในภาพ FIR
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มี ลัก ษณะเย็ น กว่ า ที่ ป รากฏในภาพดาวเที ย มอุตุนิ ย มวิ ท ยา MIR ดัง นัน้ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จึง มี ค่า ไม่เ ท่า กับ ศูน ย์
เช่นเดียวกัน ผลของภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาที่ได้ จงึ แสดงให้ เห็นเฉพาะเมฆชันต
้ ่าและเมฆชันสู
้ งเท่านัน้
นอกเหนือจากนี ้ยังมีเทคนิคในการสร้ างภาพด้ วยเทคนิค False Color Multispectral ซึ่งเป็ นอีกเทคนิค
หนึง่ ที่นามาใช้ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การแสดงผลของจอแสดงภาพ โดยการนาแม่สีหลักอันประกอบด้ วยสีแดง สีเขี ยว และ
สีน ้าเงิน มาใช้ แทนค่าความเข้ มที่ปรากฏในภาพขาว-ดา แสดงดังตัวอย่าง

รูปที่ 14

False Color multispectral

12. ข้ อจากัดที่มีผลกระทบต่ อข้ อมูลภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา(Limitation Affecting Satellite data)
12.1 Attenuation คือการสูญ เสียพลัง งานเนื่ องจากการถูกดูดซับ (Absorption) หรื อกระจัดกระจาย
(Scattering) ทาให้ พลังงานที่ไปถึงเครื่ องมือตรวจวัดพลังงานที่ติดตังบนดาวเที
้
ยมมีปริ มาณน้ อยกว่าที่เป็ นจริ ง
ทาให้ ภาพของเมฆที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาอยู่สงู กว่าความสูงจริ ง (appear colder than) สภาวะที่
ทาให้ เกิด Attenuation ขึ ้นอยูก่ บั
 ความหนาแน่นของปริ มาณไอน ้าในบรรยากาศเนื่องจากไอน ้าเป็ นตัวการดูดซับพลังงานที่สาคัญ
ที่สดุ หากพลังงานที่แผ่ขึ ้นไปผ่านบริเวณที่บรรยากาศมีไอน ้าหนาแน่น พลังงานบางส่วนจะถูกดูดซับไว้ พลังงาน
ส่วนที่เหลือที่แผ่ไปถึงดาวเทียมจึงมิใช่ปริมาณจานวนเต็มที่แท้ จริงที่แผ่กระจายออกจากแหล่ง
 ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับแหล่งส่งพลังงาน ที่มีระยะทางยาวกว่ามีผลทาให้ เกิด Attenuation
มากกว่าด้ วย อย่างไรก็ตาม Attenuation ที่มีสาเหตุจากระยะทางหรื อจากการถูกดูดซับโดยแก๊ สอื่น ๆ นับว่ามีค่า
น้ อยมากเมื่อเทียบกับ Attenuation ที่มีสาเหตุมาจากไอน ้า การกระจัดกระจาย (Scattering) ที่เกิดขึ ้นเมื่อพลังงาน
แผ่ไ ปกระทบอนุภาคของสิ่ ง ต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ฝุ่ น ผง หรื อหยดนา้ ก็ เป็ นสาเหตุของ Attenuation ได้
เช่นเดียวกัน
12.2 Contamination เกิดขึ ้นเนื่องจากมีแหล่งพลังงานหลายแหล่งซ้ อนทับกัน ค่าของปริมาณพลังงานที
เครื่ องตรวจวัดพลังงานบนดาวเทียมที่ตรวจจับได้ จงึ เป็ นค่าที่ไม่ถกู ต้ องจากระดับยอดเมฆนันๆอย่
้
างแท้ จริ ง สภาวะ
ที่ทาให้ เกิด Contamination ขึ ้นอยูก่ บั สภาพต่าง ๆ ดังนี ้
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1. ความหนาของเมฆและมุมกล้ อง

รูปที่ 15 การเกิด Contamination จากความหนาของเมฆและมุมกล้ อง
จากรูปที่15อุณหภูมิที่แผ่จากส่วนยอดของเมฆย่อมต่ากว่าอุณหภูมิที่แผ่จากฐานของเมฆ ดังนันดาวเที
้
ยม
จะเฉลี่ยจานวนพลังงานที่ได้ รับจากเมฆก้ อนนี ้ออกมา ซึ่งจะปรากฏว่าอุณหภูมิของเมฆก้ อนนี ้สูงกว่าอุณหภูมิที่
ยอดเมฆ ดังนัน้ ในภาพถ่ายดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา จะแสดงยอดของเมฆก้ อนนี ้มีระดับต่ากว่าความสูงจริง
2. ช่องว่างระหว่างเมฆ

ก
ข
รูปที่ 16 การเกิด Contamination จากช่องว่างระหว่างเมฆ
จากรูปที่ 16 ในภาพ ก.พลังงานจากแหล่งอื่นๆ ในระดับต่ากว่าแทรกตัวขึ ้นไปตรงบริ เวณช่องว่างของเมฆ
เมื่อพลังงานในบริ เวณนี ้ไปถึงเครื่ องตรวจวัดพลังงาน อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ จึงสูงกว่าอุณหภูมิควรจะเป็ นจริ งของ
ยอดเมฆนัน้ ส่วนในภาพ ข. พลังงานในระดับต่ากว่าไม่สามารถแทรกตัวขึ ้นไปสู่ดาวเทียมได้ โอกาสที่จะเกิด
Contamination ย่อมน้ อยกว่ากรณีของภาพ ก. อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ จะมีค่าใกล้ เคียงกับอุณหภูมิจริ งของยอด
เมฆนัน้
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3.ความแตกต่างของความชันอุณหภูมิทางดิง่

รูปที่ 17 แสดงความแตกต่างของความชันอุณหภูมิทางดิ่ง
จากรูปที่ 17 เมฆ CI บางๆ จะปรากฏในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาอยู่ต่ากว่าความเป็ นจริง เพราะอุณหภูมิจาก
เมฆ หรื อจากผิวพื ้นในระดับต่ากว่าจะแผ่ขึ ้นไปรวมกับอุณหภูมิของเมฆ CI บางๆ นัน้ ปริมาณพลังงานรวมที่ไปถึง
ดาวเทียมจึงมากกว่าพลังงานจริงของเมฆ CI
ผลจาก Contamination ทาให้ ภาพของเมฆที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมนันอยู
้ ต่ ่ากว่าความสูงจริง
12.3 Foreshortening คือ สภาพของเมฆที่เกิดขึ ้นบริเวณใกล้ ๆ กับขอบภาพในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา
ที่มีลกั ษณะร่นชิดติดกัน อันเป็ นผลมาจากมุมกล้ อง Foreshortening ทาให้ ข้อมูลผิดพลาดดังต่อไปนี ้
1. ช่องว่างระหว่างเมฆอยูช่ ิดกันเกินไปกว่าความเป็ นจริง
2. เนื่องจากเมฆตามบริเวณขอบภาพกับเครื่ องตรวจวัดพลังงานทามุมกันค่อนข้ างลาดมาก ดังนัน้
พลังงานที่จบั ได้ อาจมาจากด้ านข้ างของเมฆ (โดยเฉพาะเมฆก่อตัวในทางตัง)้ แทนที่จะเป็ นพลังงานจากยอดเมฆ
3. ตาแหน่งของเมฆที่แสดงในภาพอยูเ่ ลยตาแหน่งจริงที่เมฆนันปกคลุ
้
มผิวโลกอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 18 Foreshortening
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การแปลความภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(Satellite Imagery Interpretation)
ในการจ าแนกเมฆแต่ ล ะชนิ ด ในภาพถ่ า ยดาวเที ย มอุ ตุนิ ย มวิ ท ยา พิ จ ารณาได้ จากการสั ง เกต
ลักษณะเฉพาะ (Feature) ที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมอันประกอบด้ วย
1. ค่าความส่องสว่าง (Brightness) ค่าความเข้ มในการส่องสว่างเป็ นสิ่งที่ดีที่สุดที่ใช้ ในการพิจารณา
คุณลักษณะของเมฆ และยังใช้ ประเมินค่าความหนาและความสูงของเมฆได้ โดยทัว่ ไปค่าความส่องสว่างมากๆ ที่
ปรากฏในภาพ VIS เกี่ยวข้ องกับความหนาของเมฆ ซึ่งมี การสะท้ อนแสงดวงอาทิตย์ได้ มากกว่า และแสดงให้ เห็น
เป็ นสีขาวเจิดจ้ าลงไปจนถึงสีเทาอ่อน ๆ ส่วนเมฆที่บางกว่าจะมีโทนสีเทาเข้ มจนถึงค่อนข้ างดา
ในภาพ IR บริ เวณที่มีคา่ ความส่องสว่างมาก ๆ หมายถึง บริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิต่ามาก เช่นบริ เวณส่วนยอด
ของเมฆ หรื อเมฆที่ก่อตัวในระดับสูงมักจะมีอณ
ุ หภูมิต่า สีที่ปรากฏในภาพดาวเทียมจึงเป็ นสีขาวหรื อสีเทาอ่อน ๆ
ส่วนเมฆที่อยูต่ ่ากว่าและมีอณ
ุ หภูมิอนุ่ กว่าจะปรากฎในโทนสีที่คล ้ากว่าหรื อบางครัง้ อาจกลมกลืนไปกับพื ้นดินหรื อ
พื ้นน ้าได้
2. ความหยาบ/ละเอียดของพื ้นผิวเมฆ (Cloud Texture) ความหยาบ/ละเอียดของพื ้นผิวเมฆเป็ นสิ่ง
สาคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ ในการพิจารณาแปลความ ซึ่งแสดงเฉพาะในภาพ VIS เท่านัน้ โดยพิจารณาเงาที่
ปรากฏขึ ้นของเมฆ เมฆที่มีลกั ษณะตะปุ่ มตะป่ าและก่อตัวในทางตังมั
้ กทาให้ เกิดเงาได้ ดีและมีเงาเป็ นจานวนมาก
แสดงว่าเมฆก้ อนนันมี
้ พื ้นผิวที่หยาบ ขณะที่เมฆที่มีพื ้นผิวในส่วนยอดของเมฆราบเรี ยบ (Smooth) มักจะปรากฏ
เป็ นเงาขึ ้นในบริ เวณส่วนยอดของเมฆนัน้ แต่จะมีการทอดเงาเฉพาะบริ เวณขอบไปยังชันเมฆที
้
่อยู่ต่ากว่าหรื อบน
พื ้นดิน ลมชันบนอาจท
้
าให้ เมฆที่เกิดขึ ้นในระดับสูงฉีกขาดออก ซึ่งอาจปรากฏให้ เห็นเป็ นเส้ นใยในภาพดาวเทียม
อุตนุ ิยมวิทยา
3. รู ปร่ างลักษณะของโครงสร้ าง (Organizational pattern) รู ปร่ างที่ปรากฏในภาพดาวเทียมอาจมี
ลักษณะโครงสร้ างเป็ นแบบแถบ (Band), แนวหรื อเส้ น (Linear), การหมุนวนหรื อแนวโค้ ง (Circular) และรูปแบบ
เซลล์ (Cellular)
4. ความคมชัดของขอบ (Edge definition) ขอบของเมฆที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมเช่นลักษณะที่
ขาดวิ่น หรื อเป็ นขอบที่คมชัดรวมทังขนาดและรู
้
ปทรงของเมฆสามารถใช้ ในการพิจารณาชนิดของเมฆได้ โดยทัว่ ไป
วิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาจาแนกเมฆแต่ละชนิดต้ องนาภาพ VIS และภาพ IR ในช่วงเวลาเดียวกันกันหรื อ
ใกล้ เคียงกันและเป็ นบริ เวณเดียวกันมาพิจารณาร่วมกันเสมอ ในภาพ VIS ใช้ ในการพิจารณาเกี่ยวกับรูปทรงของ
เมฆ, ความหยาบ/ละเอียดพื ้นผิวของเมฆ, รูปร่างลักษณะโครงสร้ างของเมฆและความหนาของเมฆได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อมูลเหล่านี ้จาเป็ นต้ องนาไปเปรี ยบเทียบกับภาพ IR เพื่อพิจารณาความสูงต่าของเมฆ ซึ่งเมื่อนามาพิจารณา
ร่วมกันจะช่วยทาให้ ได้ ข้อสรุปในการแปลความเมฆในภาพถ่ายดาวเทียมได้ ถกู ต้ อง รวมทังสภาพอากาศที
้
่คาดว่า
จะเกิดขึ ้นจากเมฆชนิดนันด้
้ วย
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1. การแปลความเมฆแผ่ น (Stratiform Clouds)
เมฆแผ่นเกิดในสภาวะที่อากาศทรงตัวดี (Stable Air) ลักษณะแบนราบและแผ่ออก อาจปรากฏเป็ น
ชันๆ
้ ได้ บริเวณส่วนบนของเมฆมีพื ้นผิวที่ราบเรี ยบ รูปร่างลักษณะทางโครงสร้ างไม่เด่นชัด อาณาบริ เวณของเมฆ
แผ่นที่แผ่ปกคลุมภูมิประเทศต่าง ๆ จะช่วยในการจาแนกชนิดของเมฆได้ เป็ นอย่า งดีโดยเฉพาะเมฆที่เกิดในระดับ
ต่าๆ และเนื่องจากอุณหภูมิของเมฆเหล่านันค่
้ อนข้ างอุ่นทาให้ ปรากฏเป็ นสีคอ่ นข้ างดาจนถึงเทาปานกลาง (Dark
to Medium Gray)
1. หมอก/ St รวมกัน ส่วนยอดราบเรี ยบ พื ้นที่ปกคลุมเป็ นไปตามลักษณะภูมิประเทศ ในภาพ VIS สีขาว
ถึงเทาปานกลางเมื่อหนา หากบางจะปรากฏเป็ นรอยกระดากระด่าง ส่วนภาพ IR มีสีดาจนถึงเทาปานกลาง เป็ น
เนื ้อเดียวกัน อาจแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแต่ละฤดูกาล หากอุณหภูมิระหว่างเมฆกับพื ้นผิวมีความแตกต่างกัน
น้ อยจะทาให้ การแปลความทาได้ ยาก บางครัง้ อาจมีสีดากว่าพื ้นดินหากอุณหภูมิของพื ้นดินนันเย็
้ นกว่า
2. Ac/As ส่วนยอดราบเรี ยบปรากฎเป็ นชันๆ
้ หรื ออาจเป็ นริ ว้ ๆ หรื อพื ้นผิวราบเรี ยบหรื ออาจเป็ นเซลล์
ขนาดเล็กๆ มักเกิดร่วมกับเมฆ Ci ในภาพ VIS มีสีเทาอ่อนกระดากระด่างหรื อเป็ นริ ว้ ๆ ขึ ้นอยู่กับความหนาและ
ลักษณะชันของเมฆ
้
ส่วนภาพ IR เทาปานกลางเป็ นเนื ้อเดียวกันขึ ้นอยูก่ บั ระดับความสูงของเมฆ
2. การแปลความหมอกในภาพถ่ ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ในภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible หมอกปรากฏเป็ นแผ่นราบเรี ยบเหมือนกับเมฆ St ซึ่งเป็ น
การยากมากในการที่จะแยกหมอกออกจากเมฆ St สาหรับภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาช่วงคลื่น Infrared หมอก
ปรากฏเป็ นสีเทาหม่น (Dull Shade of Gray) (ในกรณีที่มองเห็น) หากอุณหภูมิของผิวพื ้นและหมอกใกล้ เคียงกัน
จะไม่ปรากฏหมอกในภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคลื่น Infrared นอกจากนันหากหมอกเกิ
้
ดขึ ้นในเวลา
กลางคืน ซึง่ ไม่มีภาพดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาในช่วงคลื่น Visible เป็ นเครื่ องมือช่วยประกอบในการปลความด้ วยจึง
เป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะตรวจพบบริเวณที่มีหมอกปกคลุม
โดยทั่วไปภาพดาวเที ยมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่น Visible/Infrared สามารถใช้ ร่วมกันในการแปลความ
หมอกซึง่ ต้ องพิจารณาหลายช่วงเวลาประกอบกัน โดยพิจารณาบริ เวณที่ปรากฏเป็ นเมฆสีขาวราบเรี ยบ หากกลุ่ม
เมฆสี ขาวเหล่านัน้ ไม่มี การเคลื่ อนที่ เ มื่ อเวลาผ่านไป แสดงว่าบริ เวณนัน้ เป็ นพื น้ ที่ หมอกปกคลุม ส าหรั บการ
สลายตัวของหมอกจะเริ่ มสลายตัวจากริ เวณขอบนอกเข้ าสู่พื ้นที่ด้านในทังนี
้ ้เนื่องจากบริ เวณขอบนอกนันบางกว่
้
า
หมอกที่เกิดบริเวณภูเขา แม่น ้า หรื อหุบเขาจะมีขอบที่คมชัด เพราะเป็ นที่หมอกเกิดขึ ้นในพื ้นที่คอ่ นข้ างจากัด
3. การแปลความเมฆก้ อน (Cumuliform Clouds)
เมฆก้ อนเกิดขึ ้นในสภาวะที่อากาศไม่ทรงตัว (Unstable Air) ซึ่งอากาศมีการยกตัวและจมตัว รูปทรงของ
เมฆจะเป็ นก้ อนๆ , แถบ, เซลล์ หรื อมีลกั ษณะคล้ ายคลื่น (Wave) ในภาพ VIS มักปรากฎใหัเห็นลักษณะพื ้นผิว
ของเมฆเป็ นตะปุ่ มตะป่ า ส่วนในภาพ IR ขึ ้นอยูก่ บั ความสูงของเมฆเหล่านัน้
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1. CU ก้ อนเล็กๆ รู ปทรงแตกต่างกันไปอาจเกิดเป็ นเงาขึ ้นหากมุมของดวงอาทิตย์อยู่ต่า พื ้นผิวเป็ น
ลักษณะตะปุ่ มตะป่ า ในภาพ VIS สีขาวปานกลาง ส่วนภาพ IR ดาถึงขาวปานกลางหากเป็ นก้ อนเล็กๆ หรื อเป็ น
ก้ อนเดี่ยวๆ อาจตรวจพบได้ ยาก
2. CB ก้ อนกลมโตหรื อคล้ ายหัวแครอทขึ ้นอยู่กับลมชันบน
้
ส่วนยอดของเมฆเป็ นตะปุ่ มตะป่ ายอดสูง
เฉลี่ย 35,000 ฟุต และ 60,000 ฟุต หากเป็ น พายุฟ้าคะนองอย่างรุนแรง ปรากฏเป็ นสีขาวมาก หรื ออาจปรากฏเงา
ขึ ้นในส่วนบนของยอดเมฆในภาพ VIS ส่วนในภาพ IR มีสีขาวมาก โดยเฉพาะในพื ้นที่สว่ นยอดของเมฆที่ Active
3. Sc เป็ นก้ อนหรื อเซลล์และอาจเรี ยงตัวเป็ นแนวหรื อเป็ นกลุม่ ๆ ขอบของเมฆมักติดกัน บางครัง้ อาจเห็น
พื ้นผิวตะปุ่ มตะป่ า ในภาพ VIS บริ เวณตรงกลางเป็ นสีขาว ส่วนบริ เวณขอบเป็ นสีเทาเพราะค่อนข้ างบาง ภาพ IR
มีสีดาถึงเทาเป็ นเนื ้อเดียวกัน หากเป็ นแบบเซลล์อาจเห็นไม่ชดั เจนและหากความแตกต่างของอุณหภูมิเมฆกับ
พื ้นดิน/น ้าน้ อยจะไม่สามารถแยกแยะออกจากกันได้
4. การแปลความเมฆชัน้ สูง (Cirriform Clouds)
1. Ci มีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยบาง ๆ อาจมองทะลุผา่ นและเห็นเมฆหรื อผิวพื ้นที่อยูต่ ่ากว่า ในภาพ VIS สีดา
ถึงเทาปานกลางขึ ้นอยูก่ บั ผิวพื ้นด้ านล่าง ส่วนภาพ IR สีเทาอ่อน หากเป็ นเส้ นใยอาจเห็นไม่ชดั เจน
2. Cs/Cc ราบเรี ยบส่วนบนและเป็ นเนื ้อเดียวกันอาจเห็นเป็ นเส้ นใยหรื อแผ่น ในภาพ VIS สีเทาอ่อนหาก
บาง หากมีความหนาเพิ่มขึ ้นจะปรากฏเป็ นสี ขาว ส่วนภาพ IR มีสีขาวถึงเทาอ่อน และแยกแยะออกจากเมฆ
ชันกลางได้
้
ยาก
3. Anvil Ci มักราบเรี ยบ ยกเว้ นบริ เวณยอดที่พ่งุ ล ้าขึ ้นไปด้ านบน ขอบชัดเจนทางด้ านต้ นลมและ
ทางด้ านปลายลมอาจไม่ชดั เจน ในภาพ VIS ปรากฏสีขาวมาก ในส่วนที่ TS กาลังแรง และจางลงทางด้ านปลาย
ลม ส่วนภาพ IR ปรากฏเป็ นสีขาวมากบริเวณที่มี TS รุนแรง และจางลงทางด้ านปลายลม
*****************

