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พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)
พายุฟ้าคะนองโดยทั่วไปเป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบ(lightning)
กับฟ้าร้อง (thunder) รวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรง (strong gust) และฝนตกหนัก (heavy
rain) เกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บ (hail) ตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น
มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง พายุฟ้าคะนองนี้อาจก่อตัวได้สูงถึง 40,000 - 50,000 ฟุต ในบริเวณ
ละติจูดกลาง (mid - latitude) และสูงมากกว่านี้ในเขตร้อน บรรยากาศตอนล่างของชั้นสตราโตสเฟี ยร์ที่มี
เสถี ย รภาพดี ม าก (great stability) เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การก่ อ ตั ว ของเมฆพายุ ฟ้ า คะนองได้
พายุฟ้าคะนองเป็นผลเนื่องมาจากในเขตร้อนอากาศมีความชื้นมากและมีอุณหภูมิสูงทาให้อากาศไม่มี
เสถียรภาพ (instability) หรือบรรยากาศมีอาการไม่ทรงตัวเกิดการผสมคลุกเคล้าจากข้างล่างขึ้นข้างบน และ
จากข้างบนลงข้างล่าง ในขั้นแรกอากาศหรือบรรยากาศเกิดการไหลขึ้นอย่างรุนแรง (strong convective
updraft) และในขั้น ต่ อมาซึ่ งเป็ น ขั้น สลายตั ว (dissipating stage) จะมีก ระแสอากาศไหลลงอย่างรุ นแรง
(strong downdraft) ภายในคอลัมน์ (ช่วง) ของฝน
ในทางอุตุนิ ย มวิทยาพายุ ฟ้า คะนองแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ แล้ ว แต่ธ รรมชาติข องกาลอากาศ
ขณะนั้น เช่น พายุฟ้าคะนองแบบมวลอากาศ (air - mass thunderstorm) พายุฟ้าคะนองในแนวสควอลล์
(squall - thunderstorm) และพายุฟ้าคะนองแบบแนวปะทะอากาศ (frontal thunderstorm)
1. ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm)
ระยะของการเกิดพายุฟ้าคะนองอาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นดังนี้
1.1 ขั้นก่อตัว (Cumulus stage or Initial stage)

ขั้นตอนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
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เมฆคิวมูลัสขนาดเล็ก เกิดการก่อตัวจนมีขนาดใหญ่ขึ้น และยอดเมฆสูงเพิ่มขึ้น จากการที่มีแรงมา
กระทาให้มวลอากาศยกตัวขึ้นไปสู่ความสูงระดับหนึ่ง จนกระทั่งเคลื่อนที่ขึ้นถึงระดับอิ่มตัว จะพัฒนามาเป็น
เมฆคิวมูโลนิมบัส ซึ่งเราเรียกกระแสอากาศที่ไหลขึ้นว่า "อัพดราฟต์" (Updraft) ระยะก่อตัว ใช้เวลาประมาณ
10-15 นาที
เมื่อกลุ่มอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศ พร้อมกับการมีแรงมากระทาหรือผลักดันให้มวลอากาศยก
ตัวขึ้นไปสู่ความสูงระดับหนึ่ง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสูงขึ้นและควบแน่นเป็นละอองน้าเล็ก ๆ เป็น
การก่อตัวของเมมคิวมูลัส ในขณะที่ความร้อนแฝงจากการกลั่นตัว ของไอน้าจะช่วยให้อัตราการลอยตัว ของ
กระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ขนาดของเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญ่ขึ้น และยอดเมฆ
สูงเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ จนเคลื่อนที่ขึ้นถึงระดับบนสุดแล้ว (จุดอิ่มตัว) จนพัฒนามาเป็นเมฆคิวมู โลนิมบัส เรา
เรียกกระแสอากาศที่ไหลขึ้นว่า "อัพดราฟต์" (Updraft)
1.2 ขั้นเจริญเต็มที่ (Mature stage)

เป็นช่วงที่กระแสอากาศมีทั้งไหลขึ้นและไหลลง ปริมาณความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นลด
น้อยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน้าฟ้าที่ตกลงมามีอุณหภูมิต่า ช่วยทาให้อุณหภูมิของกลุ่มอากาศเย็นกว่า
อากาศแวดล้ อม ดังนั้ นอัตราการเคลื่อนที่ล งของกระแสอากาศจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ กระแสอากาศที่
เคลื่อนที่ลงมาซึ่งเรี ยกว่า "ดาวน์ดราฟต์" (Downdraft) จะแผ่ ขยายตัว ออกด้านข้าง ก่อให้เกิดลมกระโชก
รุน แรง (Gust Wind) โดยเฉพาะส่ว นที่อยู่ ด้านหน้าของทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ นอกจากนั้นกระแส
อากาศเคลื่ อนที่ ขึ้น และลงจะก่ อให้ เ กิดลมเฉื อน (Wind shear) หรื อ ลมไมโครเบิ ร์ส (Microburst) ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดอ้น ตรายต่อเครื่ องบิ น ที่กาลั งจะขึ้นและร่อ นลงสนามบินเป็นอย่างยิ่ง ระยะเจริญเต็มที่ ใช้เวลา
ประมาณ 15-20 นาที
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1.3 ขั้นสลายตัว (Dissipating stage)

เป็นระยะที่พายุฝนฟ้าคะนองมีลงมีกระแสอากาศไหลลงอย่างรุนแรง (strong downdraft) ในตอนแรก
หยาดน้าฟ้าตกลงมาอย่างรวดเร็วและหมดไป พร้อม ๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง

พายุฝนฟ้าคะนอง

การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในแต่ละครั้ง จะกินเวลานานประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ลาดับเหตุการณ์ได้ดังนี้
1. อากาศร้อนอบอ้าว เนื่องจากมวลอากาศร้อนยกตัวลอยขึ้น เมื่อปะทะกับอากาศเย็นด้านบน
แล้ ว ควบแน่ น กลายเป็ น ละอองน้ าในเมฆ และคลายความร้ อ นออกมาในรู ป ของรั ง สี
อินฟราเรด
2. ท้องฟ้ามืดมัว อากาศเย็น เนื่องจากการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสมีขนาดใหญ่มากจนบด
บังแสงอาทิตย์ ทาให้อุณหภูมิพื้นผิวลดต่าลง
3. กระแสลมกรรโชกและมีกลิ่นดิน เกิดขึ้นเนื่องจากดาวน์ดราฟต์ (Downdraft) ภายในเมฆ
คิวมูโลนิมบัสเป่าลงมากระแทกพื้นดินและกลายเป็นลมเฉือน (Wind shear)
4. ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง เนื่องจากกระแสลมพัดขึ้นและลง (Updraft และ Downdraft) ทาให้
เกิดการเหนี่ยวนาของประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆและบนพื้นดิน
5. ฝนตกหนัก เกิดจากการสลายตัวของก้อนเมฆเปลี่ยนเป็นหยาดน้าฟ้าตกลงมาฝน และใน
บางครั้งมีลูกเห็บตกลงมาด้วย
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2. การพิจารณาลักษณะของอากาศที่มีแนวโน้มจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อน
2.1 หย่อมความกดอากาศต่่า
ในฤดูร้ อนพื้น ที่ที่ได้รั บความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์สู ง จะทาให้พื้นดินร้อนถึงร้อนจัดในตอน
กลางวัน อากาศใกล้ผิวพื้นร้อนกว่าบริเวณข้างเคียงจึงถูกยกตัวขึ้นเกิดหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจาก
ความร้อนที่ผิวพื้นปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจาก
ความร้ อนจะปรากฏในแผนที่อากาศผิ ว พื้นและสู งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเบื้องบนไม่มากโดยมักไม่มีการ
เคลื่อนที่ (ปัจจัยทางภูมิประเทศเป็นตัวควบคุม) บริเวณหย่อมเกิดการพัดเวียนของลมระดับล่างอ่อนๆ (Weak
Cyclonic Circulation) หากวิ เ คราะห์ แ ผนที่ ล มชั้ น บนที่ ร ะดั บ 925 hPa มี ล มพั ด เวี ย นเข้ า สู่ ศู น ย์ ก ลาง
(Cyclonic Vortex) และแผนที่ ล มชั้ น บนในระดั บ 850 hPa ขึ้ น ไป มี ล มพั ด เวี ย นออกจากศู น ย์ ก ลาง
(Anticyclonic Vortex) อากาศจมตัวลงและขาดความชื้นในระดับตอนกลางของชั้นบรรยากาศหรือประมาณ
700-500 hPa จึงไม่มีการเกิดเมฆและฝน แต่หากมีลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดพาความชื้นผ่านทะเล
อันดามันหรืออ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะทาให้เกิดฝนตกได้

แผนทีอ่ ากาศผิวพื้น วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

แผนทีอ่ ากาศผิวพื้น วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

แผนทีอ่ ากาศผิวพื้น วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

แผนทีอ่ ากาศผิวพื้น วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
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แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 925 hPa เวลา 07.00 น.

วันที่ 9 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560

แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 850 hPa เวลา 07.00 น.

วันที่ 9 เมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560
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แผนที่ลมชัน้ บน ระดับ 700 hPa เวลา 07.00 น.

วันที่ 9 เมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560
วันที่ 10 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560
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2.2 คลื่นกระแสลมตะวันตก (Westerly Trough)
คลื่นกระแสลมตะวันตก คือ ลักษณะของคลื่นที่เคลื่อนจากด้านตะวันตกไปตะวันออก โดยด้านหน้า
ของแนวแกนคลื่นมีการยกตัวของอากาศทาให้มีลักษณะอากาศร้าย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี
ลูกเห็บตกได้ในบางพื้น ที่ หรือที่เรียกว่า พายุฤดูร้อน ความรุนแรงของสภาพอากาศที่เกิดจากคลื่นกระแสลม
ตะวันตกต้องพิจารณาทั้งตาแหน่ง ความแรง ความลึก และทิศทางการวางตัว

การเกิด convergence และ divergence ที่ระดับผิวพื้นและระดับ 500 hPa ของคลื่นกระแส
ลมตะวันตก

แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.
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แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 200 hPa วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 300 hPa วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 500 hPa วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 700 hPa วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 850 hPa วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่ลมชั้นบน ระดับ 925 hPa วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.
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2.3 บริเวณความกดอากาศสูง
บริ เวณความกดอากาศสู ง จากประเทศจีน ที่แผ่ล งมาในช่วงฤดูร้อน ในขณะที่บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจั ด ส่งผลให้เกิดการประทะกันของมวลอากาศที่มีความแตกต่างกันมาก จึงทาให้
เกิดสภาพอากาศเลวร้าย ฝนฟ้าคะนองหรือพายุฝนฟ้าคะนอง

แผนที่อากาศผิว วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 01.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 01.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
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แผนที่อากาศผิว วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 01.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.

แผนที่อากาศผิว วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.
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3. เกณฑ์ในการพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง
3.1 อากาศไม่มีการทรงตัวหรือไม่มีเสถียรภาพ (instability) หรือ อากาศไม่มีเสถียรภาพแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Instability) โดยสามารถพิจารณาจากข้อมูลหยั่งอากาศ (Souding) เช่น
ค่า
พลังงานศักย์ในการยกตัวของมวลอากาศ Convective Available Potential Energy (CAPE),
ค่า
Lifted Index (LI) ใช้วิ เคราะห์ การยกตั ว ของมวลอากาศตั้งแต่ระดับใกล้ ผิ ว ดิน จนถึ งระดับกลาง หรื อ
ค่า K Index (KI) ใช้วิเคราะห์ศักยภาพในการก่อตัวในทางตั้ง ใช้ส าหรับพยากรณ์พายุฝ นฟ้าคะนองใน
บริเวณที่ลมอ่อน และไม่ได้รับอิทธิพลจากแนวปะทะอากาศหรือพายุหมุนเขตร้อน
ตารางที่ 1 แสดงค่า CAPE, ค่า LI และ ค่า KI
การก่อตัวทางตั้งของเมฆ (CAPE)
1 ถึง 1000

เล็กน้อย

1000 ถึง 2000

ปานกลาง

มากกว่า 2000

มาก

การยกตัวของมวลอากาศตัง้ แต่ ระดับใกล้ ผิวพืน้ จนถึงระดับกลาง (Lifted Index)

-1 ถึง -2

มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ถ้ามีสิ่งกระตุ้น

-3 ถึง -5

มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรืออากาศไม่เสถียรภาพ

น้อยกว่า -5

มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงหรืออากาศไม่เสถียรภาพอย่างมาก

K Index

โอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง (%)

น้อยกว่า 15

0

16 < KI < 20

20

21 < KI < 25

20-40

26 < KI < 30

40-60

31 < KI < 35

60-80

36 < KI < 40

80-90

มากกว่า 40

100

หมายเหตุ: อากาศที่ไม่มีเสถียรภาพมักจะแสดงให้เห็นจากค่าที่เป็น positive CAPE หรือ negative LI
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3.2 อากาศมีความชื้นมาก (High Moisture) ลมฝ่ายใต้พัดนาความชื้น (S , SW, SE)
3.3 มีแรงยกที่ทาให้อากาศลอยตัวขึ้น (Lifting Action) เช่น
(1) แรงที่เกิดจากพาความร้อนในแนวดิ่ง convection (การพาความร้อน)
(2) แรงที่เกิดจากแนวปะทะอากาศชนิดใดชนิดหนึ่ง
(3) แรงที่เกิดจากแนวเทือกเขา (orographic lifting)
(4) แรงที่เกิดจากแนวลมพัดสอบเข้าหากัน (convergence)
อุณหภูมิอากาศ ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆ เช่น มีลิ่มความกดอากาศสูงที่แผ่ลง
มาถึงบริเวณ ประเทศไทย คลื่นกระแสลม กระแสลมกรด
สัญญาณเตือนของพายุฝนฟ้าคะนอง
1. อากาศชื้นยกตัวขึ้น
2. กลุ่มเมฆบดบังแสงอาทิตย์
3. ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือมองเห็นฟ้าผ่าในระยะ 10 -15 ไมล์ จากศูนย์กลางของกลุ่มฝน
4. มี downdraft จากกลุ่มฝนที่กาลังพัฒนา
4 การเคลื่อนตัวของพายุฝนฟ้าคะนอง
1) สังเกตจากเรดาร์ตรวจอากาศ
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14
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2) แนวโน้มการเคลื่อนตัวของพายุฝนฟ้าคะนองกลุ่มใหญ่จะเคลื่อนตัวมาทางขวามือของทิศทางลมที่
ระดั บ mean cloud layer ประมาณ 800 -500 hPa (หรื อ ที่ ล มระดั บ 700 hPa) โดยมี มุ ม
เบี่ยงเบนประมาณ 25 องศา
3) การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนบนแผ่นดินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกระแสอากาศที่ไหลขึ้นและลง
รวมถึง steering wind ในเมฆระดับกลางของชั้น บรรยากาศที่มีก ลุ่ มฝนแต่ กลุ่ มฝนบางกลุ่ ม ก็
เคลื่อนตัวเร็วมาก เช่นการณีของ sepercell อาจจะเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว 35-40 kt ซึ่งพายุ
บางกลุ่มก็มีเซลใหม่เกิดขึ้นในขณะที่เซลเก่าสลายตัวลง เมื่อลมอ่อนกาลังลง เซลเดี่ยวๆ อาจจะ
เคลื่อนตัวช้าได้ไม่เกินระยะ 2 กม. แล้วสลายไป อย่างไรก็ตามกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อาจจะมีเซลใหม่ก่อ
ตัวขึ้นจาก downdraft และมีการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มการก่อตัวบริเวณขวามือ
ของ steering wind ในซีกโลกเหนือและทางซ้ายมือในซีกโลกใต้
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ตัวอย่างของพายุฝนฟ้าคะนองกลุ่มใหญ่

รูปแสดง Bow Echo
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คาอธิบาย
Bow Echo จะสัมพันธ์กับการเกิด squall lines ของพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจมีระยะทางตั้งแต่ 20200 กม. และมีฝนตกยาวนานประมาณ 3-6 ชม. Bow Echo มีแนวโน้มจะเกิดเมื่อมี wind shear ระดับปาน
กลางถึงแรงเกิดขึ้นที่ระดับความสูง 2-3 กม. และเคลื่อนตัวโดยลมแรงที่ดันออกมาจากด้านหลัง (rear inflow
jet)

รูปแสดง cyclonic vortex
คาอธิบาย
เมื่อมีลมแรงดันออกมาจากด้านหลังของ Bow Echo จะทาให้เกิด cyclonic vortex (Coriolis force
จะเสริมให้การหมุนแรงขึ้น) ด้านหนึ่งของเส้น Bow Echo ซึ่งการหมุนนั้นจะเสริมให้ลมแรงขึ้น ทาให้ช่วงชีวิต
ของกลุ่มฝนยาวนานขึ้น ลักษณะโดยรวมของระบบจะมีรูปร่างคล้ายเครื่องหมาย comma
ระยะการก่อตัว
a) กาลังพัฒนาตัว
b) เข้าสู่ bow echo
c) เข้าสู่ bow echo
d) เข้าสู่ comma echo
เส้นประ
แสดงแกนของโอกาสการเกิด downbursts ที่รุนแรง
ลูกศร
แสดงทิศทางลมเทียบกับกลุ่มฝน
บริเวณ C ด้านบน
คือ cyclonic rotation
บริเวณ A ด้านล่าง
คือ anticyclonic rotation
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ภาคผนวก
ตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพอากาศช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
1. แผนที่อากาศผิวพื้น
แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. วิเคราะห์ได้ว่า ความกดอากาศสูงกาลัง
ปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อน
ปกคลุมบริเวณประเทศพม่า ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงแผนที่อากาศผิวพื้น วันที่28 เมษายน 2560 เวลา 07.00น.

2. แผนที่ลมชั้นบน
2.1 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 925 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
ที่ระดับ 925 hPa มีลมพัดเวียนเข้าสู่ศูนย์กลาง (Cyclonic Vortex) บริเวณประเทศไทยตอนบน โดย
มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอันดามันนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทย ดัง
รูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 925 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
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2.2 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 850 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
ที่ ร ะดั บ 850 hPa มี ล มพั ด เวี ย นออกจากศู น ย์ ก ลาง (Anticyclonic Vortex) อยู่ บ ริ เ วณ
ประเทศเวียดนามและลาว โดยมีแ นวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พาดผ่าน
บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 850 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
2.3 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 500 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
ที่ระดับ 500 hPa วิเคราะห์ได้ว่า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และ
อ่าวไทยเข้ามาปกคลุ มบริ เวณประเทศไทยตอนล่ าง และมีล มพัดเวียนออกจากศูนย์กลาง (Anticyclonic
Vortex) โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 500 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
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2.5 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 300 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
ที่ระดับ 300 hPa วิเคราะห์ได้ว่า คลื่นกระแสลมตะวันตกพาดผ่านประเทศอินเดีย โดยที่
ประเทศพม่าและด้านตะวันตกของภาคเหนืออยู่ด้านหน้าคลื่นและแกนของคลื่นอยู่บริเวณประเทศอินเดีย และ
มีลมพัดเวียนออกจากศูนย์กลาง (Anticyclonic Vortex) โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนล่างของประเทศไทย
ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 300 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
2.6 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 200 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
ที่ระดับ 200 hPa วิเคราะห์ได้ว่ามีลมพัดเวียนออกจากศูนย์กลาง (Anticyclonic Vortex)
โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนล่างของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 200 hPa วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.
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3. แผนที่หยั่งอากาศชั้นบน
จากผลการหยั่งอากาศชั้นบน ดังรูปที่ 7 มีค่า
LI index เท่ากับ -1.80
K index เท่ากับ 41.70
ค่า CAPE เท่ากับ 589.6
จากค่า index ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอากาศเป็นแบบไม่มีเสถียรภาพ

รูปที่ 7 ผลการหยั่งอากาศชั้นบน วันที่ 28 เมษายน 2560
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4. ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์
จากรูปที่ 8 –10 เป็นผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์ลาพูน) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา
19.00 – 21.00 น. แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวทางด้านตะวันตกของสนามบินเชียงใหม่ ตั้งแต่
เวลา 19.00 น. และเคลื่อนตัวทางตะวันออกเข้าสนามบินเชียงใหม่ ในเวลา 21.00 น.
4.1 เรดาร์ลาพูน

รูปที่ 8 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์ลาพูน) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น.

รูปที่ 9 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์ลาพูน) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น.

รูปที่ 10 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์ลาพูน) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 21.00 น.
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4.2 เรดาร์อมก๋อย
จากรูปที่ 11 เป็นผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์อมก๋อย) วันที่ 28 เมษายน 2560
เวลา
15.48 น. แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวทางด้านทิศใต้ของสนามบินเชียงใหม่ ในเวลา 15.48 น.

รูปที่ 11 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์อมก๋อย) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.48 น.
จากรูปที่ 12 และ 13 เป็นผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์อมก๋อย) วันที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 20.54 น. และ 21.48 น. แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มฝนฟ้าคะนองปกคลุมบริเวณสนามบินเชียงใหม่

รูปที่ 12 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์อมก๋อย) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 20.54 น.
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รูปที่ 13 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (เรดาร์อมก๋อย) วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 21.48 น.
5 ข่าว METAR
VTCC 280630Z VRB06KT 9999 FEW035 37/18 Q1009 A2981 NOSIG
VTCC 280700Z 19006KT 9999 SCT035 37/16 Q1008 A2978 NOSIG
VTCC 280730Z 21006KT 130V260 9999 FEW025CB SCT035 38/16 Q1007 A2976 NOSIG
VTCC 280800Z 22004KT 9999 FEW025CB SCT035 38/14 Q1007 A2975 NOSIG
VTCC 280830Z 18010KT 9999 TS FEW025CB SCT035 35/18 Q1007 A2973
TEMPO FM0835 TL0945 VRB25KT 4000 TSRA FEEW020CB SCT030
VTCC 280900Z 17020G31KT 9999 TS FEW025CB BKN035 30/19 Q1006 A2973
TEMPO FM0835 TL0945 VRB25KT 4000 TSRA
VTCC 280930Z 16007KT 9999 TS FEW025CB BKN035 28/19 Q1007 A2975
TEMPO FM0835 TL0945 VRB25KT 4000 TSRA
VTCC 281000Z 19011KT 160V240 9999 FEW025CB SCT035 28/19 Q1008 A2977 NOSIG
VTCC 281030Z 24009KT 210V280 9999 SCT035 28/19 Q1008 A2977 NOSIG
VTCC 281100Z 18007KT 140V280 9999 SCT035 27/20 Q1009 A2981 NOSIG
VTCC 281130Z 22006KT 180V250 9999 SCT035 27/19 Q1010 A2984 NOSIG
VTCC 281200Z 24008KT 9999 TS FEW025CB BKN035 27/19 Q1011 A2986 NOSIG
VTCC 281230Z 22017KT 9999 TS FEW025CB BKN035 27/19 Q1013 A2991
TEMPO FM1215 TL1410 3000 TSRA FEW020CB BKN030
VTCC 281300Z 24016KT 8000 TSRA FEW025CB BKN035 24/21 Q1014 A2994
TEMPO FM1215 TL1410 3000 TSRA FEW020CB BKN030
VTCC 281330Z 21011KT 8000 TSRA FEW025CB BKN035 24/21 Q1014 A2996
TEMPO FM1215 TL1410 3000 TSRA FEW020CB BKN030
VTCC 281400Z 21012KT 8000 TSRA FEW025CB BKN035 24/21 Q1015 A2997
TEMPO FM1215 TL1410 3000 TSRA FEW020CB BKN030
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VTCC 281430Z 23014KT 9999 TSRA FEW025CB BKN035 23/21 Q1015 A2998 NOSIG
VTCC 281500Z 22011KT 200V270 9999 -TSRA FEW025CB BKN035 23/20 Q1015 A2999 NOSIG
เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.

การแปลความหมายแผนที่อากาศ สานักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 2553
เรดาร์ตรวจอากาศ (Weather RADAR) นายบัญชา แก้วงาม นอต.ชก. พ.ค. 2560
http://meteorologytraining.tpub.com/14010/css/14010_96.htm
https://www.britannica.com/science/thunderstorm
https://en.wikipedia.org/wiki/Bow_echo
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