
งานตรวจอากาศช้ันบน ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ



การตรวจอากาศช้ันบน 
(Upper Air Observation) 

• การตรวจอากาศชั้นบน (Upper Air Observation) คือการตรวจสภาพอากาศตั้งแต่ระดบัผวิพื้นข้ึน 
ไปสู่ชั้นบรรยากาศเบ้ืองบนท่ีระดบัความสูงต่างๆ ประมาณ 25 กิโลเมตรจากพื้นดิน 

• งานตรวจอากาศชั้นบนนั้น ส่วนเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ กรม
อุตุนิยมวทิยา กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม มีหนา้ท่ีท าการตรวจอากาศชั้นบน วนัละ 4 
เวลา ทุก ๆ 6 ชัว่โมง ตามมติองคก์ารอุตุวทิยาโลก(WMO) ซ่ึง ตรงกบัเวลาในประเทศไทย คือ 
07.00 น. 13.00 น. 19.00 น. และ 01.00 น. การตรวจวดัสารประกอบ อุตุนิยมวทิยาในระดบัท่ี
สูงข้ึนไปจากระดบัพื้นผวิ มีสถานท่ีตรวจวดัท่ีเรียกวา่ สถานีตรวจอากาศชั้นบน (Upper-air 
station) และมีการตรวจอากาศโดยใชก้ารลอยตวัของบอลลูนท่ีบรรจุแก๊สไฮโดรเจน



การตรวจอากาศชั้นบน มี 3 วิธี

1. ตรวจดว้ยวิธีไพลอ็ตบอลลูน (Pilot Balloon) 
2. ตรวจดว้ยวิธีเรวินซอนด(์Rawindsonde)

3. ตรวจดว้ยวิธีเรดิโอซอนด์ (Radiosonde)



Pilot Balloon

เ ป็นวิ ธี ท่ีใช้ตรวจอากาศชั้ นบน ได้
ขอ้มูลเฉพาะทิศทางและความเร็วลม โดยใช้
กลอ้งวดัมุม (theodolite) เพื่อน าไปค านวณหา
ต าแหน่งและความเร็วของ ลูกบอลลูน ท าใหรู้้
ทิศทาง และความเร็วลมของอากาศชั้นบน แต่
ความสูงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับลักษณะ
อากาศ หากมีอากาศแจ่มใส จะสามารถตรวจ
ได้ระดับความสูงท่ีมาก อาจใช้เวลาในการ
ตรวจถึง 1 ชัว่โมง แต่ถา้มีลกัษณะอากาศไม่ดี 
เช่น มีฟ้าหลวัช้ืนหรือแห้ง หรือ มีเมฆต ่ามาก
กไ็ม่สามารถตรวจวดัได้



เคร่ืองมือและอุปกรณ์

บอลลูนขนาด 100 กรัม

ก๊าซไฮโดรเจน

กลอ้ง Theodolite



ขั้นตอนการตรวจวดั

1.อดัก๊าซไฮโดรเจน 450 กรัม ในบอลลูนขนาด 100 กรัม 

ขั้นตอนการตรวจ Pilot balloon



2. ท าการปล่อยบอลลูนข้ึนไปในอากาศอยา่งอิสระ

ขั้นตอนการตรวจ Pilot balloon



ขั้นตอนการตรวจ Pilot balloon

3. ติดตามบอลลูนดว้ยกลอ้ง theodolite บนัทึกค่า มุมตั้ง และมุมนอน  ทุก ๆ 1 นาที



ขั้นตอนการตรวจ Pilot balloon

4. น าขอ้มูลมุมตั้ง และมุมนอน มาป้อนใหก้บัเวบ็ไซตข์องเพ่ือเขา้รหสัและส่งข่าวในล าดบัถดัไป

ภาพตวัอยา่งขอ้มูล

ภาพตวัอยา่งขอ้มูลท่ีแปลงเป็นรหสัแลว้



ส่งข่าวใหก้บัส่วนกลางในรูปแบบโคด้รหสั เพ่ือเผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



เป็นเคร่ืองมือตรวจอากาศชั้นบนอตัโนมติั สามารถตรวจวดัสารประกอบทางดา้น
อุตุนิยมวทิยา คือ ทิศทาง และความเร็วลม ในระดบัต่าง ๆ



1. วิทยหุย ัง่ลม หรือ เรวินซอนด์

2. บอลลูนขนาด 300 กรัม

3. ก๊าซไฮโดรเจน

4. ร่มชูชีพ

8. เคร่ือง IMET-1790

5. เทอร์โมมิเตอร์ 

7. เสาวดัลม

6. บารอมิเตอร์



1. วิทยหุย ัง่ลม หรือ เรวินซอนด์



2. บอลลูนขนาด 300 กรัม



3. ก๊าซไฮโดรเจน



4. ร่มชูชีพ



5. เทอร์โมมิเตอร์



6. บารอมิเตอร์



7. เสาวดัลม



8. เคร่ือง IMET-1790



ระบบการท างานของเคร่ือง IMET-1790



ระบบการท างานของเคร่ือง IMET-1790



ระบบไฟฟ้าเคร่ือง IMET-1790

Switch on/off

Stabilizer

UPS



1. เตรียมวทิยหุย ัง่ลมหรือเรวินซอนด์



2. อดับอลลูนขนาด 300 กรัม ดว้ยก๊าซไฮโดรเจน น ้าหนกั 1,300 กรัม



3. ผกูร่มชูชีพติดกบับอลลูน เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
เม่ือบอลลูนแตกแลว้ตกลงมา



4.วดัอุณหภูมิอากาศจากเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อน ามาป้อนขอ้มูลในระดบัผวิพ้ืน



5. อ่านค่าความกดจากเคร่ืองบารอมิเตอร์



6. อ่านค่าทิศทางและความเร็วลมเพ่ือน าไปกรอกในระบบ D-Met 



7. น าเคร่ืองเรวินซอนดไ์ปผกูติดกบับอลลูน เพ่ือเตรียมการปล่อย



8. ปรับจานสายอากาศไปยงัเคร่ืองเรวินซอนดท่ี์ผกูติดกบับอลลูน 
เพื่อลอ็กสัญญาณในการติดตาม



9. เม่ือบอลลูนแตก น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล และรายงานใน  
รูปแบบโคด้ใหก้บักรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง









1. Sequence ควบคุมขั้นตอนการท างาน
2. Controls  ควบคุมฮาร์ดแวร์
3. Processed Data  แสดงการกรองและเรียบเรียงขอ้มูลในระหวา่งการ
ลอยข้ึนไป

4. Graphs  แสดงช่วงกราฟของขอ้มูลท่ีไดรั้บ
5. Messages  สร้างและแสดงขอ้ความช่วงของขอ้ความสรุป
6. Edit Data  แกไ้ขและปรับกระบวนการของขอ้ความท่ีไดรั้บ
7. Utilities  แสดงหนา้จอยทิูลิต้ีต่างๆ และปลดลอ็คกญุแจ
8. Help  แสดงหนา้จอของรุ่นและคู่มือ
9. Exit  ออกจากโปรแกรม























น าเคร่ืองเรวินซอนดไ์ปผกูติดกบับอลลูน เพ่ือเตรียมการปล่อย



เสาวดัลม
ดทูิศลมและผกูบอลลนูในทิศท่ีเหมาะสม



ตวัช่วยบงัคบัทิศทาง (Hand Help) จานสายอากาศเพื่อติดตามสัญญาณ





























Radiosonde

Radiosonde หรือ เคร่ืองวทิยหุย ัง่อากาศ เป็นเคร่ืองมือตรวจวดัความเร็ว
และทิศทางลมอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศท่ีระดบัสูงจาก
พ้ืนผวิโลก โดยมีบอลลูนเป็นตวัพาใหล้อยข้ึนไป



Radiosonde
ใชส้ าหรับตรวจอากาศในระดบัสูง เป็นเคร่ืองส่งคล่ืนวิทยท่ีุมี

อุปกรณ์ (sensor) ส าหรับวดัค่าต่าง ๆ ท างานดว้ยแบตเตอร่ีขนาดเลก็ 
เวลาใชง้านจะผกูติดกบับอลลูนเพื่อพาเคร่ืองข้ึนไปยงัระดบัสูงๆ แลว้ส่ง
คล่ืนวิทยมุายงัเคร่ืองรับท่ีพื้นดิน ใชก้ลอ้งธีโอโดไลทค์อยจบัทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของลูกโป่งทุก 1 นาที สามารถค านวณหาทิศและความเร็วของ
ลมในระดบัต่างๆ ได ้สามารถตรวจไดถึ้งระดบั 30 กิโลเมตร



1. บอลลูนขนาด 300 กรัม

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

2. แก๊สไฮโดรเจน



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

3. ตุม้เหลก็ยกน ้าหนกัขนาด 1,300 กรัม



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

4. ร่มชูชีพ



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

5. วทิยหุย ัง่อากาศ (Radiosonde)



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

6. เคร่ืองรับ – ส่งสัญญาณจากวทิยหุย ัง่อากาศ



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

7. เคร่ืองวดัอุณหภูมิของอากาศ (Dry-Wet Bulbs psychrometer)



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

8. เคร่ืองวดัความกดอากาศ (Barometer)



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

9. เคร่ืองปรับความช้ืนสัมพทัธ์



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจ

10. เสาวดัลม



วธีิการตรวจ

1. เตรียมเคร่ืองรับ - ส่งสญัญาณวิทยหุย ัง่อากาศ



วธีิการตรวจ

2. อดับอลลูนดว้ยก๊าซไฮโดรเจน



วธีิการตรวจ

3. อ่านอุณหภูมิตุม้แหง้ ตุม้เปียก



วธีิการตรวจ

4. หาความช้ืนสมัพทัธ์ดว้ยโปรแกรม



วธีิการตรวจ

5. อ่านความกดอากาศ



วธีิการตรวจ

6. ดูทิศทางลม



วธีิการตรวจ

7. ปล่อยบอลลูนท่ีติดวิทยหุย ัง่อากาศ



วธีิการตรวจ

8. ปรับจานสายอากาศเพื่อรับสัญญาณ



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



วธีิการตรวจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ VAISALA



ข้อมูลทีไ่ด้จากวทิยุหยัง่อากาศ (Radiosonde)

1. ความกดอากาศ 
2. อุณหภูมิอากาศ 
3. อุณหภูมิจุดน ้าคา้ง
4. ความช้ืนสมัพทัธ์
5. ความเร็วและทิศทางลม 


