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คำนำ 

การแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายสำหรับพายุฝนฟ้าคะนอง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง (SOP) โดยทั่วไปจะใช้เทคนิคการพยากรณ์ระยะ

ปัจจุบัน เพ่ือแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศร้าย  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือความปลอดภัย

ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณสนามบิน (ภาคพื้น) การออกคำเตือนต้องอาศัยการวิเคราะห์

ข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งในกรณีของสภาพอากาศร้าย นักอุตุนิยมวิทยาการบินประสบความยุ่งยากใน

การตัดสินใจในการออกคำเตือน ดังนั้นส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ได้

เล ็งเห็นถึงความสำคัญ จึงทำการจัดตั ้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัต ิ (CoP : Community of 

Practice) กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ขึ้นเพ่ือรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นทั้งความรู้ที่ฝังอยู่ใน

ตัวตน (Tacit Knowledge) และความรู ้ช ัดแจ้ง (Explicit Knowledge) แล้วนำผลที ่ได้จากการ

ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ มารวบรวมจัดทำเป็นเอกสารเรื่อง

เทคนิคการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองปกคลุมสนามบิน (SOP ระดับ 2 และ 

3) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกคำเตือน โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำ

ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการปฏิบัติงาน ประการสำคัญคือการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายสำหรับพายุฝน

ฟ้าคะนองปกคลุมสนามบินอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ 
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1. บทนำ 

กองอุตุนิยมวิทยาการบินเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจการตรวจอากาศการ
บิน พยากรณ์อากาศการบิน เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะอากาศร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อการบิน รวมถึง
การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือบริการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน ดังนั้นนัก
อุตุนิยมวิทยาการบินจึงมีภาระหน้าที่หลัก 2 ประการคือการพยากรณ์อากาศการบิน และการออกคำ
เตือนสภาวะอากาศร้ายแรงที่มีผลกระทบกับด้านการบิน 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

สภาพอากาศร้ายปกคลุมสนามบิน เช่นพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
การบินอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งบริเวณสนามบิน รวมถึงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

สำหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มนี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองปกคลุมสนามบิน (SOP ระดับ 2 และ 3) โดย
มุ่งเน้นเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมและทัน
ต่อเหตุการณ์ เพื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสนามบิน (ภาคพื้น)ได้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากสภาพ
อากาศร้าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งบริเวณสนามบิน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองปกคลุม
สนามบิน (SOP ระดับ 2 และ 3) ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ ์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ได้รับความรู้พื ้นฐานเรื่องฝนฟ้าคะนองรวมถึงปรากฏการณ์ที่เกี ่ยวข้อง ปัจจัยที่มี  
ผลกระทบต่อปรากฏการณ์ การพยากรณ์ระยะปัจจุบัน และสามารถนำองค์ความรู้มาใช้เพื่อการออก
คำเตือนได้ทันต่อเหตุการณ์ 

1.3.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ หรือการออกคำเตือนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้  

1.3.3 ส่งเสริมกิจกรรมจัดการความรู้ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน



  

 

2. ความรู้เบื้องต้น 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของท่าอากาศยานดอนเมือง (VTBD) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (VTBS) 

 

 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และดอนเมือง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย โดยกองอุตุนิยมวิทยาการบนิมี

หน้าที่รองรับการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับกิจการการบิน ก่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไป

ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

(WMO) โดยมีรายละเอียดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของท่าอากาศยานทั้งสอง ดังรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

2.1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang International Airport)  

เป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย โดยตั้งอยู่ที่เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6 กิโลเมตร มีความสูงจาก
ระดบัน้ำทะเลปานกลางที่ 2.65 เมตร  

พิกัดท่ีตั้ง  :  135452N 1003620E 

รหัส IATA :  DMK 

รหัส ICAO  :  VTBD 

ทางวิ่ง (Runway) ท่าอากาศยานดอนเมือง แสดงได้ดังรูปที่ 2 โดยทางวิ่งดังกล่าวได้ทำการติดตั้ง

เซ็นเซอร์ของระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Observation System; AWOS)  
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และระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (Low Level Wind Shear Alert System; LLWAS) ไว้ในบริเวณ

ท่าอากาศยานดอนเมือง (รูปที่3) ซึ่งใกล้กับทางวิ่ง โดยทางวิ่งที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีทั้งหมด 2 

ทางวิ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทางวิ่งฝั่งตะวันออก ทางวิ่ง  21L/03R  -  ยาว 3,500 เมตร, กว้าง 45 เมตร 

2. ทางวิ่งฝั่งตะวันตก   ทางวิ่ง  21R/03L  -  ยาว 3,700 เมตร, กว้าง 60 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงทางวิ่งท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

 
 

รปูที่ 3 แสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ของระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather  

Observation System; AWOS) และระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (Low Level Wind  

Shear Alert System; LLWAS) บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง 
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2.2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)  

เป็นสนามบินที่มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตน ประมาณกิโลเมตรที่ 15 
เขตตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ขึ้นมาทางทิศเหนือ 22 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 1.4 เมตร  

พิกัดท่ีตั้ง  :  134109N 1004456E 

รหัส IATA  :  BKK 

รหัส ICAO  :  VTBS 

ทางวิ ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงได้ดังรูปที ่ 4 โดยทางวิ ่งดังกล่าวได้ทำการติดตั้ง

เซ็นเซอร์ของ AWOS, LLWAS, ระบบตรวจหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System; 

LDS) และระบบตรวจหาประจุไฟฟ้าในอากาศ (Electric Field Mill; EFM) ไว้ในบริเวณท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ (รูปที่5) ซึ่งใกล้กับทางวิ่ง โดยทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทั้งหมด 4 ทางวิ่ง มี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ทางวิ่งฝั่งตะวันออก ทางวิ่ง  19L/01R  -  ยาว 4,000 เมตร, กว้าง 60 เมตร  

2. ทางวิ่งฝั่งตะวันตก   ทางวิ่ง  19R/01L  -  ยาว 3,700 เมตร, กว้าง 60 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ของ AWOS, LLWAS, ระบบตรวจหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ  

(Lightning Detection System; LDS) และระบบตรวจหาประจุไฟฟ้าในอากาศ  

(Electric Field Mill; EFM) บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

2.3 นิยาม 

2.3.1  SOP ย่อมาจาก Standard Operating Procedure เป็นขั้นตอนการแจ้งเตือนสภาพ
อากาศร้ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง (TSRA) ณ ท่าอากาศยาน มีอาณาเขตภายในรัศมีตั ้งแต่ 16 
กิโลเมตร ลงมา 

2.3.2  Aerodrome หมายถึง บริเวณสนามบินที่มีรัศมี 8 กิโลเมตร 
2.3.3  Vicinity หมายถึง ระยะประชิดสนามบินที่มีรัศมีอยู่ในช่วงมากกว่า 8 กิโลเมตร ถึง 16 

กิโลเมตร 

2.4 เกณฑ์การแจ้งเตือน 

2.4.1 เกณฑ์การแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  การแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 กำหนดเป็นช่วงเวลาการเกิดและสิ้นสุด เมื่อคาดว่าจะ

เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ/หรือมีลมกระโชกแรงมากกว่า 25 นอต ในระยะ 16 กิโลเมตรจากจุดอ้าง 
อิงสนามบิน (ARP) และมีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้ามา หรือปกคลุมบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2)  การแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 กำหนดเป็นช่วงเวลาการเกิดและสิ้นสุด เมื่อคาดว่าจะ

เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ/หรือมีลมกระโชกแรงมากกว่า 20 นอต ในระยะ 16 กิโลเมตรจากจุดอ้าง 

อิงสนามบิน (ARP) และมีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้ามา หรือปกคลุมบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง 
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2.4.2 เกณฑ์การแจ้งเตือน SOP ระดับ 3 กำหนดเป็นช่วงเวลาการเกิดและสิ้นสุด เมื่อมีพายุ
ฝนฟ้าคะนองปกคลุมบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่า  

 
หมายเหตุ :  

-  กรณีที่ได้รับการรายงานค่า EFM ผู้ปฏิบัติงานจะนำมาประกอบการพิจารณาแนวโน้มเกิด
ฟ้าผ่า 

-  ค่า EFM เป็นค่าประจุไฟฟ้าในเมฆ Cloud to Ground ที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัด โดยค่า
เบื้องต้นที่แนะนำให้ใช้ประกอบการแจ้งเตือน SOP ระดับ 3 แสดงโอกาสเกิดฟ้าผ่า กำหนดไว้ให้
รายงานคือ ≥ ±2000 V/m รัศมีภายใน 16 กิโลเมตร



  

 

3. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) 
 

พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเหนือพ้ืนผิวโลก 

โดยการก่อตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่จะเป็นไปตามฤดูกาล ซ่ึงในบริเวณเขตศูนย์สูตร มีโอกาสที่จะเกิด

พายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปี เนื่องจากบริเวณเขตร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว ซึ่งเอื้อต่อการก่อตัวของ

พายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปี ส่วนบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่อยู่ในละติจูดที่สูงขึ้นไป มักจะ

เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูร้อน  

สำหรับกรณีประเทศไทย พายุฝนฟ้าคะนองสามารถก่อตัวได้เกือบตลอดเวลาและในทุกพื้นที่ 

เนื่องจากประเทศไทยอยู่บริเวณภูมิอากาศเขตร้อน (Tropics) โดยพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นจะมี

ความรุนแรงกว่าปกติ จนเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้ง (แนวดิ่ง) ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า เมฆคิวมู
โลนิมบัส (Cumulonimbus; CB) หรือเมฆรูปทั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศร้าย
ชนิดต่าง เช่น ลมกระโชก ฟ้าแลบ และฟ้าผ่า ฝนตกหนัก อากาศปั่นป่วนรุนแรง ทำให้มีลูกเห็บตกและ
อาจเกิดน้ำแข็งเกาะจับเครื่องบินที่ทำการบินอย่างรุนแรง 

3.1 ลักษณะอากาศร้ายเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง 

3.1.1 พายุทอร์นาโด (Tornado) หรือพายุลมงวง  
เป็นอากาศร้ายรุนแรงที่สุด ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลำเหมือน

งวงช้างยื่นออกมาจากฐานเมฆ มีลักษณะการหมุนวนบิดเป็นเกลียว มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
1,000 ฟุต มักจะเกิดในที่ราบกว้างใหญ่ เช่น พื้นที่ราบในทวีปออสเตรเลีย พื้นที่ทางตะวันออกของ
เทือกเขาร็อกกี้ในสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทยจะมีลักษณะเป็นพายุลมงวงขนาดเล็ก ซึ่งเกิด
จากเมฆพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่มีฐานเมฆต่ำ และมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง จนเกิดเมฆเป็นลำ
พวยพุ่งลงมาจนใกล้พ้ืนดิน ดูดเอาอากาศ และเศษวัสดุหมุนวนเป็นลำพุ่งขึ้นไปในอากาศ ความรุนแรง
ของลำพวยอากาศนี้สามารถทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักขาดได้ ในขณะที่บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง ก็จะ
ได้รับความเสียหายตามแนวที่พายุลมงวงเคลื่อนที่ผ่าน 

3.1.2 อากาศปั่นป่วน  
กระแสอากาศท่ีปั่นป่วนและลมกระโชกท่ีรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง

ต่างๆ บนพื้นดิน ซึ่งบางครั้งพบห่างออกไปกว่า 30 กิโลเมตร จากกลุ่มเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 
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3.1.3 พายุลูกเห็บ  
ลูกเห็บที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับอากาศที่ปั ่นป่วนรุนแรง มักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้า

คะนองที่มยีอดเมฆสูงมาก กระแสอากาศท่ีเคลื่อนที่ขึ้นไปในระดับสูงมาก ทำให้หยดน้ำเริ่มแข็งตัวเป็น
หยดน้ำแข็ง มีหยดน้ำอื่นๆ รวมเข้าด้วยกันสะสมจนมีขนาดโตขึ้น และในที่สุดเมื่อกระแสอากาศพยุง
รับน้ำหนกัที่เพ่ิมข้ึนไม่ได้ ก็จะตกลงมาเป็นลูกเห็บ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตรได ้

3.1.4 ฟ้าแลบและฟ้าผ่า  
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดควบคู่กัน นับเป็นภัยธรรมชาติที่มีอันตรายต่อชีวิต

มนุษย์มากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ฟ้าแลบและฟ้าผ่าเกิดขึ้นจากการปล่อยประจุอิเล็กตรอน
ระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรือภายในกลุ่มเมฆเดียวกัน หรือเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน ดัง
รูปที่ 6 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า เมื่อเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตำแหน่งทั้งสองที่มีค่าระดับหนึ่ง จะ
ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยประจุไฟฟ้าบวกจะอยู่ทางด้านบนของเมฆ และประจุไฟฟ้าลบจะ
อยู่ทางตอนล่างของเมฆ ประจุไฟฟ้าลบนี้จะเหนี่ยวนำให้ประจุไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนก้อนเมฆ และประจุ
ไฟฟ้าบวกที่อยู่ใต้พื้นผิวโลก เคลื่อนที่เข้าหาประจุไฟฟ้าลบบริเวณใต้กลุ่มเมฆ โดยมีอากาศทำหน้าที่
เป็นฉนวนป้องกันการถ่ายเทของประจุไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อการถ่ายโอนประจุมีกำลังแรงพอ จะก่อให้เกิด
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอากาศ ส่งผลให้เกิดฟ้าแลบในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆ และเมื่อ
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอากาศอย่างเฉียบพลันจากเมฆลงสู่พ้ืนดินจะทำให้เกิดฟ้าผ่าขึ้น 
 

 

รูปที่ 6 แสดงแผนภาพการเกิดฟ้าแลบ โดยจะเกิดข้ึนพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเป็นอันตรายมาก 
สำหรับการเกิดฟ้าผ่า ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆ แต่ในบางครั้งจะเกิดจากก้อนเมฆ 
ลงสู่พ้ืนดิน 
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3.1.5 ฝนตกหนัก  
พายุฝนฟ้าคะนองสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลันได้ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่

ราบลุ่มหรือท่ีต่ำ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ในพ้ืนที่บริเวณเชิงเขา 
 
3.2 ส่วนประกอบของพายุฝนฟ้าคะนอง (Three ingredients of Thunderstorm) 

ส่วนประกอบของพายุฝนฟ้าคะนองมี 3 ส่วน ดังนี้  
3.2.1 แรงยก (Lifting mechanism) 

หมายถึง มวลอากาศที่ถูกยกตัวขึ้น โดยมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบ  ๆ 
ทำให้มวลอากาศมีแรงลอยตัวสามารถยกตัวสูงขึ้น เมื่อกลุ่มอากาศยกตัวถึงระดับการควบแน่นอากาศ
จะอิ่มตัวด้วยไอน้ำ เนื่องจากอุณหภูมิลดต่ำจนถึงจุดน้ำค้าง  หากอุณหภูมิยังคงลดต่ำไปอีกไอน้ำใน
อากาศจะควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำขนาดเล็ก (ซึ่งก็คือเมฆที่เรามองเห็น) และคายความร้อน
แฝงออกมา ทำให้อัตราการลดลงของอุณหภูมิเหลือ 5°C ต่อ 1,000 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 แสดงกลไกการยกตัวของอากาศ (Mechanism) 

 
กลไกการยกตัวของอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดพร้อมกันมากกว่า 1 

กระบวนการได้ คือ 
o พาความร้อนโดยตรงจากพ้ืนดิน (Heating from the earth’s surface) 

o สภาพภูมิประเทศ(Terrain)  เช่นตามชายฝั่ง หรือไหล่เขา  

o ลมทะเล (Sea breeze)  

o บริเวณแนวพัดสอบของลม (Boundary convergent lines) 

o กระแสอากาศไหลลงที่เกิดจากการสลายตัวของพายุฝนฟ้าคะนอง(TS out flow 

boundary (gust front)) 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/air-stability/unstable_parcel.gif?attredirects=0
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o แนวเส้นแบ่งอากาศแห้งและชื้น(Dryline) หรือบริเวณแนวปะทะอากาศ  
o Gravity waves 

 

3.2.2 ความไม่มีเสถียรภาพของอากาศ (Instability) 

หมายถึง บริเวณที่มีอากาศร้อน กลุ่มอากาศจะยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีความสูง
เหนือระดับควบแน่นขึ้นไปแล้วก็ตาม กลุ่มอากาศก็ยังมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ จึงลอยตัวสูง 
ขึ้นไปอีก ทำให้เกิดเมฆก่อตัวในแนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูลัสและเมฆคิวมูโลนิมบัส เราเรียกสภาวะเช่นนี้ว่า 
“อากาศไม่มีเสถียรภาพ”   
 

 

รูปที่ 8 แสดงเสถียรภาพของอากาศ โดยทางด้านซ้ายแสดงอากาศมีเสถียรภาพ  
และทางด้านขวาแสดงอากาศที่ไม่มีเสถียรภาพ 

 
เสถียรภาพของอากาศ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ อากาศมีเสถียรภาพและอากาศไม่มี

เสถียรภาพ ดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งเสถียรภาพของอากาศสามารถพิจารณาจากข้อมูลหยั่งอากาศ 

(sounding) เช่น ค่าพลังงานศักย์ในการยกตัวของมวลอากาศ Convective Available Potential 

Energy (CAPE), ค่า Lifted Index (LI) ใช้วิเคราะห์การยกตัวของมวลอากาศตั้งแต่ระดับใกล้ผิวพ้ืนถึง

ระดับกลาง หรือค่า K Index (KI) ใช้วิเคราะห์ศักยภาพในการก่อตัวในทางตั้ง  ใช้สำหรับพยากรณ์

พายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณท่ีลมอ่อนและไม่ได้รับอิทธิพลจากแนวปะทะอากาศหรือพายุหมุนเขตร้อน 

 

 

 

 



11 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่า CAPE 

การก่อตัวทางตั้งของเมฆ (CAPE) 
1 ถึง 1000 เล็กน้อย 

1000 ถึง 2000 ปานกลาง 
มากกว่า 2000 มาก 

  

ตารางท่ี 2 แสดงค่า LI 

การยกตัวของมวลอากาศตั้งแต่ระดับใกล้ผิวพื้นถึงระดับกลาง (Lifted Index) 
-1 ถึง -2 มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ถ้ามีสิ่งกระตุ้น 
-3 ถึง-5 มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรืออากาศไม่เสถียรภาพ 

น้อยกว่า -5 มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงหรืออากาศไม่เสถียรภาพ
อย่างมาก 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่า KI 

K Index โอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง (%) 

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: อากาศท่ีไม่เสถียรภาพมักจะแสดงให้เห็นจากค่าที่เป็น positive CAPE หรือ negative LI 
 

3.2.3 แหล่งความชื้นที่ระดับต่ำ (Low level moisture source) 

ความชื้นที่ได้รับจากแหล่งน้ำ เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง ฯ ที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณ
ภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยส่วนใหญ่ลมฝ่ายใต้ (S, SW, SE) จะเป็นตัวพัดนำความชื้นจากทะเล
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เข้ามาทำให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการก่อตัวของเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง หรือกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองที่
เคลื่อนตัวผ่านแหล่งน้ำสามารถพัฒนาความรุนแรงขึ้นได้ 

3.3 ลำดับชั้นการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 

ลำดับชั้นของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มีดังนี้ 

 3.3.1 ระยะเจริญเติบโต (Cumulus Stage) 

จากรูปที่ 9 จะเห็นว่า อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศ พร้อมกับมีแรงมากระทำ 
หรือผลักดันให้มวลอากาศยกตัวขึ้นไปสู่ความสูงระดับหนึ่ง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสูงขึ้น 
และเริ่มท่ีจะเคลื่อนตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆ เป็นการก่อตัวของเมมคิวมูลัส ในขณะที่ความร้อนแฝงจาก
การกลั่นตัวของไอน้ำจะช่วยให้อัตราการลอยตัวของกระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นสาเหตุให้ขนาดของเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญ่ขึ้น และยอดเมฆเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ จนเคลื่อนที่ขึ้น
ถึงระดับบนสุดแล้ว (จุดอิ่มตัว) และพัฒนามาเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส กระแสอากาศบางส่วนก็จะเริ่ม
เคลื่อนทีล่ง และจะเพ่ิมมากข้ึนจนกลายเป็นกระแสอากาศท่ีเคลื่อนที่ลงอย่างเดียว 

    

 
รูปที่ 9 แสดงระยะเจริญเติบโต (Cumulus Stage) 

3.3.2 ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature Stage) 

เป็นช่วงที่กระแสอากาศมีทั้งไหลขึ้นและไหลลง ปริมาณความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นจาก
การกลั่นตัวลดน้อยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามีอุณหภูมิต่ำ ช่วยทำให้อุณหภูมิ
ของกลุ่มอากาศเย็นกว่าอากาศแวดล้อม ดังนั้นอัตราการเคลื่อนที่ลงของกระแสอากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้น
เป็นลำดับ กระแสอากาศท่ีเคลื่อนที่ลงมาจะแผ่ขยายตัวออกด้านข้าง ก่อให้เกิดลมกระโชกรุนแรง 
อุณหภูมิจะลดลงทันทีทันใด และความกดอากาศจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและยาวนาน แผ่ออกไปไกล
ถึง 60 กิโลเมตรได้ โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านหน้าของทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุฝนฟ้าคะนอง พร้อม
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กันนั้นการที่กระแสอากาศเคลื่อนที่ข้ึนและเคลื่อนที่ลง จะก่อให้เกิดวินด์เชียร์รุนแรง และเกิดอากาศ
ปั่นป่วนโดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10 แสดงระยะเจริญเติบโตเต็มที่ (Mature Stage) 

3.3.3 ระยะสลายตัว (Dissipating Stage) 

จากรูปที่ 11 จะแสดงระยะสลายตัว ซึ่งเป็นระยะที่พายุฝนฟ้าคะนองมีกระแสอากาศ
เคลื่อนที่ลงเพียงอย่างเดียว หยาดน้ำฟ้าตกลงมาอย่างรวดเร็วและหมดไปพร้อมๆ กับกระแสอากาศท่ี
ไหลลงก็จะเบาบางลง 

 

รูปที่ 11 แสดงระยะสลายตัว (Dissipating Stage) 

3.4 ประเภทของพายุฝนฟ้าคะนอง (Main types of Thunderstorm) 

พายุฝนฟ้าคะนอง แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
o Single-cell 
o Multicell cluster 

o Multicell line (or squall line) 

o Supercell 
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รูปที่ 12 แสดงประเภทกลุ่มฝนฟ้าคะนอง Single Cell, Multi-cell และ Squall line 

 
 

รูปที่ 13 แสดงประเภทกลุ่มฝนฟ้าคะนอง Supercell 
 

3.4.1 Single cell  

เป็นเซลล์มีลักษณะคล้ายป๊อบคอร์น (รูปที่ 12) ส่วนใหญ่ความรุนแรงที่เกิดจะเป็น

ระดับปานกลาง (Moderate) แต่ระดับความรุนแรงมาก (Severe) ก็สามารถเกิดขึ้นได้ โดยสังเกตได้

จากความรุนแรงของ Updraft Downdraft และอุณหภูมิยอดเมฆที่มีแนวโน้มลงต่ำกว่า -60 C อย่าง

รวดเร็ว  เช่น ฝนฟ้าคะนองจากพายุฤดูร้อน 
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รูปที่ 14 แสดงวัฏจักรชีวิตของเมฆรูปเห็ด (Life cycle of a mushroom cloud) 

 

จากรูปที่ 14 จะพบว่า อากาศอุ่นและชื้นลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศ พร้อมกับมีแรงมา
กระทำ โดยที่ 5-15 นาทีแรกจะมีกระแสอากาศยกตัว (Updraft) เมื่อเข้าสู่ระยะที่เจริญเต็มที่ และ 
20-30 นาทีหลังจากนั้น จะเป็นระยะสลายตัว โดยจะมีเฉพาะกระแสอากาศไหลลง (Downdraft) 
เท่านั้น 

3.4.2 Multicell cluster 
เป็นลักษณะกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่พบได้บ่อยที่สุด ประกอบด้วยเซลล์เรียงตัวกันและมี

ทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน (รูปที่ 12) ซึ่งแต่ละเซลล์จะอยู่ในช่วงชีวิตในระยะต่างๆ กัน โดย
เซลล์ที่เจริญเต็มที่ (mature cell) ส่วนใหญ่จะพบบริเวณกลางกลุ่มเซลล์ สำหรับบริเวณที่เซลล์อยู่ใน
ขั้นสลายตัว (dissipating cell) จะพบเฉพาะกระแสอากาศไหลลง 
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รูปที่ 15 แสดงส่วนประกอบกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนอง multicell cluster (Multicell cluster 
thunderstorms) 

 
 กลุ่มฝนฟ้าคะนองแบบ multicell cluster (รูปที่ 15) จะประกอบด้วยเซลล์ที่มีช่วงชีวิตต่างๆ 
กัน โดยเซลล์ที่ 1 เป็นระยะสลายตัวเกือบสมบูรณ์แล้ว เซลล์ที่ 2 เป็นระยะสลายตัวซึ่งประกอบด้วย
ฝนเบาและกระแสอากาศไหลลง เซลล์ที่ 3 เป็นระยะเจริญเต็มที่ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีความรุนแรงมากที่สุด 
ประกอบด้วยกระแสอากาศไหลขึ้นและไหลลง และมีฝนตกหนัก บริเวณนี้ค่า Reflectivity ในภาพ 
RADAR จะมีค่ามากที่สุดในกลุ่มเซลล์ เซลล์ที่ 4 อยู่ในระยะเริ่มพัฒนา และฝนเริ่มตก เซลล์ที่ 5 เป็น
เซลล์ใหม่ที่กำลังจะเจริญซึ่งเกิดจากแรงยกของกระแสอากาศไหลลงจากเซลล์ที่ 4 และเมื่อเวลาผ่าน
ไปเซลล์ที่ 4 และ 5 จะเป็นเซลล์ที่มีความรุนแรงแทนเซลล์ที่ 3 กลุ่มฝนฟ้าคะนองนี้สามารถพบความ
รุนแรงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก มีช่วงชีวิตยาวนานมากกว่า 30 นาที 
 

3.4.3 Multicell line (Squall line)  
คือกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่เรียงตัวเป็นแนวยาวตั้งแต่ 20-200 กิโลเมตร (รูปที่ 12) แนว 

squall line ประกอบด้วยกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในช่วงชีวิตระยะต่างๆ ทั้งระยะเจริญ ระยะพัฒนา 
และระยะสลายตัวที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทีบ่ริเวณขอบแนว squall line จะพบ gust front  

Squall line ประกอบด้วย multicell หลายๆ กลุ่มและมีโอกาสที่จะมีกำลังแรงขึ้น 
เช่น เนื่องจากกลุ่มเซลล์รวมตัวกัน หรือเกิดจากแรงยกที่เกิดจากกระแสอากาศไหลลงจากเซลล์ใกล้ๆ 
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สภาพอากาศที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงหนักเบาสลับกันไป จึงต้องมีการเฝ้าติดตามสภาวะอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.4.4 Supercell  

เป็นกลุ่มฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่และมีความสูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 13 ซ่ึง supercell

มีช่วงชีวิตยาวนาน มีความรุนแรงมาก ส่วนใหญ่จะสังเกตเห็น Wall cloud และ Hook echo โดยมี

ช่วงชีวิตยาวนาน 4-6 ชั่วโมง ซึ่งในประเทศไทยพบได้น้อย



  

 

4. Thunderstorms Nowcasting 

Nowcasting เป็นการพยากรณ์ระยะปัจจุบัน เพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน 
หนึ่งถึงสองชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งพยากรณ์โดยใช้ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบลมฟ้า
อากาศที่กำลังเกิดขึ้น ปัจจัยการเกิดรวมถึงความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของพายุฝนฟ้าคะนองใน
การวิเคราะห์เพ่ือการแจ้งเตือน 

โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศและภาพดาวเทียมเป็นหลัก  และใช้ข้อมูล
จากระบบ AWOS, LLWAS, LIGHTNING, EFM, LIDAR รวมถึงผลการตรวจอากาศ SA/SP ของสถานี
ที่ตั้ง และสถานีใกล้เคียง มาประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการออกคำเตือน SOP 
ระดับ 2 และ 3 สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามพายุฝนฟ้าคะนองที่เข้าเขต Vicinity และกำลังจะ
เคลื่อนเข้าสู่ Aerodrome สามารถวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาเกิด สิ้นสุด และความรุนแรง 

4.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนอง (Storm Initiation) 

o ต้องประกอบด้วยความไม่มีเสถียรภาพในบรรยากาศ 
o ค่าอุณหภูมิยอดเมฆมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว 
o เกิดข้ึนบริเวณท่ีมีกระแสอากาศสองกระแสมาประชิดกัน 
o เกิดข้ึนบริเวณท่ีมีแนวพัดสอบของลมพาดผ่านพ้ืนที่ที่มีเมฆคิวมูลัส 
o เกิดจากกระแสอากาศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพัดผ่านบริเวณชายฝั่งทะเล หรือบริเวณ

พ้ืนที่ลาดสูง 

ตัวอย่างการเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนอง (Storm Initiation)  

1. เกิดขึ้นบริเวณที่ประกอบด้วยอากาศที่ไม่มีเสถียรภาพ อากาศมีความชื้น โดยในระยะแรก
ลมผิวพื้นบริเวณสถานีจะเป็นลมใต้ หลังจากนั้นได้รับอิทธิพลของลมเหนือ (ดูจากผลการตรวจอากาศ 
METAR ที่สถานีสุวรรณภูมิ (VTBS) และสถานีดอนเมือง (VTBD) ในรูปที่ 18) ที่เกิดจากกระแสอากาศ
ไหลลงจากกลุ่มฝนฟ้าคะนองในระยะสลายตัว (Dissipating Stage) จึงเกิดแรงยกจากการประชิด 
(Colliding) จาก Outflow boundary (รูปที่ 16) ที่เป็นลมเหนือ และลมใต้ที่พัดจากฝั่งทะเล (Sea 
breeze) ทำให้เกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณแนวประชิดของลมสองกระแส  ซึ่งสามารถสังเกตแนว
ประชิดซึ่งเป็นเส้นสีเขียวบางๆ จากภาพเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ดังรูปที่ 17 
 



19 

 

 
 

รูปที่ 16 แสดงแผนภาพการเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณแนวประชิดของลมสองกระแส (Colliding) 

 

 
 

รูปที่ 17 แสดงภาพเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ กรณีเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองขึ้นบริเวณแนวประชิด 

ของกระแสอากาศ ในช่วงเวลา 0000-0300 UTC วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 
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รูปที่ 18 แสดงผลการตรวจอากาศ METAR ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ช่วงเวลา 0000-0500 UTC  

ที่สถานีสุวรรณภูมิ (VTBS) และสถานีดอนเมือง (VTBD) กรณกีารเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนอง 

บริเวณแนวประชิดของกระแสอากาศ 

 
2. การเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณแนวพัดสอบของลม จะเกิดขึ้นในบริเวณที่ประกอบด้วย

อากาศที่ไม่มีเสถียรภาพ อากาศมีความชื้น และมีแรงยกอันเกิดจากระบบลมประจำถิ่นเปลี่ยนไปจาก
เดิม เนื่องจากพื้นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้รับอิทธิพลจาก
ลมทะเล (Sea breeze) ซึ ่งประกอบด้วยอากาศชื้น แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกถึง
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นผลมาจาก Sub-tropical high บริเวณทะเลจีนใต้โดยมีคุณสมบัติต่างกัน ซึ่ง
เริ่มพัดปกคลุมตั้งแต่ช่วงกลางดึก (รูปที่ 19) จะก่อให้เกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองขึ้นในแผ่นดินช่วงเวลาเช้า 
ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในรูปที่ 20 โดยเราสามารถสังเกตได้จากผลการตรวจอากาศที่สถานี VTBD ซึ่ง
พบว่าในช่วงแรกจะตรวจพบเมฆคิวมูลัสมาก และพัดขึ้นจากฝั่งทะเลเข้าสู่แผ่นดิน (รูปที่ 21) 
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รูปที่ 19 แสดงแผนภาพการเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณแนวพัดสอบของลม 

 

 
รูปที่ 20 แสดงภาพเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ กรณีมีพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเกิดจากกลุ่มฝนฟ้า 

คะนองบริเวณแนวพัดสอบของลม ในช่วงเวลา 0400-0500 UTC ของวันที่ 24  
พฤษภาคม 2563 
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รูปที่ 21 แสดงผลการตรวจอากาศ METAR/SPECI ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ช่วงเวลา 
1130-2330 UTC และวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 0000-0500 UTC ที่สถานี  
VTBD กรณีมีพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดจากกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณแนวพัดสอบของลม 

 

4.2 ปัจจัยท่ีมีผลทำให้กลุ่มฝนฟ้าคะนองเกิดความรุนแรงขึ้น (Storm Intensification) 

o เมื่อเกิดบริเวณแนวพัดสอบของลม (Convergence line) 
o เมื่อเคลื่อนผ่านแนวพ้ืนทีล่าดสูง (High terrain) 
o เมื่อเคลื่อนผ่านบริเวณอากาศที่ไม่มีเสถียรภาพซึ่งอุ่นและชื้น  (Unstable and moist 

air) 
o เมื่อเคลื่อนผ่านบริเวณท่ีมีเมฆคิวมูลัสกำลังพัฒนา (Rapidly developing Cumulus) 
o เมื่อเกิดการรวมกันของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง (Merging) 
o แนว Squall line ทีเ่คลื่อนมาจากเทือกเขาสู่พื้นราบ 
o เมื่อมีอากาศแห้งและเย็นไหลเข้าสู่กลุ่มพายุฝนฟ้าคะนอง  
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o เมื่อมีกระแสอากาศไหลลง (Outflow boundary) จากกลุ่มฝนฟ้าคะนองใกล้ๆ ไหลเข้า
มาปะทะ 

ตัวอย่าง การเกิดฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงขึ้น (Storm Intensification) 

1. จากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ช่วงเวลา 1635-1725 UTC (รูปที่ 
22) จะเห็นได้ว่า พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองหลักสองกลุ่มกำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตก กลุ่มแรกในวงกลม
สีแดงอยู่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระยะพัฒนา อีกกลุ่มอยู่บริเวณอ่าวไทยซึ่งอยู่ในระยะสลายตัว 
กระแสอากาศไหลลงเนื่องจากการสลายตัวของกลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทย โดยสังเกตได้จากเส้นสีเขียว
บางๆ โดยแรงยกจาก outflow boundary จากกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณอ่าวไทยนี้ มีผลทำให้กลุ่ม
ฝนจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีแนวโน้มเคลื่อนที่เข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิมีกำลังแรงขึ้น 

 

 

รูปที่ 22 ภาพเรดาร์แสดงกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงขึ้น เนื่องจากแรงยกท่ีเกิดจากกระแสอากาศ 
           ไหลลงจากกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่กำลังสลายตัว 
 

2. จากรูปที่ 23 พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองหลักสองกลุ่ม โดยที่กลุ่มที่อยู่ด้านบนมีแนวโน้มเคลื่อน
ตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และกลุ่มล่างมีแนวโน้มเคลื่อนทางทิศเหนือ หลังจากที่กลุ่มฝนฟ้าคะนอง
สองกลุ่มเคลื่อนไปรวมกัน ทำให้มีกำลังแรงข้ึน และมีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยกลุ่ม
ฝนฟ้าคะนองที่พบนี้ เกิดข้ึนในช่วงเวลา 1000-1100 UTC ของวันที่ 27 ตุลาคม 2562 
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รูปที่ 23 ภาพเรดาร์แสดงกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงขึ้น เนื่องจากการรวมกันของกลุ่มฝนฟ้า 
คะนองสองกลุ่ม 

 

 

รูปที่ 24 แสดงผลการตรวจอากาศ METAR/SPECI ของสถานี VTBS ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562  
ช่วงเวลา 1030-1200 UTC 

 
3. ในระยะเจริญเติบโตของฝนฟ้าคะนอง (Mature stage) ดังรูปที ่ 25 จะพบทั้งกระแส

อากาศไหลขึ้นและไหลลง กระแสอากาศไหลลงทำให้เกิดเมฆคิวมูลัสก่อตัวขึ้นใหม่ด้านหน้า Outflow 
boundary และมีกำลังแรงขึ้นเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองได้ ซึ่งจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่
จะแสดงกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางท่ีมีเมฆคิวมูลัส ดังแสดงในรูปที่ 26 
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รูปที่ 25 แสดงแผนภาพการเกิดเมฆคิวมูลัส เนื่องจากแรงยกของกระแสอากาศไหลลงจากเมฆฝนฟ้า 
           คะนอง 
 

 

รูปที่ 26 ภาพเรดาร์แสดงกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงขึ้นจากเมฆคิวมูลัส 
 
4.3 ปัจจัยท่ีมีผลทำให้กลุ่มฝนฟ้าคะนองสลายตัว (Storm dissipation) 

o เมื่อเคลื่อนจากเทือกเขาสู่พื้นราบ 
o เมื่อเคลื่อนสู่บริเวณท่ีอากาศมีเสถียรภาพ (Stable air) หรือพ้ืนผิวที่เย็น 
o เมื่อ Gust front เคลื่อนห่างออกไปจากกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนอง 

o ขนาดและความรุนแรงลดลงเมื่อเคลื่อนพ้นจากบริเวณแนวพัดสอบของลม 

o กลุ่มฝนฟ้าคะนองขนาดเล็กมักมีช่วงชีวิตไม่เกิน30นาท ี

 

4.4 การคาดหมายตำแหน่งกลุ่มฝนฟ้าคะนอง 

o การวิเคราะห์และคาดหมายตำแหน่งกลุ่มฝนฟ้าคะนองสามารถพิจารณาได้จากภาพ

เรดาร์ โดยพิจารณาตำแหน่งในเวลาที่ผ่านมา ตำแหน่งเวลาปัจจุบัน และคาดหมาย

ตำแหน่งในเวลาต่อไป 
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o ทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง สามารถพิจารณาจากทิศทางลมชั้นบนที่

ระดับ 700 hPa  

o พิจารณาความเร็วลมชั้นบน ซึ่งจะมีผลกับความสามารถในการยกตัวของเมฆฝนฟ้า

คะนอง และการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง  

o การคาดหมายระยะเวลาและความรุนแรง สามารถพิจารณาจากประเภทของกลุ่มฝนฝน

ฟ้าคะนอง (Main types of Thunderstorm) 

o พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการก่อตัว การพัฒนาความรุนแรง และการ
สลายตัว ของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง 

ตัวอย่างฝนฟ้าคะนองปกคลุมสนามบินสุวรรณภูมิ และมีการแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 และ 3 

จากรูปที่ 27 แสดงภาพเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 
1040 UTC ซึ่งได้ตรวจพบแนว Squall line อยู่ห่างจากสถานี VTBS ประมาณ 90 กิโลเมตรทางด้าน
ตะวันตก กำลังเคลื่อนที่ทางตะวันออก และในเวลา 1140 UTC แนว Squall line อยู่ทางตะวันตก
ห่างจากสถานี VTBS ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยค่า reflectivity ที่แสดงในภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ดังกล่าวมีค่า  40 dBz ซึ ่งช่วงเวลาที่กลุ ่มฝนฟ้าคะนองที ่เกิดจาก Squall line มีผลกระทบกับ
สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในช่วงเวลา 1250-1400 UTC โดยที่เวลา 1230 UTC จากรูปที่ 28  ผลการ
ตรวจ METAR VTBS รายงานทิศทางลม 20009KT ซึ่งจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ ที่เวลา 
1240 UTC จะสังเกตเห็นแนว gust front ด้านตะวันตกของสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการตรวจอากาศ 
METAR เวลา 1200 และ 1300 UTC พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางลม โดยเปลี่ยนจากลมใต้เป็น
ลมตะวันตก และความเร็วลมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากข้อมูล LIDAR ที่เวลา 1247 UTC จาก
รูปที่ 29 ยังสามารถสังเกตเห็นแนวลมแรงได้อย่างชัดเจน ตามมาด้วยบริเวณฝนหนักที่อยู่ด้านหลัง 
สำหรับผลการตรวจMETAR VTBS ที่เวลา 1310 UTC พบว่าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเริ ่มได้รับ
ผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองปานกลางถึงหนัก กับมีลมกระโชกแรง และตรวจพบวินด์เชียร์ ซึ่งนัก
อุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศ โดยพิจารณาข้อมูลจาก 
SAT, RADAR, LIDAR, AWOS/LLWAS, EFM, Lightning รวมถึง SA/SP และจากนั้นหลังเวลา 1400 
UTC พบว่าลักษณะอากาศร้ายมีแนวโน้มดีขึ้น 
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รูปที่ 27 แสดงภาพเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ กรณีมีพายุฝนฟ้าคะนองปกคลุมสนามบิน 

 สุวรรณภูมิ และมีการแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 และ 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563  
 ช่วงเวลา 1040-1350 UTC  

 

 

รูปที่ 28 แสดงผลการตรวจอากาศ METAR/SPECI ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 
1230-1410 UTC ที่สถานี VTBS กรณีมีพายุฝนฟ้าคะนองปกคลุมสนามบิน 
สุวรรณภูมิ และมีการแจ้ง เตือน SOP ระดับ 2 และ 3 
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รูปที่ 29 แสดงภาพ Weather product PPI และ Weather product Shear จาก LIDAR ณ เวลา 

1247 UTC ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
 
แจ้งเตือน SOP ระดับ 2   ครั้งที่ 1 1235Z-1335Z 

แจ้งเตือน SOP ระดับ 3   ครั้งที่ 1 1255Z-1320Z 

แจ้งเตือน SOP ระดับ 2 และระดับ 3 ครั้งที่ 2 1320Z-1345Z 
 
   รายงานค่าความเข้มสนามไฟฟ้า  เวลา 1330Z            EFM1(Met-Obs)   -4448 V/m 
                                EFM2(01L)         -2004 V/m 
                                          EFM3(19R)               0 V/m 
   รายงานค่าความเข้มสนามไฟฟ้า  เวลา 1342Z            EFM1(Met-Obs)   -9998 V/m 
                                          EFM2(01L)         -6483 V/m 
                                          EFM3(19R)            403 V/m 
แจ้งเตือน SOP ระดับ 2 และระดับ 3 ครั้งที่ 3 1345Z-1420Z 

   ยกเลิกรายงานค่าความเข้มสนามไฟฟ้าเวลา 1400Z       EFM1(Met-Obs)    -350 V/m 
                                EFM2(01L)           -203 V/m 
                                           EFM3(19R)               0 V/m 
ยกเลิกการแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 และระดับ 3 เวลา 1410Z 
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4.5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อการแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 สามารถพิจารณาข้อมูลแวดล้อมได้ดังนี้ 

o ได้รับรายงาน SOP ระดับ 1 (ยกเว้น กรณเีกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวบริเวณเขต
สนามบิน สามารถทำการแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 โดยไม่ต้องรอรายงาน SOP ระดับ 1) 

o กลุ่มฝนฟ้าคะนองในเขต Vicinity ดูจากเรดาร์ วิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ 
o เกิดลมกระโชกแรง โดยดูจาก AWOS (menu wind sensors), LLWAS, SA/SP, LIDAR 
o ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของกลุ่มฝน 
o วิเคราะห์กลุ่มฝนฟ้าคะนองจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ โดยมีค่า Reflectivity 35 dBz 

ขึ้นไป 

o วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Cloud top temp -60C หรือพิจารณาแนวโน้มว่าลดลง
อย่างรวดเร็ว 

4.6 แนวทางการปฏิบัติเพื่อการแจ้งเตือน SOP ระดับ 3 สามารถพิจารณาข้อมูลแวดล้อมได้ดังนี้ 

o ไดร้ับรายงาน SOP ระดับ 1  
o มีการแจ้งเตือน SOP ระดับ 2   
o ได้รับรายงาน EFM ≥ ±2000 V/m  
o การแสดงผลการเกิด Lightning จาก Lightning detection (เมนู Lightning plugins 

(NSGIB)) 
o วิเคราะห์ทิศทางและความรุนแรงของกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่ปกคลุมสนามบินจาก RADAR 

เพ่ือพิจารณาระยะเวลาการแจ้งเตือน 
o เก ิดลมกระโชกแรง และ /หร ือม ี  Wind shear โดยด ูจาก AWOS (menu wind 

sensors), LLWAS, SA/SP, LIDAR 
o ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของกลุ่มฝน 
o วิเคราะห์กลุ่มฝนฟ้าคะนองจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศ โดยมีค่า Reflectivity 40 dBz 

ขึ้นไป 

o วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Cloud top temp -60C หรือพิจารณาแนวโน้มว่าลดลง
อย่างรวดเร็ว 

o เกิดฟ้าคะนองหรือฝนฟ้าคะนอง (TS/TSRA) โดยค่าทัศนวิสัยไม่มีนัยสำคัญ 
o เกิดฝนฟ้าคะนอง (TSRA) โดยทัศนวิสัยมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สังเกตได้จาก

ค่าเฉลี่ย 1 นาท ีและ 10 นาทีจาก AWOS (Present Weather) 
หมายเหตุ: กรณีเกิดกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวบริเวณเขตสนามบิน สามารถทำการแจ้งเตือน SOP 

ระดับ 2,3 โดยไม่ต้องรอรายงาน SOP ระดับ 1



  

 

5. สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

จากการดำเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการแจ้ง

เตือนสภาพอากาศร้ายสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองปกคลุมสนามบิน (SOP ระดับ 2 และ 3) ได้สำเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี โดยรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารและความรู้ความชำนาญของ

บุคคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานนำมาแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ร่วมกัน สามารถทำการบันทึก

ความรู้เก็บเป็นเอกสารเพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งเตือน  SOP ระดับ 2 

และ 3 ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และสามารถนำความรู้เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์และ

การแจ้งเตือนในส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได ้

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนอง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของพายุฝน
ฟ้าคะนอง ซึ่งเป็นผลดีต่อการพยากรณ์ระยะปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อให้เกิด
การก่อตัว การพัฒนาความรุนแรง และ การสลายตัว ของกลุ่มฝนฟ้าคะนอง ทักษะในการวิเคราะห์
ภาพ RADAR เช่น ลักษณะกลุ่มฝนฟ้าคะนอง บริเวณที่เกิดความชื้น และ gust front  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ความรุนแรง และระยะเวลาการคงอยู่
ของกลุ่มฝน รวมถึงการใช้ข้อมูลแวดล้อมจากข่าวตรวจอากาศการบิน ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ วินด์เชียร์ และเครื่องมือตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ
ออกข่าวแจ้งเตือน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

การเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศการบินเพื่อการแจ้งเตือนนั้น นอกจากนักอุตุนิยมวิทยา
ต้องมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาอย่างละเอียดแล้ว ยังต้อง
ตระหนักถึงปัจจัยที่เป็นผลกระทบกับสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่เฉพาะ และสภาวะ
อากาศแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ ณ ช่วงนั้น ๆ ว่าจะส่งอิทธิพลกับลักษณะอากาศร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น
บริเวณสนามบินหรือไม่อย่างไร ตลอดจนการวิเคราะห์ภาพ RADAR จากหลายๆแหล่งประกอบกัน 
รวมถึงการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตรวจพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาแจ้งเตือน
ได้ทันเหตุการณ ์
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5.3 ประเด็นปัญหาที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

5.3.1 ข้อจำกัดด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากการประชุมออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

5.3.2 ไม่สามารถหาข้อสรุปบางประเด็น เช่น 
- ข้อมูลVelocity ที่ได้จากการตรวจกลุ่มฝนด้วย RADAR เพ่ือส่งเข้าหน้าเว็บไซต์กองฯ ยัง

ไม่สามารถดำเนินการได้  
- ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ EFM และ Lightning เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ

ศึกษาวิจัยและนำมาประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งเตือนแนวโน้มการเกิดฟ้าผ่า
บริเวณสนามบิน 

5.3.3 หน่วยงานผู้รับบริการยังไม่ทราบถึงแนวทางและเกณฑ์การแจ้งเตือน SOP ระดับ 2 และ 3 
อย่างชัดเจน



  

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=74 

องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการพยากรณ์ทิศทางลมผิวพ้ืนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กบ. 

องค์ความรู้ เรื่อง การพยากรณ์แนวโน้มการแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบิน ศน. 

Aviation Hazards https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9359 

http://aip.caat.or.th/2020-07-16-AIRAC/html/index-en-GB.html 

https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/ 

https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/thunderstorm_stuff/Thunde

rstorms/thunderstorms.htm 

https://severewarningsystems.com/about_tstorms.html

https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=74
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9359
http://aip.caat.or.th/2020-07-16-AIRAC/html/index-en-GB.html
https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/
https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/thunderstorm_stuff/Thunderstorms/thunderstorms.htm
https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/thunderstorm_stuff/Thunderstorms/thunderstorms.htm


  

 

ภาคผนวก 
 

1. คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ 

1.1 รายชื่อคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติฯ 

1. นางสาวรัศมี ดำรงเกียรติวัฒนา ผอ.ตบ.         ที่ปรึกษา 
2. นางปวีณา พะนิโคดม  นอต.ชก.        หัวหน้าคณะทำงาน 
3. นางสาวปลายดาว ขำชัยภูมิ  นอต.ชก.        คณะทำงาน 
4. นายฤทธิกฤษณ์ การินทร ์  นอต.ชก.        คณะทำงาน 
5. นางสาวรุ่งทิวา ฤาชัย  นอต.ชก.        คณะทำงาน 
6. นายวัชระ ถิ่นถลาง  นอต.ปก.        คณะทำงาน 
7. นายนราเทพ สกุลนิธิเมธา  นอต.ปก.        คณะทำงาน 
8. นางสาวชลรดา ชิวปรีชา  นอต.ปก.        คณะทำงานและเลขานุการ 
9. นางสาวชลธิชา นราหลำ  นอต.ปก.         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. ข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน  สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 

 
1.2 หน้าที่ของคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ 

1. จัดทำแผนงาน และดำเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน 
2. จัดการประชุมและทำรายงานการประชุมของชุมชนนักปฏิบัติ 
3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ 
4. จดัทำเอกสารวิชาการ 

 

1.3 หน้าที่ของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 

1. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมของชุมชนนักปฏิบัติ 
2. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ
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2. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ป                                             ป       

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มีหนังสือจัดตั้งคณะท างาน       

   
เม.ย. 
   

      

                : เพื่อจัดท าแผนงาน ก าหนดขอบเขต
เป้าหมาย และหัวข้อส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

             

                                         
- บันทึกความรู้ (Knowledge Capture) จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

      
 

      

                                         
- บันทึกความรู้ (Knowledge Capture) จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

        
 

    

                                        : เร่ืองวิ ีการ
ปฏิบัติในการประสานงานระหว่างส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
- บันทึกความรู้ (Knowledge Capture) จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

        
 

    

                 : เพื่อสรุปเนื้อหาและประเด็นปัญหาที่
ไดจากกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรใูนรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และสรุปผลการด าเนินงาน 

             

น าสรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานเสนอ
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของกองอุตุนิยมวิทยา

การบิน 
         

    



 

 

3. ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

       

 

   

   


