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ค าน า 

 ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ได้จัดท าองค์ความรู้ (KM) เรื่อง“การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแจ้งเตือน Wind shear Warnings บริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่” เพ่ือสร้างความพึง

พอใจแก่ผู้รับบริการและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินอากาศ  

อนึ่ง ในการจัดท าครั้งนี้ คณะผู้จัดท าฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ Wind shear และการแจ้ง

เตือน Wind shear Warnings รวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแจ้งเตือน Wind shear Warnings  

 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้       ฝั่ง

ตะวันออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ 
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บทที่ 1  

บทน า 

1.1  ที่มาและความส าคัญ 

ลักษณะอากาศร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือเคลื่อนเข้ามากระทบในเขตประชิดสนามบิน 

(Approach) จนถึงเขตพ้ืนที่สนามบิน (Aerodrome) และแนวทางวิ่ง (Runway) ซึ่งนับว่าเป็น

อุปสรรคส าคัญต่อการบริหารการจราจรทางอากาศ ส าหรับการขึ้น -ลงของอากาศยานอย่างมาก 

ดังนั้นส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจหลักในการพยากรณ์และออกค าเตือน

เกี่ยวกับสภาวะอากาศร้ายแรงชนิดต่างๆ จึงจ าเป็นจะต้อง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ

ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเกิดความปลอดภัยสูงสุด การออก

ข่าวสารค าเตือน Wind shear Warnings (WS Warnings) นับว่าเป็นกระบวนงานหนึ่งที่ส าคัญเพ่ือ

แจ้งข้อมูลข่าวสารของลักษณะอากาศร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่ออากาศยานที่อยู่ในห้วงอากาศขณะท า

การบินขึ้น (Take off) หรือร่อนลง (Landing) ของเครื่องบิน ซึ่งถูกก าหนดไว้ในการให้บริการข่าวสาร

อุตุนิยมวิทยาการบินกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ ที่หน่วยอุตุนิยมวิทยาการบินต้องด าเนินการ

ให้ตรงเป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายใต้การก ากับ

ของหน่วยงาน กพท. 

ปัจจุบันการออกข่าวสารแจ้งเตือน Wind Shear Warnings บริเวณท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ยังมีบางประเด็นที่ควรมีการทบทวนความรู้และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกันของผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ เกณฑ์ต่างๆ ตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ (ICAO) ดังนั้นการจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ้งเตือน Wind 

shear Warnings บริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะเป็นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การออก

ข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear Warnings (WS Warnings) ให้มีความถูกต้องตามรูปแบบ รวดเร็วทัน

เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตรวจอากาศประเภทต่างๆ เช่น ร ะบบ 

AWOS&LLWAS, เรดาร์ตรวจอากาศชนิดดอปเปอร์, LIDAR และ Wind Profiler ที่ติดตั้งอยู่บริเวณ

ท่าอากาศยานมาสนับสนุนการออกข่าวสารฯเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินอากาศและ

สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1 .2.1 เ พ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ในการแจ้งเตือน Wind shear 

Warnings บริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจ้งเตือน Wind shear Warnings บริเวณท่าอากาศ

ยานหาดใหญ่ 

1.3  ขอบเขต 

 องค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ้งเตือน Wind shear Warnings บริเวณท่าอากาศ

ยานหาดใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ Wind shear และการแจ้งเตือน Wind 

shear Warnings รวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแจ้งเตือน Wind shear Warnings  

1.4 วิธีการด าเนินงาน 

 วิธีการด าเนินงานการจัดการความรู้มีดังต่อไปนี้ 

 1.4.1 การบ่งชี้ความรู้ 

    จากมติที่ประชุมประจ าเดือนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  คณะท างาน 

KM  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคณะอนุท างาน KM ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก พิจารณาทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมอุตุนิยมวิทยา

และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 

ของ ศอ. 

 1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ Wind shear และการแจ้งเตือน Wind shear 

Warnings รวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแจ้งเตือน Wind shear Warnings จากต ารา งานวิจัย 

เอกสารวิชาการ หรือเว็บไซต์ และศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือผู้เชี่ยวชาญโดยการบรรยาย

ถ่ายทอดความรู้ 

 

 

 

ฉบับร่าง



3 
 

 1.4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

  คณะอนุท างาน KM ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวบรวมองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มาพิจารณาจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายและ

สะดวกต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 1.4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

    จัดประชุมอภิปรายรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประมวลผลและกลั่นกรองความรู้เรื่อง       

“การเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ้งเตือน Wind shear Warnings บริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่”

 1.4.5 การเข้าถึงความรู้ 

    เข้าถึงความรู้ด้วยการจัดท าคู่มือ เข้าถึงความรู้โดยใช้ระบบ Intranet ของกรม

อุตุนิยมวิทยา  กลุ่มไลน์ southern east sKl  และเว็บไซตศ์ูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 1.4.6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

- องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ AWOS & LLWAS และเครื่องมืออื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

  - องค์ความรู้เกี่ยวกับข่าวการแจ้งเตือน Wind Shear Warnings 

 1.4.7 การเรียนรู้ 

  จัดเวทีถ่ายทอด ทบทวนความรู้ และสรุปผลการจัดการความรู้ เพ่ือน าองค์ความรู้ไป

ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเตือน Wind shear Warnings บริเวณท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ 

1.5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการแจ้งเตือน Wind shear Warnings ให้ดียิ่งขึ้น 

1.5.3 ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนในการออก

ข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear Warnings ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า มากขึ้น เกิดประสิทธิผล

ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.5.4 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินอากาศ   

ฉบับร่าง
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บทที่ 2 

นิยามและความหมาย 

2.1 วินด์ เชียร์ (Wind shear) เกิดจากลักษณะของกระแสลมที่พัดอย่างแปรปรวน ณ ช่วงเวลาใน

เวลา 

2.2 Wind shear warnings หมายถึง ข่าวค าเตือนลมเฉือนบริเวณสนามบิน ลมเฉือนถูกอ้างว่า เป็น

สาเหตุหรือปัจจัยหลักที่มีส่วนท าให้เกิดอุบัติเหตุของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานที่เกิดลมเฉือนเป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุของอากาศยาน จึงมีความจ าเป็นในการท าข้อตกลง นอกจากการ

ระบุการเกิดลมเฉือนเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมไว้ใน Local Routine Report, Local Special Report, 

METAR และ SPECI แล้ว ข่าวค าเตือนลมเฉือนบริเวณเขตสนามบินก็จะถูกกระจายออกไปให้แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเตือนหน่วยบริการสื่อสารข้อมูลด้านบริการการเดินอากาศ (ATS Unit) รวมทั้ง

นักบินถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน 

2.3 AWOS  หมายถึง ระบบสังเกตการณ์สภาพอากาศอัตโนมัติ 

2.4 LLWAS หมายถึง ระบบ แจ้งเตือนการเกิดวินด์เชียร์ในระยะใกล้ผิวพ้ืนสนามบิน 

2.5 เรดาร์ตรวจอากาศ หมายถึง เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ อาทิ ลูกเห็บ หิมะ ฝน ฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง  

2.6 Lidar หมายถึง เครื่องมือวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน 

2.7 Wind Profiler หมายถึง เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ 

2.8 METAR หมายถึง รายงานอากาศสนามบินประจ า (Routine Meteorological Report)  

2.9  SPECI หมายถึง รายงานอากาศพิเศษ  

2.10 UTC หมายถึง เวลามาตรฐานโลก ย่อมาจาก "Universal Time Co-ordinated"  

2.11 ฟ้าคะนอง หมายถึง เสียงที่ได้ยินหลังฟ้าแลบเมื่อมีฟ้าแลบ ความร้อนจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 

การขยายตัวของอากาศตามแนวที่เกิดฟ้าแลบอย่างปัจจุบันทันด่วนจะท าให้เกิดเลียงดังขึ้น 

 

 

ฉบับร่าง



5 
 

บทที่ 3 

วินเชียร์ (Wind shear) 

วินเชียร์ (Wind shear) หรือ ลมเฉือน หมายถึง เป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงของลมทั้งทิศทางและ 

ความเร็วอย่างฉับพลันหรือในระยะเวลาสั้น ๆ โดย วินเชียร์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1) Vertical wind shear เกิดจากส่วนประกอบลมในแนวนอน ( the horizontal wind 

component) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันในแนวตั้ง (vertical variation) ท าให้กระแสอากาศ

ปั่นป่วน (turbulence) ส่งผลกระทบต่อความเร็วของเครื่องบิน (เม่ือข้ามผ่านชั้นเฉือน)  

2) Horizontal wind shear เกิดจากส่วนประกอบลม (the wind component) มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันในแนวระนาบ (horizontal variation) เดียวกัน ส่งผลกระทบต่อ 

เครื่องบิน เช่น ท าให้ความเร็วของลม Head wind ลดลง หรือความเร็วของลม Tail wind เพ่ิมขึ้น 

หรือมีการ เปลี่ยนทิศทางของลมจาก Head wind เป็น Tail wind เป็นต้น 

3) Updraft และ down draft shear เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมในแนวตั้งใน

บรรยากาศชั้นหนึ่งเคลื่อนผ่านบรรยากาศชั้นหนึ่งที่อยู่ติดๆกัน ลมเฉือนประเภทนี้มักพบกับการเกิดฝน

ฟ้าคะนอง 

ฉบับร่าง



6 
 

 

 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะลมเฉือน  

ลมเฉือน มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1.ความเร็วลมแตกต่างกัน ระหว่างจุดหนึ่งมายังอีกจุดหนึ่ ง ณ บริเวณดังกล่าวมีความเร็วลม 

ต่างกัน อาทิ บริเวณด้านหัวรันเวย์ของสนามบินมีกระแสลมแรงที่ระดับ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่

ฉบับร่าง
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ด้านท้ายสนามบินอยู่ที่ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีผลต่อการควบคุมการบิน หากเครื่องยนต์ของ

เครื่องบินไม่มีก าลังแรงพอ กระแสลมท าให้เครื่องบินเสียการทรงตัวได ้

2.ทิศทางของลมที่มีความแตกต่างกัน อาจจะเป็นทิศทางในแนวดิ่ง กระแสลมพัดขึ้นและลงใน 

ความเร็วที่แตกต่างกัน หรือกระแสลมที่พัดในแนวราบ ที่มีความเร็วแตกต่างกัน จะมีผลต่อการควบคุม

การบินเช่นกัน  

3. ความเร็วและทิศทางลมแตกต่างกัน 

ลมเฉือนที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงในแนวนอนของความเร็วลม 30 นอต (15 เมตร/วินาที) 

ส าหรับเครื่องบินเบา และใกล้ 45 นอต (23 เมตร/วินาที) ส าหรับการบินที่ระดับสูง การเปลี่ยนแปลง

ความเร็วแนวตั้งที่มากกว่า 4.9 นอต (2.5เมตร/วินาที) ยังถือเป็นแรงลมเฉือนที่ส าคัญส าหรับเครื่องบิน

อีกด้วย แรงลมเฉือนระดับต่ าอาจส่งผลต่อความเร็วลมของเครื่องบินในระหว่างการบินขึ้นและลงจอด

ในลักษณะที่หายนะ และนักบินของสายการบินได้รับการฝึกฝนเพ่ือหลีกเลี่ยงแรงเฉือนที่เกิดจากลม

แรง (การสูญเสียลมพัดแรงเกินกว่า 30 นอต [15 เมตร/วินาที]) 

 

รูปที่ 2 ลมเฉือนในแนวระนาบ (Horizontal Wind shear) 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 3 ลมเฉือนในแนวระดับ (Vertical Wind shear) 

Wind shear (WS) หรือ ลมเฉือน ที่เป็นอันตรายต่อการบินในประเทศไทยมักเกิดจากพายุ

ฟ้าคะนอง การตรวจวัด Wind shear เป็นการเตือนภัยไม่ให้เครื่องบินเข้าไปในบริเวณที่เป็น Wind 

shear ซึ่งจะถูกโยนตัวขึ้น-ลง จนนักบินไม่สามารถ ควบคุมเครื่องได้ ถ้ารุนแรงมากชิ้นส่วนของ

เครื่องบินอาจฉีกขาด ท าให้เครื่องตกได้ ปรากฏการณ์ Wind shear เกิดขึ้นได้ทุกระดับความสูงโดย

ท าให้เกิด การเคลื่อนที่ของลมเป็นวงกลม (Eddies) ท าให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงตามความ

รุนแรงของ Wind shear  Wind shear ที่กระทบกระเทือน และเป็นอันตรายมากต่อการบินได้แก่ วิน

เชียร์ที่เกิดขึ้นในระดับต่ าๆ ซึ่งสูงจากทางวิ่งของสนามบินไม่เกิน 500 เมตร(1,600 ฟุต) โดยจะเรียกว่า 

Low Level Wind Shear 

สาเหตุการเกิด Wind Shear 

1. ระดับชั้นมีแรงเสียดทาน(friction layer) เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้จะอยู่นอกอิทธิพลของ

ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา (MET) ท าให้เกิดลมเฉือน ในชั้นบรรยากาศระดับปกติก็ตามลมเฉือน

ได้เช่นกัน สังเกตได้ชัดเจนที่ต่ ากว่า 600 เมตร (2,000 ฟุต) ซึ่งแรงเสียดทานอากาศใกล้พ้ืนผิวโลกจะมี

มากที่สุด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความเร็วลมและทิศทางที่มีความสูง ชั้นนี้โดยทั่วไปเรียกว่า 

ฉบับร่าง
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"ชั้นแรงเสียดทาน (friction layer)" ซึ่งสามารถต่อไปได้ แบ่งออกเป็น:1.1) "ชั้นขอบเขตพ้ืนผิว 

(surface boundary layer) " จากพ้ืนผิวโลกขึ้นไปประมาณ 100 เมตร (330 ฟุต) ซึ่งการเคลื่อนที่

ของอากาศถูกควบคุมโดยแรงเสียดทานกับพ้ืนผิวโลก และ1.2) "Ekman layer" ตั้งแต่ประมาณ 100 

เมตร (330 ฟุต) จนถึงอย่างน้อย 600 เมตร (2,000 ฟุต) ซึ่งผลของแรงเสียดทานในขณะที่ยังคงมี

นัยส าคัญลดลงเรื่อย ๆ ตามความสูงที่เพ่ิมขึ้นและปัจจัยควบคุมอ่ืน ๆ เช่น แรงโคริโอลิสและแรงดันไล่

ระดับแนวนอน ลมที่ระดับสูง จะมีแรงเสียดทานน้อย โอกาสเกิด wind shear จะน้อยกว่า 

 
รูปที่ 4 แสดงเสียดทาน(friction)ของลมระดับล่าง 

 

ลมผิวพ้ืน (Surface Winds) คือ ลมที่พัดจากบริเวณผิวพ้ืนไปยังความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือ

พ้ืนดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคลุกเคล้าของอากาศ และมีแรงฝืดอันเกิดจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง

ร่วมกระท าด้วย ในระดับต่ าแรงความชันความกดอากาศในแนวนอนจะไม่สมดุลกับ แรงคอริออลิส 

แรงฝืดท าให้ความเร็วลมลดลง มีผลให้แรงคอริออลิสลดลงไปด้วย ลมผิวพ้ืนจะไม่พัดขนานกับไอโซ

บาร์ แต่พัดข้ามไอโซบาร์จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ า และท ามุมกับไอโซบาร์ การ

ท ามุมนั้นขึ้นอยู่กับความหยาบของผิวพ้ืน ถ้าเป็นทะเลที่ราบเรียบจะท ามุม 10 ถึง 20 แต่พ้ืนดินท ามุม 

20 ถึง 40 ส่วนบริเวณที่เป็นป่าไม้หนาทึบ อาจท ามุมถึง 90 มุมที่ท ากับไอโซบาร์อยู่ในระดับความสูง 

10 เมตร เหนือผิวพ้ืน ที่ระดับความสูงมากกว่า 10 เมตร ขึ้นไป แรงฝืดลดลง แต่ความเร็วลมจะ

ฉบับร่าง
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เพ่ิมขึ้น มุมที่ท ากับไอโซบาร์จะเล็กลง ส่วนที่ระดับความสูงใกล้ 1 กิโลเมตร เกือบไม่มีแรงฝืด ดังนั้น

ลมจึงพัดขนานกับไอโซบาร์ 

 
          รูปที่ 5 ลมระดับสูงที่ 200 hPa                    รูปที่ 6 ลมระดับสูงที่ 925 hPa 

 

การหมุนเวียนทั่วไปของบรรยากาศ เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่เฉลี่ยของอากาศรอบโลก 

ศึกษาลมที่เกิดขึ้นจริงที่ใดที่หนึ่ง และเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ก าหนดให้ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่เฉลี่ย

ของอากาศท าให้ทราบว่าท าไมลมถึงพัดรอบโลก และพัดในทิศทางใด ลมที่พัดอยู่ในระบบการ

หมุนเวียนทั่ ว ไปเป็นลมประจ า  ตัวอย่าง  เช่น ลมที่ พัดประจ า ในเกาะฮอนโนลูลู  เป็นลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมที่พัดประจ าในเมืองนิวยอร์กเป็นลมตะวันตก การเคลื่อนที่เฉลี่ยของ

อากาศเป็นกลไกท าให้เกิดลมดังกล่าว เช่นเดียวกับแบบจ าลองที่ความร้อยถูกถ่ายเทพลังงานจาก

บริเวณศูนย์สูตรไปยังข้ัวโลก 

2. สิ่งกีดขวาง (Obstacles) สิ่งที่ท าให้ลม มีการเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็ว เกิดจากสิ่งกีดขวาง

ขนาดใหญ่ เช่น อาคารขนาดใหญ่ ป่าไม้ ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเช่น 
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2.1 

 
รูปที่ 7 ลมพัดวนรอบอาคาร ท าให้เกิด เกิดไม่ตรงกับทิศ  

ลมของรันเวย์ สามารถท าให้เกิดวินด์เชียร์ได้ 

2.2 

 
รูปที่ 8 ลมพัดเหนือป่าไม้บริเวณสนามบิน ขวางแนวรันเวย์ ท าให้เกิดเป็นวินด์เชียร์ได้เช่นกัน 

 

2.3 

 
รูปที่ 9 ลมที่พัดตามลาดเขา 
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12 
 

ลมพัดที่พัดลงตามแนวชันภูเขา ลงมาสู่สนามบินที่เป็นพ้ืนราบ กระแทกลง รันเวย์ หรือ 

ขวางทางรันเวย์ ซึ่งบริเวณยอดเขาและลาดเขาจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าท าให้อากาศ

ร้อนลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณหุบเขาที่เย็นกว่าเกิดความกดอากาศสูง  จะเคลื่อนตัวเข้าไป

แทนที่อากาศที่ร้อนบริเวณลาดเขาและยอดเขา ท าให้เกิดลมหุบเขา ซึ่งลมดังกล่าวมีทิศทางการพัด

จากหุบเขาไปสู่ลาดเขาและยอดเขา และช่วยในการระบายความร้อนจากหุบเขาไปตามลาดเขาได้ดีใน

เวลากลางวัน ลมภูเขา (Mountain Breeze) เป็นลมที่เกิดในเวลากลางคืน เมื่ออากาศเย็นตัวอย่าง

รวดเร็ว ความกดอากาศบริเวณพ้ืนที่ที่สูงจะมีมากกว่า  เนื่องจากพ้ืนดินคายความร้อนได้เร็วกว่า 

อากาศบริเวณภูเขาจะไหลลงมาสู่หุบเขาเกิดเป็นลมภูเขาในเวลา กลางคืน น าเอาความเย็นมาสู่หุบเขา 

และถ้าอากาศเย็นและชื้นมากจะก่อให้เกิดหมอกหนาทึบปกคลุมหุบเขา  หรืออาจเกิดน้ าค้างแข็งได้

ด้วยเช่นกันลมภูเขา (Mountain Breeze) ลมภูเขาหรือลมพัดลงลาดเขา เป็นลมเฉื่อยที่พัดตามแดน

ภูเขาในตอนกลางคืน กล่าวคือใน ตอนกลางคืนมวลอากาศท่ีอยู่ตามหุบเขา ที่มีพืชพรรณธรรมชาติขึ้น 

อยู่อย่างหนาแน่นกว่าบนไหล่เขา ที่สูงขึ้นไป จึงท าให้อากาศเหนือหุบเขาอุ่นกว่าและลอยตัวสูงขึ้น 

ประกอบกับอุณหภูมิของอากาศตามไหล่เขาและยอดเขาลดต่ าอย่างรวดเร็ว ท าให้มวลอากาศตามไหล่

เขาและยอดเขา เย็นและมีน้ า หนัก เคลื่ อนที่ ล งสู่ หุบ เขาตามอ า นาจแรงดึ งดูดของโลก 

 

ลมหุบเขา (Valley Breeze) ลมหุบเขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ลมพัดขึ้นลาดเขา" เป็นลมที่พัดใน 

ตอนกลางวันและช่วยลดอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าว จะเกิดความแตกต่างของมวลอากาศ มีปรากฏระหว่าง

หุบเขากับยอดเขาสูง กล่าวคือในตอนกลางวันตามไหล่เขาและยอดเขาสูง ซึ่งมีพ้ืนผิวที่มีพืชพรรณ

ธรรมชาติปกคลุมอยู่น้อยมาก และมีโขดหินใหญ่น้อยปรากฏกระจัดกระจายทั่วไป ส่งผลให้การดูดซับ

ความร้อนได้ดีและรวดเร็วกว่าหุบเขา ซึ่งท าให้มวลอากาศเหนือพ้ืนผิวยอดเขาลอยตัวสูงขึ้นและมีมวล

อากาศเย็นกว่าเบื้องล่างเคลื่อนที่ไปแทนที่ซึ่งท าให้เกิดลมหุบเขาขึ้น 
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2.4 

 
รูปที่ 10 ลมที่พัดแล้วแยกเป็นสองทาง ทั้งขวางและตามรันย์เวย์ 

 

ลมพัดตามช่องเข้าที่เป็นทางแยก ลมไปตามรันเวย์และแยกขวางรันเวย์ บริเวณภูเขา เมื่อลมพัดผ่าน  

ยอดเขา ความเร็วของลมด้านปลายลม คือ ด้านที่ผ่านยอดเขามา จะมีความเร็วของลมที่ต่างกัน 

เนื่องจากกระแสลมมันปั่นป่วนม้วนตัว ( turbulence ) เคลื่อนที่ของลมเป็นวงกลม (Rotor) ท าให้เกิด

ความปั่นป่วนอย่างรุนแรงตามความรุนแรงของวินเชียร์ วินด์เชียร์ที่กระทบกระเทือน และเป็น

อันตรายมากต่อการบินได้แก่ วินด์เชียร์ที่เกิดขึ้นในระดับต่ าๆ ซึ่งสูงจากทางวิ่งของสนามบินไม่เกิน 

500 เมตรเป็นวินด์เชียร์ที่เกิดขึ้นในระดับต่ าๆ ใกล้กับทางวิ่งของสนามบิน วินด์เชียร์เกิดจากการ

เคลื่อนที่ของอากาศในบรรยากาศชั้นหนึ่งเคลื่อนผ่านบรรยากาศชั้นหนึ่งที่อยู่ติดๆกันซึ่งมีตั้งแต่ขนาด 

เล็กๆที่เกิดจากลมกระโชกแรงๆจนถึงการไหลของมวลอากาศขนาดใหญ่ โดยเกิดจากปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าเกิดร่วมกัน เช่น พายุฟ้าคะนอง แนวปะทะ

อากาศ ลมทะเลฯลฯ ซึ่งวินเชียร์ที่เป็นอันตรายต่อการบินบ้านเราจะเกิดจากพายุ ฟ้าคะนองเท่านั้น 

การตรวจวินเชียร์เป็นการเตือนภัยไม่ให้เครื่องบินเข้าไปในบริเวณที่เป็นวินเชียร์ซึ่งจะถูกโยนตัวขึ้น-ลง

จนนักบินไม่สามารถ ควบคุมเครื่องได้ ถ้ารุนแรงมากชิ้นส่วนของเครื่องบินอาจฉีกขาด ท าให้เครื่องตกได ้
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รูปที่ 11 ลมพัดลงจากภูเขา ลงมาสูสนามบินข้างล่าง ท าให้เกิด  

ลมหนุนวนขนาดเล็ก(Rotor) ที่สนามบินและ ลมพัดตามพื้นผิวเป็นคลื่น 

 

3. ลมพัดร่วมกับแนวประทะอากาศ (Wind Flow Associated with Frontal Surfaces) 

แนวปะทะอากาศ (Front) ซึ่งแนวปะทะอากาศแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

- แนวปะทะอากาศร้อน (Warm Front) 

- แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Front) 

- แนวปะทะอากาศอยู่กับที่ (Stationary Front) 

- แนวปะทะอากาศซ้อน (Occluded Front) 

ในบริเวณท่ีเกิดแนะปะทะอากาศสามารถวินด์เชียร์ 
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รูปที่ 12 ลมพัดร่วมกับแนวประทะอากาศ ท าให้เกิดวินด์เชียร์ได้เช่นกัน 

 

4. ลมบก ลมทะเล (Sea Breeze & Land Breeze) แยกพิจารณาได้ตามการเกิดของช่วงเวลา

ระหว่างวัน ดังนี้ ลมทะเล (Sea Breeze) เกิดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นลมที่พัดจากทะเลเข้ามาสู่

พ้ืนดินบริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการรับและคายความร้อนระหว่างพ้ืนดิน

และพ้ืนน้ า โดยในช่วงเวลากลางวันพ้ืนดินและพ้ืนน้ าได้รับความร้อนเท่ากัน แต่พ้ืนดินร้อนได้เร็วกว่า

พ้ืนน้ า แต่ร้อนเฉพาะพ้ืนผิวหน้าดิน พ้ืนน้ าจะร้อนได้ช้ากว่าเนื่องจากน้ ามีความร้อนจ าเพาะสูง และมี

การระเหยกลายเป็นไอมากกว่าพ้ืนดิน ตลอดจนพ้ืนน้ ามีความปั่นป่วนหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนได้

ดีกว่า น้ าทะเลจึงร้อนช้ากว่าพ้ืนดิน เมื่อพ้ืนดินมีอุณหภูมิสูงกว่าจึงเกิดการยกลอยตัวของอากาศสูงขึ้น 

และอากาศเหนือพ้ืนน้ าจึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่ เกิดเป็นลมทะเลที่มีทิศทางการพัดจากทะเลเข้าสู่

พ้ืนดินในเวลากลางวันลมบก (Land Breeze) เกิดในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นลมที่พัดจากพ้ืนดินสู่

ทะเล เนื่องจากในเวลากลางคืนพ้ืนดินคายความร้อนได้เร็วกว่าพ้ืนน้ า อุณหภูมิบนพ้ืนดินจึงต่ ากว่า 

ในขณะที่พ้ืนน้ าจะร้อนกว่าเนื่องจากคายความร้อนได้ช้ากว่า พ้ืนน้ าจึงมีอุณหภูมิสูงกว่า อากาศร้อน

บนพ้ืนน้ าจึงลอยตัวสูง และอากาศเย็นจากพ้ืนดินจึงพัดเข้าไปแทนที่ท าให้เกิดลมบกที่พัดจากฝั่งเข้าสู่

ทะเล 

ฉบับร่าง



16 
 

 
รูปที่ 13 ลมทะเลพัดขัดขึ้นมาทิศตามขวาง แนวรันเวย์ 

5. ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion)   

 

รูปที่ 14 อุณหภูมิผกผัน 

เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินไต่ขึ้นหรือร่อนลงสู่สนามบิน ในขณะที่มีการเพ่ิมอุณหภูมิตามระยะสูง 

ตัวอย่างเช่น ในบริเวณที่มีลมสงบ อากาศเย็นมักจะเกิดขึ้นตามหุบเขา อันเนื่องมาจากความเย็นใน

ตอนกลางคืน ขณะเดียวกันถ้ามีอากาศอุ่นกว่าเคลื่อนเข้ามาซ้อนทับ ความแตกต่างของความเร็วลมใน

อากาศทั้งสองนั้นจะท่าให้เกิดการปะทะกันขึ้น จึงเกิดกระแสอากาศปั่นป่วนในบริเวณแคบๆ 
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6. พายุฝนฟ้าคะนอง  เป็นเหตุที่ ให้ เกิดวินด์เชียร์ ได้มากที่สุด ซึ่งมีเมฆคิวมูโลคิวมูโลนิมบัส 

(Cumulonimbus : Cb ) เป็นตัวการส าคัญ เมฆชนิดนี้จะลมภายในเมฆผัดขึ้นลง และลมสามาร

ออกมา จากเมฆ Cb ท าให้ลมกระโชกแรง ถ้าอยู่เกิดในสนามบินจะเป็นวินด์เชียร์  พายุฝนฟ้าคะนอง 

(Thunderstorm) เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่ งขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า เมฆคิวมู โลนิมบัส 

(Cumulonimbus) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น ลมกระโชก ฟ้าแลบ และ

ฟ้าผ่า ฝนตกหนัก อากาศปั่นป่วนรุนแรงท าให้มีลูกเห็บตก และอาจเกิดน้ าแข็งเกาะจับเครื่องบินที่บิน

อยู่ในระดับสูง การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีล าดับ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อตัว ขั้นเจริญเต็มที่ และขั้น

สลายตัว ดังที่แสดงในรูป 

6.1 ขั้นก่อตัว (Cumulus stage) เมื่อกลุ่มอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศ พร้อมกับการมีแรงมา

กระท าหรือผลักดันให้มวลอากาศยกตัวขึ้นไปสู่ความสูงระดับหนึ่ง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอย

สูงขึ้นและควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ เป็นการก่อตัวของเมฆคิวมูลัส ในขณะที่ความร้อนแฝงจาก

การกลั่นตัว ของไอน้ าจะช่วยให้อัตราการลอยตัว ของกระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

เป็นสาเหตุให้ขนาดของเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญ่ขึ้น และยอดเมฆสูงเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ จนเคลื่อนที่ขึ้น

ถึงระดับบนสุดแล้ว (จุดอ่ิมตัว) จนพัฒนามาเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส เราเรียกกระแสอากาศที่ไหลขึ้นว่า 

"อัพดราฟต์" (Updraft) 

6.2 ขั้นเจริญเต็มที่ (Mature stage) เป็นช่วงที่กระแสอากาศมีทั้งไหลขึ้นและไหลลง ปริมาณความ

ร้อนแฝงที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นลดน้อยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน้ าฟ้าที่ตกลงมามีอุณหภูมิ

ต่ า ช่วยท าให้อุณหภูมิของกลุ่มอากาศเย็นกว่า อากาศแวดล้อม ดังนั้นอัตราการเคลื่อนที่ลงของกระแส

อากาศจะมีค่าเ พ่ิมขึ้นเป็นล าดับ กระแสอากาศที่ เคลื่อนที่ลงมาซึ่ งเรียกว่า "ดาวน์ดราฟต์" 

(Downdraft) จะแผ่ขยายตัวออกด้านข้าง ก่อให้เกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมิจะลดลงและความกด

อากาศจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แผ่ออกไปไกลถึง 60 กิโลเมตรได้ โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านหน้าของทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของพายุ นอกจากนั้นกระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้นและลงจะก่อให้เกิดลมเฉือน (Wind 

shear) ซึ่งจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อเครื่องบินที่ก าลังจะขึ้นและร่อนลงสนามบินเป็นอย่างยิ่ ง 

6.3 ขั้นสลายตัว เป็นระยะที่พายุฝนฟ้าคะนองมีกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงเพียงอย่างเดียว หยาดน้ า

ฟ้าตกลงมาอย่างรวดเร็วและหมดไป พร้อม ๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง การเกิดพายุ

ฝนฟ้าคะนองในแต่ละครั้ง จะกินเวลานานประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ซึ่งพอจะล าดับเหตุการณ์ได้ดังนี้  

- อากาศร้อนอบอ้าว เนื่องจากมวลอากาศร้อนยกตัวลอยขึ้น เมื่อปะทะกับอากาศเย็นด้านบนแล้ว

ควบแน่นกลายเป็นละอองน้ า ในเมฆ และคลายความร้อนออกมาในรูปของรังสี อินฟราเรด  
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- ท้องฟ้ามืดมัว อากาศเย็น เนื่องจากการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสมีขนาดใหญ่มากจนบดบัง

แสงอาทิตย์ ท าให้อุณหภูมิพ้ืนผิวลดต่ าลง กระแสลมกรรโชกและมีกลิ่นดิน เกิดขึ้นเนื่องจากดาวน์

ดราฟต์ (Downdraft) ภายในเมฆคิวมูโลนิมบัสเป่าลงมากระแทกพ้ืนดินและกลายเป็นลมเฉือน (Wind 

shear) ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง เนื่องจากกระแสลมพัดขึ้นและลง (Updraft และ Downdraft) ท าให้

เกิดการเหนี่ยวน าของประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆและบนพื้นดิน ฝนตกหนัก เกิดจากการสลายตัวของก้อน

เมฆเปลี่ยนเป็นหยาดน้ าฟ้าตกลงมาฝน และในบางครั้งมีลูกเห็บตกลงมาด้วย รุ้งกินน้ า เกิดจากละออง

น้ าซึ่งยังตกค้างอยู่ในอากาศหลังฝนหยุด หักเหแสงอาทิตย์ท าให้เกิดสเปกตรัม 

 
รูปที่ 15 วงจรการเกิดเมฆฝนฟ้าคะนอง 

 

7. แนวปะทะลมกระโชก (gust front) เมฆฝนฟ้าคะนองจะมีกระแสอากาศเย็นพุ่งลงมายังพ้ืน โดย

เมื่อปะทะพ้ืนจะเกิดเป็นลมกระโชก (gust wind) เมื่อลมกระโชกพุ่งออกไป จะเกิดแนวรอยต่อ

ระหว่างลมกระโชกเย็นๆ นี้กับอากาศที่อุ่นกว่าโดยรอบ แนวรอยต่อดังกล่าวเรียกว่า แนวปะทะลม

กระโชก (gust front) หากลมกระโชกเร็วกว่า 60 นอต (ประมาณ 111 กิโลเมตร/ชั่วโมง) พุ่งไปตาม

พ้ืน ก็อาจท าให้เกิดการหมุนวนของอากาศในแนวดิ่งที่บริเวณแนวปะทะลมกระโชก การหมุนวนนี้เริ่ม

จากพ้ืนและสูงขึ้นได้มากถึง 300 ฟุต (ราว 90 เมตร) เรียกว่า กัสต์นาโด (gust nado) ซึ่งมาจากค าว่า 

gust front + tornado (แม้ ว่ ากัสต์นาโดจะมีกลไกการ เกิดแตกต่ างจากทอร์นาโดก็ตาม) 

แนวลมกระโชกเป็นแนวปะทะของมวลอากาศเย็นมวลหนัก ซึ่งเกิดมาจาก Thunderstorms หลังจาก 

ที่ Down Draft ถึงพ้ืนดินและไหลม้วนตัวขึ้นไป ผลที่ตามมาถ้าหากเครื่องบินบินเข้าไปในแนวลมดัง

รูปนั้นจะมีแรงยกและมี Headwind เพ่ิมขึ้น บางครั้งอาจจะท าให้เลยจุด Touch Down ไป ท าให้ใช้

ฉบับร่าง



19 
 

ทางวิ่งมากขึ้น และจะมีอันตรายมากถ้าหากเป็น Wet Runway ถ้าหากเจอ Gust Front นักบิน

จะต้องเตรียมตัว Go Around เท่านั้น 

 

 
รูปที่ 16 แผนภาพ gust front ที่เกิด eddy เป็นอันตรายต่อการบิน 

 
รูปที่ 17 แสดง gust front และ Gust Tonado 
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8. ไมโครเบิร์ส (Microburst) / ดาว์นเบิร์ส (Down burst) เกิดขึ้นเนื่องจาก ลมที่เกิดจากฝนที่ตก

เทลงมา ยังพ้ืน ท าให้เกิดกระแสลม ที่มุ่งลงพ้ืนดินแล้ว หักออกพุ่งออกนอก ที่รู้กันว่า microburst นี้ 

เป็นสาเหตุอันส าคัญที่ก่อให้เกิด เครื่องบินตกขณะที่นักบินพยายามจะเอาเครื่องบินลง เป็นที่รู้กันว่า 

microburst นี้ เป็นพลังลมที่มีพลังที่รุนแรงมาก เมื่อมันกระทบดินแล้ว มันจะกระจายออกไปทุกทิศ 

ดังนั้นโดยปกติ ขณะที่นักบินพยายามจะเอาเครื่องบินลง นักบินจะชะลอความเร็วให้เหมาะสม เมื่อมา

เจอกับ microburst เข้านักบินจะรู้สึกว่า เครื่องบินมีความเร็วมากไป ( หน้าจอ อ่าน ความเร็ว) อัน

เกิดจาก ความเร็วลม - microburst ที่พัดเข้ามาปะทะเครื่องในส่วนที่เขาเรียกว่า headwind หาก

นักบินที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ windshear น้อย ก็จะปรับให้เครื่องลดความเร็วลง เครื่องก็จะบิน

ต่อไป ผ่านกลุ่มลม microburst นี้ ทันทีที่เครื่องบินผ่านกลุ่มก้อนลมที่เร็วแรง ความเร็วลมที่เครื่องบิน

อยู่ขณะนั้น ก็จะลดลงทันที กล่าวคือ เครื่องมาอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า tailwind ลมที่พัดผ่านปีก

เครื่องบินลดลง ( ตัวที่ท าให้เครื่องลอยตัวได้ ) ผลก็คือ แรงยก ( lift ) ก็จะลดน้อยลง ผลที่ตามมาก็คือ 

เครื่องจะถูกลดความสูงอย่างทันที(คือ เครื่องตกลงมาเลย) ฉะนั้นจะเห็นว่า หากเครื่องบินอยู่ใกล้พ้ืน 

โอกาสที่นักบินจะแก้โดยเร่งเครื่องขึ้นก็จะน้อย ผลก็คือ เครื่องกระแทกพ้ืน วิธีการแก้หรือส าหรับ

นักบินที่มีประสบการณ์สูง เมื่อเจอ windshear เขาจะเร่งเครื่องแทนที่จะลดความเร็วลง เพราะเมื่อ

เครื่องบินผ่าน downburst ไปแล้ว เครื่องยังมีความเร็วพอที่จะยังลอยตัวในอากาศได้ ในตอนที่

อ อ ก ม า อ ยู่ ใ น ส่ ว น  tailwind ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ นี้ ส า ม า ร ถ แ บ่ ง อ อ ก ไ ด้ เ ป็ น  3 แ บ บ  คื อ 

1. ไมโครเบิร์สแบบเปียก (Wet Microburst) คือ ไมโครเบิร์สที่เกิดจากหยาดน้ าฟ้า (Precipitation) 

ที่ ตกลงมาสู่ พ้ืนดิน แล้วท าให้เกิดกระแสลมแรงไหลลง (Downburst) กระจายออกทุกทิศทาง  

2. ไมโครเบิร์สแบบแห้ง (Dry Microburst) คือ ไมโครเบิร์สที่เกิดจากหยาดน้ าฟ้า (Precipitation) ที่

ยังไม่ตกลงสู่พ้ืนดิน (Virga) เพราะระเหยกลายเป็นไอน้ าไปก่อนตกกระทบถึงพ้ืน แต่ยังคงมีกระแสลม

แรงไหลลง (Downburst) ลงไปกระทบพื้นแล้วกระจายออกทุกทิศทาง 

3. ไมโครเบิ ร์สแบบร้อน (Heat Microburst) คือ ไมโครเบิร์สที่ เกิดขึ้นในช่วงการสลายตัว 

(Dissipating)ของพายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm) อันเกิดมาจากกระแสความร้อนของอากาศที่มี

การอัดกันของอากาศแห้งไหล ท าให้มีความร้อนสูงขึ้นแล้วไหลลงมากระทบพื้น เช่น เหตุการณ์ในวันที่ 

22 พฤษภาคม 2539 เมืองชิกคาซา รัฐโอกลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดไมโครเบิร์สแบบร้อน

ท าให้อุณหภูมิบริเวณที่ตกกระทบมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 31.1°C สูงขึ้นเป็น 38.8 °C ภายใน

เวลาเพียง 25 นาท ี 
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รูปที่ 18 การเกิดของไมโครเบิร์สแบบเปียก 

 
รูปที่ 19 การเกิดของไมโครเบิร์สแบบแห้ง 

 
รูปที่ 20 ลักษณะไมโครเบิร์ส” (Microburst) พัดลงจากเมฆ CB 
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9. พายุทอนาโดร์ (Tonado) มีลมพัดรุนแรงที่เกิดพายุชนิดนี้ ทอร์นาโดเกิดขึ้นจากลมร้อนและลม

เย็นมาเจอกันและก่อตัวให้เกิดลมหมุน และเมื่อลมหมุนในระดับไม่คงที่ ท าให้ปลายข้างหนึ่งลงมา

สัมผัสที่พ้ืนก่อให้เกิดทอร์นาโดได้โดยทอร์นาโดส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสภาพภูมิ

ประเทศที่ สามารถก่อให้เกิดลมร้อนและไอเย็นปะทะกัน และมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเล็กลง การหมุนของ

อากาศสามารถสามารถท าให้เกิดวินด์เชียร์ได้ เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ โดยลักษณะที่พบได้บ่อย

ที่สุดคือลักษณะรูปทรงกรวย โดยส่วนปลายโคนชี้ลงที่พ้ืน ทอร์นาโดสามารถก่อพลังท าลายได้สูง โดย

ความเร็วลมสามารถสูงมากถึง 500 กม/ชม (300 ไมล์/ชม) ซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของสิ่งก่อสร้าง

ได้ ถึงแม้ว่าทอร์นาโดส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกา ทอร์นาโดยังสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและใน

หลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่นมีการเกิดประมาณปีละ 20 ครั้ง 

 
รูปที่ 21 แสดงลักษณะและความเร็วลมใน พายุทอนาโดร์ 

 

 

10. ซูปเปอร์เซลล์(Supper Cell) ซูเปอร์เซลล์ (Super cell) คือเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีแกนหมุนของ

อากาศอยู่ภายใน โดยเมฆที่มีชื่อเรียกว่าซูเปอร์เซลล์นี้ เป็นเมฆที่สามารถท าให้เกิดทอร์นาโดที่รุนแรง

ขึ้นได้ ซึ่งเมฆชนิดนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดในไทย 
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   รูปที่ 22 ทางเดินลม ใน SUPERCELL   รูปที่ 23 รูปร่างเมฆ SUPERCELL 

 

11. ปรากฏการณ์ ฟูจิวารา (Fujiwhara Phenomena) คือปรากฏการณ์ที่พายุหมุนเขตร้อน หรือ 

นอกเขตร้อน 2 ลูก ดึงดูดให้โคจรรอบกันและกัน ลดระยะห่างระหว่างกัน สุดท้ายอาจรวมกัน 

(Merge) เป็นพายุใหญ่ลูกเดียว บัญญัติโดยนักอุตุนิยมวิทยาชาวญี่ปุ่น Sakuhei Fujiwhara โดย

ระยะห่างที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ จะแบ่งตามชนิดพายุ กล่าวคือ พายุหมุนเขตร้อน  จะเกิด effect 

เมื่อเข้าใกล้กันเกินระยะ 1,400 กิโลเมตรพายุหมุนนอกเขตร้อน จะเกิด effect เมื่อเข้าใกล้กันเกิน

ระยะ 2,000 กิโลเมตรตัวอย่างของคู่พายุ ที่เกิดปรากฏการณ์ ฟูจิวารา เช่น พายุโซนร้อน Yule และ 

พายุดีเปรสชัน 16W ในปี 1997 (ไดอะแกรมด้านบน) พายุเฮอริเคน Kirsten และ Ione ในปี 1974 

-ไต้ฝุ่น Pat และ พายุโซนร้อน Ruth ในปี 1994 

-ไต้ฝุ่น Nida และ พายุดีเปรสชัน 27W ในปี 1994 

-ไต้ฝุ่น เทมบิน และ บ่อละเวน ในปี 2012 

 
รูปที่ 24 ปรากฏการณ์ ฟูจิวารา (Fujiwhara Phenomena) 
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หลังจากเกิด อุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งต่ออากาศยานที่ก าลังบินและปะทะเข้ากับลมชนิดนี้ สมาพันธ์การ 

บินนานาชาติ (FAA) ได้ออกกฎระเบียบเพ่ือเร่งให้สนามบินและตัวอากาศยานท าการติดตั้งระบบแจ้ง 

เตือนวินด์เชียร์ระดับต่ า (Low Level Windshear Alert System-LLWAS) บริเวณทางวิ่งหรือรันเวย์ 

ตั้งแต่ปี 1976 และออกระเบียบให้สายการบินทุกรายติดตั้งระบบอินฟราเรดตรวจจับวินด์เชียร์ ตั้งแต่

ปี 1996 โดยเครื่องรุ่นแรกที่มีการติดตั้งระบบนี้คือ โบอ้ิง 777 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางของ

ผู้โดยสาร และขจัดปัญหารวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลายามเมื่ออากาศยานบิน เข้าไปปะทะ

กับลมเจ้าพายุนี้ 
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บทที่ 4 

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่ใช้แจ้งเตือน Wind Shear  

4.1 ระบบ AWOS และ LLWAS  

ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System - AWOS) ระบบ 

AWOS (Automated Weather Observing System) เป็นระบบตรวจอากาศการบินที่อ านวย ความ

สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศในการตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินประเภท METAR, 

SPECI, MET REPORT และ SPECIAL ซึ่งมีข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ต้องรายงานประกอบด้วย ทิศทาง

และความเร็วลมผิวพ้ืน (surface wind direction and speed) ทัศนวิสัย (visibility) ทัศนวิสัยบน

ทางวิ่ง (runway visual range) สภาพอากาศปัจจุบัน (present weather range) ปริมาณเมฆและ

ความสูงของฐานเมฆ (cloud amount and cloud base) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ าค้าง 

(air temperature and dew-point temperature) และ ความกดอากาศ (atmospheric pressure) 

ระบบ AWOS มีอุปกรณ์ตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา (meteorological element) หลายชนิด 

ติดตั้งบริเวณใกล้ทางวิ่ง (runway) โดยมีต าแหน่งติดตั้งและความสูงของ อุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละชนิด

เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เหล่านี้จะถูก

ส่งไปที่ระบบประมวลผล (Central Data Unit) เพ่ือน าไปแสดงค่าของการตรวจวัดที่จอแสดงผล 

(Monitor Display) ที่ติดตั้ งอยู่ ที่ สถานีตรวจอากาศการบิน ( Aeronautical Meteorological 

Station) และ หอบังคับการบิน (Air Traffic Control Tower) ฉบับร่าง
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รูปที่ 25 ระบบ AWOS 

 ระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (Low-Level Wind Shear Alert System หรือ LLWAS) ที่มีเสาวัด

ลม เพ่ือตรวจวัดวินด์เชียร์ ระบบ LLWAS (Low-Level Wind Shear Alert System) เป็นระบบ

ตรวจวัดวินด์เชียร์ที่มีเสาวัดลม จ านวน 6-18 ต้น ติดตั้งเป็นเครือข่ายรูปทรงเรขาคณิต (geometry) 

สามารถตรวจวัดวินด์เชียร์ได้ทั้งบริเวณที่มี สภาพอากาศแจ่มใสและบริเวณที่มีพายุฟ้าคะนอง ในการ

ติดตั้งระบบ LLWAS เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการตรวจวัดวินด์เชียร์จะต้องมีการส ารวจพื้นที่

เพ่ือก าหนดต าแหน่งและความสูงของเสาวัดลมแต่ละต้น และ ควรค านึงถึงจ านวนเสาวัดลมที่มีจ านวน

มากพอเพ่ือให้สามารถตรวจวัดวินด์เชียร์ได้ครอบคุมพ้ืนที่บริเวณทางวิ่ง (Runway) และบริเวณที่เลย

จากทางวิ่งออกไปในแนวขึ้น-ลงของอากาศยาน ก่อนติดตั้งใช้งานจริงต้องพิจารณา ต าแหน่งติดตั้งและ

ความสูงของเสาวัดลมโดยวิเคราะห์จากผลที่ได้จากการจ าลองการตรวจวัดวินด์เชียร์เพ่ือให้ได้  ค่า 

POD (Probability of Detection) ของแต่ละพ้ืนที่มีค่าสูงพอสมควร เช่น POD ที่ Runway มีค่า 

90% และ ค่า POD ที่ 1MF, 2MF หรือ 3MF มีค่าตามความเหมาะสม ค่า POD ที่มีค่าใกล้ 100% 

แสดงว่าเมื่อเกิดวินด์เชียร์ แล้วระบบ LLWAS จะสามารถตรวจวัดและแจ้งเตือนเป็น Wind shear 

ฉบับร่าง
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alert เพ่ือแจ้งเตือนให้นักบินหลีกเลี่ยง ไม่น าอากาศยานเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การแจ้งเตือนวินด์เชียร์ (wind shear alert) ซ่ึงมี 3 สถานะ ได้แก่  

1. Normal คือ ระบบการตรวจวัดปกติ (ค่า POD ที่มีค่าใกล้ 100%)  

2. Degraded คือ ระบบการตรวจวัดเชื่อถือได้ประมาณ 90% (ค่า POD ที่มีค่าประมาณ 90%)  

3. Support คือ ระบบการตรวจวัดไม่สามารถแจ้งเตือนวินเชียร์ได ้

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 26 ระบบ LLWAS 

 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 27 หน้าจอแสดงผล AWOS &LLWAS

 

รูปที่ 28 หน้าจอการแสดงผลการเกิด Wind shear 

ฉบับร่าง
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Wind shear Alert (WSA) คือ เป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดลมเฉือน จากเครื่องมือตรวจวัด

อัตโนมัติที่ติดตั้งในบริเวณสนามบิน หรือ เครื่องมือตรวจวัดระยะไกล เมื่อมีการตรวจพบสภาวะลม

เฉือนในแนวทางวิ่งขึ้นหรือแนวร่อนลงของเครื่องบิน ในลักษณะเฉพาะคือการเปลี่ยนแปลงของ  

headwind/tailwind ตั้งแต1่5 นอต ขึ้นไป 

 Microburst Alert (MBA) คือ การแจ้งเตือน กระแสอากาศที่ไหลลงอย่างรุนแรงจากเมฆพายุ

ฟ้าคะนอง ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 - 5 นาที ก่อให้เกิด Wind 

shear ในระดับต่างๆอย่างรุนแรง กระแสอากาศไหลลง (Downdraft) ที่ไหลลงสู่พ้ืนดินจะมีความเร็ว

มากกว่า 3,000 ฟุต/นาที และแผ่รัศมีออกไปในทางระดับพร้อมทั้งก่อให้เกิดลมต้าน (Head Wind) 

และลมส่งท้าย (Tail Wind)  โดยปกตกิารเกิดไมโครเบิร์สต์จะมีความเร็วลมตั้งแต ่30 นอต ขึ้นไป 

4.2 เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศดอปเปอร์ (Doppler weather radar)  

รายงานกลุ่มฝนที่ตรวจพบในระยะรัศมี50กิโลเมตรที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้ามายังบริเวณ

สนามบินแจ้งเครื่องบินเพ่ือหลบกลุ่มฝนตามเส้นทางบินเพ่ือแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

สายการบินและหอควบคุมจราจรทางอากาศ 

ชนิดของผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ   

1. PPI (Plan Position Indicator ) คือ การหมุนหรือ Scan ตรวจเรดาร์แบบแนวระนาบ 360 

องศา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ามุมยก (Elevation) มุมใดมุมหนึ่ง เช่น 0.5 องศา จานสายอากาศจะยกมุม 0.5 

องศาไว้และจะหมุนรอบตัวเอง (Azimuth) ไปจนครบ 360 องศา จะได้ภาพผลการตรวจที่มุมยก 

(Elevation) 0.5 องศานั้น 1 Product ซึ่งจะแสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ครบถ้วน คือ (Z R V W หรือ 

ZDR ) ใช้เวลาในการท างานน้อยกว่า Product ชนิดอื่น ๆ 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 29 ผลการตรวจเรดาร์ชนิด Plan Position Indicator (PPI) 

 

2. CAPPI (Constance Altitude PPI) คือ การตรวจแบบ PPI แต่จะก าหนดมุมยก (Elevation) 

เพ่ิมขึ้นมากกว่า 1 มุม (Volume Scan) เช่น 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.5 , 4.5 เป็นต้น สามารถก าหนดมุม

ได้หลาย ๆ มุมตามต้องการ เมื่อเครื่องเรดาร์ท าการตรวจเสร็จครบทุกมุมแล้ว จะแสดงภาพผลการ

ตรวจ กลุ่มฝนที่ความสูงตามที่ผู้ใช้ก าหนด เช่น กลุ่มที่สูง 1.5 กิโลเมตรจากจานสายอากาศหอเรดาร์ฯ 

เป็นต้น Software Radar จะแสดงภาพตัดทางแนวนอนของการตรวจทุกมุมที่ 1.5 กิโลเมตร เป็นต้น 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 30 ผลการตรวจเรดาร์ชนิด Constance Altitude Plan Position Indicator (CAPPI) 

3. RHI (Range Height Indicator) คือ การตรวจแบบแนวตั้ง โดยหมุนหรือ Scan ตรวจเรดาร์

แบบแนวตั้ง ๐-๙๐ องศา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ามุมแนวระนาบ (Azimuth) มุมใดมุมหนึ่ง เช่น ๒๒๐ องศา 

จานสายอากาศจะปรับมุมแนวระนาบ (Azimuth) ไปที่ ๒๒๐ องศา และยกมุม (Elevation) จานขึ้น

และลง ๐-๙๐ องศา จะได้ภาพผลการตรวจแบบตัดขวางในแนวตั้ง ซึ่งจะแสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้

ครบถ้วน คือ (Z R V W) ใช้ในการผ่าหรือตัด (Cross Section) เป้ากลุ่มฝนเพ่ือวิเคราะห์ทางกายภาพ

ภายในกลุ่มนั้น ๆ 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 31 ผลการตรวจเรดาร์ชนิด Range Height Indicator (RHI) 

4. CMAX คือ ค่า Maximum Reflectivity ในแต่ละคอลัมน์สามารถก าหนด Layer ที่ต้องการได ้

 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 32 ผลการตรวจเรดาร์ชนิด CMAX 

ชนิดของข้อมูลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ 

  1. Reflectivity (Z) ความแรงของสัญญาณ (หน่วยเป็น Decibel หรือ dBZ) คือ 

การสะท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์ที่กระทบกลุ่มฝนหรือเป้าต่าง ๆ ความแรงของสัญญาณที่สะท้อน

เข้าสู่จานสายอากาศเข้าภาคเครื่องรับส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล โดยเรดาร์แบบ Doppler 

สามารถตัดเป้าที่ไม่ต้องการ Uncorrected Reflectivity (U) ออกไปได้ เหลือเฉพาะเป้ากลุ่มฝนท าให้

ง่ายแก่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงเป็นเฉดสีต่าง ๆ โดยแต่ละสีแทนค่าความแรงของสัญญาณที่

สะท้อนกลับมา (dBZ) เป็นต้น 

 
รูปที่ 33 ผลการตรวจเรดาร์ชนิด Plan Position Indicator (PPI) ที่แสดงค่า Reflectivity (Z) 

  2. Velocity (V) ความเร็วในการเคลื่อนตัว (หน่วยเป็น m/s , เมตร/วินาที) คือ 

การเคลื่อนตัวเข้า (Toward:เครื่องหมายลบ) หรือเคลื่อนตัวออก (Away:เครื่องหมายบวก) จากสถานี

ฉบับร่าง
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เรดาร์ อีกทั้งยังสามารถบอกความเร็วในการเคลื่อนตัวได้อีกด้วย  เป็นประโยชน์ในการค านวณ

ระยะเวลาที่เป้ากลุ่มฝนจะเคลื่อนมาถึงบริเวณสถานี 

  
รูปที่ 34 ผลการตรวจเรดาร์ชนิด Plan Position Indicator (PPI) ที่แสดงค่า Velocity (V) 

  3. Spectral Width (W) ความแปรปรวนในกลุ่มฝน (หน่วยเป็น m/s , เมตร/

วินาที) คือ การแสดงความแตกต่างของทิศทางการเคลื่อนที่ หรือความปั่นป่วน หรือความแปรปรวน 

ภายในเป้ากลุ่มฝนที่ตรวจพบ ซึ่งถ้าค่า Spectral Width (W) หรือความแปรปรวนในกลุ่มฝนผิดปกติ

แสดงถึงเกิดลมกระโชก ลมเฉือน (Turbulence) หรือสภาวะที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการ

พยากรณ์อากาศส าหรับการบิน 

รูปที่ 35 ผลการตรวจเรดาร์แสดงค่า Spectral Width (W) 

4. CMM (Z,V,W) ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ความเข้ม/ความแรงของกลุ่มฝน 

ความเร็วและการเคลื่อนที่ รวมถึง Turbulence ที่เกิดขึ้นในแต่ละ cell บนภาพเดียวกัน 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 36 ผลการตรวจเรดาร์แสดงค่า CMM (Z,V,W) 

5. VAD (The Vertical Azimuth Display) คือ การแสดงค่าความเร็วลมและ

ทิศทางความเร็วลมเฉลี่ย รวมถึงการแสดง Vertical shear เฉลี่ย รอบเรดาร์ เมื่อเทียบกับความสูง 

(Vertical Wind Profile) โดยสามารถสร้าง VAD ได้จาก PPI หรือ CAAPI โดยจะมีค่า Root Mean 

Squared Error (RMS) บอกค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความเร็วลม 

 

รูปที่ 37 ผลการตรวจเรดาร์แสดงค่า VAD 

ฉบับร่าง
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 6. UWT แสดงทิศทางลมที่พัดเข้าหาหรือออกจากสถานี โดยขีดฉากท่ีปลายลูกศรแสดง

ความเร็วลม 

 

รูปที่ 38 ผลการตรวจเรดาร์แสดงค่า UWT 

7. VVP ใช้ตรวจสอบความเร็วลม ทิศทางลม และการเกิดลมในลักษณะต่างๆในแต่

ละช่วงเวลา ตามความสูงที่ผู้ใช้ก าหนด 

 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 39 ผลการตรวจเรดาร์แสดงค่า VVP 

ชนิดของข้อมูลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศระบบ Dual Polarization 

เรดาร์ตรวจอากาศระบบ Dual Polarization จะท าการปล่อยและรับคลื่นสะท้อนเรดาร์ได้

พร้อมกันทั้ง 2 แกน คือ ทั้งในแนวระนาบ(Horizontal) และแนวดิ่ง(Vertical) ซึ่งท าให้สามารถ

แยกแยะ และระบุขนาด รูปร่าง และชนิดของอนุภาคหยาดน้ า ฟ้าในก้อนเมฆฝนได้ดียิ่งขึ้น โดย

ประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนคือ 

1. การประมาณค่าปริมาณฝนมีความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตือนภัยน้ าท่วมฉับพลัน

(Flash flood) 

2. สามารถแยกแยะชนิดของเป้าทางอุตุนิยมวิทยาออกจากกันได้ เช่น ฝนหนัก ลูกเห็บ หิมะ หรือ 

ลูกเห็บขนาดเล็ก 

3. สามารถตรวจจับเป้าที่ ไม่ ใช่ เป้าทางอุตุนิยมวิทยา(non – meteorological echo)ได้  เช่น 

ground clutter, ฝูงแมลง, นก เป็นต้น 

ฉบับร่าง
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4. เพ่ิมความมั่นใจให้กับนักพยากรณ์อากาศ ในการออกประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนอง 

รุนแรง(severe thunderstorm) และพายุลูกเห็บ 

เรดาร์ระบบ Dual Polarization ยังคงสามารถสร้างผลผลิตทุกอย่างเหมือนระบบ Single 

Polarization ได้เหมือนเดิม และด้วยคุณสมบัติของ Dual Polarization ท าให้สามารถสร้างผลผลิต

จากข้อมูลเรดาร์ได้เพ่ิมขึ้น 3 ผลผลิต ได้แก่ 

1. Differential Reflectivity (ZDR) 

2. Correlation Coefficient (CC) 

3. Specific Differential Phase (KDP) 

1. Differential Reflectivity (ZDR) เป็นผลผลิตที่ได้จากค่าความแตกต่างของพลังงานในการ

สะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์ในแนวนอน(horizontal) และแนวตั้ง(vertical) ดังนั้น สามารถนิยาม ค่า 

Differential Reflectivity ได้ดังนี ้ 

Differential Reflectivity (ZDR) = The horizontal reflectivity – The vertical reflectivity 

มีหน่วยเป็น decibels (dBZ) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -7.9 ถึง + 7.9 decibels (dBZ) 

ZDR มีค่าเป็นบวก บ่งชี้ว่าเป้ามีขนาดในแนวนอนใหญ่กว่าในแนวตั้ง  

ZDR มีค่าเป็นลบ แสดงให้ทราบว่าเป้าหมายมีขนาดในแนวตั้งใหญ่กว่าในแนวนอน 

ZDR มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าเป้าหมายมีลักษณะค่อนข้างเป็นทรงกลม ที่มีขนาดแนวนอนและ

แนวตั้งเกือบเท่ากัน (ลูกเห็บ) 

ประโยชน์ ZDR ใช้เพ่ือช่วยระบุบ่งชี้ ลูกเห็บ, ตรวจจับลักษณะของ updrafts, ระบุขนาดหยดฝน, 

และสามารถระบุการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนของหิมะแห้ง(dry snow) 
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รูปที่ 40 - การเปรียบเทียบรูปร่างของเป้าหมายที่แตกต่างกัน และผลกระทบที่มีผลต่อค่า ZDR 

- ค่าของ ZH และ ZV แทนค่าความแรงของการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ในแนวนอนและแนวตั้ง 

ตามล าดับ 

 

รูปที่ 41 การแปลค่า ZDR (dB) 

ฉบับร่าง
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รูปที่ 42 ขนาดของหยดน้ ามีผลต่อรูปร่างและค่า ZDR ภาพของหยดน้ าที่แสดงในรูปนี้ จับภาพ 

ด้วยกล้องความเร็วสูงในระหว่างการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 

รูปที่ 43 การเปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z) และ ZDR 

จากรูปที่ 43 เปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z) และ ZDR พบว่า ภาพเรดาร์ ZDR จะ

มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการตรวจพบลูกเห็บ เช่นเดียวกับภาพ Reflectivity (Z) ต้องมีค่ามากกว่า 55 

dbZ เป็นการยืนยันได้ว่าบริเวณนั้นเกิดลูกเห็บตกจริง 
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2. Correlation Coefficient (CC) หรือเรียกว่าρhv หรือ rho เป็นค่าที่แสดงความเหมือนของ

ขนาด (Magnitude) และมุมเฟส(Phase angle) ของการเปลี่ยนแปลงทั้ง Horizontal pulse และ 

Vertical pulse ค่าCCที่สูงขึ้นจะแสดงถึงความสม่ าาเสมอสูงในขนาดและรูปร่างของเป้าหมายเรดาร์ 

ในขณะที่ค่าCCที่ต่ าแสดงถึงความแปรปรวนที่มากขึ้นของรูปทรงและขนาดของเป้าหมายเรดาร์นั้น 

โดยค่า CC จะมีหน่วยวัดอยู่ระหว่าง 0.2-1.05 

- ค่า CC < 0.8 จะแสดงถึงเป้าหมายที่ไม่ใช่ เป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยา(non-meteorologial 

targets) เช่น นก,แมลง เป็นต้น 

- ค่า CCปานกลาง (0.8-0.97) บ่งชี้ ถึงเป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยาแบบnon-uniform (non-uniform 

meteorological targets) เช่น ลูกเห็บ, หิมะละลาย เป็นต้น 

- ค่า CC สูง (>0.97) บ่งชี้ ว่าเป็นเป้าหมายอุตุนิยมวิทยาแบบ uniform (uniform meteorological 

targets) เช่น ฝน,หิมะ เป็นต้น 

ประโยชน์ CC ช่วยในการแยกความแตกต่างระหว่างเป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยา (meterological 

targets) และเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยา(non-meteorologial targets), หาชั้น

ละลาย(melting layer),ระบุลูกเห็บขนาดใหญ่ , ระบุเศษซากความเสียหายที่พัดปลิวจากพายุ 

tornado และยังช่วยตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเรดาร์ระบบ Dual Polarization 

 

รูปที่ 44 การแปลค่า CC 
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รูปที่ 45 การเปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z)  และ CC 

จากรูปที่  45 เปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z)  และ CC พบว่า ภาพเรดาร์  

Reflectivity (Z) ตรวจพบกลุ่มฝนหนัก และเมื่อตรวจสอบภาพเรดาร์ CC มีค่า CC สูง (>0.97) บ่งชี้ 

ว่าเป็นเป้าหมายอุตุนิยมวิทยาแบบ uniform (uniform meteorological targets) เช่น ฝน,หิมะ 

เป็นต้น แสดงว่าภาพเรดาร์ Reflectivity (Z)  ที่แสดงการตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนๆนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่

กลุ่มฝน 

 

รูปที่ 46 การเปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z)  และ CC 
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จากรูปที่  46 เปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z)  และ CC พบว่า ภาพเรดาร์  

Reflectivity (Z) ตรวจพบกลุ่มฝนหนัก และเมื่อตรวจสอบภาพเรดาร์ CC สูง (>0.97) บ่งชี้ ว่าเป็น

เป้าหมายอุตุนิยมวิทยาแบบ uniform (uniform meteorological targets) เช่น ฝน,หิมะ เป็นต้น 

เป็นการยืนยันว่าบริเวณนั้นเกิดฝนตกหนัก ส่วนภาพเรดาร์ Reflectivity (Z)  ตรวจพบกลุ่มฝน แต่

เมื่อตรวจสอบภาพเรดาร์ CC มีค่าต่ าๆ (CC < 0.8) แสดงว่าภาพเรดาร์ Reflectivity (Z)  ที่แสดงการ

ตรวจพบกลุ่มฝนนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มฝน 

3. Specific Differential Phase (KDP) เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบช่วงของเฟสค่าการ

สะท้อนกลับที่แตกต่างกันระหว่าง horizontal pulse และ vertical House มีหน่วยเป็นองศาต่อ

กิโลเมตร (deg/km) โดยเป้าที่ไม่ใช่เป้าทางอุตุนิยมวิทยาจะไม่แสดงค่า 

 

รูปที่ 47 ค่า KDP 

โดยค่าจะคล้ายกับ ค่า ZDR คือมีรูปร่างสัมพันธ์กับค่า KDPตามรูปที่ 47 

KDP = 0 รูปร่างเป้าสมมาตร 

KDP > 0 รูปร่างแบนกว้าง 

KDP < 0 รูปร่างแหลมยาวโดยค่า KDP มีค่าบวกค่ามาก แสดงถึงความเข้มของอนุภาค(ในก้อนเมฆ) 

มากกว่า KDP ค่าบวกน้อย 
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รูปที่ 48 การแปลค่า KDP 

เราสามารถวิเคราะห์KDPเพ่ือแยกแยะเป้าได้เป็น 

1) ลูกเห็บ (Hail) ค่า KDPเข้าใกล้ 0  

2) หิมะ (Snow) ค่า KDP แสดงค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง + 0.5 

3) ฝน (Rain) ค่า KDP จะแสดงค่าระหว่าง 0 ถึง +5(ถ้าค่าสูงกว่า +5 จะแสดงถึงขนาดฝนที่เม็ดใหญ่

มาก) 

4) ค่า KDP จะไม่แสดงผล ถ้าเป้าไม่ใช่เป้าทางอุตุนิยมวิทยา (non-meteorologial echoes) 

ประโยชน์ ค่า KDP ที่มีค่าสูง จะบ่งชี ถึงกลุ่มฝนที่มีเม็ดฝนขนาดใหญ่ และมีความเข้มของเม็ดฝนมาก 

ซึ่งแสดงถึงกลุ่มฝนหนัก ซึ่งหมายความว่า KDP จะมีประโยชน์ส าหรับการระบุพ้ืนที่ฝนตกหนักที่

เกิดข้ึน 
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รูปที่ 49 การเปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z)  และ KDP 

จากรูปที่  49 เปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z)  และ KDP พบว่า ภาพเรดาร์ 

Reflectivity (Z)  ตรวจพบกลุ่มฝนหนัก และเมื่อตรวจสอบภาพเรดาร์ KDP ค่าสูงกว่า +5 จะแสดง

ถึงขนาดฝนที่เม็ดใหญ่มาก เป็นการยืนยันไดว้่าบริเวณนั้นเกิดฝนตกหนักจริง 

 

รูปที่ 50 การเปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z) และ KDP 

จากรูปที่  50 เปรียบเทียบภาพเรดาร์ระหว่าง Reflectivity (Z) และ KDP พบว่า ภาพเรดาร์  

Reflectivity (Z)  ตรวจพบกลุ่มฝนหนัก 2 กลุ่ม และเมื่อตรวจสอบภาพเรดาร์ KDP พบว่าพบค่าสูง

กว่า +2.5 จะแสดงถึงขนาดฝนที่เม็ดใหญ่ เพียงแค่กลุ่มเดียว เป็นการยืนยันได้ว่ามีเพียงบริเวณเดียวที่

เกิดฝนตกหนัก 
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4.3 เครื่องมือวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน(LIDAR) เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของ

เครื่องบิน (LIDAR) ตรวจวัดความเร็ว และทิศทางของกระแสลมได้ทั้ง ในแนวตั้ง และแนวนอน

ครอบคลุมแนวการขึ้น-ลง ของเครื่องบิน(Flight Path) และตรวจวัดพร้อมแจ้งเตือน กระแสอากาศ

ปั่นป่วน (Turbulence) และลมเฉือนที่เกิดข้ึนในสภาวะอากาศแจ่มใสไม่มีพายุฟ้าคะนอง 

 

รูปที่ 51 ผลการตรวจวัด Wind shear ด้วย LIDAR 

 

      4.4 เครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ(Wind Profiler) เครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับ

ต่างๆ (Wind Profiler) ตรวจวัดความเร็วและทิศทางของลมชั้นบน ที่ระดับ ต่างๆ จากพ้ืนดิน และ

ตรวจวัดพร้อมแจ้งเตือนการเกิดลมเฉือนบริเวณที่ เกิดพายุฟ้าคะนองโดยข้อมูลทั้งหมดที่ ตรวจวัดได้ 

สามารถระบุเวลา และระดับความสูงที่เกิดสภาวะลมเฉือนได้ 

 

รูปที่ 52 ผลการตรวจวัด Wind shear ด้วย Wind Profiler 
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บทที่ 5 

การแจ้งเตือน Wind shear Warnings 

- Wind shear warnings เป็นการออกค าเตือนเกี่ยวกับสภาวะของลมเฉือนที่เป็นอันตรายต่อ

เ ครื่ อ งบิ น ในขณะท ากา รบิ น  (In flight) เ มื่ อต ร ว จพบว่ า เ กิ ด ขึ้ นหรื อคาด ว่ า จะ เกิ ดขึ้ น 

และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเครื่องบิน ในเขตประชิดสนามบินระยะท้ายสุดของการร่อนลง เพ่ือ  

การน าเครื่องบินลง หรือระยะไต่ระดับบินในการน าเครื่องบินขึ้น หรือในระยะบินวนรอบเขต 

สนามบินขณะรอเข้าสู่แนวเส้นทางการร่อนลงที่ระดับจากพ้ืนทางวิ่งถึงระดับความสูง 500 เมตร 

(1,600 ฟุต) 

- Wind shear alerts เป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดลมเฉือน จากเครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติที่ 

ติดตั้งในบริเวณสนามบิน หรือ เครื่องมือตรวจวัดระยะไกล เมื่อมีการตรวจพบสภาวะลมเฉือนใน 

แนวทางวิ่ งขึ้นหรือแนวร่อนลงของเครื่องบิน ในลักษณะเฉพาะคือการเปลี่ยนแปลงของ 

headwind/tailwind ตั้งแต1่5 นอต ขึ้นไป 

1. ข้อพิสูจน์การเกิดลมเฉือนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 ข้อพิสูจน์การเกิดลมเฉือนควรมาจาก 

a) อุปกรณ์ส ารวจระยะไกลที่ติดตั้งบนพ้ืนโลก ตัวอย่างเช่น เรดาร์ตรวจอากาศ 

b) อุปกรณ์ตรวจวัดลมเฉือนที่ติดตั้งบนพ้ืนโลก ตัวอย่างเช่น ระบบเซนเซอร์

ตรวจวัดลมผิวพ้ืนและ/หรือความกดอากาศที่ติดตั้งเป็นชุดเพ่ือเฝ้าระวังบริเวณ

ทางวิ่งใดทางวิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือทางส าหรับขึ้นและลงอากาศยานที่เกี่ยวข้อง 

c) การตรวจอากาศของอากาศยานระหว่างบินขึ้นไต่ระดับบินหรือระยะบินลงเพ่ือ

ท าการลงจอด 

d) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น จากเซนเซอร์ที่ติดตั้งบริเวณเสาหรือ

ตึกในเขตสนามบินหรือบริเวณใกล้เคียง 

หมายเหตุ – สภาวะการเกิดลมเฉือนมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้ 

- พายุฝนฟ้าคะนอง, ไมโครเบิร์สต์, เมฆงวงช้าง (ทอร์นาโดหรือนาคเล่นน้ า), และ

แนวลมกระโชก 
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- กระแสอากาศท่ีพุ่งลงตั้งฉากกับพ้ืนโลก 

- ลมผิวพ้ืนที่มีก าลังแรงร่วมกับสภาพภูมิประเทศประจ าถิ่น 

- แนวปะทะอากาศที่เกิดจากลมทะเล 

- คลื่นภูเขา (รวมถึงลมหมุนวนหลังเขา (Rotor) ในระดับต่ าบริเวณเขตสนามบิน) 

- การผกผันของอุณหภูมิในระดับต่ า 

 

1.2 ข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear warningsบริเวณเขตสนามบิน ออกโดยส านักงาน

อุตุนิยมวิทยาประจ าสนามบินที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการประจ าสนามบินนั้น ตัวย่อต่าง ๆ เป็นไป

ตามรูปแบบใน Annex 3, Appendix 6, Table A6-3 จุดประสงค์ของข่าวค าเตือนลมเฉือนบริเวณ

เขตสนามบินคือการให้ข้อมูลที่กระชับเกี่ยวกับการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นของลมเฉือนซึ่งสามารถ

ส่งผลกระทบร้ายแรงได้กับ 

a) อากาศยานที่จะลงจอดหรือจะบินขึ้นหรือบินวนในระดับทางวิ่งจนถึงที่ระดับ 500 

เมตร (1,600 ฟุต) หรือมากกว่าในที่ซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะถิ่นเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ท าให้เกิดลมเฉือนในระดับที่สูงมากกว่านั้น และ 

b) อากาศยานบนทางวิ่งระหว่างท าการลงจอดและท าการบินขึ้น 

หมายเหตุ – ล าดับตัวเลขในข่าวค าเตือนลมเฉือนบริเวณเขตสนามบินที่ถูกอ้างตาม

รูปแบบใน Annex 3, Appendix 6, Table A6-3 สอดคล้องกับจ านวนข่าวค าเตือนที่

ออกไปตั้งแต่เวลา 0001 UTC ของวันที่ออกข่าวค าเตือนนั้น 

หมายเหตุ – ข้อความตัวย่อตามรูปแบบใน Table A6-3 ควรใช้ให้น้อยที่สุด ข้อความ

เพ่ิมเติมควรอยู่ในรูปตัวย่อตามที่ ICAO ก าหนดและเป็นเลขจ านวนเต็ม ถ้าไม่มีตัวย่อ

ตามท่ี ICAO ก าหนด ข้อความนั้นควรใช้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

1.3 เมื่อรายงานการตรวจอากาศโดยอากาศยานถูกใช้ในการเตรียมการออกข่าวค าเตือน

หรือยืนยันข่าวค าเตือนที่ออกไปก่อนหน้านี้ รายงานการตรวจอากาศโดยอากาศยานนั้นรวมถึงชนิด

ของอากาศยานจะถูกระบุไว้ในข่าวค าเตือนด้วย 
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หมายเหตุ 1 - หากมีรายงานทั้งจากอากาศยานขาเข้าและอากาศยานขาออก อาจมี

ข่าวค าเตือนลมเฉือนบริเวณเขตสนามบิน 2 ฉบับได้ ฉบับหนึ่งส าหรับอากาศยานขาเข้า

และอีกฉบับส าหรับอากาศยานขาออก 

หมายเหตุ 2 - เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดในการรายงานความรุนแรงของลมเฉือน เมื่อมี

การรายงานลมเฉือนอาจจะระบุเป็น “Moderate”, “Strong” หรือ “Severe” ตาม

การประเมินความรุนแรงของลมเฉือนโดยแต่ละบุคคล รายงานด้งกล่าวจะอยู่รวมใน

ข่าวค าเตือนลมเฉือนบริเวณเขตสนามบิน 

หมายเหตุ 3 - เมื่อมีการเกิดไมโครเบิร์สต์ หรือได้รับรายงานจากนักบิน หรือถูก

ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดลมเฉือนหรืออุปกรณ์ส ารวจระยะไกล ควรมีการระบุถึง

การเกิดไมโครเบิร์สต์ในข่าวค าเตือนลมเฉือนในเขตสนามบินด้วย 

1.4 ข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear warningsบริเวณเขตสนามบินส าหรับอากาศยานขา

เข้าและ/หรืออากาศยานขาออกจะถูกยกเลิกเมื่อรายงานการตรวจอากาศโดยอากาศยานระบุว่ าไม่มี

ลมเฉือนเกิดขึ้นแล้วหรือเมื่อเวลาผ่านไปตามที่ระบุไว้ หลักเกณฑ์ในการยกเลิกข่าวค าเตือนลมเฉือน

บริเวณเขตสนามบินควรถูกก าหนดส าหรับแต่ละสนามบิน ตามข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ด้าน

อุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่ด้านการบริการสื่อสารข้อมูลด้านบริการการเดินอากาศและผู้ปฏิ บัติงานที่

เกี่ยวข้อง 
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รูปแบบของ wind shear warnings ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 Table A6-3. Template for wind shear warnings (Annex 3) 

 

-อักษรย่อใช้้ในการออกค าเตือนและการแจ้งเตือน Wind Shear 

1. APCH   Approach 

2. CLIMB-OUT Climb-out area 

3. CNL   Cancel or cancelled 

4. FCST  Forecast 

5. FNA Final approach 

6. GAIN Airspeed or headwind gain 

7. LOSS Airspeed or headwind loss 

ฉบับร่าง



51 
 

8. MBST Microburst  

9. MOD Moderate (used to indicate the intensity of       

weather  phenomena, interference or static reports,  

  e.g. MODRA = moderate rain)  

10. NM  Nautical miles  

11. OBS  Observe or observed or observation 

12. REP  Report or reporting or reporting point 

13. SEV  Severe (e.g. used to qualify icing and turbulence 

reports)  

14. SFC  Surface 

15. WS WRNG  Wind shear warnings  

ข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear warnings ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

- บริเวณแนวทางวิ่ง (Runway) ของสนามบิน เมื่อเครื่องบินขับเคลื่อนหลังการร่อนลง 

(Landing roll) สู่สนามบิน หรือ เมื่อขณะเครื่องบินขับเคลื่อนเพื่อการน าเครื่องขึ้นจาก 

สนามบิน (Take-off run) 

- แนวการน าเครื่องร่อนลง ในเขตประชิดสนามบิน (Approach path) 

- แนวการน าเครื่องบินขึ้นจากสนามบิน (Take-off / Climb-out path) 

- เขตบินวนรอบในเขตประชิดสนามบิน (Circling approach) 
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ตัวอย่างข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear warnings 

หัวข่าว บรรทัดที่ 1 VTSS WS WRNG 01 300600 

บรรทัดที่ 2 VALID 300610/300710 

เนื้อหาข่าว บรรทัดที่ 3 [MOD] WS RWY26 

[SEV] WS RWY26 

FCST 

บรรทัดที่ 4 SFC WIND: 320/10KT, 320/20KT 

 

ข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear warnings แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

1. Observed คือ มีการตรวจพบลมเฉือน (Wind shear) จากอุปกรณ์ตรวจวัด 

ตัวอย่างท่ี 1  มีการตรวจพบลมเฉือน (Wind shear) ที่มีลักษณะความเร็วลดลง 

VTSS WS WRNG 01 221200 VALID TL 221315 

WS APCH RWY26 OBS AT 1200 30KT LOSS 1NM FNA RWY26= 

ตัวอย่างที่ 2  มีการตรวจพบลมเฉือน (Wind shear) ที่มีลักษณะความเร็วต่างกันระหว่างลมที่ระดับ

ผิวพ้ืนและระดับ 200 ฟุต 

VTSS WS WRNG 02 221500 VALID TL 221525 

MOD WS RWY26 OBS AT 1500 SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/26KT= 

2. Reported คือ มีการตรวจพบลมเฉือน (Wind shear) จากการรายงานของนักบิน 

ตัวอย่างท่ี 3  รายงานของนักบินพบลมเฉือน (Wind shear) ที่มีลักษณะของความเร็วลมลดลง 

VTSS WS WRNG 01 250530 VALID 250530/250600 

SEV WS IN APCH REP B747 AT 0520Z 30KT AIRSPEED LOSS 1NM FINAL APCH RWY26= 
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3. Forecast คือ การพยากรณ์คาดว่าจะมีลมเฉือน (Wind shear) เกิดข้ึน 

ตัวอย่างท่ี 4 พยากรณ์ว่าจะมลีมเฉือน (Wind shear) ที่มีลักษณะของความเร็วลมเพิ่มขึ้น 

VTSS WS WRNG 01 211230 VALID 211245/211330 

MOD WS RWY26 FCST SFC WIND: 320/25KT 

 ตัวอย่างการยกเลิกข่าวสารแจ้งเตือน Wind shear warnings 

หัวข่าว บรรทัดที่ 1 VTSS WS WRNG 02 300630 

บรรทัดที่ 2 VALID 300630/300710 

เนื้อหาข่าว บรรทัดที่ 3 CNL WS WRNG 01 300610/300710 

 

 ตัวอย่างท่ี 5 

 VTSS WS WRNG 02 300630  

 VALID 300630/300710 

 CNL WS WRNG 01 300610/300710 ฉบับร่าง
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รูปที่ 53 การกระจายข่าวสาร Wind Shear Warnings 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
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กรณีศึกษา 

วันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 07.30 UTC  

ข่าวรายงานสภาพอากาศบริเวณสนามบินหาดใหญ่ 

METAR VTSS 280730Z 26013G36KT 240V310 1000 +RA FEW018CB SCT020 BKN100 

30/24 Q1008 BECMG TL0740 8000 NSW= 

 

รูปที ่54 ภาพเรดาร์ชนิด  PPI ที่แสดงค่า Reflectivity (Z) เวลา 07.30 UTC  

แสดงกลุ่มฝนก าลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณสนามบิน 

 

รูปที่ 55 ภาพเรดาร์ชนิด  PPI ที่แสดงค่า Velocity (V) เวลา 07.30 UTC  

แสดงกลุ่มฝนก าลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณสนามบินและเกิดแนว Gust Front 

 

 

Gust Front 
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รูปที่ 56 ภาพเรดาร์ชนิด  VAD (The Vertical Azimuth Display)  

เวลา 07.30 UTC มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมฉับพลันในแต่ระดับความสูง  

 

รูปที่ 57 ภาพเรดาร์ชนิด VVP ช่วงเวลา 07.00 - 07.30 UTC  

แสดงการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมฉับพลันในแต่ระดับความสูง  

จากการวิเคราะห์ภาพเรดาร์รูปที่ 54-57 คาดว่ามีแนวโน้มที่จะเกิด Wind Shear ในบริเวณ

สนามบินหาดใหญ่ จึงจ าเป็นที่จะต้องออกข่าวแจ้งเตือน Wind shear Warnings ตามรูปแบบ ดังนี้ 
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VTSS WS WRNG 01 280700 VALID 280700/280800 

        MOD WS RWY26 FCST SFC WIND: 260/35KT= 

และเม่ือได้คาดการณ์ว่าเหตุการณน์ั้นไม่ส่งผลกระทบแล้ว จึงมีการยกเลิกข่าวสารแจ้งเตือน 

VTSS WS WRNG 02 280745  

 VALID 280745/280800 

 CNL WS WRNG 01 280715/280800 
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บรรณานุกรม 

- คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งเตือน Wind Shear Warnings บริเวณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

- DOC 9817 Manual on Low-level Wind Shear 

- Annex 3 

- DOC. 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practice 
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