การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
(Numerical Weather Prediction)
1. กล่าวนา
การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction, NWP) คือ การคาดหมายลักษณะ
ของลมฟ้าอากาศ โดยอาศัยสมการทาง Hydrodynamic และ Thermodynamic ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศ สมการเหล่า นี้จ ะรวมกัน เป็น ระบบสมการที่ส มบู ร ณ์ เพื่อ ใช้ใ นการพยากรณ์อ ากาศเรี ยกว่ า
แบบจาลอง (Model) โดยจะบอกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น ลม ความกด
อากาศ อุณหภูมิ และปริมาณความชื้นในอากาศ ซึ่ง ตัวแปรเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของลมฟ้ าอากาศ
(ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์)
2. องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Component)
การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้ (Holton, 1979)
1) สภาวะเริ่มแรกของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ระบบสมการสาหรับการพยากรณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
3) วิธีการที่จะแก้สมการเพื่อให้ทราบสภาวะของตัวแปรต่างๆ ในอนาคต
เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลจานวนมาก และต้องใช้วิธีการคานวณที่ยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ สมการต่างๆ
ด้วยวิธีการเชิงตัวเลข จึงจาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีความเร็วสูงในการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
ความถูกต้องของผลการพยากรณ์อากาศจากแบบจาลอง เป็นผลจากกระบวนการประมวลผลที่สลับซับซ้อนอัน
ประกอบด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบของแหล่งที่มาของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจานวนมาก กฎเกณฑ์ต่างๆ ทาง
อุตุนิยมวิทยาและแบบจาลองการพยากรณ์อากาศเชิง ตัวเลข จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของ
แบบจาลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขที่ถูกจัดวางลงในกระบวนการของการพยากรณ์อากาศ

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของ NWP ในกระบวนการ
ของการพยากรณ์อากาศ
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2.1 ข้อมูล (Data)
เพื่อให้ทราบถึงสภาวะเริ่มแรกของบรรยากาศ จึง ต้องมีการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีแหล่ง ที่มาจากการตรวจ
อากาศผิวพื้น ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ผลการตรวจอากาศชั้นบน หรือการ
ตรวจอากาศด้วยอากาศยาน
2.2 การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล (Quality Control and Analysis)
คือ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อมูลที่จะนาเข้าสู่แบบจาลอง รวมทั้งข้อมูลที่มีความคลาด
เคลื่อนให้ได้รับการปรับแก้หรือตัดทิ้งไป ในส่วนนี้นักอุตุนิยมวิทยามีส่วนสาคัญอย่างมาก
2.3 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Computer Resource)
ความจุของหน่วยความจา และความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ใ ช้ในการคานวณผลจาก
แบบจาลองอันประกอบด้วยข้อมูลจานวนมหาศาลและมีความซับซ้อน ตลอดจนแบบจาลองที่นามาใช้จาเป็นต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถภาพสูง ด้วยเหตุนี้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสาคัญและเป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งของ
การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
2.4 แบบจาลองการพยากรณ์อากาศ (Forecast Model)
แบบจาลองการพยากรณ์อากาศประกอบด้วย สิ่งที่จาเป็นต่อการคานวณสภาวะเริ่มแรกของบรรยากาศ
และการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานในเชิง 3 มิติ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
2.4.1 แบบจาลองเชิงตัวเลข (Numeric)
แบบจาลองเชิงตัวเลขหมายถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้สมการ
- ข้อมูลที่เป็นตัวแทนนาเข้าสู่ระบบ
- ความละเอียดของแบบจาลอง (Model Resolution)
- ผลการประมวลผลของ Domain
- ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate System)
2.4.2 Assimilation System
คือ กระบวนการที่ซับซ้อนในการพิจารณาค่าตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรที่
จะใช้ในการพยากรณ์และผนวกเข้ากับการพยากรณ์ระยะสั้น ที่ได้จากการประมวลผลของแบบจาลองที่ผ่านมา
เพื่อที่กาหนดสภาวะเงื่อนไขเริ่มแรกก่อนที่จะทาการพยากรณ์ในครั้งใหม่ ระบบ Assimilation จะค้นหาสภาวะ
เริ่มแรกของแต่ละตัวแปรที่จะใช้ในการพยากรณ์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความถูกต้องของการพยากรณ์โดย
อยู่บนฐานของข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่
2.4.3 กระบวนการกระทาโดย Dynamics และ Physics
กระบวนการทาง Dynamics ในการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข หมายถึง กระบวนการของบรรยากาศที่
เกี่ยวข้องกับแรงหรือการเคลื่อนที่ของอากาศ เช่น Advection, Pressure Gradient Force, และ Adiabatic
Heating & Cooling โดยอธิบายในลักษณะของ Horizontal และ Vertical Momentum, กฎการอนุรักษ์ของ
มวลและสมการทาง Thermodynamic ที่มีอยู่ในแบบจาลอง
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สาหรับกระบวนการทาง Physics ในการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข แบ่งออกได้ 3 อย่างคือ
1) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสเกลที่เล็กกว่าความละเอียดของ แบบจาลองแต่ผลที่เกิดขึ้นส่ง ผล
ต่อการประมวลผลของแบบจาลอง
2) การแลกเปลี่ยนพลังงาน น้าและโมเมนตั้ม ระหว่างบรรยากาศและแหล่งพลังงานภายนอก เช่น
การแผ่รังสี, กระบวนการต่างๆ ที่เกิดเหนือพื้นดินและพื้นน้า
3) เมฆและไมโครฟิสิกส์ของน้าฟ้า
2.5 Postprocessing
คือ การประมวลผลภายหลังจากที่ได้ผลลัพธ์จากแบบจาลองในครั้งแรกให้ อยู่ในรูปแบบที่นักพยากรณ์
อากาศสามารถนาไปใช้ได้ ค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยาที่ปรากฏ คานวณจากตัวแปรที่
ใช้ในการพยากรณ์ และจะ Interpolate ทั้งในแนวตั้ง เช่น Isobaric, Isentropic และ Constant Altitude และ
ในแนวระนาบด้วยเพื่อใช้พยากรณ์ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรืออยู่ในรูปของกริด นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของเส้น
Contour ผลรวมของผลลัพธ์ที่แสดงกล่าวมาแล้วทั้งหมดรวมเรียกว่า Numerical Guidance
2.6 ผลลัพธ์ของแบบจาลอง (Model Output)
คือ ผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากแบบจาลอง ค่าตัวแปรต่างๆ จากแบบจาลองการพยากรณ์แสดงผลได้โดยตรง
หรือในขั้น Postprocessing, รูปแบบของกริด, การพยากรณ์รายสถานี (Station Predictions) และอาจใช้ร่วมกับ
ข้อมูลภูมิอากาศหรือแหล่งข้อมูลสถิติอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสาคัญของกระบวนการพยากรณ์
(Forecast Process) Model Output ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
2.6.1 Direct Model Output
ประกอบด้ว ยข้ อมูลที่พ ยากรณ์ ที่ไ ด้จากแบบจ าลองตามจุดกริ ด ต่า งๆ ทั้ง ในแนวระนาบและ
แนวตั้ง สาหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างจุดกริดจะไม่มีการ Interpolate ข้อมูล นักพยากรณ์อากาศใช้ข้อมูลตามจุดกริด
เหล่านี้เพื่อการพยากรณ์อากาศในท้องถิ่น และยังตรวจสอบผลการพยากรณ์จากแบบจาลองว่าใกล้เคียงกับสภาพ
อากาศที่เกิดขึ้นจริงเพียงใด
2.6.2 Statistic Guidance
สารประกอบทางอุตุ นิยมวิ ทยาบางอย่าง เช่น ทัศ นวิสัย และพายุฟ้ าคะนอง ไม่ส ามารถที่จ ะ
พยากรณ์จากแบบจาลองหรือไม่สามารถคานวณได้จากคาตัวแปรที่แบบจาลองพยากรณ์ได้โดยตรงรวมทั้งตัวแปร
อื่นๆ เช่น อุณหภูมิสูงสุดที่ผิวพื้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของแบบจาลองและผันแปรไปตามท้องถิ่นต่างๆ เทคนิคทาง
สถิติ เช่น Model Output Statistics (MOS) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น จาก Direct Model และ Postprocessed
Model และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอดจนข้อมูลสถิติภูมิอากาศมาเพื่อใช้ในการพยากรณ์สาระประกอบ
ที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น
2.6.3 Numerical Guidance
คือ ผลที่ได้จากกระบวนการ Postprocessing ซึ่งอยู่ในส่วนของ Model Output เป็นรูปแบบที่
นักพยากรณ์อากาศสามารถนาไปใช้ โดยทั่วไปแสดงในลักษณะของกริดซึ่งมีรายละเอียด ที่แตกต่างไปจากแบบ
จาลองที่ประมวลผลในครั้งแรก ตัวอย่างเช่น แผนที่อากาศ Geopotential Height แผนที่อากาศผิวพื้นที่แสดงค่า
ความกดอากาศ ณ ระดับน้าทะเลปานกลาง และอุณหภูมิที่ผิวพื้นเป็นต้น ส่วนแผนที่อากาศที่แสดงบริเวณกระแส
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อากาศปั่น ป่ว นและน้าแข็ งเกาะเครื่ องบิน ก็เ ป็น อีก ตัว อย่ างหนึ่ ง ของการค านวณจากผลผลิต ของแบบจาลอง
(Numerical Model Output) โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางกายภาพที่พึงจะเป็นไปได้
2.7 Centralized Guidance
คือ ส่ วนที่ ใ ช้เ ป็ น เครื่ อ งช่ว ยในการพยากรณ์ อ ากาศอี ก อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ง เป็ น ที่ร วมความคิด เห็ นของนั ก
อุตุนิยมวิทยาที่มีประสบการณ์สูงที่วิพากย์วิจารณ์ เช่น การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุ การแจ้งเตือนสภาพอากาศ
รุนแรง และการพยากรณ์ปริมาณน้าฟ้า เป็นต้น นักพยากรณ์อากาศอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มาผสมผสาน
กับการพยากรณ์อากาศที่ได้จากแบบจาลอง
2.8 Observation
การตรวจอากาศทุกชนิดเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้ทราบถึง สภาวะเงื่อนไขของ
สภาพอากาศปัจจุบันและประเมินความถูกต้องของ ผลการวิเคราะห์หรือการพยากรณ์จากแบบจาลอง ผลการ
ตรวจอากาศยังใช้ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของข้อมูลและทาให้ทราบความสมเหตุ สมผลของผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจาลองและสิ่งที่ได้สามารถที่จะนาไปปรับค่าข้อมูลที่จะนาเข้ามาประมวลผลในครั้งต่อไป
2.9 Understanding Meteorological Principle (ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา)
ความเข้าใจกฎเกณฑ์พื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาและความสัมพันธ์ของกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ทาให้ ก ารเลื อ กใช้ แ บบจ าลองเป็ น ไปอย่ า งชาญฉลาด ตั ว อย่ างเช่ น การพิ สูจ น์ ท ราบว่ า ผลการพยากรณ์ ข อง
แบบจาลองเป็นไปอย่างไม่สมเหตุผล หรือในกรณีที่ผลของแบบจาลองพยากรณ์ออกมาค่อนข้างซับซ้อนหรือมีความ
หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้น ความเข้าใจดังกล่าวจะมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้
การเลื อ กผลการพยากรณ์ ที่ มี โ อกาสเป็ น ไปได้ ม ากที่สุ ด และเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความผิ ด พลาดอั น จะเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย
นอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับภูมิอากาศท้องถิ่น อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศและประสิทธิผลของแบ บจาลองที่
พยากรณ์ในบริเวณนี้ก็มีส่วนช่วยในการเลือกใช้แบบจาลองและยังนาไปพัฒนาผลการพยากรณ์โดยแบบจาลอง
ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
2.10 Forecast Process (กระบวนการการพยากรณ์)
ในส่วนนี้คือการนาผลการพยากรณ์จากแบบจาลองและผลการตรวจอากาศอากาศปัจจุบัน และความ
เข้าใจกฎเกณฑ์พื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยา มาใช้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลการพยากรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการ
พยากรณ์ ข้อมูลจาก Centralize Subjective Guidance เป็นเครื่องช่วยอีกอย่างหนึ่งในการที่จะก่อให้เกิ ดมุมมอง
ใหม่ๆ ในการพยากรณ์อากาศ ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่ต้องการพยากรณ์และความต้องการของผู้ใช้แบบจาลอง
เป็นตัวบ่งชี้แนวทางของการพยากรณ์ของแบบจาลอง ส่วนผลการสังเกตก็ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
2.11 Forecast (คาพยากรณ์)
คือ ผลผลิตขั้นสุดท้ายสาหรับแบบจาลองที่ได้รับการปรับแต่งในท้ายที่สุด เช่น รูปแบบของตัวแปรทาง
อุตุนิยมวิทยา ห้วงเวลาพยากรณ์และความถี่ในการพยากรณ์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
2.12 Verification
นักพยากรณ์อากาศตรวจสอบผลการพยากรณ์ของแบบจาลอง เพื่อค้นหาข้อจากัดบางประการของแบบ
จาลอง หรือการลาเอียงของแบบจาลอง เพื่อทาการแก้ไขหรือชดเชยความบกพร่ อง ดังกล่าว นักสร้างแบบจาลองใช้
การ Verification ในการค้นหาและนาไปพัฒนาปรับปรุงแบบจาลองต่อไป
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3. ประวัติ
ความคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข เริ่มจากนักอุตุนิยมวิทยาชาวสวีเดน Vihelm Bjerkness
(ค.ศ.1862-1951) โดยเขาได้แสดงให้เห็นว่าการพยากรณ์อากาศโดยการประยุกต์หลักการทางอุตุนิยมวิท ยา
ไดนามิกส์นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศปัจจุบันที่ถูกต้องและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ Bjerkness ตระหนักดีว่าเงื่อนไขเหล่านี้ยังไม่อาจเป็นจริงได้
ในสมัยนั้น เพราะการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยายังมีน้อยมากในสมัยนั้นถึงแม้ว่าบรรยากาศถือได้ว่าเป็นระบบทาง
ฟิสิกส์แต่สภาวะของลมฟ้าอากาศนั้นซับซ้อนมาก และยากที่จะบรรยายกระบวนการของบรรยากาศในเชิงปริมาณ
(Quantitative) ได้
ระหว่าง ค.ศ.1911 ถึง 1918 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ Lewis Fry Richardson (1881-1953) ได้
คิดค้นวิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับทาการพยากรณ์อากาศ และได้ลงมือทาการคานวณโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ในสมัยนั้น แต่ผลการพยากรณ์อากาศของเขาผิดพลาดจากความเป็นจริงมาก อย่างไรก็ตามถือได้ว่าเขาประสบ
ความสาเร็จในการที่ได้คิดค้นเกี่ ยวกับวิธีการพยากรณ์อากาศเชิง ตัวเลขเป็นครั้ง แรก และได้วางแนวทางในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ด้วย ไม่มีผู้ใดพยายามทาการพยากรณ์อากาศด้วยวิธีการทางอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการทาง
อุตุนิยมวิทยาไดนามิกส์อีกเลยเป็นเวลานาน หลักจากการทดลองที่ไม่ประสบผลสาเร็จของ Richardson การที่ต้อง
ทาการคานวณอย่างมหาศาลเพื่อแก้ระบบสมการที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ยากลาบากมากในยุคนั้น Richardson ได้
เขียนไว้ใน ค.ศ.1922 ว่า “บางทีสักวันหนึ่งในอนาคตอันห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ที่จะสามารถทาการคานวณได้
อย่างรวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศโดยเสียค่ าใช้จ่ายน้อยและคุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ แต่นั้นเป็น
เพียงความฝันเท่านั้น”
ในตอนกลางของคริสตทศวรรษ 1940 John Von Neumann แห่ง The Institute for Advanced Study
ของ Princeton University ได้พิจารณาเห็นว่าปัญหาของการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเป็นปัญหาทางฟิสิกส์ที่
ซับซ้อนที่สุด แต่สามารถที่จะดาเนินการได้ และระบบสมการที่เกี่ยวข้องต้องใช้เครื่องคานวณที่เร็วที่สุดทาการคานวณ
เป็นเวลานานมาก ณ สถาบันแห่งนี้กลุ่มวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การนาของ Jule Charney เพื่อ
แก้ปัญหาด้านการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข และในปี ค.ศ.1950 คณะวิจัยได้ประสบความสาเร็จในการพยากรณ์
อากาศเชิงตัวเลขเป็นครั้งแรก โดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือ ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Calculator) นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจั ยที่สาคัญ
อย่างหนึ่งในความสาเร็จของการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นั้น ดูเหมือนจะเนื่องมาจากความรู้
ความเข้าใจในความแตกต่างกันของระบบการเคลื่อนที่ของอากาศขนาดต่างๆ ซึ่งเป็นตัวการสาคัญในการควบคุมระบบ
ลมฟ้าอากาศนอกจานี้การดัดแปลงระบบสมการพื้นฐานทาง Hydrodynamics ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศให้ง่ายขึ้น
โดยใช้หลักของการประเมินความสาคัญของการเคลื่อนที่ของบรรยากาศในขนาดต่างๆ และขจัดขนาดของการเคลื่อนที่
ซึ่งมีความสาคัญน้อยออกไปจากระบบสมการ เพื่อการพยากรณ์อากาศก็มีส่วนทาให้การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
ประสบความสาเร็จเช่นกัน
การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวระดับสาหรับระบบการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่นั้น จะมีทิศทางขนานกับเส้น
ความกดอากาศเท่า (Isobar) ในทิศทางตามเข็มนาฬิการอบบริเวณความกดอากาศสูงและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
รอบบริเวณความกดอากาศต่าในซีกโลกเหนือ และในทิศตรงกันข้ามในซีกโลกใต้ แรงกดอากาศ (Pressure Force)
มีทิศตั้งฉากกับเส้นความกดอากาศเท่า และมีทิศจากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่า และโดยประมาณ
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แรงนี้จะสมดุลกับ Coriolis Force ซึ่งเป็นแรงปรากฏ (Apparent Force) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของ
โลก สภาวะสมดุลระหว่างแรงกดอากาศและ Coriolis Force นี้เรียกว่าเป็นการสมดุลแบบ Quasi-Geostrophic
ใน ค.ศ.1954 National Meteorological Center ของสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มใช้การพยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลขเพื่อคาดหมายลักษณะลมฟ้าอากาศ ในทศวรรษ 1950 แบบจาลอง (Model) เพื่อการพยากรณ์อากาศใช้
หลักการของการประมาณค่าแบบ Quasi-Geostrophic แต่หลักจากนั้นไม่นานผลการปฏิบัติการและการทดลอง
แสดงให้เห็นว่ า Quasi-Geostrophic Model ไม่อาจจ าลองสภาพของบรรยากาศได้ดีนัก ทั้งนี้เนื่ องจากข้อจากั ด
บางประการของสมมุติฐาน Quasi-Geostrophic ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ของอากาศ แรงเสียดทาน
และแห่งพลังงานความร้อน
ระหว่าง ค.ศ.1960-1970 การใช้แบบจาลองที่ไม่ใช้สมมุติฐาน Quasi-Geostrophic คือ แบบจาลองที่มี
ความใกล้เคียงกับสภาพที่แท้จริงของบรรยากาศมากกว่า หรือที่เรียกว่า Primitive Equation Model ทาให้ผล
การพยากรณ์อากาศดีขึ้นมาก แบบจาลองชนิดนี้ประกอบด้วยข้อจากัดทาง Dynamic ที่น้อยกว่าแบบจาลองชนิด
Quasi-Geostrophic แต่ต้องใช้เวลาในการคานวณเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความเร็ วและ
ความจุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความก้าวหน้าในเทคนิคของวิธีการเชิงตัวเลขในการแก้สมการต่างๆ จึงเป็นผลให้การ
พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขในปัจจุบันใช้แบบจาลองชนิด Primitive Equation ทั้งหมด
ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขสาหรับระบบลมฟ้าอากาศขนาดใหญ่
ในปัจจุบันนี้การพยากรณ์จึงเริ่มมุ่งไปที่การคาดหมายลักษณะอากาศสาหรับระบบลมฟ้าอากาศขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับพัฒนาการในด้านแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์อากาศทุกขนาดก็คือความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสมรรถนะที่สูงขึ้นของเครื่องมือตรวจอากาศที่ช่วยให้ทาการตรวจได้ละเอียดขึ้นกว่า
แต่ก่อน ทาให้การพยากรณ์อากาศทุกประเภทมีความถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น
4. สมการพื้นฐาน
สมการที่ใช้ในการพยากรณ์อ ากาศเชิง ตัวเลขจะเกี่ยวข้อ งกับ การเคลื่ อนที่และการเปลึ่ยนแปลงของ
บรรยากาศ อันประกอบด้วย
1. กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน (Newton’s Second Law Motion)
2. กฎการอนุรักษ์มวลสาร (The Law of Conservation of Mass)
3. สมการของสถานะ (The Equation of State)
4. กฎข้อที่หนึ่งของพลศาสตร์ความร้อน (The First Law of Thermodynamics)
5. สมการการอนุรักษ์ของน้า (The Conservation Equation for Water Substance)
5. แบบจาลองเชิงตัวเลขของบรรยากาศ (Atmospheric Numerical Model)
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศนั้นซับซ้อนมาก จนเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสมการที่อธิบายการเปลี่ยน
แปลงของบรรยากาศได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ ดังนั้นจึง ต้องมีการดัดแปลงคุณสมบัติบางประการของ
บรรยากาศให้มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยลง (Simplified) โดยใช้สมมุติฐานต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศที่
ถูกดั ดแปลงคุ ณสมบั ติเ ช่น นี้เ รีย กว่ า Modified Atmosphere และระบบสมการที่ ใช้ บรรยายคุณ สมบัติ ของ
บรรยากาศนี้เรียกว่า แบบจาลองเชิงตัวเลขของบรรยากาศ (Atmospheric Numerical Model)
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การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction) คือการคาดหมายลักษณะอากาศใน
อนาคตของ Modified Atmosphere โดยใช้แบบจาลองเชิงตัวเลขของบรรยากาศนั่นเอง แบบจาลองเชิงตัวเลข
สาหรับการพยากรณ์อากาศแบ่งอย่างกว้างๆ ได้เป็น 2 ประเภท คือ Filtered Model และ Primitive Equation
Model
5.1 Filtered Model
การเคลื่อนที่อันซับซ้อนของบรรยากาศ สามารถจาแนกออกเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะของคลื่น (Wave)
3 ชนิด คือ คลื่นเสียง (Sound Wave) คลื่นความโน้มถ่วง (Gravity Wave) และ Rossby Wave จากความรู้ทาง
อุตุนิยมวิทยาไดนามิกส์ทาให้ทราบว่า Vertical Sound Wave นั้นไม่มีความสาคัญในทางอุตุนิยมวิทยา และ
สามารถขจั ด ออกไปจากแบบจ าลองได้ โ ดยใช้ Hydrostatics Equilibrium ส่ ว น Gravity Wave และ
Horizonal Sound Wave นั้น สามารถขจัดออกไปได้โดยใช้สมมุติฐาน Non divergence หรือ Geostrophic
Approximation
เนื่องจากการเคลื่อนที่ของบรรยากาศในขนาดใหญ่มีแต่เพียง Rossby Wave เท่านั้นที่มีความสาคัญต่อ
การพยากรณ์อากาศ ส่วน Gravity Wave และ Sound Wave เป็นเพียง Noise เท่านั้น โดยหลักการนี้จึง มี
แบบจาลองที่ขจัด Gravity Wave และ Sound Wave ออกไปจากระบบสมการเพื่อการพยากรณ์อากาศ
แบบจาลองชนิดนี้เรียกว่า Filtered Model และใช้กันอย่างแพร่หลายในระหว่างคริสตทศวรรษ 1950–1960
5.2 Primitive Equation Model
โดยความเป็นจริงแล้ว Filtered Model ไม่อาจพยากรณ์อากาศได้ ดีนัก ทั้งนี้เพราะบรรยากาศจริง ๆ นั้น
ไม่ได้เป็น Geostrophic Equilibrium อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักอุตุนิยมวิทยาจึงได้กลับไปใช้ระบบสมการดั้งเดิมที่
ไม่ได้มีการดัดแปลงนั่นคือ Primitive Equation Model ตั้งแต่ คริสตทศวรรษ 1960 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
ใน Primitive Equation Model การแปรเปลี่ยนของตัวแปรทั้งหมดนั้น สามารถกาหนดได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามการพยากรณ์อากาศโดยแบบจาลองชนิดนี้มีจุดอ่อนที่สาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกระบบ
สมการที่ใช้ได้รวมเอา Gravity Wave ซึ่งมีความเร็วสูงเอาไว้ด้วย จึงต้องใช้ช่วงเวลา (Time Interval) สาหรับการ
Intergrate ในการพยากรณ์อากาศแต่ละช่วงเวลา (Step) สั้นมาก จึง ปรากฏว่าในการพยากรณ์ อากาศสาหรับ
ระยะเวลาเดียวกัน (เช่น 24 ชั่วโมง) หากใช้ Primitive Equation Model จะต้องใช้เวลาของคอมพิวเตอร์
มากกว่าการใช้ Filtered Model เป็นอย่างมาก จุดอ่อนประการที่สองของ Primative Equation Model คือ
Numerical Solution มีความไว (Sensitivity) ต่อความคลาดเคลื่อน (Error) และการผันแปรขนาดเล็ก (Small
Scale Fluctuation) ของข้อมูลเริ่มแรก (Initial Data) เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับลม ด้วย
เหตุนี้การจัดเตรียมข้อมูล (Initialization) เพื่อใช้กับแบบจาลองชนิดนี้จึงมีความยุ่งยากกว่าการจัดเตรียมข้อมูล
สาหรับ Filtered Model เป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ต าม พั ฒนาการด้า นทฤษฎีทางอุตุนิ ยมวิท ยา วิ ธีการคานวณเชิ ง ตัวเลข และวิท ยาการด้า น
คอมพิวเตอร์ไ ด้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้มาก ดังนั้ น ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การใช้ Primitive
Equation Model ในการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจึงเป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไป
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6. ขั้นตอนในการดาเนินงานเพื่อการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
พฤติภาพของบรรยากาศอยู่ภายใต้กฎทางฟิสิกส์และแสดงด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ สมการเหล่านี้ใช้
คาดหมายการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรของบรรยากาศ (อุณหภูมิ, ความกดอากาศ) ที่จะเกิดขึ้นนับต่อจากปัจจุบัน
ดังนั้นถ้าเราแก้สมการได้อย่างถูกต้องแท้จริง เราก็จะได้รายละเอียดของสถานะของบรรยากาศในอนาคตได้ ซึ่งเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเริ่มแรก ต่อจากนั้นเราแปลผลจากการแก้สมการเหล่านั้นในรูปแบบของสภาพ
อากาศ เช่น น้าฟ้า อุณหภูมิ จานวนเมฆปกคลุม ความกดอากาศและลม แต่เนื่องจากสมการเหล่านี้มีความซับซ้อน
และเป็นสมการแบบ Non Linear การแก้สมการจึงเป็นการยากที่จะทาได้อย่างสมบูรณ์ที่จะได้ค่าในอนาคต ดังนั้น
เทคนิคแบบจาลองเชิงตัวเลขจึงให้ค่าการแก้สมการโดยประมาณเท่านั้น
แบบจาลองเชิงตัวเลขเหล่านี้ ค่าตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาถูกแทนค่าด้วย Finite set ในรูปแบบของ
สมการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในแบบจาลอง เราสามารถคานวณค่าตัวแปรของบรรยากาศในอนาคตโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในการคานวณแบ่งได้ดังนี้
6.1 Discretization
ในขั้ น ตอนแรกคื อ การสร้ า งค่า ตั ว แทนของตั ว แปรของบรรยากาศด้ ว ยตั ว เลข ในขั้ นตอนนี้ เ รี ย กว่ า
“Discretization” ทั้งนี้เพราะเราแทนค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพียงค่าเดียวในจุดพิกัดกริด ในขั้นนี้จะ
ให้ความสนใจต่อขีดจากัดของข้อมูลใกล้เคียง (Limits of the Numerical Approach) บริเวณที่ห่างไกลจากพิกัด
จุดกริดให้รายละเอียดของข้อมูลลดลงและสภาวะของบรรยากาศในอนาคตค่อนข้างหยาบ หากกริดอยู่ใกล้กันมาก
ขึ้นก็จะทาให้ค่าดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเราพยายามที่แสดงค่าอุณหภูมิผิ วพื้นเหนือพื้นที่สหรัฐอเมริกาโดยอาศัย
เพียงผลการตรวจอากาศนับพันหน่วยก็ได้รายละเอียดระดับหนึ่ง แต่ถ้าเรามี ผลการตรวจอากาศหลายล้านหน่วย
ในพื้นที่เดียวกัน เราย่อมได้รายละเอียดของอุณหภูมิดีกว่า
ในสภาวะเริ่มแรก (Initial State) ของ NWP ได้ข้อมูลจากการวัดตัวแปรจากข่ายการตรวจอากาศที่
ปกคลุมพื้นที่ภายในแบบจาลอง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จาก Sensor ต่างๆ ที่ติดตั้ง อยู่ตามสถานีผิวพื้นเรือ , ทุ่นลอย,
การตรวจอากาศชั้ น บน, ดาวเที ย ม และอากาศยาน ในระบบการตรวจอากาศรวมทั้ง ข้ อ มูล อุ ตุนิ ย มวิท ยาที่
แลกเปลี่ ยนระหว่ างประเทศซึ่ งใช้ เป็ นเครื่องช่วยในการปรับข้ อมูล (Assimilation) หรื อเรี ยกว่ า Objective
Analysis สถานีตรวจอากาศที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีระยะห่างกันไม่เท่ากัน จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นตาราง
กริดในแบบจาลองการพยากรณ์อากาศด้วยวิธี Interpolation ซึ่งวิธีนี้ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นในเงื่อนไข
ระยะเริ่มแรกของแบบจาลอง เพราะฐานของข้อมูลมิได้เป็นข้อมูลแท้จริงก่อนที่จะนาเข้าสู่แบบจาลอง ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลอุณหภูมิที่ Scott AFB และสนามบิน St.Louis Lambert ซึ่งอยู่ห่างกันถึง 40 ไมล์ทะเล แบบจาลอง
ต้องการทราบอุณหภูมิของจุดพิกัดกริดที่อยู่ระหว่างสถานีทั้งสองเทคนิค Interpolation จะประมาณค่าอุณหภูมิ
ณ จุดพิกัดกริดนั้น ซึ่งค่าประมาณที่ได้นั้นมิใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นเพียงอุณหภูมิที่ใกล้เคียงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ หากมี
จุดพิกัดกริดเพิ่มมากขึ้นความถูกต้องของแบบจาลองก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน
6.2 กระบวนการ Optimal Interpolation (OI)
คือขั้นตอนถ่วงน้าหนักของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ในบางพื้นที่ที่มีการตรวจอากาศชั้นบน ซึ่งถือว่า
เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลในพิกัดกริดจะถูกถ่วงน้าหนักข้อมูลโดยการอ้างข้อมูลผลการ
ตรวจอากาศชั้นบน Optimal Interpolation ทาให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดีขึ้นและทาให้ผลการพยากรณ์จาก
แบบจาลองมีผลใกล้เคียงกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจากัดอยู่เช่นกัน
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โดยทั่วไปความต้องการที่จะทาให้ผลผลิตจาก Global Model มีรายละเอียดสูง (จุดพิกัดกริดหนาแน่น) แต่
ข้อจากัดเกี่ยวกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะกระทาได้ การที่จะทาให้แบบจาลองมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้นจาเป็นต้องเพิ่มภาระในการประมวลผลให้กับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เรายังต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีความจา
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการแก้สมการก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่แบบจาลองในปัจจุบันต้องการใช้เวลาเพียงสั้นๆ ในการประมวลผล
ของคอมพิวเตอร์และให้ผลการพยากรณ์ค รอบคลุมหลายวัน อาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มรายละเอียดของจุดพิกัดกริด
จะต้ องเพิ่ มเวลาในการประมวลผลของคอมพิ วเตอร์ มากขึ้ น แบบจ าลองการพยากรณ์ อากาศที่ ใช้ เวลาในการ
ประมวลผล 24 ชั่วโมงเพื่อพยากรณ์อากาศภายใน 24 ชั่วโมงจึงไม่เป็นที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้รายละเอียดของจุด
พิกัดกริดที่ใช้จึงต้องสอดคล้องกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล
อย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวทางในการแก้ไขในการประมวลผลแบบจาลองเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สูงกว่าและ
ใช้ เวลาในการประมวลผลน้ อยลง ซึ่งใช้ แบบจ าลองในลั กษณะเชิ งซ้ อน (Model Nesting) โดยใช้ แบบจ าลองที่ มี
รายละเอียดสูงกว่าและครอบคลุมพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่าซ้อนลงไปใน Global Model ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่า แบบจาลอง
ทีซ่ ้อนอยู่ภายในจะรับค่าตัวแปรต่างๆ ของบรรยากาศอันเป็นเงื่อนไขที่อยู่ภายในบริเวณนั้นโดยอ้างอิงจากแบบจาลองที่
ครอบคลุ มพื้นที่ใหญ่กว่า ตัวอย่ างเช่ น เมื่ อเราประมวลผลแบบจาลองที่มี รายละเอียดสู งกว่ าในพื้นที่ ที่ ครอบคลุ ม
ประเทศสหรัฐอเมริกาเราจาเป็นต้องประมวลผลโดยใช้ผลการพยากรณ์ของตัวแปรต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดย Global หรือ
Hemispheric Model นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายละเอียดของแบบจาลองให้สูงขึ้นโดยซ้อนอยู่ภายในได้อีก
เหตุผลหนึ่งในการประมวลผลแบบจาลองที่มีรายละเอียดสูง (Fine Scale Model) คือ เราสามารถที่จะ
จาลองกระบวนการที่สาคัญทั้งหมดในบรรยากาศซึ่งไม่สามารถประมวลผลได้ใน Global Scale แม้แต่แบบจาลอง
ที่มีรายละเอียดสูงกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของปรากฏการณ์ เช่น กระแสอากาศปั่นป่วน หรือ การก่อตัว
และการเจริญเติบโตของเมฆและอนุภาคของน้าฟ้าที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของจุดพิกัดกริดได้ ในการที่จะแก้ปัญหา
เหล่านี้จาเป็นต้องมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า Parameterization
Parameterization คื อ ขั้น ตอนในการคานวณที่ ร วมเอาผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น ในกริ ด ย่อ ย (Sub Grid
Scale) โดยนาค่าตัวแปรภายในกริดนั้นมาประมวลผล Parameterization ใช้อธิบายกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นใน
Scale ที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งไม่สามารถคานวณได้ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา (Spatial and Tempoaral) ผลจาก
รายละเอียดของแบบจาลองที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง Parameterization จึงเป็นที่ต้องการเพราะกระบวนการ
ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยาได้ถูกนามาพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ปรากฏการณ์บางอย่างได้ถูกอธิบาย เช่น การแลกเปลี่ยน
พลังงานในบรรยากาศ (การคายความร้อนแฝง, กระบวนการแผ่รังสี) ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่ อกระบวนการ
ยกตัวของอากาศ จานวนของค่าต่างที่พยากรณ์เช่นน้าฟ้า การปกคลุมของเมฆ อุณหภูมิใกล้ผิวพื้น ซึ่งเป็นผลที่ได้
จาก Parameterization
อาจกล่าวโดยสรุปการดาเนินงานเพื่อการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข มีขั้นตอนที่สาคัญดังต่อไปนี้ (WMO
1982)
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเยื้องต้น เช่นการถอดรหัสข้อมูล และการตรวจสอบความผิดพลาด
3. การวิเ คราะห์ เชิ งวัต ถุวิ สัย (Objective Analysis) เพื่อจั ดเตรีย มข้ อมู ลให้ อยู่ ในรู ปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการคานวณด้วยวิธีการเชิงตัวเลขโดยคอมพิวเตอร์
4. การเตรียมข้อมูลเริ่มต้น (Initialization) สาหรับแบบจาลอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลนาเข้า (Input)
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5. การคานวณตามระบบสมการของแบบจาลอง เพื่อพยากรณ์องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ
6. การหาค่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลลัพธ์โดยตรงจากแบบจาลอง
(Derivation of Specific Weather Parameters)
7. การแสดงผลการพยากรณ์ในรูปของแผนที่ แผนภูมิและตัวเลข
ประเด็นคาถามที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ หากแบบจาลองในการพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องมาก ความ
จาเป็นในการพยากรณ์อากาศโดยนักพยากรณ์อากาศจะหมดไปจริงหรือ? คาตอบคือ ไม่ใช่ แบบจาลองที่ได้จากการ
ประมวลผลคอมพิวเตอร์ช่วยทาให้นักพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแก่นแท้แล้ว
แบบจาลองมิ ได้ ให้ความมั่ นใจอย่างสมบู รณ์ แบบ สิ่ งส าคัญ ที่ พึง ระลึกเสมอว่าแบบจ าลองการพยากรณ์ อากาศ
ไม่สมบูรณ์เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เรายังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ในบรรยากาศได้ทั้งหมด
2. นักวิท ยาศาสตร์ไม่ สามารถอธิบ ายกระบวนการต่า งๆ ในบรรยากาศด้ วยสมการทางคณิ ต
ศาสตร์ได้ทั้งหมด
3. สมการทางคณิตศาสตร์ที่บรรยายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของบรรยากาศไม่ได้ให้คาตอบที่แท้จริง
แต่เป็นเพียงการประมาณค่าเชิงตัวเลขเท่านั้น
4. สถานีตรวจอากาศกระจายตามภูมิภาคต่างๆ นั้น ในบางพื้นที่ไม่มีสถานีตรวจอากาศ
5. ข้อมูลที่ได้จากบริเวณที่ปราศจากสถานีตรวจอากาศเป็นผลจากการ Interpolate จากจุดพิกัด
กริดที่อยู่โดยรอบหรือประมาณค่าจากแบบจาลองที่ประมวลผลครั้งก่อน ดังนั้นค่าเริ่มแรกที่นามาประมวลผลจึง
อาจเป็นค่าที่ไม่แท้จริงของตัวแปรต่างๆ ในบรรยากาศ
6. ความละเอียดของแบบจาลองภูมิภาค (Regional Model) ดีกว่า Global Model ข้อมูลในพื้นที่
ของแบบจาลองภูมิภาคได้มาจากการ Interpolate จากแบบจาลองที่มี จุดพิ กัดกริดที่หยาบกว่าจึง อาจมีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลขึ้น
7. ประเภทของแบบจาลอง (Type of Models)
ในการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขคาว่าแบบจาลอง (Model) มีความหมายที่แตกต่างกันอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก่เซทของสมการที่นามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ส่วนอีกคาหนึ่งคือ Numerical Model หมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้สมการจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ดังนั้นแบบจ าลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจึงเป็นผลรวมระหว่างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่นามาใช้ และ
Numerical Model อันเป็นผลจากการแก้ปัญหา โดยทั่วไปมีอยู่ 2 รูปแบบคือ Grid Point (หรือ Finite Difference)
Model และ Spectral Models
7.1 Grid Point Model
ค่า ตัว แปรต่ า งๆ ของบรรยากาศที่ วางเรี ยงลาดับ ตามพิกั ดจุ ดกริ ด (ที่ มีร ะยะห่า งที่ เท่ ากั น ) ในแต่ ล ะ
คาบเวลา
Grid Point Model เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรของบรรยากาศซึ่งคานวณจากข้อมูลสภาวะเริ่มแรกและ
อาจรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการพยากรณ์ที่ผ่านมานามาพิจารณาร่วมด้วย สิ่งสาคัญ ของข้อมูลสภาวะเริ่มแรกนั้น
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ต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และมีการผันแปรของข้อมูลเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะนาเข้าสู่การแก้สมการของการ
เคลื่อนที่ ความซับซ้อนของสมการแบบ Non Linear จะถูกแทนด้วยสมการแบบง่ายๆ (Simpler Algebraic
Equation) โดยพยากรณ์เป็นห้วงเวลา (Time Step) การพยากรณ์ในห้วงเวลาที่ยาว (24, 36, 72 ชั่วโมง) เป็นที่
ต้องการของนักพยากรณ์ เพราะแบบจาลองแก้สมการน้อยครั้งกว่าและสามารถพยากรณ์ในคาบเวลา 24 ชั่วโมงใน
เวลาอั นสั้ นกว่ า อย่ างไรก็ตามจุดประสงค์ของการพยากรณ์ อากาศเชิ ง ตั วเลขคือต้ องสามารถแก้ ไ ขสมการการ
เคลื่อนที่ (Equations of Motion) และถ้าคาบเวลาในการพยากรณ์สั้นปรากฏการณ์แบบ Non linear ของ
บรรยากาศ จะถู กแก้ให้ เป็ นแบบ Linear ดั งนั้ น รู ปทรงหกเหลี่ ยมอาจมีรู ปทรงคล้ายกั บวงกลมมากกว่าจะเป็ น
เหลี่ยมหรือรูปทรงแปดเหลี่ยมอาจดูคล้ายเส้นโค้ง ทานองเดียวกันถ้าเราให้ห้วงเวลาในการพยากรณ์นานเกินไป
ค่าการพยากรณ์ก็คลาดเคลื่อนมากขึ้น ด้วยเหตุ นี้การวิเคราะห์ตั วแปรจึง ต้ องมี ค่าใกล้เคียงกั น หากมี ตัวแปรใด
ตัวแปรหนึ่งแตกต่างกันมาก และมีระยะห่างกันเพียงเล็กน้อย (พื้นที่ขนาดเล็ก) ผลการแก้สมการของแบบจาลอง
จาก Non Linear ให้มีอยู่ในรูปของ Linear จึงเป็นไปไม่ได้
ความยาวนานของคาบเวลาของแต่ละห้วงการพยากรณ์กาหนดได้จากรายละเอียดของจุดพิกัดกริด เช่น
การประมวลผลของ MM5 ที่จุดพิกัดกริดมีขนาด 36 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ (Time Step) ประมวลผลแต่ละห้วงการ
พยากรณ์ประมาณ 90 วินาที ด้วยเหตุที่แบบจาลองต้องแก้สมการของการเคลื่อนทั้งหมดและครอบคลุมทุกจุดของ
จุดพิกัดกริด แต่ถ้า MM5 ประมวลผลจุดพิกัดกริดที่มีขนาด 12 กิโลเมตร เวลาที่ใช้จะประมาณ 30 วินาที และหาก
ขนาดจุดพิกัดกริดเท่ากับ 4 กิโลเมตรเวลาที่ใช้จะประมาณ 10 วินาที
7.2 Spectral Models
ในแบบจาลองประเภท Spectral ค่าต่างๆ ของตัวแปรถูกแสดงด้วยรูปแบบของคลื่น (Sine Wave) ซึ่ง
แสดงในลั กษณะของความถี่ และ Amplitude ของ Sine Wave บางครั้ ง อาจได้ ยิ นค าว่ า 126 Wave Model
หมายความว่า จานวนคลื่นทั้งหมดที่แบบจาลองนาไปใช้แทนค่าตัวแปรของบรรยากาศ ที่สาคัญคลื่นแต่ละอันใน
แบบจ าลองจะมีความแตกต่าง โดยมีการจั ดเรียงลาดับของคลื่นที่มี ความถี่สู งกว่าหรือมีความยาวคลื่ นน้อยกว่ า
ต่อเนื่องกันไป อาจกล่าวได้ว่าคลื่นลาดับที่ 44 ให้รายละเอียดดีกว่าคลื่นลาดับที่ 43 การเพิ่มขึ้นของจานวนคลื่น
ในแบบจาลอง Spectral คล้ายกับรายละเอียดของ Grid Scale ที่เพิ่มขึ้นใน Grid Point Model
ข้อดีของ Spectral ใช้เวลาในการคานวณน้อยกว่า เพราะการพยากรณ์ใช้ฟังก์ชันของ Sine และ Cosine
แทนที่จะแก้สมการทุกๆ จุดพิกัดกริด อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ยากในการนามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะบริเวณขอบของ
พื้นที่ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ Global Model ส่วนมากมักอยู่ในรูปแบบของ Spectral Model แต่ Regional Model
มักใช้รูปแบบของ Grid Point Model
8. Computer Model Grid (ตารางกริดในคอมพิวเตอร์)
จุดพิกัดกริด คือ กลุ่มของจุดที่มีระยะห่าง/พื้นที่เท่ากัน แสดงให้เห็นเป็นจุดตั้ดกันของแนวเส้นอย่างชัดเจน
จุดพิกัดกริดมีได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนแสดงเป็น 3 มิติในบรรยากาศได้ ระยะทางระหว่างจุดพิกัด
กริดยังหมายถึงขนาดของกริดด้วย ซึ่ งเป็นปัจจัยสาคัญ ในการมองเห็นสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นด้วย ระยะห่าง
ของจุดพิกัด กริด มีผลต่อ รายละเอีย ดของแบบจาลอง หากรายละเอียดค่อ นข้า งหยาบความถูกต้อ งของการ
พยากรณ์อากาศมักประสบปัญหา เพราะปรากฏการณ์ที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีความสาคัญอาจไม่ปรากฏหรืออาจ
ไม่ถูกนาเข้ามาประมวลผลในแบบจาลองในส่วนที่เป็นโครงสร้า งในทางตั้ง คอมพิวเตอร์จะคานวณโดยแบ่ง ผล
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จากการเคลื่อนที่ในทางตั้งของบรรยากาศ ดังนั้นหากมีรายละเอียดสูง ความถูกต้องในการพยากรณ์ก็จะมีมาก
ขึ้นเช่นกัน
8.1 Grid Resolution
คือ รายละเอียดของแบบจาลองบรรยากาศอธิบายในลักษณะของมิติที่เล็กที่สุดที่ถูกนามาแก้สมการด้วย
ทั้งในแง่พื้นที่ในแนวระนาบและแนวตั้งตลอดจนเวลา
8.1.1 แนวระนาบ (Horizontal)
กริด คือ กลุ่มของจุดที่แสดงให้เห็นเป็นจุดตัดทั้งในแนวขนานและตั้งฉากซึ่งกันและกัน โครงสร้าง
ของกริดอาจครอบคลุมอยู่ภายในหนึ่งปริมาตรของบรรยากาศ ขนาดของกริดแตกต่างกันออกไป เช่น 200, 100,
50, 25 กิโ ลเมตร เป็ นต้ น ส่ว นตารางกริ ดที่ มีค วามหยาบมากอาจใช้ เป็ น Boundary Condition สาหรั บ
แบบจาลองที่มีตารางกริดที่ละเอียดกว่า ตารางกริดที่มีขนาดเล็กลงรายละเอียดของตัวแปรบรรยากาศจะเพิ่มขึ้น
สภาพอากาศที่มีขนาดเล็กอาจมองเห็นได้ชัดเจน
8.1.2 แนวตั้ง (Vertical)
จานวนชั้นของแบบจาลองคือรายละเอียดในทางตั้งของแบบจาลอง ทั้งนี้ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
(อุณหภูมิ, ความกดอากาศ, ความชื้น , และลม ฯลฯ) แสดงให้เห็นในรูปของความชัน ซึ่งเห็นได้ ชัดเจนในแนวตั้ง
มากกว่าที่จะพบในแนวนอน จึงจาเป็นที่ต้องแบ่งชั้นของบรรยากาศในทางตั้งออกเป็นหลายๆ ชั้น
- Constant Altitude ถึงแม้ว่าจะแบ่งโครงสร้างในทางตั้งออกเป็นช่วงๆ ช่วงละเท่าๆ กันโดย
พิจารณาจากระดับ MSL หรือเหนือพื้นดิน แต่เป็นการยากที่จะนามาใช้กับแบบจาลอง ทั้งนี้เพราะความสูงของ
ลักษณะภูมปิ ระเทศที่ทาให้ความสูงของเส้นเหล่านี้ไม่ต่อเนื่อง
- Terrain Following การแบ่งชั้นในแนวตั้งตามรูปแบบของภูมิประเทศที่อยู่เบื้องล่างโดย
แบบจาลอง ตัวอย่างการแบ่งชั้นบรรยากาศในแนวตั้งเช่น Sigma และ eta
- Isentropic ถ้าผลของ Diabatic (เช่น ความร้อนของบรรยากาศเนื่องจากการคายความร้อน
แฝง, แรงฝื ด หรื อ สาเหตุ อื่ น ๆ) มี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ลมจะพั ด ไปตามระนาบของ Isentropic (Potential
Temperature, Theta ตามกฎอนุรักษ์) ข้อเท็จจริงนับว่าเป็นข้อดีทั้งด้านฟิสิกส์และเชิงคณิตศาสตร์ที่จะนาเอา
ระนาบของ Isentropic เป็นพิกัดในทางตั้ง
8.2 Temporal
สภาพอากาศเกิดขึ้นบนสเกลเวลา (Time Scales) ที่มีขนาดเล็กกว่าแบบจาลองเชิงตัวเลขจะไม่ถูกนาเข้า
มาประมวลผลด้วย ตัวอย่างเช่นแบบจาลองประมวลผลทุก 1 ชั่วโมง แบบจาลองนี้จะไม่สามารถพยากรณ์พายุฟ้า
คะนองที่มีระยะเวลาในการก่อตัวจนถึงขั้นสลายตัวน้อยกว่า 1 ชั่วโมง รายละเอียดของเวลามักไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มากนักในแบบจาลอง ทั้งนี้เนื่องจาก Time Step โดยทั่วไปมีระยะเวลาสั้นมากพอที่จะวิเคราะห์สภาพอากาศที่
สาคัญได้
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9. Statistic Models
เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะสร้างการพยากรณ์อากาศที่สมบูรณ์ บ่อยครั้งที่เราจาเป็นต้ องอ้างถึงค่าสถิติ
เพื่อที่จะลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล Statistical Model แบ่งได้ 3 ประเภทคือ
9.1 Classical Statistic Model แสดงในลักษณะเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างข้อมูลการตรวจอากาศ และค่าตัวแปรที่ไ ด้จากการพยากรณ์ Classical Statistic
Model ใช้ได้ดีในกรณีของการพยากรณ์อากาศระยะสั้นสาหรับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น โอกาสเกิดพายุฟ้าคะนอง
ในช่วงบ่าย พิจารณาจากค่า CAPE (Convective Available Potential Energy) ที่ได้จากผลการตรวจอากาศ
ชั้นบนในเวลาเช้า หรือ อุณหภูมิสูงสุดพิจารณาจากอุณหภูมิที่ระดับ 850 hPa ของผลการตรวจอากาศชั้นบนใน
เวลาเช้า
9.2 Perfect Prog Statistic สมมุติฐานเริ่มแรกต้องเชื่อว่าแบบจาลองพยากรณ์อากาศได้ ถูกต้องแล้ว
นาค่าสถิติภูมิอากาศมาพิจารณาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฏการณ์ เช่น 70% ของโอกาสเกิดฝนหมายความ
ว่า Prog ที่ได้จากแบบจาลองในอดีตแสดงการตกของฝน 7 ใน 10 ครั้ง
9.3 Imperfect Prog ความน่าจะเป็นของการเกิดปรากฏการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับความลาเอียง (Bias)
ของแบบจาลองที่เคยมีมาในอดีตหรืออาจกล่าวว่าแบบจาลองพยากรณ์สภาพอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่งผิดอยู่
เป็นประจา ดังนั้นการปรับแก้ควรคาดหมายให้เป็นสิ่งตรงข้ามกับผลที่ได้จาก Prog
9.4 Model Output Statistic (MOS) ผลรวมของ Imperfect Prog และเราสามารถใช้ค่าสถิติในการ
ปรับแก้ตัวอย่างถ้าแบบจาลอง XYZ พยากรณ์จานวนการแผ่รังสีออกในเวลากลางคืนของสถานี G ในขณะที่สถานี G
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศูนย์กลางของความกดอากาศสูงในฤดูหนาว ผลลัพธ์ของ XYZ MOS Output จะแสดงค่า
อุณหภูมิต่าสุด XYZ Model ทั้งนี้เนื่องจาก MOS Forecast ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก ดังนั้นผล
ของ MOS Output จึงพยากรณ์ค่าตัวแปรได้ดีกว่า XYZ Model เพียงอย่างเดียว
10. Initialization and Verification
การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเป็นการพยากรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการปรับให้มีความถูกต้องอยู่
ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามยังต้องการนักพยากรณ์อากาศทาหน้าที่ในการตรวจสอบผลที่ได้จากแบบจาลองว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องหรือใกล้เคี ยงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเพียงใด กระบวนการตรวจสอบดัง กล่าว
เรียกว่า Initialization และ Verification
ผลการพยากรณ์เวลา 00-hour Forecast หรือ Initial Panel of Model ซึ่งแต่เดิมมีการใช้อย่างผิดๆ โดย
เชื่อว่า ผลลัพธ์ของผลการพยากรณ์เวลานี้คือการวิเคราะห์ (Analysis) แต่ในความเป็นจริงแล้วแบบจาลองพิจารณา
เป็นจุดเริ่มต้น (First Guess) ก่อนที่จะพยากรณ์หรือพยายามที่แก้ไขข้อมูลเหล่านี้ด้วยข้อมูลปัจจุบัน (Real Time
Data) ถ้าผลการคานวณของแบบจาลองที่ผ่านมามีความคลาดเคลื่อน ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในปัจจุบันก็จะ
คลาดเคลื่อนตามไปด้วย ดังนั้นนักพยากรณ์จาต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเวลา 00 hour Forecast หาก
ไม่มีการปรับแก้การใช้แบบจาลองอาจขาดความมั่นใจ
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ขั้นตอนในการทา Initialization และ Verification (IV Process) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. โดยทั่วไป Verification กระทากับผลลัพธ์ของแบบจาลอง 12 หรือ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยเปรียบ
เทียบ Prog นั้นกับสภาวะปัจจุบัน (00 hr) วิธีปฏิบัติตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมากับ 00 hr (วัน/เวลา ของ Prog ต้อง
ตรงกั บ 00 hr) โดยใช้ สีอื่น ๆ เช่ น สี เหลื อง/ส้ม เมื่อ ตรวจสอบเสร็ จนัก พยากรณ์ อากาศสามารถเปรียบเทีย บ
ตาแหน่ง ต่างๆ ที่พยากรณ์ในเวลา 00 hr ณ จุดนี้นักพยากรณ์อากาศพยายามที่จะทราบว่าแบบจาลองที่ผ่านมา
พยากรณ์ได้ดีเพียงใด
2. Initialization เป็นการพิจารณาเฉพาะ 00 hr เท่านั้น โดยเปรียบเทียบตาแหน่งต่างๆ ของ เวลา 00 hr
กับ การวิเคราะห์ (Analysis) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน (Real Time
Data) ในเวลาเดียวกัน เพื่อพิจารณาว่า 00 hr พยากรณ์ได้ดีเพียงไร ตัวอย่างเช่น พิจารณาแผนที่ Vorticity ที่ระดับ
500 hPa ของ Initialize (00 hr) โดยเปรียบเทียบ Major Short Wave Trough ในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
และผลการวิเคราะห์ 500 hPa หากลักษณะสาคัญในแบบจาลองสอดคล้องกับข้อมูล ณ ปัจจุบันก็ไม่ต้องปรับแก้
แต่อย่างใด และสามารถใช้ ผลพยากรณ์ในส่วนที่เหลือได้อย่างมั่นใจ หากลักษณะสาคัญไม่สอดคล้องกับ 00 hr
จาเป็นต้องปรับแก้และการใช้ผล Prog อาจมีข้อกังขา
3. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control of Verification) เพื่อตรวจสอบผลการพยากรณ์อากาศ
ของแบบจาลองที่พยากรณ์ต่อจาก 00 hrไปอีก 2 ช่วง (Step) โดยทาการเปรียบเทียบตาแหน่งสาคัญๆ จากผลการ
พยากรณ์ในคาบ 12 ชั่วโมงข้างหน้า (12 hr Forecast) ที่พยากรณ์ต่อจาก 00 hr (Current Run) กับข้อมูล
ปัจจุบัน (Real Time Data) เพื่อพิจารณาว่าแบบจาลองยังคงพยากรณ์ได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือว่าพยากรณ์ด้วยลงไป
ใน 2 ช่วงแรกของการพยากรณ์ ตัวอย่างเช่น
ถ้า 00 hr (Forecast) เป็นของวันที่ 15/00 Z ดัง นั้น 12 hr Forecast ตรงกับวันที่ 15/12 Z ณ วันที่
15/12 Z นักพยากรณ์อากาศตรวจสอบลักษณะสาคัญกับข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) เพื่อพิจารณาดูว่าผลลัพธ์ของ
แบบจาลองเป็นอย่างไร (พยากรณ์ช้าเกินไป, เร็วเกินไป) ทาให้เราทราบแนวโน้มของการวิเคราะห์ได้
ลักษณะสาคัญที่ใช้ในการ Initialization/Verification มีดังต่อไปนี้
1) Long Wave Amplitude และ Orientation
2) Short Wave
3) Jet Core
4) Surface Front
5) บริเวณพื้นที่ปกคลุมด้วยเมฆกับบริเวณ PVA
6) อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วแต่พิจารณาว่าเป็นสิ่งสาคัญ
11. แบบจาลองที่ใช้ในการปฏิบัติการและประสิทธิภาพของแบบจาลอง (Operational Models and Their
Performance)
Feet Numerical Meteorology and Oceanography Center (FNMOC) Model
Navy Operational Global Analysis and Prediction System (NOGAPS) คือ แบบจาลองหนึ่งที่
กระจายข้อมูลที่สาคัญให้เป็นข้อมูลนาเข้าให้กับแบบจาลองอื่น ๆ เช่น Navy’s Advanced Coupled Ocean
Atmosphere Mesoscale Prediction System (COAMPS) และ FNMOC ฯลฯ
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แบบจาลอง NOGAPS พยากรณ์อากาศ 6 วันล่วงหน้า ณ ระดับความสูง ตั้ง แต่ผิวพื้น – 10 hPa โดย
ประมวลผล 2 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 00 Z และ 12 Z ทักษะโดยทั่วไปของแบบจาลองมี ค่อนข้างสูงในมหาสมุทร
Atlantic แต่ค่อนข้างน้อยในเขต Tropic
คุณลักษณะของ FNMOC NOGAPS
Model Type
Vertical Coordinate System
Horizontal Resolution
Vertical Resolution
Domain

:
:
:
:
:

Spectral
Sigma
83 km
24-36 Layers
Global

ข้อดีและข้อด้อยของ NOGAPS
1. การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของหย่อมความกดอากาศต่าที่ผิวพื้น (Surface Low) และการเคลื่อนตัวที่
เกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกของการก่อตัวพยากรณ์ และการพยากรณ์ความรุนแรงลดลงข้ากว่าความเป็นจริง
2. หย่อมความกดอากาศต่าที่ผิวพื้นที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของ Polar Front Jet พยากรณ์ให้มีความ
รุนแรงเกินความเป็นจริง รวมทั้งการพยากรณ์การอ่อนกาลังลงก็ช้ากว่าที่เกิดจริง ในขณะที่หย่อมความกดอากาศ
ต่าที่ผิวพื้นทางตอนใต้ของ Polar Front Jet มักพยากรณ์ความรุนแรงอ่อนกว่าสภาพความเป็นจริง
3. NOGAPS มีแนวโน้มที่จะรวม Low ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะนาไปรวมกับ Low มีความกดอากาศ
ต่ากว่าเมื่อเวลาผ่านไป
4. Low ที่ผิวพื้นที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ Cut off Low ในระดับบนในช่วงฤดูหนาว พยากรณ์ให้มีกาลัง
แรงเกินไปเล็กน้อย Cut off Low ในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่อ่อนกาลังช้ากว่า ในน่านน้า Cut off Low ก็เช่นกันมัก
พยากรณ์ให้มีความรุนแรงมากเกินความจริงเมื่อเวลาผ่านไป
5. การพยากรณ์ความชื้นเหนือพื้นดินมากเกินไป
6. Cyclone กาลังแรง (ความกดอากาศลดลง 15 hPa ในช่วงเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง) พยากรณ์ความ
รุนแรงได้ช้ากว่าและความกดอากาศบริเวณศูนย์กลางต่ากว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
7. NOGAPS มีแนวโน้มที่จะพยากรณ์การเกิด และความรุนแรงของ Tropical Cyclone มากเกินไป
ในขั้นการก่อตัวของ Tropical Cyclone พยากรณ์การเคลื่อนตัวช้ากว่า และภายหลังที่ Tropical Cyclone มี
ความรุนแรงสูงสุด (Mature Tropical cyclone) ก็ยังพยากรณ์การเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าทั้งในระหว่างหรือหลังจาก
เคลื่อนตัวออกจากเขตร้อนเป็น Extra tropical Cyclone
8. พยากรณ์การก่อตัวของ Cut off Low ในระดับบนได้ดีในช่วงเปลี่ยนฤดู ส่วนหย่อมความกดอากาศต่า
ที่ผิวพื้นอันเกิดจากการเหนี่ยวนาของ Low ในระดับบนมักพยากรณ์ความรุนแรงมากกว่าความจริงเล็กน้อย
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