
ภาพจํานวนมากที่ใช้ในสื่อชุดนี้ ผู้สอนได้สืบค้นจาก

สื่อ Internet และบางส่วนยังมิได้ลงอ้างอิงไว้ บุคคล

ใดจะนํา File นี้ไปใช้  อนุญาตให้ใช้ได้เพื่อการเรียน

การสอนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น

สิทธิโชค  จันทร์ย่อง   สิงหาคม 2557



S.Janyong Trang RMUTSV. Meteorology





Meteorology = Meteoros+Logos 

อุตุนิยมวิทยา = อุตุ(ฤดู)+นิยม(กําหนด)+วิทยา(ความรู้)

“การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่
เกี่ยวกับปรากฏการณ์บรรยากาศของโลก”

Meteorologica



ประโยชน์และความสาํคัญของข้อมูลทางอตุนุิยมวิทยา

-ดา้นการคมนาคม ขนส่ง (บก/เรือ/อากาศ)                

ความปลอดภยัในการเดนิทาง ขึ้นอยู่กบัอทิธพิลของสภาวะลมฟ้าอากาศ ใช้

ข้อมูลข่าวสารในการวางแผนการเดนิทาง (อากาศ>นํา้>บก)

-ดา้นการเกษตร

อาศยันํา้ฝน กาํหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสาํหรับการเพาะปลูก การควบคุม

แมลงและโรค

-ดา้นการอตุสาหกรรม

รู้สภาพภมูิอากาศ/ภมูิประเทศ แหล่งที่จะประกอบการ

-ด้านการก่อสร้าง
นาํความรู้ทางอตุมุาประกอบในการดาํเนินงานก่อสร้าง/ใช้วัสดุ/ออกแบบ



ประโยชน์และความสาํคัญของข้อมูลทางอตุนุิยมวิทยา

-ดา้นสาธารณสุข                 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/พักผ่อน/สนัทนาการ/สขุภาพดี

-ดา้นการทหาร

อาศยัข้อมูลทางอตุใุนการวางแผนการรบ/ยุทธวิธี

-ดา้นสภาวะแวดลอ้ม

ใช้องค์ประกอบทางอตุนุิยมวิทยาในการกาํหนดมาตรการป้องกนัทาง

สิ่งแวดล้อม

-ด้านบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ
สาธารณภยัต่างๆ แผ่นดนิไหว/พายุฝน/ดนิถล่ม/นํา้ท่วม/คลื่นอากาศร้อน



Atmosphere (บรรยากาศ)

การพฒันาตวัทางดา้นของบรรยากาศ 

มีความสมัพนัธก์บัการเกิดของโลก

ทฤษฎีการเกิดโลกและระบบสุริยจกัรวาล 

(Big Bang Theory)



Nebular hypothesis for the 

formation of the sun, 

earth, and planets.

เมื่อประมาณสองหมื่นลา้นปีที่แลว้ใน

บริเวณรอบนอกของทางช้างเผือก      

มวลต่างๆ ประกอบดว้ยเมฆและฝุ่น

รวมทั้ งพลัง งาน ที่ ล่ องลอยอ ยู่ ใน

อวกาศไดร้วมตัวกันอย่างหนาแน่น

นบัเป็นบริเวณกวา้งถงึพนัลา้นไมล์

มวลเหล่านี้ ได ้รวมตัวกันเป็นแผ่น

กลมๆ  ประกอบดว้ยวตัถุชิ้นเล็กชิ้น

นอ้ยที่โคจรหมุนวนเป็นวงกลม และ

รวมตวัปะทะกนัดว้ยกําลงัแรง ทําให้

เกิดการระเบิดเกิดเป็นดวงอาทิตย ์

(Protosun) และดาวบริวารขึ้นใน

อวกาศ ตามทฤษฎีของ Big Bang

เมื่อดวงอาทิตยร์ะเบิดขึ้น กา๊ซทั้งหมดก็

กระจายหลุดออกจากแกนกลางคง

เหลืออยู่แต่ส่วนที่รอ้นจัด การปะทะกนั

อย่างรุนแรงทําใหเ้กิดดาวพระเคราะหข์ึ้น 

ซึ่งรวมทั้งโลกดว้ย เมือ่สีพ่นัหา้รอ้ยลา้นปี

ผ่านมา จากแรงปะทะนี้ ทําให้บางส่วน

ของผวิโลกหลุดออกกลายเป็นดวงจนัทร ์

โลกที่เกิดขึ้นมาตอนแรกจะเป็นของเหลว

ที่รอ้นจัด เกิดแรงเหวี่ยงรอบตวัเองทําให้

สารที่เป็นโลหะหนกัตกลงสู่จุดศูนยก์ลาง

ของโลก ต่อมาโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างชา้ๆ เริ่มเย็นตวัลง มีนํ้ าและอากาศ

เกิดขึ้น จนในที่สุดกลายมาเป็นโลกดัง

ปัจจุบนั 



Free Oxygen เกดิขึ้นในบรรยากาศเมื่อประมาณ 2 พันล้านปีก่อน                

โดยมี 2 กลไกหลักในการสร้างคือ

 1.Photosynthesis
2.Photolytic dissociation 

H2O +(UV)           

                
O3

O+O
H+ and O2

O2 +UV
O+O2



Composition of atmosphere
Mean composition of dry air 

in the troposphere
volume content in % ppm. (parts per million)

nitrogen 78.08 780, 800

Oxygen 20.95 209, 500

argon 0.934 9,340

neon 0.0018 18

helium 0.0005 5

krypton 0.0001 1

xenon 0.000009 0.09

carbon dioxide 0.035 350

methane 0.00017 1.7

dinitrogen monoxid 0.00003 0.3

carbon monoxide* 0.00002 0.2

hydrogen 0.00005 0.5

Vapor 3 30,000

Ozone 0.00001-0.00007 0.1-0.7



Layers of the atmosphere



Troposphere
The Troposphere is the 

lowest layer of the atmosphere and 
measures about 7 miles(12 km). It contains 
over 75 percent of all the atmosphere's 
gases and vast quantities of water and 
dust. As the sun heats the ground, it keeps 
this thick mixture churning. The weather is 
caused by these churnings of the mass. 
The troposphere is normally warmest at 
ground level and cools higher up where it 
reaches its upper boundary (the 
tropopause). The tropopause varies in 
height. At the equator it is at 11.2 miles(18 
km) high, at 50 N and 50 S, 5.6 miles(9 km) 
and at the poles 3.7 miles(6 km) high.



Aircraft
H.12 km.    Tem.-50 oC



Stratosphere:
The Stratosphere extends 

from the tropopause up to its boundary 
(the Stratopause), 31 miles(50 km) above 
the Earth's surface. In this layer there is 19 
percent of the atmosphere's gases and it 
contains little water vapour. Compared to 
the troposphere it is calm in this layer. The 
movements of the gases are slow. Within 
the stratosphere is the ozone layer, a band 
of ozone gas, that absorbs harmful 
ultraviolet rays of the sun. The higher you 
get in the atmosphere, the warmer the air 
gets. The temperature rises from -76 ºF(-
60 ºC) at the bottom to a maximum of 
about 5 ºF(10 ºC) at the stratopause 



Mesosphere:
The mesosphere is the next layer above 

the stratopause and extends to its upper boundary (the 
Mesopause), at 50 miles(80 km) above the ground. 
The gases in the mesosphere are too thin to absorb 
much of the sun's heat. Although the air is still thick 
enough to slow down meteorites hurtling into the 
atmosphere. They burn up, leaving fiery trails in the 
night sky. The temperatures in the mesosphere drop to 
-184 ºF(-120 ºC) at the mesopause 



Thermosphere:
The Thermosphere is the layer above the 

mesopause. The gases of the thermosphere are even 
thinner than those in the mesosphere, but they absorb 
ultraviolet light from the sun. Because of this, the 
temperatures rise to 3,600 ºF (2,000 ºC) at the top. This 
is at a height of 430 miles (700 km) of the earth's 
surface. In the thermosphere is a separate layer, the 
Ionosphere. This layer extends of 62 miles(100 km) to 
190 miles(300 km) of the earth's surface. 

Ionosphere:
The ionosphere is part of the 

thermosphere. It is made of electrically charged gas 
particles (ionised). The particles get this electric 
charge by ultraviolet rays of the sun. The ionosphere 
has the important quality of bouncing radio signals, 
transmitted from the earth. That’s why places all over 
the world can be reached via radio. 



Exosphere:
The Exosphere is the outermost 

layer of the atmosphere and extends from 
430 miles(700 km) to 500 miles(800 km) 
above the ground. In this layer gases get 
thinner and thinner and drift off into space



Functions of the Atmosphere
- Protection of all life from hazardous or deadly radiation from space (filter for  UV- and x-rays from 
sun). 
- Letting pass the vitally important sunlight to the surface of the continents and oceans (energy 
source). 
- Protections from rapid colling at night and heating at day. 
Makes possible a mean temperature on Earth's surface of +15 °C instead of -18 °C as would be 
without atmosphere. 
- Transport of energy (warmth of air that can be felt and latent warmth of water vapour) from the 
equatorial regions to medium and higher latitudes. 
- Transport of water vapour through dynamic processes of general air circulation 
that determines precipitation.
- Storage of huge amounts of nitrogen (important for plants). 
- Reservoir for carbon dioxide and oxygen. 
- Is part of different vital cycles of matter. 
- Dissipation and decomposition (oxidation, reaction with radicals, photolysis) of natural and 
anthropogenic (man-made) emissions. 
- Protection from smaller meteorites that burn up by heating from the friction when entering the 
Earth's atmosphere and can not reach the surface. 



Circulation of the atmosphere 

บรรยากาศทีห่่อหุม้โลก มีการหมุนเวียนแลกเปลีย่น

ทดแทนซึ่งกนัและกนั โดยมีสาเหตุ

 1.พลงังานความรอ้นของดวงอาทิตยท์ีแ่ผ่มาสู่โลกไม่

เท่ากนัในแต่ละส่วนบนพื้ นผิวโลก

2. โลกมีแรงเหวีย่งการการหมุนรอบตวัเอง เกิดการ

เบีย่งเบน

3. ผวิของโลกไม่ราบเรียบสมํา่เสมอ สูง/ตํา่ เกิดความ

ฝืดทีผ่วิโลก



บรรยากาศที่ ห่อหุ้ม

โลก มีการหมุนเวียน

แลกเปลี่ยนทดแทน

ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น

 



Hadley cell
 

George  Hadley, 1735
 







 1. Equatorial low: ความกดอากาศตํา่  ลม
สินคา้เบยีดตวัเขา้หากนั ฝนตกชกุ/อณุหภูมิสูง/ 

ลมอ่อนแปรปรวนหรือสงบ

2. Subtropical hight: เขตลมสงบ ความกด

อากาศสูง (30o N-S) อากาศเคลือ่นไปสู่บริเวณ
ความกดอากาศตํา่

3. Subpolar low: เป็นแนวปะทะของมวลอากาศ
เยน็และมวลอากาศรอ้น (60o N-S)

4. Polar hight: เป็นบริเวณกาํเนดิลมขั้วโลก

 

 





Meteorological elementMeteorological element

-Cloud
-State of the the weather 
-Visibility
-Atmospheric pressure
-Win-direction and velocity
-Humidity
-Temperature
-Ceiling
-Precipitation



Cloud

เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ก ลั ่น ตั ว ข อ ง ไ อนํ้ า ใ น

บรรยากาศ ขณะที่ลอยตวัขึ้นและเย็นตวัลง 

สิ่งที่ช่วยในการกลัน่ตวัคือผงฝุ่นและเกลือใน

บรรยากาศ  กลายเป็นปฏิกิ ริยากลัน่ตัว  

แสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง

ฟิสิกสข์องบรรยากาศอย่างชดัเจน



(WMO) จดัเมฆ 4 กลุ่ม





Cirrus clouds are thin, wispy clouds blown by high winds into long 
streamers. They are considered "high clouds" forming above 6000 m 
(20,000 ft). Cirrus clouds usually move across the sky from west to east. 
They generally mean fair to pleasant weather.

H



Cirrocumulus clouds appear as small, rounded white puffs. The small 
ripples in the cirrocumulus sometimes resemble the scales of a fish. A sky 
with cirrocumulus clouds is sometimes referred to as a "mackerel sky."

H



Cirrostratus clouds are thin, sheetlike high clouds that often cover the 
entire sky. They are so thin that the sun and moon can be seen through 
them..

H



Altocumulus clouds are middle level clouds that are made of water 
droplets and appear as gray, puffy masses, sometimes rolled out in 
parallel waves or bands. The appearance of these clouds on a warm, 
humid summer morning often means thunderstorms may occur by late 
afternoon

M



Altostratus clouds are gray or blue-gray middle level clouds composed of 
ice crystals and water droplets. These clouds usually cover the entire sky. 
In the thinner areas of the cloud, the sun may be dimly visible as a round 
disk. Altostratus clouds often form ahead of storms that will produce 
continuous precipitation

M



Stratrocumulus clouds These clouds don't generally have enough 
moisture to cause rain.    At dusk, the light reflects to make a beautiful 
sunset.

L



Stratus clouds are uniform grayish clouds that often cover the entire sky. 
They resemble fog that does not reach the ground. Usually no precipitation 
falls from stratus clouds, but sometimes they may drizzle. When a thick fog 
"lifts," the resulting clouds are low stratus.

L



Nimbostratus clouds form a dark gray, "wet" looking cloudy layer 
associated with continuously falling rain or snow. They often produce 
precipitation that is usually light to moderate

L



Cumulus clouds are puffy clouds that sometimes look like pieces of floating 
cotton. The base of each cloud is often flat and may be only 1000 m (330 ft) 
above the ground. The top of the cloud has rounded towers. When the top of the 
cumulus resembles the head of a cauliflower, it is called cumulus congestus or 
towering cumulus. These clouds grow upward, and they can develop into a giant 
cumulonimbus, which is a thunderstorm cloud 

V



Cumulonimbus clouds are thunderstorm clouds that form if cumulus congestus clouds 
continue to grow vertically. Their dark bases may be no more than 300 m (1000 ft) above 
the Earth's surface. Their tops may extend upward to over 12,000 m (39,000 ft). 
Tremendous amounts of energy are released by the condensation of water vapor within a 
cumulonimbus. Lightning, thunder, and even violent tornadoes are associated with the 
cumulonimbus.

V



Cirrus
Cirrostratus
Cirrocumulus
Altocumulus
Altostratus
Stratus
Stratocumulus
Nimbostratus
Cumulus
Cumulonimbus

Ci
Cc
Cs
Ac
As
St
Sc
Ns
Cu
Cb

ผลึกนํา้แขง็

ผลึกนํา้แขง็

ผลึกนํา้แขง็

เมด็นํา้

เมด็นํา้และผลึกนํา้แขง็

เมด็นํา้

เมด็นํา้

เมด็นํา้และผลึกนํา้แขง็

เมด็นํา้

เมด็นํา้และผลึกนํา้แขง็

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ฝนเบาหรือหิมะ

ฝนหรือหิมะ (ตกสมํ่าเสมอ)

ฝนละอองหรือหิมะ

ฝนหรือหิมะ

ฝนหรือหิมะ (ฝนสมํ่าเสมอ)

ไม่มี

ฝนหนัก หิมะ และลูกเหบ็



Weather station plots - Symbols



State of the Weather
สภาพของปรากฏการณล์มฟ้าอากาศ ที่ตรวจไดจ้ากการดู

ดว้ยตาหรือเครื่องมือ  แบ่งออกไดเ้ป็น 100 ชนิด เช่น 

พายุฟ้าคะนอง, ฝน, หิมะ, หมอก, ลูกเห็บ, ฟ้าหลวั ฯลฯ 

ตามทีก่าํหนด



Weather station plots - Symbols





Visibility
เกณฑก์ารมองเห็นในทางราบ  ระยะไกลสุดทีส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยสายตาปกติ

เมือ่ใดทศันวิสยัเลว แสดงว่าสภาพอากาศตอ้งไม่ดีอย่างใดอย่างหนึง่



ฟ้าหลวั

ควนับาง

หมอกบาง

หมอกปานกลาง

หมอกหนา

ฝุ่นหนา

เห็นไดไ้ม่เกิน 6 ไมล ์(11 กิโลเมตร)

เห็นได ้5/8 ไมล ์(1.2 กิโลเมตร) ลงมา

เห็นได ้5/8 ไมล ์(1.2 กิโลเมตร) ลงมา

เห็นไดต้ํา่กว่า 1 กิโลเมตร ลงมา

เห็นไดใ้นระยะใกล้ๆ  50-200 เมตร

เห็นไดไ้ม่เกิน 5/10 ไมล ์(1.5 กิโลเมตร) 



Atmospheric pressure

แรงทีก่ระทําบนหนึง่หน่วยพื้ นที ่             
(กา๊ซต่างๆ ในบรรยากาศ กระทําต่อหนึง่หน่วยพื้ นทีร่องรบั)



Atmospheric pressure can be imagined as the weight of the overlying column of air. 
Unlike temperature, pressure decreases exponentially with altitude. Traces of the atmosphere 
can be detected as far as 500 km above the surface of the earth, but 80-90 percent of the 
atmosphere’s mass is contained within the 18 km closest to the surface. Atmospheric 
pressure is generally measured in millibars (mb); this unit of measurement is equivalent to 1 
gram per centimeter squared (1 g/cm2). Other units are occasionally used, such as bars, 
atmospheres, or millimeters of mercury. At sea level, pressure ranges from about 960 to 1,050 
mb, with an average of 1,013 mb. 

At the top of Mt. Everest, pressure is as low as 300 mb. Because gas pressure is 
related to density, this low pressure means that there are approximately one-third as many 
gas molecules inhaled per breath on top of Mt. Everest as at sea level – which is why climbers 
experience ever more severe shortness of breath the higher they go, as less oxygen is 
inhaled with every breath. 



Atmospheric Pressure: 
consider a column of air 1 inch2 in size extending from sea level to the top of the atmosphere.

the weight (=mass X gravity) of the column of air will be about 14.7 lbs.
Hence, the pressure at sea level is = force/area = 14.7 lbs/inch2

Sea-level pressure is also given in other units:
14.7 lbs/inch2

1013.25 millibars 
1013.25 hPa (hecto Pascals) 

29.92 inches of Hg 



Instruments for measuring atmospheric pressure

Aneroid 
barometer

Mercurial 
barometer





Variations of  atmospheric pressure

Daily variation of pressure
- จากการสลายตัวของระบบความกดอากาศที่สงูกว่าหรือตํ่ากว่า
- อทิธพิลจากรังสขีองดวงอาทติย/์การหมุนของโลก
-10.00 am/pm  highest
- 4.00 am/pm    Lowest

Annual variation of pressure
- นาํค่าความกดอากาศของแต่ละเดือนมาหาค่าเฉลี่ย



Pressure system 

Isobar



1. High pressure area

2. Low pressure area



3. Ridge

4. trough















Win-direction and velocity
การเคลือ่นตวัของอากาศทั้งแนวราบ (Horizontal motion) และแนวดิง่ (Current)

-อากาศที่เคลื่อนตวัในแนวราบเรียกว่า “ลม”
-อากาศที่เคลื่อนตวัในแนวดิ่ง เรียกว่า “กระแสอากาศ”



Win-direction and velocity



Win-direction and velocity
 ซีกโลกเหนือ  เมือ่โลกหมุน มีตาํแหน่งสองตาํแหน่งอยู่ใกล้เคียงกนั มีความกดอากาศ

ต่างกนั มวลอากาศในบริเวณความกดอากาศสงู จะเริ่มเคลื่อนที่ไปยังบริเวณความกดอากาศตํ่า แรง
เฉ (Deflection force) ที่เกดิขึ้นจากการหมุนของโลก จะกระทาํต่อมวลอากาศให้เฉไปทางขวา ยิ่ง
เคลื่อนที่เรว็เท่าใดกจ็ะมีแรงเฉมากขึ้น จนแรงเฉและแรงความชันของอากาศ (gradient force) 
สมดุลกนั มวลอากาศนั้นกจ็ะเคลื่อนที่ขนานกบัเส้นความกดอากาศเท่าตลอดไป โดยมีบริเวณความกด
อากาศตํ่าอยู่ทางซ้ายมือและความกดอากาศสงูอยู่ทางขวามือ 

 ซีกโลกใต ้เมื่อโลกหมุน มีตําแหน่งสองตําแหน่งอยู่ใกล้เคียงกัน มีความกดอากาศ
ต่างกนั มวลอากาศในบริเวณความกดอากาศสงู จะเริ่มเคลื่อนที่ไปยังบริเวณความกดอากาศตํ่า แรง
เฉ (Deflection force) ที่เกดิขึ้นจากการหมุนของโลก จะกระทาํต่อมวลอากาศให้เฉไปทางซ้าย ยิ่ง
เคลื่อนที่เรว็เท่าใดกจ็ะมีแรงเฉมากขึ้น จนแรงเฉและแรงความชันของอากาศ (gradient force) 
สมดุลกนั มวลอากาศนั้นกจ็ะเคลื่อนที่ขนานกบัเส้นความกดอากาศเท่าตลอดไป โดยมีบริเวณความกด
อากาศตํ่าอยู่ทางขวามือและความกดอากาศสงูอยู่ทางซ้ายมือ



Pressure gradiant force 

 แรงแกรเดียนต์และความกดอากาศ: เป็นแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ 
ที่กระทาํกบัเส้นความกดอากาศเท่าเป็นมุม 90o ลมที่พัดจะมีความเรว็เพิ่มขึ้นตามค่าความแตกต่าง
ของความกดอากาศ



Coriolis force 

 เป็นแรงเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ที่ทาํให้เกดิการเบนทศิทางของลม ขนาดของ
แรงคอริออลิสจะมากขึ้นเมื่อความเรว็ลมเพิ่มขึ้น บริเวณขั้วโลกจะมีทศิทางการเบนของลมมากที่สดุ



Circulation



Local Circulation 

 การหมุนเวียนของอากาศที่เกดิขึ้นเฉพาะแห่งอยู่ในบริเวณแคบๆ (ลมประจาํถิ่น)  เกดิ
จากความแตกต่างของมวลอากาศบริเวณเหนือพื้นดินและพื้นนํา้ 



Monsoon

Summer monsoon

Winter monsoon



Land breeze and sea breeze
กลางวัน: แผ่นดินมีความจุความร้อนน้อยกว่าและถ่ายเทความร้อนช้ากว่าพื้นนํา้ อณุหภมูิที่

แผ่นดินจะสงูกว่านํา้ อากาศเหนือพื้นดินจึงร้อนและขยายตัวลอยขึ้น อากาศเหนือพื้นนํา้ซึ่งอณุหภมูิตํ่า
กว่า จะไหลเข้ามาแทนที่

กลางคืน: พื้นนํา้ คายความร้อนได้ช้ากว่าแผ่นดิน อากาศจึงยังคงมีอุณหภมูิสงู ในขณะที่
พื้นดินคายความร้อนได้เรว็กว่าและมีอุณหภมูิน้อยกว่าพื้นนํา้ อากาศเหนือพื้นนํา้จึงร้อนและขยายตัว
ลอยขึ้น อากาศเหนือพื้นดินซึ่งอณุหภมูิตํ่ากว่า จะไหลเข้ามาแทนที่



กลางวัน: อากาศบริเวณยอดภเูขาและลาดเขาจะร้อนกว่าหุบเขา เกดิการขยายตัวลอยขึ้น 
อากาศบริเวณหุบเขาที่เยน็กว่าจึงไหลเข้ามาแทนที่และไหลไปตามลาดเขาสู่เบื้องบน (ลมหุบเขา)

Valley and mountain breezes

กลางคืน: อากาศบนยอดเขาและลาดเขาเยน็ลงอย่างรวดเรว็ด้วยการคายความร้อน มวล
อากาศเหล่านี้จะไหลลงสู่หุบเขาที่ทอีากาศร้อนมากกว่า (ลมภเูขา)



เกดิขึ้นจากการพาความร้อนที่เกดิขึ้นเฉพาะแห่งอย่างรนุแรง วันที่อากาศร้อนจัดและท้องฟ้า
แจ่มใส เป็นการหมุนเวียนของลมบิดเป็นเกลียว เส้นผาศูนย์กลางประมาณ 5-25 เมตร มีทศิพัดเข้าสู่
ศนูย์กลาง ในลักษณะทวนเขม็นาฬกิา (Dust whirl, Water spouts)

Whirlwind



-ลมพัทยา  ตะวันตกเฉียงใต้ ไปทศิตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้นฤดูฝน

-ลมตะวันตก ตะวันตก ไปตะวันออก  กลางฤดูฝน

-ลมตะโก้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ไป ตะวันออกเฉียงใต้  ปลายฤดูฝน

-ลมว่าว ทศิเหนือ ไปทศิใต้  ต้นฤดูหนาว

-ลมหัวเขา ตะวันออกเฉียงใต้ ไปตะวันตกเฉียงเหนือ  กลางฤดูหนาว

-ลมตะวันออก ตะวันออก ไปตะวันตก  ปลายฤดูหนาว

-ลมอตุรา ตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปตะวันตกเฉียงใต้  ต้นฤดูร้อน

-ลมตะเภา ทศิใต้ ไปทศิเหนือ  กลางฤดูร้อน

-ลมสลาตัน ตะวันตกเฉียงใต้ ไปทศิตะวันออกเฉียงเหนือ   ปลายฤดูร้อน

-ลมกรด เฉพาะที่  300-370 ไมล์/ชั่วโมง

-ลมเพชรหึง



Instruments for measuring wind

Upper wind    
(pilot balloon)

Surface wind 
(cap anemometer)



Wind symbol



การคาดคะเนอตัราเร็วลม
ความเรว็ลม (กม./

ชม.)
ลักษณะลม ผลกระทบที่สงัเกตได้

0-2 สงบ สงบ; ควันลอยขึ้นในแนวตั้ง

2-6 อากาศอ่อน ควันเริ่มพัดไปบ่งบอกทศิ แต่กงัหันลมยังไม่หมุน

7-11 ลมเฉื่อย อ่อน
เริ่มมีความรู้สกึลมพัดบนใบหน้า ใบไม้เริ่มไหว และกงัหันลม

เริ่มหมุน

12-19 ลมเฉื่อย เบา ใบไม้และกิ่งไหว ลมทาํให้ธงเบาเริ่มพลิ้ว

20-29
ลมเฉื่อย ปาน

กลาง
กระดาษที่ทิ้งไว้เริ่มลอยตัว ธงจะพัดเตม็ขึ้น

30-39 ลมเฉื่อย สด ต้นไม้เลก็เริ่มไหว

40-50 ลมเฉื่อย แรง กิ่งก้านใหญ่ของต้นเริ่มงอ มีเสยีงหวีดจากสายไฟฟ้า

51-61 ลมแรง ต้นไม้ทั้งต้นงอ การเดินในลมไม่ง่าย

62-74 ลมพายุ กิ่งก้านหักจากต้นไม้ การเดินในลมลาํบาก

75-87 ลมพายุแรง ป้ายโฆษณาและเสาสญัญาณวิทยุโทรทศัน์หัก

88-101
ลมพายุ

สมบูรณ์
ต้นไม้ถูกถอนราก สิ่งก่อสร้างเสยีหาย

102-117 พายุ ความเสยีหายเป็นบริเวณกว้าง

มากกว่า 117 พายุไต้ฝุ่ น ความเสยีหายรนุแรงและกว้าง

ลักษณะทะเล
ความสงูคลื่น

สงบเงียบ -

สงบ -

ราบเรียบ 0.0-0.5

เรียบ 0.0-0.5

คลื่นเลก็น้อย
0.5-1.25

คลื่นปานกลาง 1.25-2.5
คลื่นจัด 2.5-4.0
คลื่นจัดมาก 4.0-6.0
คลื่นใหญ่ 6.0-9.0
คลื่นใหญ่ 6.0-9.0

คลื่นใหญ่มาก
9.0-14.0

ทะเลคลั่ง >14.0
ทะเลคลั่ง >14.0



Temperature and Humidity

เกิดขึ้นจาการปลดปล่อยพลังงานความร้อนของพื้นผิวดินให้กับบรรยากาศ  เป็นพลังงาน
จากการแผ่รังส ี(Radient energy) ที่เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน เมื่อกระทบกบัพื้นผวิที่ดูด
ซึมรังสี



เป็นคุณสมบตัิทางกายภาพ ที่ใช้จาํแนกชนิดของมวลอากาศ ว่าเป็นมวลอากาศร้อนหรือเยน็ 
ชุ่มชื้นหรือแห้งแล้ง สามารถรู้สกึและรับรู้การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยประสาทสมัผสั

ถ้าโลกได้รับปริมาณรังสดีวงอาทติย์มาก อณุหภมูิและการระเหยของนํา้ที่ผิวหน้าพื้นนํา้และ
พื้นทะเลจะเพิ่มขึ้ น จะส่งผลให้อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศเหนือพื้นผิวเพิ่มขึ้ น ลักษณะ
อากาศเหนือพื้นผิวนั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงเกิดสภาวะอากาศใหม่ขึ้นมา  (เสถียรภาพของอากาศ, การ
ควบแน่นของนํา้, การก่อตัวของเมฆ, หมอก, นํา้ฟ้า) 



การเปลี่ยนรูปจากพลังงานรังสขีองดวงอาทติย์มาเป็นพลังงานความร้อน  เรียกว่าความร้อน
รู้สกึ (sensible heat) พลังงานชนิดนี้เกดิจากการะบวนการนาํพาความร้อนจากพื้นผวิที่มีอณุหภมูิ
สงูให้กบัอากาศที่อยู่ติดกบัพื้นผิว และอากาศจากพื้นผิวจะถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศที่อยู่สงูขึ้นไป 
ด้วยกระบวนการพาความร้อน 



การถ่ายเทความรอ้นในบรรยากาศ (heat transfer in the atmosphere)
         - การแผ่รังสคีวามร้อน

-การนาํความร้อน
-การพาความร้อน

อากาศ (ตัวพาที่ดีตัวนาํที่เลว) การเปลี่ยนแปลงความร้อนส่วนใหญ่ในบรรยากาศ จะเกิดขึ้ นทั้งการถ่ายเท
ความร้อนในแนวตั้ง เรียกว่าการพาความร้อน (convection) และการถ่ายเทความร้อนในแนวราบ เรียกว่าการนาํ
ความร้อน (advection) 

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิของอากาศ การหมุนเวียนของบรรยากาศ และเกดิปรากฏการณ์ต่างๆ ทาง
อตุุนิยมและทางธรรมชาติบนพื้นผวิโลก



การเปลีย่นแปลงอณุหภูมิของอากาศ (vertical temperature variation)
-การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิในแนวราบ (เส้นศูนย์สตูรไปขั้วโลก)

-การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิในแนวตั้ง  (ลดลง 6.50 C /km)



(factor effecting on air temperature)
        - Quantity of solar radiation 

- Land and water
-Geographic position
-Altitude
-Ocean current



วฎัจกัรของอณุหภูมิอากาศ (cycle of air temperature)
        

 - วัฎจักรของอณุหภมูิในรอบวัน   ตํ่าสดุ ก่อนดวงอาทติย์โผล่ขอบฟ้า                                 

                  สงูสดุประมาณ 2-4 pm 



 วัฎจักรของอณุหภมูิในปี   

ตํ่าสดุ ประมาณ มกราคม-กุมภาพันธ ์ สงูสดุประมาณ กรกฎาคม-กนัยายน



- มาตรฐานอุตุนิยมวิทยาสากล จะวัดสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร และห้ามมิให้เครื่องวัดถูก
แสงแดดโดยตรง และมีการถ่ายเทอากาศดี จึงมีการใช้ Stevenson screen ในการติดตั้ง
เครื่องมือวัดอณุหภมูิ

การวดัอณุหภูมิอากาศ (temperature measurement)



Instruments for measuring Temperature

thermograph

ordinal thermometer
minimum maximum thermometer



Atmospheric humidity
ความชื้นในบรรยากาศ คือ ปริมาณไอนํา้ที่อยู่ในอากาศขณะนั้นๆ  



Changes of state
นํา้มีบทบาทสาํคัญในการส่งผ่านความร้อนและสะสมความร้อน  

ขณะนํา้เปลี่ยนสถานะ จะเกดิความเปลี่ยนแปลงความร้อนเกดิขึ้น (คาย/ดูดกลืน)  



ความชื้นในบรรยากาศ ได้แก่

- ความชื้นสมับูรณ ์(Absolute Humidity) หมายถงึ ปริมาณไอนํา้ที่ปรากฏอยู่ในอากาศในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (อตัราส่วนระหว่างมวลของไอนํา้/ปริมาตรทั้งหมดของอากาศชื้น)  g/m3

- ความชื้นสมัพัทธ ์(Relative Humidity) หมายถงึ อตัราส่วนระหว่างไอนํา้ที่มีอยู่จริงในอากาศ
ขณะนั้น เปรียบเทยีบกบัไอนํา้ที่อิ่มตัว ณ อณุหภมูิของอากาศในขณะนั้น  หน่วยเป็นร้อยละ หรือเป็น
เปอร์เซน็ต์ 

Ex. ตรวจวัดปริมาณไอนํา้ในอากาศได้ 17.1 g/m3 ที่ระดับอณุหภมู ิ25 oc
(อากาศอิ่มตัวที่ 25 oc จะมีปริมาตรไอนํา้ 22.8 g/m3)

RH = (17.1x100)/22.8     = 75%

- จุดนํา้ค้าง (Dew Point) หมายถงึ จุดที่มกีารกลั่นตัวของไอนํา้ที่เกดิขึ้นอนัเนื่องจากปริมาณไอนํา้ใน
อากาศอิ่มตัวเตม็ที่ และอณุหภมูิของอากาศลดตํ่าลงทาํให้เกดิการกลั่นตัวเป็นหยดนํา้ตามธรรมชาต ิ
(Tem ณ ระดับที่ไอนํา้ในอากาศเริ่มกลั่นตัว)



Instruments for measuring humidity

hygrograph
wet-dry bulb psychrometer



Precipitation
นํา้ในลักษณะของเหลว ของแขง็ ผลึก ที่ตกจากบรรยากาศลงสู่พื้นในรปูแบบต่างๆ กนั  เกดิจาก
การควบแน่นของไอนํา้ในอากาศ และมีนํา้หนักมากกว่าแรงต้านของอากาศ จึงตกลงสู่พื้น

- ฝน (rain)
- หิมะ (snow)
- ฝนนํา้แขง็ (sleet)
- ลูกเหบ็  (hail)
- ไรม (rime)
- นํา้แขง็เคลือบ (Glazed frost)



http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm

How Precipitation Forms Important Facts: 
-cloud droplets are tiny 
(20 micrometers). 
-many condensation 
nuclei are present.
-tiny particles fall more 
slowly than large ones. 
-a cloud droplet’s 
diameter must grow 
~200 times to reach 
a raindrop’s diameter. 
-to attain the volume of 
a rain droplet, the cloud 
droplet increases a 
million times in volume.



http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm

•The Bergeron Process (Cold Clouds) 
•The Collision-Coalescence Process (Warm Clouds) 

Precipitation Formation Mechanisms

Dew Point



http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm

The Bergeron process describes how rain or snow forms when the 
cloud temperature is below freezing.

This process where ice crystals grow at the expense of cloud droplets is called the 
Ice Crystal Process. It is also named after the Norwegian researcher who 
discovered it (Tor Bergeron, there were others). 

Temperature RH wrt* H2O(liq) RH wrt H2O(ice)
0°C 100% 100%

-05°C 100% 105%
-10°C 100% 110%
-15°C 100% 115%
-20°C 100% 121%

*wrt = with respect to



http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm

Three important properties of water droplets:

1. Cloud droplets do not freeze at 0.°C Supercooled (water in 
the liquid state below 0 0C) 

2. water droplets will freeze immediately if  agitated 
sufficiently or when they come in contact with freezing nuclei     
(a crystalline structure similar to ice) 

3. The saturation vapor pressure with respect to ice is 
lower than the saturation vapor pressure with respect 
to liquid water.



http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm



http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm



-10°C

-10°C

-40°C20,000 ft

3,000 ft

1,000 ft Water Droplets

Supercooled water 
droplets and ice crystals

Ice crystals top

middle

lower

-20°C7,000 ft

Coexistence of supercooled water droplets and ice crystals is essential to 
precipitation process in the Mid latitudes.

Growth Process by Bergeron Process



•As droplets fall they collide with 
smaller droplets and coalesce. 

• after collecting ~1 million cloud 
droplets the particle is large enough 
to fall without evaporating. 

•Because there are a large number of 
collisions needed, clouds with great 
vertical extent are typically produce 
precipitation by this process.

The Process from Warm Clouds: 
The Collision-Coalescence Process

http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm



Mist drizzle rain/sleet

0.005-0.05 mm
less than 0.5mm

0.5 – 5 mm

Approximate size of types of Precipitation



หยาดนํ้าฟ้าในรูปของของเหลว  ที่มีขนาดใหญ่ตั้ งแต่ 0.5 
มิลลิเมตรขึ้ นไป แต่ถ้ามีขนาดเกินกว่า จะมีการแตกตัวลงจนมี
ขนาด 0.025 มิลลิเมตร กลายเป็นละอองฝนที่มีขนาดเล็กซึ่ง
สามารถลอยและปลิวตามกระแสลมได้ เรียกว่า "ฝนละออง " 
(Drizzle) โดยปกติขนาดเฉลี่ยของเม็ดฝนประมาณ  2 
มิลลิเมตร ความเรว็ในการตก 25 km/hr

RainRain



RainRain Rain
Light rain

Moderate rain
Heavy rain

Freezing rain
Drizzle

Rain shower



Snow

หยาดนํา้ฟ้าในรปูของของผลึกนํา้แขง็  ลักษณะเป็นผลึกละเอยีด เป็น
ปุย เกดิจากไอนํา้ในอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกในขณะที่อณุหภมูิลดตํ่าลงกว่าจุดเยือกแขง็ ลักษณะ
ผลึกหิมะมีรปูร่างต่างๆ มากมาย ได้แก่ ปริซึ่ม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม 

โดยหลักวิชาการเรียกจุดที่เริ่มมีหิมะปกคลุมอย่างถาวรว่า "เส้นขอบหิมะ" (Snow line) 
และเส้นขอบหิมะจะอยู่บนพื้นที่สูงแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภมูิ และปริมาณหิมะที่ตกลงมาในพื้นที่
นั้น ถ้าเป็นบริเวณขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ เส้นขอบหิมะจะอยู่ในระดับพื้นดิน ถ้าเป็นเขตเส้นรุ้ งที่ 
40 องศา เส้นขอบหิมะจะอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 2,600 - 5,250 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในแต่ละพื้นที่ แต่ถ้าเป็นเขตศูนย์สูตร เส้นขอบหิมะจะอยู่สูงกว่าระดับ 5,250 เมตร เหนือ
พื้นดิน 



Snow



Snow



Snow

Snow is precipitation in the form of 
ice crystals (snowflakes) or more 
often, aggregates if ice crystals.  The 
size and structure of the crystals is a 
function of the temperature at which 
they form. When air temperatures 
are cold the moisture content is very 
small.  This results in the formation 
of very light fluffy snow made up of 
six sided ice crystals.  When 
conditions are warmer, the ice 
crystals join together into larger 
clumps consisting interlocked 
aggregates of crystals.



หยาดนํา้ฟ้าในสถานะของของแขง็ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5 
มิลลิเมตร มักเกิดในสภาพอากาศ แปรปรวน เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง ภายใน
ก้อนเมฆพายุฝนฟ้าคะนองจะมีการพัดหอบเอาหยดนํ้าหมุนวนเวียนภายใน
ก้อนเมฆขึ้ น ลง ไปมา ประกอบกับอุณหภูมิที่ลดตํ่ าลงมาทําให้เม็ดฝน
กลายเป็นนํา้แขง็ เกาะพอกพูนกนัเป็นชั้นๆ หลายชั้น โครงสร้างคล้ายหัวหอม
ผ่าซีกจนมีนํา้หนักมากพอที่จะตกลงสู่พื้นดินในเวลาต่อมา 

hailhail



This large hailstone fell from a tornadic supercell northeast of Breckenridge, TX. The stones 
left a path miles wide littered with three to four and one half inch stones. The hail fell from a 
dark cloud base to the south of a developing mesocyclone. No rain or thunder occurred in 
the immediate area while the stones were coming down. 

4”

http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm





เมื่อวนัที่ 13 เมษายน 2551 



Sleet
Sleet is a wintertime phenomenon that refers to the fall of small particles of ice that are 
clear to translucent.  
Sleet forms when rain passes through a cold layer of air and freezes into ice pellets.  This 
occurs most often in the winter when warm air is forced over a layer of cold air.

http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm



      

หยาดนํ้าฟ้าในสถานะของของแขง็และของเหลว
ปะปนกัน จะเกิดในสภาพที่อุณหภูมิเป็นผกผัน
ตามความสูง ฝนที่ตกลงมาจะเปลี่ยนสภาพเป็น
ของแขง็เมื่อถงึพื้นดิน มีขนาดเดียวกบัเมด็นํา้ฝน

Sleet



เป็นคราบนํา้แขง็ที่จับเคลือบอยู่บนวัตถุกลางแจ้ง มีลักษณะเป็นแผ่นใสเป็นเงา ผิวเรียบแขง็  
ที่เกดิจากการควบแน่นของไอนํา้ที่เยน็จัดตํ่ากว่าจุดเยือกแขง็ ตกลงมากระทบกบัวัตถุที่เยน็จัดในที่โล่งแจ้ง 
แล้วเกดิการแขง็ตัว มีความแขง็และหนากว่า rime 

Glazed frostGlazed frost





นํ้าแข็งที่เกาะจับ
วัตถุในที่ๆ มีอากาศหนาว
จัด เป็นเมด็หรือผลึกนํา้แขง็
สีขาวขุ่น เกิดจากละอองนํ้า
ขนาดเล็กในอากาศหรือใน
หมอกที่ เย็นจัดตํ่ ากว่า จุด
เยือกแขง็ ตกลงมาสมัผัสกับ
วัตถุที่ เย็นจัดในที่ โ ล่งแจ้ง 
แล้วเกิดการแข็งตัวอย่าง
รวดเร็ว ความหนาจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กบัปริมาณไอ
นํา้ที่มีอยู่ในอากาศ

RimeRime



Rime

Rime is a deposit of ice crystals formed by the freezing of super cooled fog or cloud droplets 
on objects whose surface temperature is below freezing.  When rime forms on trees, it 
covers them with ice feathers; in windy conditions only the windward surfaces will 
accumulate the layer of rime.

http://www.atmos.umd.edu/~meto200/meto200exam1review.htm
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Instruments for measuring rain

Standard rain gauge

recording rain gauge



Precipitation Measurements

Standard Instruments: 
Simple rain gauge, standard rain gauge, tipping bucket gauge, 
weighing gauge



ละอองนํ้าขนาดเล็กที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  เกิดจากการ
ควบแน่นของไอนํ้าที่ลอยอยู่เหนือพื้นดิน เมื่อระดับอุณหภูมิ
อากาศใกล้ถงึจุดนํา้ค้าง

เกิดจากการควบแน่นของไอนํา้ เมื่อระดับอุณหภมูิอากาศถึงจุด
นํา้ค้าง ไอนํา้ที่มีอยู่ในอากาศจะเกดิการควบแน่นกลายเป็นหยด
นํา้เกาะอยู่ตามพื้นผวิต่างๆ (ลมพัดนํา้ค้างจะน้อย)

เกิดจากการระเหิดกลับของไอนํา้ เมื่อระดับอุณหภมูิอากาศลดลงถึงจุด
เยือกแขง็  ไอนํา้ที่มีอยู่ในอากาศจะเกดิการระเหิดเป็นของแขง็ กลายเป็น
เกลด็นํา้แขง็เกาะอยู่ตามพื้นผวิต่างๆ (Tem ไม่มากกว่า 0 oc)

fogfog

dewdew

frostfrost





Air mass and FrontAir mass and Front
“บริเวณกวา้งใหญ่ของบรรยากาศ ซึ่งมีคุณสมบตัิอย่างเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั กบัทุกๆ แห่ง

ทีร่ะดบัเดียวกนั” ปกติมวลอากาศมวลหนึง่จะมีความกวา้งโดยประมาณ 1,600 กิโลเมตรหรือ

มากกว่า และมีความหนาอย่างนอ้ย 3-6 กิโลเมตร อณุหภูมิและความชื้นจะมีค่าใกลเ้คียงกนั



Air Mass source regions
          

Equator regions
          



Air Mass source regions
          

Tropic regions   20-50O N-S
          



Air Mass source regions
          

Polar regions
50-66.5O N-S

          



Air Mass source regions
          

Arctic and Antarctic regions
>66.5O N-S

          



Air Mass source regions
          



@ Air mass temperature classifications
1. Equatorial (E) – Equator source region
Very hot 
2. Tropical (T) - tropical and subtropical 
source regions 
Warm to hot 

3. Polar (P) - high latitude source regions 
Cool to cold 

4. Arctic  (A) and Antarctic (AA) – Arctic and 
Antarctic source region 

Very cold 

@ Air mass moisture classifications
1. Maritime (m) - oceanic source regions 

Moist 
2. Continental (c) - land surface source regions 

Dry 

Classification of Air Mass  
          



Common combinations 
Maritime tropical (mT) - Originates over the tropical oceans (Warm and humid, can produce heavy rains) 

Maritime equatorial(mE) - Originates over the equator oceans (Warm and humid, can produce heavy rains)

Continental tropical (cT) - Originates over the tropical continental (Hot and dry)

Maritime polar (mP) - Originates over mid to high latitude oceans (Cool and moist )

Continental polar (cP) - Originates over high latitude continents (Cold and dry) 



May-August
February-April

November-January

ชนดิของมวลอากาสทีเ่คลือ่นทีเ่ขา้สู่ประเทศไทย

Tropical air mass of Indian Ocean
Gulf of Thailand  mT air mass 

Cold air mass 



แนวหรือบริเวณทีแ่บ่งเขตรอยต่อระหว่างมวลอากาศ

สองมวลทีม่ีความหนาแน่นและอณุหภูมิอากาศ

แตกต่างกนั



general characteristics of front

เมือ่มวลอากาศที่มีคุณสมบตัิทางกายภาพต่างกนัเคลือ่นที่เขา้หากนั หรือเคลือ่นที่ไปไล่ทนักบัอีกมวล

อากาศหนึง่ บริเวณระหว่างมวลอากาศทั้งสองจะมีแนวปะทะเกิดขึ้น เรียกว่า แนวอากาศ (front) มวล
อากาศเย็นจะจมตวัลงใตม้วลอากาศรอ้น ในขณะที่มวลอากาศรอ้นจะยกตวัขึ้นเหนือมวลอากาศเย็น 

ตามแนวอากาศจะมีสภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน (1-200 km)  การคลุกเคลา้กนัของมวลอากาศ
จะขึ้นอยู่กบัความเร็ว



frontal weather

- temperature   ถา้แนวอากาศรุนแรงหรือแคบ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงมาก

- atmospheric pressure ความกดอากาศจะมีค่าลดลง บริเวณสองขา้งของแนวจะมีความกดอากาศสูงกวา่

- wind   ทิศทางลมจะเปลี่ยนไป และมีลมกระโชกแรง

- climate change   มีลกัษณะอากาศเลวเกิดขึ้น มีเมฆมากและมีฝน



frontal weather



Type of frontal 

Warm front
Warm front characteristics 

Warm air advancing into cooler air and sliding upward over it 
Relatively flat slope due to friction with surface

Produces lowering clouds and showery precipitation as front approaches 

ใชห้ลกัเกณฑข์องชนดิมวลอากาศทีเ่คลือ่นทีไ่ปปะทะ



Warm front

Warm front characteristics 
Warm air advancing into cooler air and sliding upward over it 
Relatively flat slope due to friction with surface

Produces lowering clouds and showery precipitation as front approaches 



cold front
Cold front characteristics 

Cold air advances into warm, producing convergence and pushing warm air upward 
Relatively steep slope due to friction with surface 
Tends to produce stronger convection 



cold front
Cold front characteristics 

Cold air advances into warm, producing convergence and pushing warm air upward 
Relatively steep slope due to friction with surface 
Tends to produce stronger convection 



occluded front

occluded fronts characteristics
Midlatitude cyclones evolve over several days while progressing eastward 
Initially open wave with cold and warm fronts separated by warm sector 
Cold front moves faster than warm front, begins to catch up and push warm 
sector off the ground 
Eventually warm sector lifted completely off the ground, producing occluded front 



occluded front

occluded fronts characteristics
Midlatitude cyclones evolve over several days while progressing eastward 
Initially open wave with cold and warm fronts separated by warm sector 
Cold front moves faster than warm front, begins to catch up and push warm 
sector off the ground 
Eventually warm sector lifted completely off the ground, producing occluded front 



Cold-type occluded front

warm-type occluded front



stationary front



Frontal symbols







ภาวะผิดปกติของบรรยากาศ เป็นปรากฏการณอ์ย่างใดอย่างหนึง่ซึ่งแสดงถึงสภาวะของอากาศไม่ดี 

ลมแรงและมีหยาดนํ้ าฟ้าตกหนักอย่างต่อเนื่อง  พายุลมแรงที่เกิดขึ้นเหนือพื้ นผิวโลกตาม

แหล่งกําเนิดต่างๆ มีหลายชนิด เช่น พายุหมุนชนิดต่างๆ พายุฟ้าคะนอง พายุฤดูรอ้น และคลื่น

กระแสลมตะวนัออก



CycloneCyclone
เกิดขึ้นจากการที่กระแสอากาศหมุนเวียนเขา้สู่ศูนยก์ลาง

ความกดอากาศตํา่อย่างรุนแรง (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ในซีกโลกเหนอื และในทิศทางกลบักนัในซีกโลกใต)้



Types of Cyclones
Tropical cyclones
Tropical cyclones (also known as tropical storms, hurricanes and typhoons) are cyclones which form over warm 
(generally tropical) ocean waters and draw their energy from evaporation and condensation. They are characterized by a 
strong area of low pressure at the surface and an area of higher pressure aloft. Tropical cyclones are associated with 
strong thunderstorms, high winds, and flooding. 

Extratropical cyclones
Extratropical cyclones (or low-pressure cells) lie somewhere in between tropical cyclones and mid-latitude cyclones, drawing a 
portion of their energy through the evaporation and condensation of ocean water, and some through horizontal temperature 
gradients in the atmosphere. They move out of the tropical regions towards the polar regions, bringing precipitation in the form of 
rain or drizzle. They often form quickly along cold fronts that have stagnated after moving into an area where warm, moist air 
exists. The warm, moist air is less dense, therefore it overruns the more dense cold air at and behind the cold front. A cyclonic 
motion is imparted to the ascending air, naturally, forming a shallow cyclone. Extratropical cyclones are also formed from tropical 
cyclones when they move into non-tropical regions and lose tropical characteristics. 

Subtropical cyclones
A subtropical cyclone is a weather system that has some characteristics of a tropical cyclone and some characteristics of an 
extratropical cyclone. They can form in a wide band of latitude, from the equator to 50°. 

Mid-latitude cyclones
Mid-latitude cyclones are generated by the temperature difference between warm and cold air masses, with warm water 
at high latitudes generally providing that differential. These storms have a cold core, unlike tropical and extratropical 
cyclones. Similar storms may appear at very high latitudes: these very cold storms are called subarctic (or subantarctic) 
cyclones.
                                



Polar low
Polar lows are similar in behaviour and size to tropical cyclones, although generally much shorter lived. 
Polar lows are typically several hundred kilometres in diameter, generally have strong winds (although generally not at 
hurricane intensity) and last one to two days on average. Unlike most typical cyclones they develop extremely rapidly 
reaching peak intensity within 24 hours. They generally form under cold upper-level lows when cold arctic air flows over a 
warm body of water. 
On satellite imagery Polar Lows appear very similar to hurricanes with an eye and convective bands wrapping the storm 
in the counter-clockwise fashion. Research aircraft data suggests that these 'arctic hurricanes' may be warm-cored 
systems. Polar Lows are currently difficult to predict due to scarcity of data. Most predictions in this area are more 
subjective than the prediction of tropical cyclones. 

Arctic cyclone
Arctic cyclones are vast areas of low pressure in polar regions that have a weak cyclonic rotation. 

Mesocyclones
A mesocyclone is an area of vertical atmospheric rotation, typically 2-6 miles across. They are often found in the 
right-rear flank of supercell thunderstorms, and are visible as a hook echo on Doppler weather radar. The presence of 
a mesocyclone can only be truly verified by radar, although visual clues such as curved inflow bands may be present. 
Mesocyclones form when strong changes of wind speed and/or direction with height ( wind shear) sets the lower part of 
the atmosphere spinning horizontally. The updraft of a thunderstorm can then draw this area of spinning air from 
horizontal to vertical.



Extratropical cyclone
มีแหล่งกําเนิดระหว่าง 30-60o N S เป็นผลจากการ

ปะทะกนัของมวลอากาศเย็นขั้วโลกกบัมวลอากาศรอ้นเขต

ละติจูดตํา่ โดยมวลอากาศอากาศทั้ งสองจะมีลมสวน

ทิศทางกนั



วิชาธรณวีิทยาเป็นแขนงวิชาที่มคีวามสาํคญัมากในการศกึษาธรรมชาตวิิทยา รวมถงึการ

ทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาต ิ การนาํเอาทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ การหาทางป้องกนั

ภยัธรรมชาตติ่างๆ ในการศึกษาธรณวีิทยา ส่วนที่ได้รับการศึกษามากที่สดุคือ เปลือก

โลก ( l i t h o s p h e r e )

มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางระหว่าง 800-1,500 Km. ความเร็วในการเคลือ่นทีป่ระมาณ 30-50 Km/hr 



Tropical cycloneTropical cyclone
มีแหล่งกําเนิดระหว่าง 5-20o N S เกิดจากการพากระแส

อากาศอย่างรุนแรงจากหย่อมความกดอากาศตํา่ ก่อตวัใน

มหาสมุทร ที่ มีอุณหภูมิเหนือพื้ นนํ้ ามากกว่า  27 oC มี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางระหว่าง 500-1000 Km. อํานาจการ

ทําลายรุนแรงและเกิดความเสียหายเป็นพื้ นทีก่วา้ง



Tropical cyclones (also known as tropical storms, hurricanes and typhoons, cyclone, willy-willy, baguio) are 
cyclones which form over warm (generally tropical) ocean waters and draw their energy from evaporation 
and condensation. They are characterized by a strong area of low pressure at the surface and an area of 
higher pressure aloft. Tropical cyclones are associated with strong thunderstorms, high winds, and flooding.



Tropical cyclone

-เคลื่อนที่ได้ไกลหลายพันกโิลเมตร
-ระยะเวลาของการก่อตัว 2-7 วัน

-ความเรว็ลมรอบศนูย์กลางประมาณ 120-250 Km/hr

-ตาพายุ มีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 50-100 Km.

-ความแตกต่างของความกดอากาศประมาณ 20-60 Mb.

400-1000 km.



Causes of tropical cyclone formation

1. การก่อตัวเกดิขึ้นเมื่ออากาศเหนือพื้นนํา้มีอณุหภมูิสงูกว่า 27 และร้อนกว่าอากาศข้างเคียงจน

เปลี่ยนเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่า

2. ไม่เกดิการพัดของลมเป็นเวลานาน ทาํให้ไม่มกีารระบายถ่ายเทความร้อนและความชื้นของอากาศ

ไปสู่บริเวณอื่น ไอนํา้เกบ็พลังงานไว้เป็นจาํนวนมาก

3.เกดิการพัดของลมเข้าสู่ศนูย์กลางและกระแสอากาศยกตัวขึ้นอย่างรวดเรว็และรนุแรง ลมที่พัดเข้าสู่

ศนูย์กลางถูกบงัคับให้พัดเฉทศิไปด้วยแรงคอริออลิส

4. เกดิการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ (พายุ)





Tropical cyclones (also known as tropical storms, hurricanes and typhoons, cyclone, willy-willy, baguio) are 
cyclones which form over warm (generally tropical) ocean waters and draw their energy from evaporation 
and condensation. They are characterized by a strong area of low pressure at the surface and an area of 
higher pressure aloft. Tropical cyclones are associated with strong thunderstorms, high winds, and flooding.





Classification of tropical cyclone
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Typhoon of Thailand



Formed November 1, 1989

Dissipated November 10, 1989

Highest
winds
Lowest pressure 898 hPa (mbar)

Fatalities 1,060 direct
Damage Unknown
Areas
affected

Thailand, India

260 km/h (160 mph) (1-minute sustained)
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Tornado (twister)Tornado (twister)

มีแหล่งกําเนิดตอนกลางของทวีป

อเมริกาเหนือ เกิดจากการยกตวั

ขึ้นอย่างรุนแรงของกระแสอากาศ

ภายใต้เมฆ Cumulus  ก่อตัว

เหนือพื้ นดิน มีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง

ระหว่าง 200-300 m. ความเร็ว

ที่ ศูนย์กลาง 160-500 Km/hr  
อํานาจการทําลายลา้งรุนแรงมาก

ที่สุด แต่พื้ นที่แคบ อายุสั้น 10-

30 นาที



TornadoTornado
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waterspoutwaterspout



Typhoon of Thailand



Easterly waveEasterly wave
มีแหล่งกําเนิด 5-30o N S เกิดจากแนวคลืน่ความกดอากาศตํา่เขตรอ้นแถบตะวนัออก 

เคลือ่นที่จากตะวนัออกไปตะวนัตก เร็วประมาณ 25 Km/hr ทําใหเ้กิดเมฆฝนตามแนวของคลืน่
อากาศทีย่กขึ้น มีความกวา้งประมาณ 1,600 Km



ThunderstormThunderstorm
มีแหล่งกําเนิดหรือบริเวณก่อตัวระหว่าง 

40o N S เกิดจากการยกตวัของมวลอากาศ 

เป็นเมฆ Cumulonimbus  การก่อตวัจะ

เกิดขึ้นเหนอืพื้ นดินมากกว่าเหนือพื้ นนํ้ า



             พายุฝนฟ้าคะนอง หมายถึง อากาศที่มีฝนตกหนัก มีฟ้าแลบฟ้าร้อง เป็นฝนที่เกิดจากการพาความร้อน มีลมพัด

แรง เกดิอย่างกะทนัหันและยุติลงทนัททีนัใด พายุฝนฟ้าคะนองเกดิจากการที่อากาศได้รับความร้อนและลอยตัวสงูขึ้นและมี

ไอนํา้ในปริมาณมากพอ ประกอบกบัการลดลงของอุณหภมูิ จึงเกดิการกลั่นตัวควบแน่นของไอนํา้ และเกดิพายุฝนฟ้าคะนอง 

พายุฝนฟ้าคะนองประกอบด้วยมวลอากาศจาํนวนมาก ในแต่ละมวล มีอากาศไหลขึ้นและลงหมุนเวียนกนั พายุฝนฟ้าคะนอง

เกดิมากในเขตร้อน ระหว่าง 40o N S เนื่องจากอากาศชื้นมากและมีอุณหภมูิสงู ทาํให้มีสภาวะอากาศไม่ทรงตัว พายุฝนฟ้า

คะนองมักเกดิจากเมฆ Cumulonimbus    การเกดิพายุฝนฟ้าคะนองหากมีศูนย์กลางพายุหลายศูนย์กลางจะทาํให้เกดิพายุ

ฝนฟ้าคะนองยาวนานมาก และเกดิกระแสอากาศที่รุนแรงมากจนสามารถทาํให้เกิดลูกเหบ็ได้ ช่วงเวลาของการเกดิพายุฝน

ฟ้าคะนองประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 



Thunderstorm of the world



Development of thunderstorm

การก่อตัวมักเกดิขึ้น ในช่วงบ่ายของวันที่มีอากาศร้อน

ชื้น ความร้อนจากผิวดินจะทําให้มวลอากาศเหนือ

พื้นดินไม่ทรงตัว จะเกดิแรงยกลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศ

ชั้นบน กลายเป็นเมฆ Cumulus และเปลี่ยนเป็น

เมฆ Cumulonimbus  ขนาดใหญ่ 



Cumulus Stage
In its initial stage, every thunderstorm is a 
cumulus cloud. At this stage, a rising 
current predominates throughout the cell. 
The vertical current normally attains its 
maximum speed in the upper part of the 
cell and it is not uncommon for the current 
to reach a speed of 16 m/s. At every level 
within the current, temperatures are 
higher than at the same level in the 
surrounding air. The cell may grow from 2 
to 10 km in diameter.









Mature Stage
As the updrafts penetrate to greater heights, the presence 
of an abundance of ice crystals and water droplets leads to 
the formation of precipitation. The appearance of 
precipitation at the surface is the identifying factor that 
marks the transition from the cumulus to the mature stage 
of development, for the drag of the precipitation is one of 
the factors that causes a downdraft to appear. 

At first, the downdraft is found only in the middle and lower 
levels of the cell, but gradually it increases in horizontal 
and vertical extent, although it never reaches the summit 
of the cloud. 

The downflow of air spreads out along the ground, 
producing marked changes in surface weather conditions. 

During this stage, the cell may build to 9 to 12 Km (30,000 
to 40,000 ft) and, in certain areas, to 20 km (65,000 ft). 
Occasionally, the friction between the downdraft and the 
updraft causes a roll of cloud (scud roll) to form at the 
leading portion of the storm. The mature phase normally 
lasts 15 to 30 minutes.







Dissipation Stage
The downdraft gradually spreads 
throughout the cell, until it occupies 
the entire cell, except for a portion of 
the top, where the updraft persists. At 
this stage, the thunderstorm is said to 
have reached the dissipation stage. 

This results in a gradual cessation of 
rainfall, and the top of the cell frays 
out into the anvil structure.





Type             
of  thunderstorm

Type             
of  thunderstorm



Air-mass  thunderstorm

เป็นพายุฝนที่เกดิจากการพาความร้อน ซึ่งมวลอากาศอุ่นลอยตัวสงูขึ้นทาํ ให้อณุหภมูิของอากาศเยน็

ลง ไอนํา้จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ Cumulonimbus และเกดิเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง มักเกดิเนื่องจาก

โลกได้รับความร้อนจากดวงอาทติย์ ทาํให้พื้นดินร้อนขึ้นมาก อากาศบริเวณพื้นดินจะลอยสงูขึ้นเกิด

เป็นเมฆ Cumulonimbus มักเกดิในช่วงบ่ายและเยน็ในวันที่อากาศร้อนจัด 



Orographic  thunderstorm

            เกิดจากการที่มวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่ไป

ปะทะกับภูเขา ขณะที่มวลอากาศ เคลื่อนที่ไปตาม

ลาดเขาอากาศจะเยน็ตัวลง ไอนํา้กลั่นตัวกลายเป็น

เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ทําให้เกิด

ลักษณะของฝนปะทะหน้าเขา พายุลักษณะนี้จะเกิด

บริเวณต้นลมของภูเขา เมฆจะก่อตัวในแนวตั้งสูง

มาก ทาํให้ลักษณะอากาศแปรปรวนมาก 



Frontal  thunderstorm

เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศ มักเกิดจากการ

ปะทะของมวลอากาศเย็นมากกว่ามวลอากาศอุ่น มวล

อากาศอุ่นจะถูกดันให้ยกตัวลอยสูงขึ้ น ไอนํ้ากลั่นตัว

กลายเป็นเมฆ Cumulonimbus และเกดิเป็นพายุฝนฟ้า

คะนองแนวปะทะ 



ตามปกตพิายุฟ้าคะนอง มักปรากฏให้เหน็ในช่วงบ่ายและคํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน จะมีสภาพ

อากาศเหมาะสมที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พายุนี้ก่อตัวและมีความรุนแรงมาก เกดิ

ในช่วงประมาณ เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม  สาเหตุ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศตํ่าจากอ่าว

ไทยและทะเลจีนใต้พัดไปปะทะกับลิ่มความกดอากาศสงูจากประเทศจีน ทาํให้เกิดความแปรปรวน

ของกระแสอากาศขึ้นอย่างรนุแรงและฉับพลัน กลายเป็นพายุที่มีความรนุแรง





Lightning and thunderLightning and thunder
ปรากฏการณท์ี่เกดิควบคู่กนักบัฝนฟ้าคะนอง 



1. หยดนํา้ฝนตกผ่านหยดนํา้ขนาดเลก็ หรือเกลด็นํา้แขง็เลก็ ๆ 

6. สนามไฟฟ้าที่มีความเข้มสงูจะขับอเิลก็ตรอนให้ไหลจากเมฆลงดิน และขณะกระแสอเิลก็ตรอนไหลผ่าน

อากาศ ประจุปริมาณมากจะทาํให้อากาศแตกตัวและขยายตัวเกดิแสง เป็นฟ้าแลบ และเสยีงเป็นฟ้าร้อง 

2. การปะทะกันระหว่างอนุภาคขนาดใหญ่ที่กาํลังตกกับหยดนํา้ขนาดเลก็ที่

ลอยในอากาศ ทาํให้เกดิการเสยีดสจีึงมีการถ่ายเทประจุบวกสู่หยดนํา้ขนาด

เลก็ในเมฆ และถ่ายเทประจุลบสู่หยดนํา้ขนาดใหญ่ ซึ่งจะตกสู่เบื้ องล่างของ

ก้อนเมฆ 

3. บริเวณส่วนล่างของเมฆจึงมีประจุไฟฟ้าลบ และส่วนบนของก้อนเมฆมี

ประจุไฟฟ้าบวก

4. เมื่อก้อนเมฆจะมีประจุสะสมมากขึ้น ๆ มีผลทาํให้ความต่างศักย์ระหว่าง

ประจุลบบนฟ้ากบัประจุบวกที่เกดิจากการเหนี่ยวนาํบนดินเพิ่มขึ้น ๆ  

5. บนพื้นดินและสิ่งต่างๆ จะมีประจุเป็นบวก



ฟ้าแลบและฟ้าร้องในพายุเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน แต่มนุษย์เรามองเห็นฟ้าแลบ

ก่อนต่อมาจึงได้ยินฟ้าร้อง ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าแสงมีความเร็วมากกว่าเสียง (แสงมี

อัตราเร็ว 300 ล้านเมตร/วินาที ส่วนเสียงมีอัตราเร็ว 330 เมตร/วินาที)  โดยเหตุนี้ 

เมื่อมีฟ้าแลบและฟ้าร้อง   เราจึงได้เห็นฟ้าแลบหรือประกายไฟอันแรงจ้าได้ทันที

และได้ยินเสียงฟ้าร้องทีหลัง 

ถ้าเราต้องการทราบว่า ฟ้าแลบอยู่ห่างจากเราเท่าใดเราก็จับเวลาตั้งแต่เมื่อเราเห็นฟ้าแลบ 

จนถึงเมื่อเราได้ยินเสียงฟ้าร้อง ว่าเป็นจํานวนกี่วินาที แล้วเอาจํานวนวินาทีคูณด้วย 330 ก็จะได้เป็นระยะ

กิโลเมตร สมมุติว่าเราจับเวลาระหว่างฟ้าแลบกับฟ้าร้องได้ 6 วินาที เราก็จะทราบได้ว่า ฟ้าแลบอยู่ห่าง
จากเราประมาณ  330x6 = ประมาณ 2 กิโลเมตร 

ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบสามารถทําให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้นมาก อุณหภูมิอาจจะร้อน

ถึง 25,000   ํซ. ภายในระยะเวลาเพียง 0.2-0.3 วินาที   และขยายตัวอย่างฉับพลัน  การขยายตัว

ของอากาศอย่างฉับพลันนี้ จะทําให้เกิดคลื่นเสียงอย่างแรง ซึ่งเราได้ยินกันเป็นเสียง "ฟ้าร้อง" ฟ้า

แลบครั้งหนึ่งมีปริมาณไฟฟ้าเป็นจํานวนมหึมา อาจถึง 200,000 แอมแปร์หรือกว่านั้นและความต่าง

ของศักย์ไฟฟ้าอาจจะถึง 30 ล้านโวลต์







Season         
of Thailand

Season         
of Thailand



สาเหตุการเกิดฤดูกาล





สาเหตุการเกิดฤดูกาล







 การโคจรรอบดวงอาทิตยข์องโลกในลกัษณะที่แกนเอียง 23 องศา จากแนวตั้ง ของทางเดินรอบ

ดวงอาทิตยท์ําใหเ้กิดฤดูกาลต่างๆขึ้นบนโลก และเนื่องจากทิศของแกนหมุนนี้จะชี้ไปในทิศทาง

เดียวกนั ในอวกาศตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นขั้วโลกเหนือจะชี้ไปทางดาวเหนือ(Pole star) เสมอ 

ในหนึ่งปีบริเวณหนึ่งจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ในบางเวลามากกว่าในเวลาอื่น ช่วงที่เอียงเข้าหาดวง

อาทติย์มากกว่าจะได้รับความร้อนมากกว่าและมีอณุหภมูิสงูขึ้น



 การที่ซีกโลกใดเอยีงเข้าหาดวงอาทติย์ จะมีผลให้ดวงอาทติย์สงูขึ้นใน

ท้องฟ้ามากยิ่งขึ้นทุกวัน ทาํให้เวลากลางวันยาวขึ้น การเป็นเช่นนี้ทาํให้เกดิฤดู

รอ้น เพราะเมื่อดวงอาทติย์ขึ้นสงูในท้องฟ้า รังสขีองดวงอาทติย์จะส่องตรง

ผ่านบรรยากาศ ทาํให้พื้นดินร้อนมาก 



 เมื่อดวงอาทติย์อยู่ตํ่าในท้องฟ้า รังสจีะผ่านเข้ามาเป็นมุมเอยีง และผ่านบรรยากาศเป็นระยะยาว

กว่า เป็นเหตุให้พื้นดินของโลก ในแถบนั้นได้รับความร้อนลดน้อยลงไป การเป็นเช่นนี้ทาํให้เกดิฤดูหนาว  

ทั้งหมดนี้คือหลักการเกดิฤดู ความแตกต่างระหว่างฤดูร้อนกบัฤดูหนาว จะมีมากขึ้นในบริเวณที่ห่างจากเส้น

ศนูย์สตูรออกไป

 เนื่องจากฤดูร้อนเกดิขึ้นในส่วนเหนือของเส้นศูนย์สตูร และฤดูหนาวเกดิขึ้นในส่วนใต้เส้นศนูย์

สตูร ฉะนั้นเส้นศนูย์สตูรจึงอยู่ระหว่างฤดูทั้งสองเสมอ และไม่มีการเปลี่ยนฤดูให้เหน็อย่างชัดแจ้ง บริเวณ

เส้นศนูย์สตูรร้อนอยู่เสมอ เพราะดวงอาทติยม์กัจะอยู่ตรงศรีษะเสมอ 



1. เดือนมีนาคม แกนโลกจะ "หันข้าง" ให้ดวงอาทิตย์คือไม่เอียงเข้าหรือเอนเหออก ความยาว

ของกลางวัน และกลางคืนจะเท่ากนั  ฤดูใบไมผ้ลิ 

2. เดือนมิถุนายน ขั้วโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทติย์มากที่สดุ ซีกโลกเหนือจะได้รับความร้อน

มากกว่าเดือนอื่นๆ  ฤดูรอ้น

3. เดือนกันยายน แกนของโลกกจ็ะ "หันข้าง" ให้ดวงอาทติย์อีก กลางวันและกลางคืนจะเท่ากัน 

ฤดูใบไมร้่วง 

4. เดือนธนัวาคม ขั้วโลกเหนือเอยีงออกจากดวงอาทติย์มากที่สดุ แสงอาทติย์ที่ตกลงมาบนโลกจะ

เฉมาก ซึ่งจะไม่ร้อนมากเหมือนที่แสงตกลงมาตรงๆ  ฤดูหนาว 



ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนซีกโลกเหนือ ส่วนหนึ่งเป็น

คาบสมุทรและอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นแผ่นดินติดต่อกับเขตยูเรเซีย

แอฟริกา ทาํให้ภมูิอากาศที่มีเหนือพื้นดินและพื้นนํา้ในฤดูร้อนและ

ฤดูหนาวแตกต่างกนัมาก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน

กุมภาพันธไ์ด้รับอทิธพิลของลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศ

เย็นและแห้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้  ทาํให้เกดิฝนตกทั่วไป ระหว่างเดือนกุมภาพันธแ์ละเดือน

เมษายน ได้รับอทิธิพลจากกระแสลมที่พัดจากทะเลจีนใต้มาสู่อ่าว

ไทย ทาํให้อากาศร้อนและแล้งทั่วไป



ฤดูรอ้น : มี.ค.-พ.ค.

ฤดูฝน : มิ.ย.-ก.ย. (ต.ค.)

ฤดูหนาว : ต.ค.-ก.พ.

เนื่องจากประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขต

อิทธิพลของมรสุม จึงทําใหป้ระเทศไทยมีฤดูกาลที่

เด่นชดั 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกบัฤดูแลง้ (Wet and Dry 
Seasons) สลบักนั   สําหรบัฤดูแลง้ สามารถแยก

ออกไดเ้ป็น 2 ฤดู คือ ฤดูรอ้นกบัฤดูหนาว ดงันั้น

ฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดู



21 มี.ค. ดวงอาทิตยเ์ลือ่นผ่าน EQ ขึ้นซีกโลกเหนอื

พื้ นทวีปในแถบโซนรอ้น กลายเป็นความกดอากาศตํา่ปกคลุมทัว่ไป

บริเวณมหาสมุทรดินเดียกลายเป็นความกดอากาศสูง ลมพดัเขา้สู่ทวีป

แถบความกดอากาศตํา่เลือ่นปกคลุมประเทศไทย รอ้นอบอา้ว

ลมสินคา้พดัจาก Pacific สู่ทะเลจีนใต ้อ่าวไทย

ตน้ พ.ค. เริม่มีมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้จาก India Ocean เขา้

SummerSummer



พ.ค. ดวงอาทิตยเ์ลือ่นสูงขึ้นไปทางเหนอืเรือ่ย

เริม่ทางภาคใตแ้ลว้ค่อยๆ ปกคลุมขึ้นตอนบนของประเทศเรือ่ยๆ พรอ้มฝนฟ้าคะนอง

ลมใน India Ocean พดัเขา้หาความกดอากาศตํา่ เป็น Southwest Moonsoon 

ความชื้นจากกระแสอากาศ ปะทะภูเขาทางฝัง่ตะวนัตกของภาคใต ้เกิดฝนตก

ฝนจะตกมากเสียเฉพาะส่วนภาคใตแ้ละภาคกลาง นํ้าฝนไม่เพยีงพอ

Wet seasonWet season
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23 ก.ย. ดวงอาทิตยเ์ริม่เคลือ่นจากซีกโลกเหนอืผ่าน EQ สู่ซีกโลกใต้

ความกดอากาศสูงพดัหาความกดอากาศตํา่ เลือ่นลงไต ้ปกคลุมจีน มองโกเลีย (หาง ไทย)

พื้ นดินทางเหนอืเริม่เย็นลง กลายเป็นความกดอากาศสูงปกคลุม

ภาคเหนอื/ตะวนัออกเฉียงเหนอื อากาศแหง้ หนาว

เมือ่ผ่านอ่าวไทย จะเก็บความชื้น กลายเป็นฝนตกทางภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออกเป็น Northeast Moonsoon

Winter seasonWinter season







ภ า ค ใ ต้ ข อ ง

ประเทศไทย เนื่องจาก

ลักษณะภมูิประเทศ เป็น

แหลมยื่นพาดผ่านทะเล 

มีแนวทะเลทั้ ง 2 ด้าน 

จะได้รับอิทธิพลจากลม

มรสมุทั้ง 2ด้าน จึงทาํให้

มีฝนตกชุกตลอดปี

ฤดูกาล จึงต่างจากภาค

อื่นๆ คือ ในฤดูฝนของ

ประเทศไทย ทางภาคใต้

ฝั่งตะวันตก ได้รับมรสมุ

เต็มที่ ขณะเดียวกันใน

ฤดูหนาว ทางภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก ได้รับมาสุม

เต็มที่  อากาศจึ ง ไ ม่มี

อ าก าศหนาว  ฝนตก 

ความชื้นสงู



ภาคใต้ของประเทศไทย 

จึงแบ่งออกเป็น

แค่ 2 ฤดู

คือฤดูฝนกบัฤดูร้อน

1. ฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ (พ.ค. – ก.ย.)  

2. ฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนอื (ต.ค. – ม.ค.)

3. ฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้(ก.พ.-เม.ย.)






