
การวเิคราะห์แผนที่อากาศ

โดย นายชูเกยีรติ ไทยจรัสเสถียร นักอุตุนิยมวทิยาช านาญการพเิศษ
ส านักพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวทิยา



ความหมายของแผนทีอ่ากาศ
• แผนท่ีอากาศคือแผนท่ีท่ีลงขอ้มูลผลการตรวจอากาศ ณ ต าบลท่ีมีการ

ตรวจอากาศชนิดต่าง ๆ ตามมาตรฐานขอ้ก าหนดของการตรวจและ
การสร้างแผนท่ีอากาศขององคก์ารอุตุนิยมวทิยาโลก

• แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ แผนท่ีอากาศชั้นบนและแผนท่ีอากาศ
ผวิพ้ืน นอกจากน้ียงัสามารถแยกยอ่ยออกเป็นแต่ละรายละเอียดไดอี้ก
มาก ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใชง้านในแต่ละพ้ืนท่ี

• ส าหรับเน้ือหาการแปลแผนท่ีอากาศในท่ีน้ี จะกล่าวถึงการแปล
ความหมายแผนท่ีอากาศหลกั ไดแ้ก่ แผนท่ีผวิพ้ืนท่ีเรียกวา่ Synoptic 
Chart และแผนท่ีลมชั้นบน ท่ีมีใชเ้พ่ือการพยากรณ์อากาศของกรม
อุตุนิยมวทิยาเป็นหลกั



รูปแสดงแผนทีผ่วิพืน้ (ซ้ายมอื)  และแผนทีล่มช้ันบน ที ่850 hPa (ขวามือ)



การแปลแผนที่อากาศในฤดูฝน



ลกัษณะอากาศเด่น ในฤดูฝน

• ร่องมรสุม( เ ม่ื อพิ จารณาจากกระแสลมชั้ นบน)  ห รือ             
ร่องความกดอากาศต ่า(เม่ือพิจารณาจากแผนท่ีความกดอากาศ
เท่า) เขตแนวพดัสอบเขา้หากนัของลมคา้ (Inter Tropical 
Convergence Zone) 

• หยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรง พายหุมุนเขตร้อน  
• มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
• คล่ืนกระแสลมตะวนัออก (Easterly Wave) 



แผนท่ีผวิพื้น



1.1 ร่องความกดอากาศต ่า (Low Pressure Trough)
• จากแผนท่ีความกดอากาศเท่า คือบริเวณหรือแนวท่ีอยู่

ระหวา่งความกดอากาศสูงของทั้งสองซีกโลก เปรียบไดก้บั
แนวร่องเขาท่ีทอดตวัอยูร่ะหวา่งเขาสูง 

• วางตวัค่อนขา้งจะเป็นตะวนัตก-ตะวนัออก 
• มกัลากเช่ือมระหวา่งหยอ่มความกดอากาศต ่า 
• ความแรงของร่องฯ ข้ึนอยู่กับความแคบหรือถูกบีบจาก

บริเวณความกดอากาศสูงจากทั้ งสองซีกโลก ระยะห่าง
ระหวา่งหยอ่มความกดอากาศต ่า หรือจ านวนหยอ่มความกด
อากาศต ่าท่ีประกอบข้ึนเป็นร่องความกดอากาศต ่า





รูปแสดงการวางตวัของเมฆ (สีขาว ) ตามแนวร่องความกดอากาศต ่า (เส้นสีแดง)



ลกัษณะอากาศในแนวร่องความกดอากาศต ่า

• อากาศแปรปรวน 
• มีการยกตวัไดดี้ ท าใหแ้นวร่องมีเมฆก่อตวัดี ส่งผลให ้มี
เมฆมากและมีฝนตกได้มากกว่า พ้ืน ท่ี อ่ืน ๆ ท่ีอยู ่       
นอกแนวร่องน้ี 

• ฝนท่ีตกจะตกไดห้ลายเวลา ตกต่อเน่ือง และตกหนกัได้
• บริเวณท่ีเป็นหย่อมความกดอากาศต ่ าจะเคล่ือนตัว            
ตามแนวร่องจากตะวนัออกไปตะวนัตก



รูปแสดงแนวการเคลือ่นตวัของ ร่องความกดอากาศต า่ และพายุหมุนเขตร้อน 



การเคลือ่นทีข่องแนวร่องความกดอากาศต ่า
• จะเล่ือนข้ึนและเล่ือนลงตามแรงดนัของบริเวณความกด
อากาศสูงจากทั้งสองซีกโลก 

• โดยปกติจะเล่ือนจากใตข้ึ้นเหนือในช่วงตน้ฤดูฝนจาก
อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ท่ี
แรงข้ึน และจะเล่ือนจากเหนือลงใตใ้นช่วงปลายฤดูฝน
หลงัจากท่ีเคล่ือนตวัข้ึนไปพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศ
จีนตอนใต ้





รูปแสดงลกัษณะของร่องความกดอากาศต า่ ในแผนทีผ่วิพืน้



ในแผนที่ผวิพืน้

• ลกัษณะท่ีพบคือ เส้นคู่ท่ีลากเช่ือมระหวา่งหยอ่มความ
กดอากาศต ่า ระยะห่างของเส้นคู่ขนานไม่ไดก้ าหนด
ข้ึนไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมตามสเกลของแผนท่ีนั้น ๆ  ปกติจะห่างกนั
ประมาณ 2 ละติจูด



1.2 ร่องมรสุม (Monsoon Trough)
• เป็นร่อง หรือ ทรอฟ (Trough) ท่ีเกิดข้ึนในกระแสลม

ชั้นบนจากการพดัโคง้ (Cyclonic Curvature)  
• หรือพดัเป็นวงกน้หอยเขา้หาศนูยก์ลาง (Cyclonic 

Vortex) ของกระแสลมในลกัษณะทวนเขม็นาฬิกา              
ในซีกโลกเหนือ 

• สามารถต่อเช่ือมเป็นแนวยาวท่ีเกือบจะเป็นตะวนัตก
-ตะวนัออก เช่นเดียวกบัร่องความกดอากาศต ่า



รูปแสดงลกัษณะการวางตวัของร่องมรสุม (เส้นประสีแดง) 
ในแผนที่ลมช้ันบน



รูปแสดงลกัษณะการพดัเวยีนของลมในร่องมรสุม



• จะลากแกนกลางของทรอฟดว้ยเส้นประหนาเช่ือมต่อ
ระหวา่ง วอร์เทกซ์ (Vortex)

ในแผนที่ลมช้ันบน



รูปลกัษณะการวางตวัของเมฆ(กลุ่มสีขาว) ตามแนวของร่องมรสุม 



• ในแนวร่องมรสุมจะมีลกัษณะอากาศแปรปรวน อากาศมี          
การยกตวัไดดี้ ส่งผลใหมี้เมฆมากและมีฝนตกมากกวา่พื้นท่ี        
ท่ีอยูน่อกแนวร่อง บริเวณท่ีเป็นวอร์เทกซ์ จะมีฝนตกต่อเน่ือง
และมีฝนตกหนกัได ้

• วอร์เทกซ์น้ีจะเคล่ือนตวัจากตะวนัออกไปตะวนัตกตามกระแส
อากาศหลกัในเขตร้อนท่ีเคล่ือนตวัจากตะวนัออกไปตะวนัตก 

• แนวน้ีจะเล่ือนข้ึนไปยงัละติจูดสูงและต ่า เช่นเดียวกบัร่องความ
กดอากาศต ่าท่ีไดก้ล่าวมา

ลกัษณะอากาศในแนวร่องความกดอากาศต ่า



1.3 เขตแนวพดัสอบเข้าหากนัของลมค้า 
(Inter Tropical Convergence Zone; ITCZ)

• เกิดข้ึนจากการพดัเขา้หากนัของลมคา้จากทั้งสองซีกโลก  
โดยตน้ก าเนิดของลมคา้ทั้งสองซีกโลกจะอยูบ่ริเวณละติจูด
ประมาณ 30 องศาเหนือใต ้หรือท่ีเรียกวา่พื้นท่ีก่ึงเขตร้อน 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีจมตวัของอากาศตามการหมุนเวยีนของ                
แฮดล่ีเซล (Hadley Cell ) 

• โดยในซีกโลกเหนือจะเป็นลมตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใน
ซีกโลกใตจ้ะเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้

• แนวพดัสอบน้ีจะเล่ือนข้ึนและลงตามฤดูกาล









รูปแสดงแนวของ ITCZ และแหล่งก าเนิดของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้



• จะมีการยกตวัของอากาศไดดี้ ท าใหมี้เมฆมากและมีฝนตก
มากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ และบ่อยคร้ังมีการก่อตวัของพายุ
หมุนเขตร้อนเกิดข้ึนดว้ย

ลกัษณะอากาศ
ในเขตแนวพดัสอบเข้าหากนัของลมค้า 



รูปแสดงแนวของ ITCZ (เส้นสีเหลอืง)  และแนวเมฆทีก่่อตัวขึน้



รูปแสดงความแตกต่างของ ร่องมรสุม (MT ในวงสีแดง ) 
และเขตแนวพดัสอบ (ITCZ  ในวงสีน า้เงนิ)





ความแตกต่างของร่องมรสุม และเขตแนวพดัสอบ
• เกือบจะเป็นตวัแปรเดียวกนั 
• ร่องมรสุมเกิดจากลมคา้ทั้งสองพดัสวนทางกนั และ
ก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนของกระแสลม 

• แต่เขตแนวพดัสอบลม ไม่มีการหมุนเวยีน 



ข้อสรุป
• ในทางปฏิบติั ส่วนมากแลว้เม่ือร่องความกดอากาศต ่ามีก าลงัแรง 
จะวิเคราะห์ได้ในชั้ นบรรยากาศระดับล่างเป็นลักษณะของ             
ร่องมรสุมดว้ย 

• ท าให้หลายคร้ังเกิดความยุง่ยากว่าจะเรียกว่าร่องความกดอากาศ
ต ่าพาดผา่นหรือร่องมรสุมพาดผา่น 

• ในความเห็นว่าผลกระทบจากร่องมรสุม (พิจารณาจากลมอย่าง
เดียว) มีผลต่อการเกิดฝนมากกว่า  จึงมกัใช้เป็นค ากลางในการ
เขียนข่าวพยากรณ์อากาศในลกัษณะอากาศทัว่ไป เพื่อเรียกตวั
แปรทั้งสองท่ีเกิดข้ึน 



2 มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon)

• ค าว่า มรสุม (Monsoon) มีรากฐานมาจากค าภาษาอารบิก 
แปลว่ า  ฤ ดู ก าล  ลมมร สุม เ ป็นลม ท่ีพัดประจ า ฤ ดู 
เก่ียวเน่ืองมาจากอุณหภูมิพื้นผิวและสภาพภูมิศาสตร์คลา้ย
กบัการเกิดลมบกและลมทะเล แต่มีสเกลใหญ่กวา่มาก





ลมในช่วงเดอืน ม.ิย.-ส.ค. ลมในช่วงเดอืน ธ.ค.-ก.พ.
(มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้)                               (มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ)

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ลมค้า ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ



• ในช่วงเดือนกลางพฤษภาคม–กลางตุลาคม อากาศบริเวณ
ตอนกลางทวีปมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือมหาสมุทร
อินเดีย อากาศร้อนยกตวัพดัเขา้หาแผน่ดินใจกลางทวปี

• เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน โดยพดั
จากมหาสมุทรอินเดีย และเป็นตวัน าความช้ืนจากทะเลเขา้
มาบนแผน่ดิน

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon)



แผนท่ีแสดงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้











แผนที่ผิวพืน้ 
• มีหยอ่มความกดอากาศก าลงัแรงปกคลุมอยูบ่ริเวณประเทศ
อินเดียต่อเน่ืองข้ึนไปจนถึงทิเบต

• มีบริเวณความกดอากาศสูงอยูบ่ริเวณซีกโลกใตแ้ผข้ึ่นมามี
ก าลงัแรง (พิจารณาจาก PGF-Pressure Gradient Force 
ท่ีมาจากซีกโลกใต)้



แผนที่ลมช้ันบน
• Mean Zonal Wind (ลมท่ีขนานกบัเส้นละติจูด) 
• ทิศทางลมระดบัผวิพื้นจนถึงระดบัความสูง 500 hPa เป็นทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้-ตะวนัตก 

• ทิศทางลมระดบัความสูง 300 hPa ข้ึนไป เป็นทิศตะวนัออก 



แผนที่ลมช้ันบน
• Mean Zonal Wind (ลมท่ีขนานกบัเส้นละติจูด) 





• มรสุมมีก าลงัอ่อน ลมเป็นทิศตะวนัตกเฉียงใตถึ้ง
ท่ีระดบั 850 hPa ท าใหเ้กิดเมฆเด่ียว

• มรสุมมีก าลงัปานกลาง ลมเป็นทิศตะวนัตกเฉียง
ใตถึ้งท่ีระดบั 700 hPa ท าใหเ้กิดเซลลเ์มฆมาก
ข้ึน

• มรสุมมีก าลงัแรง ลมเป็นทิศตะวนัตกเฉียงใตถึ้ง
ท่ีระดบั 300 hPa ท าใหเ้กิดเซลลเ์มฆมากข้ึนโดย
มากกวา่มรสุมมีก าลงัปานกลาง



ปัจจยัทีม่ผีลต่อมรสุมทีจ่ะมคีวามแรงอย่างต่อเน่ือง

• แหล่งพลงังานความร้อน
• แหล่งความช้ืน

• พิจารณาจาก Speed Convergence 
และ Speed Divergence



3 คลืน่กระแสลมตะวนัออก (Easterly Wave)
• คล่ืนกระแสลมตะวนัออกท่ีท าใหเ้กิดฝนจะมีหลายระลอกคล่ืน 
• โดยมีการเคล่ือนท่ีจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก 
• ลมตะวนัออกท่ีเคล่ือนผา่นแนวเทือกเขาสามารถเป็นคล่ืนได ้   
• การเกิดคล่ืนกระแสลมตะวนัออกในหลายๆคร้ังอาจพฒันาเป็น

พายหุมุนเขตร้อนไดเ้พียง 1-2 คร้ังเท่านั้น 



• ลมตะวนัออกท่ีพดัอ่อนสลบักับแรงท าให้เกิดเป็นคล่ืนได ้
และบริเวณท่ีมีการพดัสอบเขา้หากนัของกระแสลม ท าให้มี
อากาศร้ายยกตัวอย่าง รุนแรง ซ่ึงระดับ 500-300 hPa                     
เป็นระดบัท่ีมีการยกตวัมากท่ีสุด



ลกัษณะอากาศทีเ่กดิขึน้ในอุดมคติ

• ดา้นหนา้ของคล่ืนอากาศจมตวัอากาศจะดี
• ส่ ว นห ลั ง ค ล่ื น มี ลั ก ษณ ะ ข อ ง เ ม ฆ ฝน เ ป็ น แ บ บ 

Inverse V-sharp แต่ในความเป็นจริงอาจมีฝนเข้ามาท่ีมี
รูปร่างต่างไป เช่น เป็นกลุ่มกอ้นฝนหรือแถบในรูปแบบ
ของหยอ่มความกดอากาศต ่า เป็นตน้ 







การพจิารณาคลืน่กระแสลมตะวนัออก

• แผนท่ีอากาศผิวพื้ น บริ เวณความกดอากาศสูงจาก
มหาสมุทรแปซิฟิกท่ีแผเ่ขา้มา 

• แผนท่ีลมชั้นบนท่ีระดบั 700-500 hPa ลงมา ในบางคร้ัง
ลมชั้นบนระดบั 300 hPa สามารถมองเห็นเป็นคล่ืนชดัเจน 

• ภาพถ่าวดาวเทียม จะเห็นกลุ่มเมฆเป็นแนวร้ิวแบบช่วงๆ



พายุหมุนเขตร้อน ๆ

4 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Storm)



พายุหมุนเขตร้อน

โดย นายชูเกยีรติ ไทยจรัสเสถียร   หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศ
ส านักพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวทิยา



พายุหมุนเขตร้อน



ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.



ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.



พายุไต้ฝุ่น GAY 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2532





Hurricane Ivan G-IV Surveillance

9/15 12Z Mission

9/16 00Z Mission







ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.





_

ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.



ตาพายุ



พายุเฮอริเคน

ตาพายุ ก าแพงตา

แถบฝนตกเป็นแนวร้ิวเมฆที่โค้ง

บริเวณทีม่ีฝนตก

หมุนทวนเขม็นาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ)

ลกัษณะโครงสร้างภายนอก



ตา

กระแสอากาศไหลออก

15 km

ผิวพืน้โลก

500 km

25 km ก าแพงตา

ลกัษณะโครงสร้างภายใน พายุเฮอริเคน

กระแสอากาศไหลเข้า

E:/../ck/Users/serra/Documents/NATS101/Media/Active_Figures/68_Hurricane_Morphology/A_68.html


ลกัษณะของลมแรงจากพายุหมุนเขตร้อน

20 kts

80 kts80 kts

60 kts

100 kts

Aguado and Burt, Fig. 12-10

เขตทีเ่กดิคลืน่จากพายุ
มากทีสุ่ด





คลืน่ซัดฝ่ัง





ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.



ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.



_

ท่ีมา:ลมฟ้าอากาศ 83 ขอ้, บ.ซีเอด็ยเูคชัน่ จก.



การแปลแผนที่อากาศในฤดูร้อน



ลกัษณะอากาศเด่น ในฤดูร้อน

• การพิจารณาลกัษณะอากาศ หรือตวัแปรทางอุตุนิยมวิทยา 
ท่ีมีผลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทยหลกั ๆ                    
ไดแ้ก่ หยอ่มความกดอากาศต ่าเน่ืองจากความร้อน                   
(Heat Low) และความกดอากาศสูงในฤดูร้อน



1 หย่อมความกดอากาศต ่าจากความร้อน

• คือพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความเขม้ของแสงจากดวงอาทิตยสู์ง ท าให้
พ้ืนดินร้อนจดั อากาศใกลผ้วิพ้ืนร้อนกวา่บริเวณขา้งเคียงถูกยก
ตวัข้ึนเกิดเป็นหยอ่มความกดอากาศต ่าท่ีผวิพ้ืน และสูงข้ึนไปใน
ชั้นบรรยากาศเบ้ืองบนไม่มาก โดยมกัไม่มีการเคล่ือนท่ี (ปัจจยั
ทางภูมิประเทศเป็นตวัควบคุม) บริเวณหยอ่มเกิดการพดัเวียน
ของลมระดบัล่างอ่อน ๆ

• อากาศจมตวัลงอยา่งแรงในชั้นบรรยากาศท่ีเหนือข้ึนไปท าให้
เกิดเมฆไดเ้พียงกอ้นเลก็ ๆ และหายไปอยา่งรวดเร็ว หรือ ไม่เกิด
เมฆเลย



ลกัษณะที่พบในแผนที่อากาศ
• จากแผนทีผ่วิพืน้

- หยอ่มความกดอากาศต ่า
• จากแผนทีล่มช้ันบน

- Cyclonic ระดบั 925 hPa แต่ในระดบั 850 hPa ข้ึนไป
เป็น Anticyclonic

• จากแผนทีห่ยัง่อากาศ

- ความช้ืนลดลงตามความสูงอยา่งรวดเร็ว







42 o C













การออกค าพยากรณ์อากาศ

• ไม่ควรใช้หย่อมความกดอากาศต ่าเน่ืองจากความร้อน            
ท าให้เกิดฝน แต่ตวัการท่ีท าให้เกิดฝนคือลมใตท่ี้พดัน า
ความช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม จึงท าใหเ้กิดฝนตกได้



การพจิารณา

• แผนทีอ่ากาศผวิพืน้
-มีหยอ่มความกดอากาศต ่าบนแผน่ดิน
-ไม่มีบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนลงมาเลย

• แผนทีล่มช้ันบน
วเิคราะห์ได้ Cyclonic Vortex ท่ีระดบั 925 และ850 hPa 
ส่วนระดบัสูงข้ึนไปเป็น Anticyclonic 



• แผนทีก่ารหยัง่อากาศช้ันบน
-มีความช้ืนสมัพทัธ์ลดลงตามความสูงหรือมี
ความช้ืนสูงเพียงระดบัต ่าๆเท่านั้น
อากาศจะมีการจมตวัอยา่งรุนแรง 
-เป็น Warm High

• Declination ของดวงอาทติย์ ถา้ตั้งฉาก 
ท าใหอ้ากาศจะร้อนมากข้ึน



คลืน่ความร้อน (Heat Wave)
• ส าหรับในประเทศไทยยงัไม่มีผูศึ้กษา ซ่ึงอาจเกิดข้ึนกไ็ด ้
ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ ซ่ึงในแต่ละประเทศจะใหค่้าท่ี
แตกต่างกนั 

• คล่ืนความร้อนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิท่ีสูงและความช้ืนท่ี
สูง อาจมีการพิจารณาในประเทศไทยท่ีมีอุณหภูมิสูง
มากกวา่ 40 องศา และมีความช้ืนสมัพทัธ์สูงมากกวา่ 50%

• ในต่างประเทศส่วนใหญ่ค านึงเฉพาะอุณหภูมิท่ีสูงเพียง
เท่านั้น



2 บริเวณความกดอากาศสูงในฤดูร้อน
การพจิารณาผลกระทบของบริเวณความกดอากาศสูงในฤดูร้อน

ที่ลงมาแรงๆ (High Outbreak)

บางคร้ังบริเวณความกดอากาศสูงท่ีลงมามีทั้งเกิดผลกระทบ
และไม่เกิดผลกระทบข้ึนอยูก่บัแหล่งท่ีเขา้มา

-ถ้ามาจากประ เทศ จีนลงมา อ่อนๆก็ เ กิ ดผลกระทบ
ส่วนถา้มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกกม็กัไม่เกิดผลกระทบ



• กรณีท่ีบริเวณความกดอากาศสูงท่ีลงมาแรงๆ 
ท าใหอุ้ณหภูมิลดลงถึง 10 องศาเซลเซียส 

• พิจารณาเสน้ความกดอากาศเท่าถ่ี แสดงวา่มีความชนั
สูง แสดงวา่ บริเวณความกดอากาศสูงลงมา
แบบผิดปกติ

• การแยกบริเวณความกดอากาศสูงไม่ค่อยชดัเจน
ในบางคร้ัง ท าใหไ้ม่สามารถแยกบริเวณความกดอากาศ
สูงจากจีนหรือจากมหาสมุทรแปซิฟิกได้



-บริเวณความกดอากาศสูงในอ่าวเบงกอล สามารถวิเคราะห์ได้
ท าให้อุณหภูมิในภาคเหนือลดลงมาก แต่ไม่ได้ท าให้
อุณหภูมิในประเทศไทยลดลงทั้งหมด



การพจิารณาตวัควบคุมท าให้บริเวณความกดอากาศสูงลงมา

-มีตวักีดกั้น (Block) อยูใ่นแนว Cross Latitude
-การแผรั่งสีคล่ืนยาว (Long Wave Radiation)
-แผน่ดินและแม่น ้ า
-ระบบ Convergence และ Divergence
-Upper Trough (Jet Stream) ลงมา



การแปลแผนที่อากาศในฤดูหนาว



ลกัษณะอากาศเด่น ในฤดูหนาว

• การพิจารณาลกัษณะอากาศ หรือตวัแปรทางอุตุนิยมวิทยา 
ท่ีมีผลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทยหลัก ๆ ได้แก่
ความกดอากาศสูงในฤดูหนาว และคล่ืนกระแสลม
ตะวนัตก



หลกัเกณฑ์การพจิารณา
1.อากาศจะหนาวหรือไม่หนาว
2.บริเวณความกดอากาศสูงจะเขา้มาปกคลุมเม่ือไหร่ และแรง
หรือไม่

3.อุณหภูมิอากาศจะลดลงหรือเพิ่มข้ึนอยา่งไร เท่าไร ท่ีไหนบา้ง
4.จะมีฝนหรือไม่
5.มีก าลงัแรงหรือไม่แรง
6.มีตวัแปรอะไรท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง อยา่งไร

































1 บริเวณความกดอากาศสูงในฤดูหนาว

การพจิารณาแผนทีอ่ากาศผวิพืน้ทีใ่ช้ในฤดูหนาว
ในช่วงตน้ฤดูหนาว มีตวัแปร เช่น ร่องมรสุมในภาคใต้

ตอนบน พายหุมุนเขตร้อน แนวปะทะอากาศ(ไม่ค่อยชดัเจน)
ในช่วงกลางฤดูหนาว มีตวัแปร เช่น ร่องมรสุมเป็น NET 

(Near Equatorial Trough)
ในช่วงปลายฤดูหนาว มีตวัแปร เช่น บริเวณความกด

อากาศท่ีอ่อนลง หยอ่มความกดอากาศต ่าในประเทศไทย         
ร่องมรสุมเป็น NET (Near Equatorial Trough) 





การพจิารณาปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้อากาศจะหนาวหรือไม่หนาว

-PGF หรือ เส้นความชนัของความกดอากาศ
-ความแรงของบริเวณความกดอากาศสูง (อ่อน ปานกลาง แรง)
-ต าแหน่งศูนยก์ลางของบริเวณความกดอากาศสูง
-ทิศทางลมท่ีพดัปกคลุม (ระดบั)
-พื้นท่ีแหล่งน ้า เช่น แม่น ้า หนองน ้า
-พิจารณาการลงมาของมวลอากาศมีอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่
-Blocking System เช่น แนวปะทะอากาศ พายหุมุนเขตร้อน 
-Jet Stream มีผลท าใหเ้กิดเมฆและฝน



-ความช้ืนสมัพทัธ์ มีผลบา้ง (โดยจะมีผลมากในกรณีท่ีเกิดหมอก
ในช่วงท่ีบริเวณความกดอากาศสูงเร่ิมอ่อนก าลงัลง)

-การเปล่ียนแปลงของความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ 
และอุณหภมิูจุดน ้าคา้ง กรณีท่ีอุณหภมิูจุดน ้าคา้งลดลง หรือ
อุณหภูมิลดลง(อากาศแหง้ข้ึน) ค่าความกดอากาศเพ่ิมข้ึน

-ลกัษณะรูปร่างของบริเวณความกดอากาศสูงท่ีลงมา



-บริเวณความกดอากาศสูงท่ีลงมาในช่วงแรก  อุณหภูมิอาจจะ
เพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีเมฆมาก 
-ถา้บริเวณความกดอากาศสูงลงมาในเวลากลางวนั  
อุณหภูมิสูงสุดจะไม่สูงข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิตน้ทุนเดิม 
ดงันั้นควรพิจารณาการลงมาของบริเวณความกดอากาศสูง
ท่ีลงมาในเวลากลางวนัหรือกลางคืน

-ช่วงเปล่ียนฤดูกาล จะมีลกัษณะของฝนสัง่ฟ้า (มีทั้งลมและฝน)



-บริเวณความกดอากาศสูงหายไปนานๆ ลมไดน้ าความช้ืนจาก
ทะเลเขา้มา ท าใหเ้กิดฝนได้ ส าหรับความช้ืนไม่สูง 
ผลกระทบจะมีไม่มาก แต่ถา้ความช้ืนสูงๆจะมีผลกระทบ
มาก

-บริเวณความกดอากาศอ่อนลง (Warm Front) เกิดหมอก 
บริเวณความกดอากาศ แผเ่ขา้มา (Cold Front) เกิดฝน



การพจิารณาบริเวณความกดอากาศสูงจากแผนทีต่่างๆ
•Model
•แผนทีอ่ากาศผวิพืน้
-พิจารณาเส้นความกดอากาศ รูปแบบเป็นล่ิมหรือแผก่วา้ง
-พิจารณามีแนวปะทะอากาศหรือTrough เป็นตวัขวางกั้น 
-ใชแ้ผนท่ีแสดงความหนาของมวลอากาศ (Thickness Chart) 
เขา้มาซอ้นทบักบัแผนท่ีอากาศผวิพื้น เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่
มีมวลอากาศร้อนหรือเยน็เขา้มา ส าหรับประเทศไทย
บางคร้ังใชไ้ม่ค่อยไดผ้ล เน่ืองจากมวลอากาศค่อนขา้งจะ
เป็นเน้ือเดียวกนั





-ก าหนดศูนยก์ลางความแรงของความกดอากาศสูง
1,030 hPa -ความกดอากาศสูงมีก าลงัปานกลาง   
1,045 hPa -ความกดอากาศสูงมีก าลงัค่อนขา้งแรง
1,050 hPa -ความกดอากาศสูงมีก าลงัแรง

• แผนทีล่มช้ันบน
พิจารณาระบบ ทิศทาง และความเร็ว ท่ีระดบัไหนบา้ง
-ลมสนบัสนุนท่ีระดบั 2,000 ฟิตเป็นลมเหนือพดัลงมา 
-ระบบของ Anticyclone ท่ีระดบั 850 hPa
-พิจารณาจากลมผวิพื้น และลมชั้นบน



การพจิารณาบริเวณความกดอากาศสูงแรงหรือไม่แรง

-ความกดอากาศท่ีศูนยก์ลาง (อ่อน ปานกลาง ค่อนขา้งแรง แรง)
-ในแผนท่ีอากาศผวิพ้ืนควรใส่หมายเลขตวับริเวณความกดอากาศ
สูงคลา้ยกบัพายหุมุนเขตร้อน ท าใหเ้ราสามารถติดตามไดง่้ายข้ึน 
และมีผลต่อสถิติขอ้มูล โดยพิจารณาศูนยก์ลางบริเวณความกด
อากาศสูงท่ีอยูต่ ั้งแต่ประเทศรัสเซีย
-ช่วงเวลาของฤดูหนาว (ตน้ กลาง ปลาย)



-PGF (ถ่ีหรือห่าง จุดอา้งอิง ระยะทาง)
ในแผนท่ีอากาศผวิพ้ืนควรใส่ทิศทางท่ีบริเวณความกด
อากาศสูงจะเคล่ือนท่ีไป
- ในบางช่วงของฤดูกาลอ่ืนในปีเอลญีโญ่ หรือ AO
บริเวณความกดอากาศสูงมีก าลงัแรง อากาศจะคลา้ย
กบัฤดูหนาวได้

-พิจารณาจากความช้ืนสมัพทัธ์ และความกดอากาศ 



2 คลืน่กระแสลมตะวนัตก (Westerly Trough)

-คล่ืนกระแสลมตะวนัตก (Westerly Trough)
ตอ้งพิจารณาทั้งต าแหน่ง และความลึก
-กระแสลมกรด (Jet Stream) ตอ้งพิจารณาทั้งต าแหน่ง 
ความแรง และทิศทางการวางตวั























หลกัเกณฑ์การพจิารณา

มี 3 รูปแบบ คือ 
1.แบนๆ 
2.ลึกลงมา 
3.ลึกมากเป็นหวัแครอท



-พิจารณาจากลมชั้นบนระดบั 300-700 hPa                
-หลกัเกณฑค์ลา้ยๆ กบัคล่ืนกระแสลมตะวนัออก  โดยมีรูปร่าง
แบบ V-sharp โดยฝนจะมีมากทางดา้นหนา้ของ Trough 
ส่วนทางดา้นหลงัอากาศจะจมตวั ไม่มีฝน

-บางคร้ัง Trough ลงมาอุณหภูมิกไ็ม่ลด
-บางคร้ังคล่ืนกระแสลมตะวนัตกเม่ือเคล่ือนเขา้มาถึงประเทศ
พม่า จะมองไม่เห็น แต่เม่ือถึงภาคเหนือและตะวนัออกเฉียง
ของประเทศไทยจะมองเห็น


