
กรมอุตุนิยมวทิยา
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

http://www.tmd.go.th/



อุตุนิยมวทิยา
• อุตุ (ส.)= ฤดู 

• นิยม (ส.)= การก าหนด

• อุตุนิยมวทิยา คอื วิทยาศาสตร์ของบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ของอากาศ เช่น ฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เป็นต้น อุตุนิยมวทิยาเป็นวชิา
สาขาหน่ึงของวชิาภูมิฟิสิกส์ (Geophysics) การศึกษาอุตุนิยมวิทยาต้อง
อาศัยวชิาค านวณฟิสิกส์ และข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจอากาศตามระดับ
ต่างๆ บนพืน้ดินและตามบริเวณต่าง ๆ ของโลก

• วชิาอุตุนิยมวทิยา หมายถึง วชิาทีก่ล่าวถึง เร่ืองราวของบรรยากาศ 
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศกบัพืน้โลก มหาสมุทร และ
ส่ิงมีชีวติโดยทั่วไป



กาลอากาศ และ ภูมิอากาศ

• กาลอากาศ (Weather) หมายถงึ ลมฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ หรือ
ลกัษณะอากาศปัจจุบนั หรือในระยะเวลาใกล ้ๆ

• ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึงการศึกษาสภาพของบรรยากาศ 
ลมฟ้าอากาศ หรืออากาศประจ าถ่ินของบริเวณใดบริเวณหน่ึง 
เพ่ือท่ีจะน าไปช่วยในการพยากรณ์อากาศ และน าไปใชเ้ป็น
ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ จากค าอธิบายน้ี จะเห็นไดว้า่ 
ภูมิอากาศกคื็อผลเฉล่ียระยะยาวของอุณหภูมิ ฝน ลม และ”
สารประกอบอุตุนิยมวทิยา”อ่ืน ๆ ของกาลอากาศนัน่เอง



โลกและดวงอาทติย์



ลมสุริยะ(Solar Wind) และ สนามแม่เหลก็โลก(Magnetosphere)



การแบ่งช้ันบรรยากาศโลก 

ตามโครงสร้างการเปลีย่นแปลงของ
อุณหภูมิในแนวดิง่

1. ช้ันโทรโพสเฟียร์

2. ช้ันสตราโตสเฟียร์

3. ช้ันเมโสสเฟียร์

4. ช้ันเทอร์โมสเฟียร์

5. ช้ันเอก็โซสเฟียร์  
• มีความสูงตั้งแต่ 500 กม. ข้ึนไปถึง

ส่วนบนสุดของบรรยากาศซ่ึงมี
ขอบเขตท่ีไม่แน่นอน ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยแก๊สนานาชนิด เป็น
ชั้นท่ีไม่มีผลทางอุตุนิยมวิทยา



http://www.gwit.org/students/fremont/assign/seasons/season_multiview.swf

การหมุนของโลกรอบดวงอาทติย์ 

http://www.gwit.org/students/fremont/assign/seasons/season_multiview.swf


ความยาวนานของกลางวนั



Solar Declination



โลกของเรา

ท่ีมาภาพ : http://www.123rf.com/photo_12761136_earth-globe-

cloud-map-side-of-the-asia-and-australia.html

http://3.bp.blogspot.com/_O89bOG0YkOM/S5C6dcSvnnI/AAAAAAAAAGo/E_SoH6VyGxc/s1600-h/geol01.gif
http://www.123rf.com/photo_12761136_earth-globe-cloud-map-side-of-the-asia-and-australia.html


การไหลของกระแสน า้ในมหาสมุทร



ความกดอากาศต า่ และ ความกดอากาศสูง



การหมุนเวยีนของอากาศ

การหมนุเวียนของบรรยากาศ เน่ืองจากโลกหมนุรอบตวัเอง 

(http://www.lesa.in.th/atmosphere/atm_circulation/atm_circulation/atm_circulation.htm)

http://www.suu.edu/faculty/colberg/hazards/weather/04_GlobalWind.html

http://www.suu.edu/faculty/colberg/hazards/weather/04_GlobalWind.htm


ภาพถ่ายดาวเทียม (March 3, 2008, 12:15 UTC)  



ค่าเฉลีย่การหมุนเวยีนของอากาศรอบโลกเดือนมกราคม

http://www2.palomar.edu/users/pdeen/animations/23_weatherpat.swf

http://www2.palomar.edu/users/pdeen/animations/23_weatherpat.swf


ค่าเฉลีย่การหมุนเวยีนของอากาศรอบโลกเดือนกรกฎาคม

http://www2.palomar.edu/users/pdeen/animations/23_weatherpat.swf

http://www2.palomar.edu/users/pdeen/animations/23_weatherpat.swf


สภาพภูมิศาสตร์



การหมุนเวยีนเกีย่วกบัปริมาณความร้อน (Thermal Circulation)
ความร้อนเป็นสาเหตุทีท่ าให้คอลมัน์ของอากาศขยายตัวในแนวตั้ง

•ความกดอากาศสูงจะอยูใ่นคอลมัน์อากาศระดบับน

•อากาศในระดบับนมีการเคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีร้อนมากกวา่ไปยงัท่ีเยน็กวา่

•ลกัษณะของความกดอากาศใกลผ้วิพื้นจะเป็นบริเวณท่ีร้อนมาก

•ในบริเวณท่ีร้อน อากาศจะยกตวัข้ึน   ส่วนบริเวณท่ีเยน็อากาศจะจมตวัลง



ลมทะเล (Sea breeze)
• ลมทะเล เกิดจากความร้อนซ่ึงแตกต่างกนัระหวา่งบริเวณทะเลและ

พื้นดินตามชายฝ่ังในตอนเชา้และตอนบ่าย เวลากลางวนัผนืแผน่ดินตาม
ชายฝ่ังไดรั้บรังสีจากดวงอาทิตย ์ท าใหมี้อุณหภูมิสูงกวา่บริเวณทะเล 
ดงันั้นอากาศในบริเวณแผน่ดินจึงมีความแน่นนอ้ยกวา่ และความกดก็
ลดลงดว้ยจึงลอยตวัข้ึน ดงันั้นอากาศเยน็ตามบริเวณทะเลจะพดัเขา้มา
แทนท่ี ลมซ่ึงพดัจากทะเลน้ีเรียกวา่ "ลมทะเล" (sea breeze) ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ตอนบ่ายและเยน็ นอกจากตามชายฝ่ังทะเลแลว้ ลกัษณะคลา้ยลมทะเลน้ี
อาจจะเกิดข้ึนตามทะเลสาบใหญ่ ๆ กไ็ด ้



ลมทะเล (Sea breeze)

• มีความเร็วลม ระหวา่ง 10 ถึง 20 knots. 
• The vertical depth ประมาณ 500 ft (~150 m)
• การหมุนเวียนของลมเหนือพ้ืนดิน ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 ft (460-915 m)
• เร่ิมพดัตอนเช้าตัง้แตเ่วลา 10.00 น.และมีก าลงัแรงสดุในตอนบา่ย จะสิน้สดุลง

เม่ือดวง อาทิตย์ตกประมาณเวลา 21.00 น.
• ผลกระทบ ระยะห่างจากฝ่ังประมาณ 25 ไมล ์(40 กม.)
• แต่กรณีของ sea breeze fronts  ผลกระทบ ระยะห่างจากฝ่ังประมาณ 100-200 

ไมล ์(160-320 กม.)
• สามารถเกิดไดบ้ริเวณใกลท้ะเลทราบ หรือ แม่น ้าได ้แต่ความรุนแรงจะไม่มาก



ลมทะเล (Sea breeze)

An example of sea breezes over Florida in the 
afternoon. Onshore flow ranges from 10-25 
knots around the coast, with several areas of 
deep convection, most of which are well 
inland. Coastal wind observations are likely 
influenced at this time in many areas by flows 
associated with the convective cells.



• ลมประจ าถิ่น
• ภูเขาใกล้ทะเล
• ลกัษณะและปริมาณพชืชายทะเล

ลมทะเลจะแรง มาจากสาเหตุ?

ทิศทางของลมทะเล



ลมบก (Land breeze)
• ลมบก (land breeze) นั้น เกิดข้ึนในทิศตรงกนัขา้มกบัทะเล และมีก าลงั

แรงนอ้ยกวา่ กล่าวคือในตอนกลางคืนพื้นน ้ามีอุณหภูมิสูงกวา่ผนื
แผน่ดิน ดงันั้นอากาศในบริเวณทะเลซ่ึงมีความแน่นนอ้ยกวา่จะลอยตวั
ข้ึน อากาศเยน็ในบริเวณแผน่ดินจะพดัออกไปแทนท่ี จากความรู้เร่ืองลม
บกลมทะเลน้ี ชาวประมงไดอ้าศยัก าลงัของลมดงักล่าวเป็นเคร่ืองช่วยใน
การแล่นเรือเขา้หรือออกจากฝ่ังไดดี้ในการด าเนินอาชีพหาปลาของเขา 



ลมบก

• ลมบก เป็นลมเฉ่ือยท่ีพดัอยา่งเด่นชดัตามบริเวณชายฝ่ังทะเลในตอนกลางคืนและพดั
จาก ชายฝ่ังลงสู่ทะเล เน่ืองจากในช่วงตอนกลางคืนพ้ืนดินจะคลายความร้อนไดเ้ร็ว
กวา่พ้ืนน ้า จึงท าให ้อากาศเหนือพ้ืนน ้าท่ียงัอุ่นและลอยตวัสูงข้ึนสู่เบ้ืองบน อนัเป็น
เหตุท าใหก้ระแสอากาศจากภาคพ้ืนดิน เคล่ือนลงไปแทนท่ี ท าใหเ้กิดลมบก (Land 
Breeze) ข้ึนมา ลมชนิดน้ีจะพดัตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนกระทัง่ถึงเวลา 10.00 น.ของ
วนัรุ่งข้ึน 

ลมบกจะแรง มาจากสาเหตุ?
• บริเวณชายฝ่ังทะเลมีภูเขา ลมภูเขาจะช่วยใหล้มบกแรงข้ึน
• เวลากลางคืนลมพดักลบัทิศกบักลางวนั เช่นท่ี อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในระหวา่ง

เดือน มี.ค.และเม.ย. กลางวนัเป็นลมใต ้กลางคืนเป็นลมเหนืออ่อนๆ



ลมบกและลมทะเล (Land breeze and Sea breeze)



ลมหุบเขา

• ลมหุบเขา
– Anabatic wind
– Upslope wind
– Valley wind or Valley breeze 
– เป็นลมท่ีพดัจากหุบเขาข้ึนไปสู่ยอดเขา เกิดข้ึนในเวลากลางวนัเม่ือบริเวณลาด

เขาไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท าใหอ้ากาศบริเวณดงักล่าวร้อนกวา่
บริเวณใกลเ้คียงท่ีระดบัความสูงเดียวกนั และลอยตวัสูงข้ึนในขณะท่ีอากาศ
บริเวณรอบขา้งจะไหลเขา้มาแทนท่ีเกิดเป็นลมท่ีพดัข้ึนไปตามลาดเขา 



ลมภูเขา 

• ลมภูเขา
– Katabatic wind
– Downslope wind
– Mountain wind or Mountain breeze

• เป็นลมท่ีพดัจากยอดเขาลงสู่หุบเขา เกิดข้ึนในเวลากลางคืนท่ีมีทอ้งฟ้า
แจ่มใส เน่ืองจากอากาศบริเวณลาดเขาไหลลงมาแทนท่ีอากาศบริเวณหุบ
เขาท่ีร้อนกวา่ เกิดเป็นลมพดัจากยอดเขาลงสู่หุบเขา

• katabatic wind, gravity wind, drainage wind, fall wind, bora, foehn, 
chinook. 

http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=katabatic-wind1
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=gravity-wind1
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=drainage-wind1
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=fall-wind2
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=bora1
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=foehn1
http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=chinook1


ลมภูเขา และ ลมหุบเขา



คลืน่ภูเขา (Mountain Waves)
• เกิดข้ึนเม่ือมีกระแสลมแรงพดัผา่นแนวเทือกเขา ก่อใหเ้กิดกระแสอากาศป่ันป่วนข้ึนจากระดบัต ่าถึง

ระดบัสูงและแผอ่อกไปทางระดบัทางดา้นหลงัลม (Leeward side) ของแนวเทือกเขา
• เม่ืออากาศยานบินผา่นหรือเขา้ใกลม้กัเกิดอาการกระแทก (Bumping) คลา้ยตกหลุมอากาศ เกิดการ

สูญเสียระยะสูง (Altitude) อยา่งรวดเร็ว 
• เม่ือเกิดคล่ืนภูเขาขณะท่ีบรรยากาศมีความช้ืนสูง อาจปรากฏเมฆชนิดต่างๆใหเ้ป็นขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งดี
• ส าหรับประเทศไทยจะไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ซ่ึงจะมีลมพดั

แรงเป็นช่วง ๆ ท าใหมี้โอกาสเกิดคล่ืนภูเขา โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ความรุนแรงของคลืน่ภูเขา 

• ความรุนแรง และการแผอ่อกไปทางระดบัหรือสูงข้ึนไปในบรรยากาศจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั 
ทิศทางกระแสลมท่ีพดัเขา้สู่ดา้นรับลม 

• ถา้ตั้งฉากกบัแนวสนัเขาหรือเบ่ียงเบนไม่เกิน 50 องศา ความเร็วลมตั้งแต่ 25 นอต ข้ึนไป 
• คล่ืนจะมีความรุนแรง และแผอ่อกไปไดดี้เม่ือเกิดคล่ืนภูเขาขณะท่ีบรรยากาศมีความช้ืนสูง อาจปรากฏ

เมฆชนิดต่างๆใหเ้ป็นขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งดี



คลืน่ภูเขา (Mountain Waves)



สภาวะทีเ่หมาะสมแก่การเกดิคลืน่ภูเขา

- ทิศทางลมพดัตั้งฉากกบัแนวเทือกเขา 
- ความเร็วลม เท่ากบัหรือมากกวา่ 25 นอต
- ลกัษณะแนวของเทือกเขา
- การทรงตวัของบรรยากาศ 





ลมเชียร์ในแนวระนาบ(Horizontal Wind Shear)



ลมเชียร์ในแนวระดับ(Vertical Wind Shear)



เสถียรภาพ หรือการทรงตัวของบรรยากาศ 
• ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิและความช้ืน
• แบ่งออกเป็น 3 แบบ
1. อากาศมีเสถียรภาพ หรือ อากาศทรงตวั (Stable or Stability) หมายถึง อากาศเม่ือถูกท าให้

เคล่ือนตวัแลว้ จะพยายามกลบัมาท่ีเดิม ไม่ท าใหก้ารเคล่ือนตวัแผข่ยายเพ่ิมข้ึน 
2. อากาศไม่มีเสถียรภาพ หรือ อากาศทรงตวัไม่ดี (Unstable or Instability) หมายถึง อากาศเม่ือ

ถูกเคล่ือนตวัแลว้ การเคล่ือนตวัแผ ่ขยายเพ่ิมมากข้ึนอีก
3. อากาศท่ีทรงตวัเป็นกลาง (Neutral Stable or Stability หรือ Conditional Instability) นัน่คือ

สภาพอากาศอยูใ่นสถานะ ท่ีไม่เป็นทั้งทรงตวัและไม่ทรงตวั ปรากฏการณ์ท่ียกเป็นตวัอยา่งน้ี 
จึงเป็นการทรงตวัดีภายในขอบเขตจ ากดัอนัหน่ึง (อากาศยงัไม่อ่ิมตวั) และเป็นการทรงตวัไม่
ดีภายในขอบเขตจ ากดัอีกอนัหน่ึง (อากาศอ่ิมตวั)

STABLE UNSTABLE NEUTRAL



อตัราการลดอุณหภูมขิองอากาศแห้ง 
(Dry Adiabatic Lapse Rate)

– อากาศท่ียงัไม่อ่ิมตวัจ านวนหน่ึง เม่ือถูกยกตวัใหสู้งข้ึนและเยน็ลงโดย
การขยายตวั และในทางตรงกนัขา้มถา้อากาศถูกท าใหล้ดต ่าลงกจ็ะ
ร้อนข้ึนโดยการกดหรือการบีบ 

– โดยอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงในอตัรา 1.0 องศาเซลเซียส ในทุกๆ 
100 เมตร 



อตัราการลดอุณหภูมขิองอากาศอิม่ตวั 
(Saturation or Moist Adiabatic Process )

• อตัราการเยน็ลงของอากาศท่ีอ่ิมตวั
• In the lower troposphere, the rate is 10°C/km – 4°C/km = 

6°C/km.
• In the middle troposphere, the rate is 10°C/km – 2°C/km = 

8°C/km.
• Near tropopause, the rate is 10°C/km – 0°C/km = 10°C/km.
• Average Value is 0.5 °C per 100 meters



อตัราการลดลงอุณหภูมิของบรรยากาศ (Environmental lapse rate)
• ลดลงตามความสูงใบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟียร์ 

• อุณหภูมิทีล่ดลงนีจ้ะไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัสถานทีแ่ละระยะเวลา

• โดยเฉลีย่แล้วอุณหภูมิของบรรยากาศจะลดลงประมาณ 6.4 องศา
เซลเซียสต่อ 1 กโิลเมตร( 3.5 องศาเซลเซียส ต่อ 1000 ฟุต )

ELR = 0.5°C

DALR = 1.0°C

http://www.meted.ucar.edu/fire/s290/unit6/print.htm



อากาศมีเสถียรภาพ หรือ อากาศทรงตัว (Stable or Stability) 



อากาศไม่มีเสถียรภาพ หรือ อากาศทรงตัวไม่ดี (Unstable or Instability) 



อากาศทีท่รงตัวเป็นกลาง 
(Neutral Stable or Stability หรือ Conditional Instability)



Instability indexes

1. Lifted index                                    LI=Te500-T’p500

2. Showalter  index                            SI=Te500-T’p500

3. Simplified Showalter  index          SSI=Te500-T’p500

4. Total Total index                             TT=T850+Td850-2T500

5. A index     A=(T850-T500)-[(T-Td)850+(T-Td)700+(T-Td)500]

6. K index     K=(T850-T500)-+Td850-(T-Td)700



Instability indexes

• Lifted Index (LI) • Showalter Index (SI)

0 to -2 Thunderstorms Possible –
Good trigger needed

-3 to -5 Unstable – Thunderstorms 
probable

Less than -5 Very Unstable – Heavy to 
strong thunderstorm 
potential

1 to 3 Thunderstorms Possible – Strong 
trigger needed

0 to -3 Unstable – Thunderstorms 
probably

-4 to -6 Very Unstable – Good heavy 
thunderstorm potential

Less 
than -6

Extremely Unstable – Good 
strong thunderstorm potential



K Index Thunderstorm Probability (%)
<15 near 0

15 - 20 20
21 - 25 20 to 40
26 - 30 40 to 60
31- 35 60 to 80
36-40 80 to 90
> 40 near 100

CAPE INDEX VALUE INTERPRETATION

CAPE (convective available 
potential energy)

<1000 weak convection

1000 to 2500 moderate convection

>2500 strong convection



PHUKET

No Temp
ตรวจ Pilot

No Temp
ตรวจ Pilot

8 OCTOBER 2012
7 OCTOBER 2012



8 OCTOBER 2012  00Z 8 OCTOBER 2012  12Z

9 OCTOBER 2012  12Z9 OCTOBER 2012  00Z



8 OCTOBER 2012  00Z 8 OCTOBER 2012  12Z

9 OCTOBER 2012  12Z9 OCTOBER 2012  00Z



คลืน่ทะเล

• ส่วนของยอดคลืน่ (Crest) คือ จุดสูงสุดบนคล่ืน 
• ส่วนท้องคลืน่ (Trough) คือ ระยะในแนวด่ิงจากยอดคล่ืนถึงทอ้งคล่ืน
• ความสูงของคลืน่ (Wave height) คือ ความสูงระหวา่งยอดคล่ืนและทอ้งคล่ืน
• ความยาวคลืน่ (Wavelength) คือ ระยะห่างระหวา่ง 2 ยอดคล่ืน

ยอดคลืน่

ความสูงคลืน่

ท้องคลืน่ความยาวคลืน่

ยอดคลืน่ ความยาวคลืน่

ท้องคลืน่

ความสูงคลืน่



คาบเวลา ความยาวคลืน่ ชนิดของคลืน่

0 - 0.2 วนิาที

0.2 - 9 วนิาที

9 - 15 วนิาที

15 - 30 วนิาที

0.5 นาท ี– ช่ัวโมง

12.4, 24.84 ช่ัวโมง

เซนติเมตร

ถึง 130 เมตร

หลายร้อยเมตร

หลายหลายร้อยเมตร

พนักโิลเมตร

หลายพนักโิลเมตร

Ripple (คลืน่พร้ิว)

Wind wave (คลืน่ลม)

Swell (คลืน่ลม)

Long swell หรือ Forerunner

Long period wave รวมทั้ง Tsunami (ซูนาม)ิ

Tide (น า้ขึน้น า้ลง)

แบ่งคลืน่ตามคาบเวลาของคลืน่



แนวปะทะอากาศ(Frontal)



แนวปะทะอากาศ(Frontal)

• ความหมาย
– แนวปะทะอากาศ หมายถึง บริเวณท่ีมวลอากาศ 2 มวลท่ีมีสมบติัต่างกนัและ

ความเร็วในการเคล่ือนท่ีต่างกนัมาปะทะกนั
– เม่ือมวลอากาศทั้งสองมีสมบติัต่างกนั ท าใหไ้ม่สามารถรวมกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

จึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของอากาศในบริเวณนั้น
– แนวปะทะอากาศ มีความส าคญัมากต่อการเกิดพาย ุและใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน

ในการพยากรณ์อากาศ โดยวเิคราะห์แนวปะทะอากาศในแผนท่ีอากาศ

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Airmassesorigin.gif


แนวปะทะอากาศ(Frontal)



ประเภทของแนวปะทะอากาศ

• แนวปะทะอากาศคงท่ี (Stationary Front)
• แนวปะทะอากาศร้อน (Warm Front)
• แนวปะทะอากาศเยน็ (Cold Front)
• แนวปะทะอากาศปิด (Occluded Front)

– แนวปะทะอากาศร้อนแบบปิด (Occluded Warm FrontType)
– แนวปะทะอากาศเยน็แบบปิด (Occluded Cold FrontType)



ประเภทของแนวปะทะอากาศ



แนวปะทะอากาศคงที่ (Stationary Front)

• เป็นแนวปะทะอากาศท่ีมวลอากาศร้อนและมวลอากาศเยน็เคล่ือนท่ีมาพบ
กนั โดยทีไม่มีมวลอากาศใดเคล่ือนท่ีไปแทนกนั

• ลมผวิพื้นในมวลอากาศทั้งสองจะพดัขนานกนัหรือเกือบขนานกนัหรือพดั
ออกจากแนวปะทะ ท าใหไ้ม่มีการเบียดเบียนหรือแทนท่ีซ่ึงกนัและกนั

• มีลกัษณะอากาศจะคลา้ยกบับริเวณแนวปะทะอากาศร้อนแต่มีความรุนแรง
นอ้ยกวา่



แนวปะทะอากาศคงที ่(Stationary Front)



แนวปะทะอากาศร้อน(Warm Front)

• เป็นแนวปะทะอากาศท่ีมวลอากาศร้อนเคล่ือนท่ีไปพบกบัมวลอากาศเยน็ มวลอากาศร้อนจะพดั
ทบัไปบนมวลอากาศเยน็

• ถา้อากาศร้อนนั้นร้อนและช้ืน ณ บริเวณแนวปะทะอากาศร้อน ในโอกาสแรกจะเห็นเมฆเซอร์รัส 
ซ่ึงลกัษณะเป็นฝอยคลา้ยหางมา้ก่อนแลว้จะเห็นเมฆชั้นสูง ประเภทเมฆเซอร์โรสเตรตสัท่ีมี
ลกัษณะเป็นแผน่ติดตามมา

• ถา้อากาศในระดบันั้นไม่มีเถียรภาพและมีการการป่ันป่วนเมฆกจ็ะมีลกัษณะเป็นกอ้นมองดูคลา้ย
กบัฝงูปลาท่ีก าลงัวา่ยในทะเลเรียกวา่ เมฆเซอร์โรคิวมูลสัและบริเวณแนวปะทะอากาศร้อนท่ี
ระดบัต ่าลง จะเกิดเมฆอลัโตสเตรตสั ซ้ึงมีลกัษณะเป็นแผน่และเมฆอลัคิวมูลสั ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
กอ้นๆ มองดูคลา้ยฝงูแกะนอนอยูใ่นทุ่งหญา้

• ฝนหรือหิมะอาจตกลงมาเป็นคร้ังแรกในขณะท่ีเมฆอลัโตสเตรตสัถึงจุดอ่ิมตวับางคร้ังหยาดน ้าฟ้า
เหล่าน้ีกจ็ะระเหยไปเสียก่อนท่ีจะตกลงมาถึงพื้นดินมองเห็นเป็นสายๆ ขา้งล่างตามฐานเมฆ



แนวปะทะอากาศร้อน(Warm Front)
• หยาดน ้าฟ้าจะเพิ่มปริมาณมากข้ึน ในขณะท่ีเมฆนิมโบสเตรตสัก่อตวั 

และเมฆชั้นต ่ากจ็ะรวมตวักนั ทั้งน้ีเกิดจากการระเหยของหยาดน ้าฟ้า 
และจากผวิหนา้ของฝนร่วมกนักบัอากาศป่ันป่วนท่ีมีอยูข่า้งหนา้ของการ
ก่อตวัของเมฆชั้นต ่า

• สภาพอากาศท่ีมีอยูจ่ริงๆ ตามแนวปะทะอากาศร้อนนั้น ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของมวลอากาศร้อนนั้นๆก่อนท่ีจะถูกยกใหล้อยข้ึนไป

• ถา้มวลอากาศร้อนท่ีค่อยๆลอยสูงข้ึนไปตามความลาดเอียงของมวล
อากาศเยน็ไปอยา่งชา้ๆ อาจท าใหฝ้นตกหนกั ส่วนมากฝนจะตกหนกัได้
ในกรณีท่ีมวลอากาศร้อนไม่มีเสถียรภาพ มีการพาของกระแสอากาศ
อยา่งรุนแรงเท่านั้น



แนวปะทะอากาศร้อน(Warm Front)



แนวปะทะอากาศร้อน
(Warm Front)

http://freedom-in-the-air.com/__oneclick_uploads/2007/05/warm-front.jpg


The following table summarizes weather conditions 
before and after the passage of a classic warm front

Weather Element
Before Passage After Passage

Temperature Cool - cold Warmer

Dew point moderately moist, rising Higher

Wind direction East South

Pressure Falling Rising

Clouds

Stratus group: cirrus, 
cirrostratus, altostratus,
nimbostratus, stratus, possible 
fog

Clear with scattered
stratocumulus possible

Precipitation
Light to moderate AHEAD of 
the front

None



แนวปะทะอากาศเยน็(Cold Front)

• เป็นแนวปะทะท่ีอากาศเยน็เคล่ือนท่ีไปแทนท่ีอากาศร้อน ทั้งน้ีเพราะมวลอากาศ
เยน็มีน ้าหนกัมากกวา่มวลอากาศร้อน เม่ือมวลอากาศทั้งสองเคล่ือนท่ีมาพบกนั 
มวลอากาศเยน็เคล่ือนท่ีไปซอ้นมวลอากาศร้อนใหล้อยตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้
เกิดเป็นเมฆและฝนตกลงมา

• แนวปะทะอากาศเยน็อาจเห็นไดช้ดัจากลกัษณะของเมฆคิวมูโลนิมบสัจะก่อเป็น 
แนวอยูข่า้งหนา้ของแนวปะทะอากาศเยน็ ซ่ึงจะมีฝนตกฉบัพลนัและอาจมีลมพดั
แรงและเปล่ียนทิศทนัทีได้

• แนวปะทะอากาศเยน็ท่ีชนัมากๆ จะมีอยูร่ะยะทางสั้นๆ เฉพาะท่ีมีการยกตวัข้ึนของ
มวลอากาศเท่านั้น ดงันั้น ฝนท่ีตกในแนวปะทะอากาศเยน็ จึงเป็นช่วงสั้นๆ และ
รุนแรงมาก



แนวปะทะอากาศเยน็
(Cold Front)



http://freedom-in-the-air.com/__oneclick_uploads/2007/05/cold-front.jpg


Weather Element
Before Passage After Passage

Temperature Warm Colder
Dew point High Lower

Wind direction South West-Northwest

Pressure Falling Rising

Clouds
Cirrus, then 
Cumulonimbus

Clear or Cumulus

Precipitation Heavy AT front decreasing or none

The following table summarizes weather conditions 
before and after the passage of a classic cold front



• เกิดข้ึนเม่ือมวลอากาศเยน็หนา้แนวปะทะอากาศร้อนมีอุณหภูมิต ่ากวา่
อากาศแนวปะทะอากาศเยน็

• เม่ือแนวปะทะอากาศเยน็เคล่ือนท่ีมาทนัแนวปะทะอากาศร้อน ทั้งมวล
อากาศร้อนหนา้แนวปะทะอากาศเยน็และมวลอากาศเยน็หลงัแนวปะทะ
อากาศเยน็เคล่ือนตวัข้ึนมาตามแนวลาดของมวลอากาศเยน็อยูห่นา้แนว
ปะทะอากาศร้อน

• ลกัษณะอากาศทัว่ไปในบริเวณน้ีจะมีฝนฟ้าคะนองตามแนวปะทะอากาศ
เยน็ท่ีถูกยกตวัสูงข้ึน

แนวปะทะอากาศร้อนแบบปิด (Occluded Warm Front Type)



Occluded Warm Front Type



แนวปะทะอากาศเยน็แบบปิด (Occluded Cold FrontType)

• เกิดข้ึนเม่ือถา้มวลอากาศท่ีอยูข่า้งหลงัแนวปะทะอากาศเยน็มีอุณหภูมิ
ต ่ากวา่อีกสองมวลอากาศ แลว้ แนวปะทะอากาศเยน็เคล่ือนตวัเขา้หา
แนวปะทะอากาศร้อน มวลอากาศท่ีตามมากบัแนวปะทะอากาศเยน็จะ
ซอ้นตวัลงไปอยูข่า้งล่างและผลกัใหอ้ากาศอุ่นท่ีอยูห่นา้แนวปะทะ
อากาศร้อน และอากาศเยน็ท่ีอยูห่นา้แนวปะทะอากาศร้อนยกข้ึน
ขา้งบน แนวปะทะอากาศร้อนกจ็ะลอยสูงข้ึนจากพื้นดินกลายเป็นแนว
ปะทะอากาศร้อนชั้นบน



Occluded Cold FrontType



แนวปะทะอากาศแบปิด



แนวปะทะอากาศแบบปิด



แนวปะทะอากาศแบบปิด



กระแสลมกรด (Jet Stream)



กระแสลมกรด (Jet Stream)
ความหมาย ตามศัพท์ของกรมอุตุนิยมวทิยา
• กระแสลมแรงจดัซ่ึงพดัอยูใ่นชั้นบน เคล่ือนท่ีในลกัษณะเป็นล าแคบ ๆ แบนและยาวมาก คลา้ยกบั

ล าธารของกระแสลม 
• โดยปกติเกิดในบรรยากาศใกล ้ๆ ชั้นทรอโพพอส (tropo - pause) มีแกนยาวไปตามแนวแกนของ

ลมซ่ึงมีความเร็วสูงสุด และไม่เพียงแต่ไปตามแนวแกนท่ีมีก าลงัลมสูงสุดอยา่งเดียวเท่านั้นตอ้งมี
ความชนัของความเร็วลมในภาคตดัขวางมากอีกดว้ย (strong transverse gradient of speed) 

• ลมกรดน้ีบางคร้ังสามารถแยกออกไดเ้ป็นสองกระแส กระแสใหญ่คือ "ลมกรดบริเวณแนวปะทะ
อากาศขั้วโลก - polar front jet stream" ซ่ึงเกิดร่วมกบัแนวปะทะอากาศขั้วโลกท่ีละติจูดกลาง หรือ
เหนือข้ึนไป อาจกล่าวโดยคร่าว ๆ วา่ ลมกรดน้ีพาดคดเค้ียวอยูร่อบซีกโลกเหนือ แต่เป็นแนวไม่
ต่อเน่ืองกนัเช่นเดียวกบัแนวปะทะอากาศขั้วโลก แนวน้ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากในวนัต่อมา 

• ลมกรดอีกกระแสหน่ึงคือ "ลมกรดก่ึงโซนร้อน - subtropical jet stream" พบอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 
20 ° - 30 ° ในระดบัสูงประมาณ 10 ° -13 ° กม. และมีก าลงัแรงมากท่ีสุดนอกฝ่ังทวปีเอเซีย 

• โดยทัว่ ๆ ไปความเร็วลมในลมกรดเท่ากบั หรือมากวา่ 50 นอต (93 ก,./ชม.) ข้ึนไป บางคร้ังมึ
ความเร็วลมสูงถึง 300 กม./ชม. 



กระแสลมกรด (Jet Stream)
ความหมาย ตามศัพท์ทัว่ไป
• แถบกระแสลมแรงท่ีเคล่ือนท่ีในเขตโทรโพพอส (แนวแบ่งเขตระหวา่งชั้นโทร

โพสเฟียร์กบัชั้นสตราโตสเฟียร์) โดยพดัจากดา้นตะวนัตกไปตะวนัออกตามแนว
การหมุนของโลก และพดัโคง้ไปมาคลา้ยแม่น ้าจากละติจูดสูงไปละติจูดต ่า หรือ
จากละติจูดต ่าไปละติจูดสูง กระแสลมน้ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูงมีความยาวหลาย
พนักิโลเมตร มีความกวา้ง 2-3 ร้อยกิโลเมตรแต่มีความหนาเพียง 2-3 กิโลเมตร
เท่านั้น โดยทัว่ไปกระแสลมกรดจะพบท่ีระดบัความสูง 10-15 กิโลเมตร (6-9ไมล)์ 
เหนือพ้ืนโลก 

• กระแสลมกรดมีความเร็วประมาณ 50-300ไมลต่์อชัว่โมง ตรงแกนกลางของลม
เป็นบริเวณแคบๆแต่มีลมพดัแรงท่ีสุด โดยความเร็วลมเฉล่ีย 80 นอต หรือ 92ไมล์
ต่อชัว่โมงและอาจเพ่ิมถึง 300ไมลต่์อชัว่โมงในหนา้หนาว บริเวณกระแสลมอากาศ
จะมีความแปรปรวนป่ันป่วนมาก เน่ืองจากความแตกต่างของความแรงของกระแส
ลมกรดกบัอากาศท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง กระแสลมกรดยงัมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อ
การก่อตวัของเมฆฝนฟ้าคะนอง โดยส่งผลใหมี้ฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงได้



กระแสลมกรด (Jet Stream)



• กระแสลมกรดเป็นกระแสลมท่ีเกิดในบรรยากาศ ซ่ึงพดัจากดา้นตะวนัตกไป
ตะวนัออก 

• กระแสลมกรดจะไหลอยูบ่ริเวณขอบระหวา่งอากาศร้อนกบัอากาศเยน็ จะมีความ
แตกต่างกนัมากในฤดูหนาวเกิดไดท้ั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้

• ความเร็วและต าแหน่งของกระแสลมกรดจะเปล่ียนไปวนัต่อวนั 
• กระแสลมกรดในบริเวณละติจูดสูงมีความแรงมากกวา่กระแสลมกรดในบริเวณ

ศนูยสู์ตร 
• กระแสลมกรดในฤดูหนาวมีความแรงมากกวา่ในฤดูร้อน 
• และฤดูหนาวจะพบกระแสลมกรดในละติจูดกลางและละติจูดต ่าได ้
• นอกจากน้ีต าแหน่งการเกิดของกระแสลมกรดยงัสัมพนัธ์กบัระบบอากาศผวิพ้ืน 

โดยเฉพาะหยอ่มความกดอากาศต ่าก าลงัแรงและแนวปะทะอากาศ 
• และยงัพบวา่ในช่วงฤดูหนาว กระแสลมกรดในซีกโลกเหนือท่ีมีทิศทางมาทางใต้

และวกกลบัข้ึนไปทางเหนือ จะวเิคราะห์ไดเ้ป็น Trough ในระดบัสูง เน่ืองจากดา้น
ตะวนัตกประกอบดว้ยอากาศแหง้และเยน็ และอากาศยกตวัข้ึนทางดา้นตะวนัออก
ของ Trough และจะเกิดฝนฟ้าคะนองท่ีรุนแรงได้



กระแสลมกรดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคอื

1. กระแสลมกรดกึง่โซนร้อน ( Subtropical Jet ) 

เกิดข้ึนในละติจูด 25 ถึง 40 องศาเหนือและใต ้ซ่ึงเป็นเขตความกดอากาศสูงก่ึงโซน
ร้อน มกัเกิดท่ีระดบัความสูงประมาณ 13 กิโลเมตร มีความเร็วลม 80-150 นอต 
บางคร้ังมากวา่ 400 นอต พบไดบ่้อยบริเวณเอเชียตะวนัออก และแปซิฟิก

2. กระแสลมกรดบริเวณขั้วโลก (Polar Jet ) 

เกิดในละติจูด 45 ถึง 60 องศาเหนือและใต ้มกัเกิดท่ีระดบัความสูง 8 ถึง 10 
กิโลเมตร พบไดใ้กลแ้นวปะทะอากาศขั้วโลกซ่ึงเกิดจากอากาศหนาวจากขั้วโลก
เคล่ือนท่ีมาพบกบัอากาศอุ่นจากเขตร้อนและอยูเ่หนือแนวปะทะอากาศขั้วโลก



กระแสลมกรด (Jet Stream)



กระแสลมกรด (Jet Stream)



ผลกระทบ
1.ผลกระทบต่อบรรยายกาศ

– ในสหรัฐอเมริกาท่ีมกัไดรั้บผลกระทบจากกระแสลมกรด (jet stream) ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัวา่
การเปล่ียนแปลงของรูปแบบกระแสลมกรด น้ีเองท่ีท าใหเ้กิดพายฝุนฤดูร้อน (summer 
thunderstorm) และพายหิุมะฤดูหนาว (winter snowstorm) ตามเส้นทางของกระแสลมกรด

– หมอกควนั จากภูเขา
2.ผลกระทบต่อการบนิ

– กระแสลมกรดเป็นกระแสลมท่ีมีความแรงมากสามารถมีผลกระทบกบัระบบของอากาศ
โดยรอบและปรากฎการณ์ท่ีมกัเกิดร่วมกบักระแสลมกรดเรียกวา่  บริเวณความป่ันป่วนใน
อากาศแจ่มใส (Clear air turbulence: CAT )

– อนัตรายของกระแสลมกรดต่อเคร่ืองบินท่ีก าลงัท าการบิน โดยเฉพาะเคร่ืองบินขนาดใหญ่
ท่ีท าการบินในระดบัสูงๆ เม่ือเคร่ืองบินเขา้สมัผสักบักระแสลมกรดจะประสบกบัความ
ป่ันป่วนของอากาศอยา่งรุนแรงอนัเกิดจากวนิเชียร์ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และ
อนัตรายจากความเร็วลมซ่ึงท าใหเ้กิดการสัน่สะเทือนของเคร่ืองบินอยา่งรุนแรง ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่เคร่ืองบินและผูโ้ดยสารอาจไดรั้บบาดเจบ็ได้





Jet Streaks and Shortwave

If a shortwave trough is intensified in a longwave trough, height lines are forced 
together: 
•large PGF in the base of a shortwave trough
•We have seen before that large PGF corresponds to large wind speeds.



Jet Streaks and Shortwave

•Largest wind speeds where height lines are the closest together on an upper 
level map. 
•Wind speed decreases outward from this point. 
•Therefore we have a convergence of wind to the left/west of a trough and the 
divergence of wind to the east/right of a trough.



Jet Streaks and Shortwaves

If we look at the full vertical structure we will see that the 
divergence and convergence associated with a jet streak are 
directly above the low and high pressures at the surface. 



Multiple Jet Interaction









Arctic Oscillation (AO)

• ท าไมบางปีจะมีล่ิมความกดอากาศสูง(Ridge of High pressure area) ท่ีมีก าลงัแรง 
แผล่งมาถึงประเทศไทยหลายคร้ังหลายระลอก แต่บางปีกลบัไม่ค่อยมี หรือมีมาถึง
แต่กแ็ค่ท าใหรู้้สึกเยน็ๆเท่านั้น เพราะหมดก าลงัไปก่อน 

• บรรยากาศเหนือขั้วโลกนั้นคือโดมความกดอากาศสูงขนาดมหึมา มีกระแสลมพดั
ออกจากขั้วโลกทุกทิศทาง บางคร้ังจะรวมกนัเป็นกระแสมวลอากาศขนาดใหญ่
เรียกวา่ล่ิมความกดอากาศสูง

• ล่ิมความกดอากาศสูงจากขั้วโลกมีไม่สม ่าเสมอ บางปีมีมาก บางปีมีนอ้ย 
ความผนัแปรน้ีเรียกวา่ Artic Oscillation (AO) มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของ ซีก
โลกเหนือในช่วงฤดูหนาวค่อนขา้งมาก เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหแ้ต่ละปีหนาวไม่
เท่ากนั ท าใหอุ้ณหภมิูเฉล่ียของโลกกระเพ่ือมข้ึนลง



Arctic Oscillation (AO)

• Arctic Oscillation มีสาเหตุมาจากความผนัแปรของกระแสลมแรง ท่ีพดัวนรอบขั้ว
โลกเหนือ ซ่ึงเป็นเหมือนเข่ือนกั้นมวลอากาศเยน็ใหจ้ ากดัอยูใ่นเขตขั้วโลก
กระแสลมน้ีมีความผนัแปรความเร็ว และเปล่ียนแปลงแบบเดือนต่อเดือน

• ช่วงท่ีกระแสลมรอบขั้วโลกมีก าลงัแรง เรียกวา่ Positive phase มวลอากาศเยน็จะ
ถกูบีบอยูท่ี่เหนือขั้วโลก แผก่ระจายออกไม่มาก ท าใหข้ั้วโลกหนาวกวา่ปกติ แต่
พ้ืนท่ีในละติจูดท่ีต ่าลงมาจะไม่ค่อยหนาว และท าใหซี้กโลกเหนือโดยรวมอุ่นกวา่
ปกติ

• ช่วงท่ีกระแสลมรอบขั้วโลกมีก าลงัอ่อน เรียกวา่ Negative phase มวลอากาศเยน็จะ
แผก่ระจายออกจากขั้วโลกมากกวา่ เขตขั้วโลกจึงไม่ค่อยหนาว แต่ประเทศแถบ
ละติจูดต ่าลงมาจะหนาวกวา่ปกติ และซีกโลกเหนือเยน็กวา่ปกติ



Arctic Oscillation (AO)



Arctic Oscillation (AO)



500 mb Height

500mb Height Anomalies During a Positive AO 500mb Height Anomalies During a Negative AO
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