ลักษณะทางกายภาพดานอากาศ หรือบรรยากาศภาค (Atmosphere)
ลักษณะทางกายภาพดานอากาศ หรือบรรยากาศภาค (Atmosphere) นัน้ จะเกีย่ วกับอากาศทีห่ มุ หอ
โลก ลักษณะภูมิอากาศ และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอภูมิประเทศ หรือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยานั่นเอง
บรรยากาศที่หุมหอโลก ถาแบงอยางกวางๆ มี 3 ชั้น ดังนี้
1. โทรโพสเฟยร (Troposphere) เปนบรรยากาศชั้นลางสุดติดกับพื้นผิวโลก บรรยากาศชั้นนี้หนา
ประมาณ 8 – 16 กิโลเมตร (หนามากบริเวณศูนยสูตร และจะบางมากบริเวณขั้วโลก) บรรยากาศชั้นนี้จะมี
ความหนาแนนมากที่สุด เพราะรองรับนํ้าหนักการทับของบรรยากาศอื่นๆ ที่ซอนทับอยู มีความแปรป
รวนตลอดเวลา เพราะอยูใกลชิดกับพื้นผิวโลกที่มีทั้งพื้นดินและพื้นนํ้า มีปรากฏการณตางๆ ทางธรรม
ชาติบนทองฟาเกิดขึ้น เชน เมฆ หมอก ฝน หิมะ รุงกินนํ้า ฯลฯ เพราะมีฝุนละออง และไอนํ้าที่ไดรับจาก
พืน้ ผิวโลกมาก มีอุณหภูมิอากาศแปรผกผันกับความสูง เพราะความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตยนั้นจะได
รับการสะทอนกลับจากผิวโลก บรรยากาศชั้นนี้จะมีความสัมพันธกับโลกมาที่สุด โดยเฉพาะดานอุตุนิยม
วิทยา
2. สตราโตสเฟยร (Stratosphere) เปนบรรยากาศชั้นที่อยูถัดขึ้นไปจากชั้นโทรโพสเฟยร หนา
ประมาณ 60 – 70 กิโลเมตร เปนบรรยากาศที่คอนขางสงบ ปราศจากความแปรปรวนของอากาศ จึงเหมาะ
แกการบินของเครื่องบิน
3. ไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) เปนบรรยากาศชั้นสูงสุด อากาศคอนขางเบาบาง มีชั้นของประจุ
ไฟฟาที่ใชสะทอนคลื่นวิทยุระบบ A.M.
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร และไอโอโนสเฟยร จะมีอุณหภูมิของอากาศแปรผันตรงกับความ
สูง และมีประโยชนตอโลกในการกรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตที่แผมาสูโลก และปองกันการพุงชนของวัสดุ
จากภายนอกโลกที่เขามาสูโลก เชน อุกกาบาต เปนตน
ภูมิอากาศและลมฟาอากาศ สําหรับภูมิอากาศ (Climate) และลมฟาอากาศ (Weather) มีความ
หมายคลายคลึงกัน เพราะเปนลักษณะของอากาศที่ปรากฏในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเหมือนกัน แตจะตาง
กันตรงที่ลมฟาอากาศ (Weather) เปนลักษณะอากาศที่เกิดในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น สวนภูมิอากาศ
(Climate) เปนลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นเปนประจําๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลมฟาอากาศที่เกิดขึ้น
บอยๆ หรือเปนประจําในบริเวณนั้นๆ ก็อาจสรุปเปนภูมิอากาศได ในการรายงานอากาศ หรือการพยากรณ
อากาศจะพูดเฉพาะลมฟาอากาศ (Weather)
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ภูมิอากาศและลมฟาอากาศ มีองคประกอบสําคัญ 3 อยาง ดังนี้
1. อุณหภูมิอากาศ คือ ความรอน ความเย็นของอากาศ ซึ่งไดรับจากดวงอาทิตย และคายความรอน
ของโลก แตอณ
ุ หภูมขิ องอากาศในที่ตางๆ บนผิวโลกนั้นจะแตกตางกัน เนื่องจากปจจัยตางๆ เหลานี้
- แนวละติจูด ในเขตละติจูดตํ่าจะมีอุณหภูมิของอากาศสูง ถาเขตละติจูดสูงอุณหภูมิตํ่า เชน
ละติจดู ตํา(0
่ – 23.5) และละติจูดสูง (66.5 – 90) จะเปนเขตอุณหภูมิตํ่า (เขตหนาว) เปนตน
- พืน้ ดิน, พืน้ นํ้า ทัง้ พืน้ ดินและพื้นนํ้ามีคุณสมบัติในการดูดซับความรอนจากดวงอาทิตยและ
การคายความรอน มีความเร็ว – ชาตางกัน สงผลใหอุณหภูมิของอากาศเหนือที่ดินและพื้นนํ้าตางกัน
- กลางวัน – กลางคืน ในเวลากลางวัน อุณหภูมิของอากาศสูง และในเวลากลางคืนอุณหภูมิของ
อากาศจะตํ่า เนื่องจากการไดรับแสงของดวงอาทิตย
2. ความกดอากาศ คือนําหนั
้ กของอากาศที่ตกลงสูผิวโลก ถาอากาศที่อุณหภูมิตํ่าจะมีนํ้าหนักมาก
แรงกดทีต่ กลงสูผิวโลกจะสูง เรียกวา ความกดอากาศสูง และถาอุณหภูมิของอากาศสูง จะมีนํ้าหนักเบา
แรงกดทีต่ กลงสูผิวโลกนอยเพราะอากาศรอน ลอยตัว เรียกวา ความกดอากาศตํ่า ความกดอากาศทั้ง 2 นี้มี
สัญลักษณดังนี้
- ความกดอากาศสูง H จะมีอุณหภูมิตํ่า ทองฟาโปรง
- ความกดอากาศตํ่า L จะมีอุณหภูมิสูง ทองฟามีเมฆมาก
3. ความชื้นในอากาศ คือปริมาณไอนํ้าที่มีอยูในอากาศ โดยปกติในอากาศตามธรรมชาติจะมี
ไอนําปะปนอยู
้
 ถามีมากเรียกวา อากาศชืน้ และถามีนอ ยเรียกวา อากาศแหง ในการคํานวณหาปริมาณไอนําใน
้
อากาศทางดานอุตินิยมวิทยา มักจะใชคํานวณหาคาความชื้นสัมพันธ (ความชื้นสัมพันธ คือ รอยละของ
อัตราสวนระหวางไอนํ้าที่มีอยูจริงในอากาศ ตอไอนํ้าที่อากาศนั้นรับไดเต็มที่) ถาคาความชื้นสัมพันธใกล
100 มากเทาไร โอกาสที่จะมีฝนตกมีมากเทานั้น
ภูมิอากาศในประเทศไทย
ภูมิอากาศตามระบบเคิปเปนในประเทศไทย จัดเปนภูมิอากาศแบบปาฝนเมืองรอน (Tropical
Rain Climate) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตอปสูงกวา 18 องศาเซลเซียส แตทําเลที่ตั้งของภูมิภาคตางๆ ใน
ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกแตกตางกัน ทําใหอุณหภูมิแตกตางกัน เปนเขตยอยๆ 2 เขต ดังนี้
1. มรสุมเมืองรอน (Am) เปนภูมอิ ากาศที่มีอุณหภูมิสูงตลอดป ความชุมชื้นกับความแหงแลงสลับ
กันในรอบป เนื่องจากไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ทําใหพืชพรรณธรรมชาติ เปนปาไมผลัดใบเมืองรอน
ภูมอิ ากาศประเภทนี้พบในบริเวณภาคใตและบางจังหวัดของภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด)
2. ทุงหญาเมืองรอน (สะวันนา Aw) เปนอากาศที่มีอุณหภูมิสูงตลอดป อากาศคอนขางแหงแลง
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เพราะมีปริมาณฝนนอย เนื่องจากเปนภูมิอากาศในบริเวณที่อยูลึกเขาไปในทวีป ภูมิอากาศประเภทนี้พบ
ในภูมภิ าคตางๆ ของประเทศไทยเปนสวนใหญ พืชพรรณธรรมชาติเปนปาโปรง หรือทุงหญาสลับปาไม

เขตภูมิอากาศในประเทศไทย
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอภูมิอากาศในประเทศไทย
ปจจัยสําคัญที่ทําใหภูมิอากาศในประเทศแตกตางกันระหวางภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน กับ
ภูมอิ ากาศแบบทุงหญาเมืองรอน (สะวันนา) มีอยู 4 ปจจัย ดังนี้
1. ทําเลที่ตั้ง เนือ่ งจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนของโลกที่ 50 N ถึง 200 N ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ย
ของประเทศไทยสูงประมาณ 270 – 280 C ในภูมภิ าคตางๆ จะมีทําเลที่ตั้งอยูใกลและไกลทะเลตางกันไป
ทําใหปริมาณของฝน (ความชุม ชืน้ ) แตกตางกัน นอกจากนีบ้ างภูมภิ าคมีภมู ปิ ระเทศเปนเทือกเขาสูงมีผลทํา
ใหอณ
ุ หภูมขิ องอากาศลดลงบาง เชน ภาคเหนือบนภูเขาจะมีอณ
ุ หภูมติ าํ่ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบสูงจึงมีโอกาสรับแสงแดดสูง อัตราการระเหยของนํ้าสูงกวาภูมิภาคอื่นๆ เปนตน
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2. ลมประจํา ลมและทิศทางของลมประจําป ลมประจําฤดู ลมประจําถิ่น และพายุ มีผลโดยตรงตอ
ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทย
ก. ลมประจําป
เนือ่ งจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน จึงไดรับอิทธิพลของลมสินคา
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ซีกโลกเหนือ)
ข. ลมประจําฤดูหรือลมมรสุม เปนลมที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศในประเทศไทยมากที่สุด
เพราะอยูในเขตที่ลมมรสุมพัดผาน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
- มรสุมฤดูรอน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต) พัดระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ใน
ทิศทางตะวันตกเฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมนี้จะพัดพาความชุมชื้น (ฝน) จากทะเลเขา
ไปสูภ มู ภิ าคตางๆ ทําใหภูมิภาคตางๆ มีฝนชุก แตในบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นแรงไมเหมาะสมแก
การทองเที่ยว
- มรสุมฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) พัดระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
เมษายน ในทิศทางจากตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต ลมนี้จะพัดพาความหนาวเย็นและแหง
แลงปกคลุมภูมิภาคตางๆ ยกเวนภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกชุก เพราะลมพัดผานทะเลดานอาวไทย นํา
ความชุมชื้น (ฝน)

ทิศทางการพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ฤดูรอน)

ทิศทางการพัดของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว)

ค. ลมประจําถิ่น ประเทศไทยมีลมประจําถิ่นพัดอยู 2 ลม ดังนี้
- ลมขาวเบา (ลมวาว) เปนลมที่พัดในชวงมรสุมฤดูรอน จะเปลี่ยนไปเปนลมมรสุมฤดู
หนาวระหวางเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ลมนี้จะพัดจากตอนบนของประเทศลงมาตอนลาง เปนลมรอน
ทําใหขาวกลาในนาสุกเร็วกอนกําหนด เรียกวา ลมขาวเบา
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- ลมตะเภา เปนลมที่พัดในชวงมรสุมฤดูหนาว จะเปลี่ยนไปเปนลมมรสุมฤดูรอนระหวาง
เดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ลมนี้จะพัดจากบริเวณอาวไทยขึ้นสูบริเวณที่ราบภาคกลาง ทําใหอากาศมี
ความชืน้ เพิ่มขึ้น ในสมัยโบราณใชลมนี้พาเรือสําเภาที่บรรทุกสินคาเขามาสูกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันวา ลม
ตะเภา (ในสมัยโบราณเรียกเรือสําเภาวา เรือตะเภา)
ง. พายุ เปนการเคลื่อนที่ของลมที่มีความเร็วสูง ประเทศไทยมีพายุเกิดขึ้นเปนประจําอยู 2
ประเภท ไดแก
พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน เปนพายุที่เกิดในชวงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม พายุนี้
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีแ่ คบๆ ลมกระโชกแรง ในขณะที่เกิดอาจมีฟาแลบ ฟารอง ฟาผา และมีลูกเห็บตกกอนที่จะ
มีฝนตก ทําความเสียหายเเกทรัพยสินเปนอยางมาก
พายุหมุน เปนพายุทเี่ กิดขึ้นเนื่องจากความกดอากาศสูงและความกดอากาศตํ่ามีความแตก
ตางกันมาก เปนพายุที่เกิดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พายุหมุนนี้จะมีความรุนแรงของลมตาง
กันตัง้ แตพายุดีเปรสชั่น (ความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง) พายุโซนรอน (ความเร็วระหวาง 60 – 120
กิโลเมตร/ชัว่ โมง) และพายุใตฝุน (ความเร็วเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง) สําหรับพายุหมุนนี้จะเปนตัวเพิ่ม
ปริมาณนํ้าฝนในแตละปของประเทศไทย
3. แนวเทือกเขา สําหรับแนวภูเขานัน้ จะมีผลตอความชุม ชืน้ ของภาคอากาศทีล่ มพัดมา โดยเฉพาะ
แนวเทือกเขาที่กั้นทิศทางลมประจําตางๆ ดานที่รับจะมีปริมาณ ความชุมชื้น (ฝนตก) สูง สวนดานหลัง
ของเทือกเขาจะมีปริมาณความชื้นตํ่า เปนเขตเงาฝน ในเรื่องนี้ใหกลับไปพิจารณาระหวางแนวเทือกเขา
ตางๆ ในประเทศไทยกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมประจําฤดู (ลมมรสุม) ประกอบจะทําใหเขาใจมากขึ้น
4. ความชืน้ และปริมาณนํ้าฝนในชวงฤดูฝน ในชวงฤดูฝนนั้นเปนชวงที่ลมมรสุมฤดูรอนและพายุ
หมุนพัดผาน ทําใหปริมาณนํ้าฝนและความชื้นสูง แตถาในชวงมรสุมฤดูหนาวนั้นอากาศคอนขางแหงแลง
ยกเวนพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลของภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกและความชื้นสูง ฝนที่ตกในประเทศไทยมี 3
ชนิด คือ
- ฝนภูเขา เปนฝนทีต่ กในชวงฤดูฝนบริเวณเทือกเขาตางๆ โดยเฉพาะจังหวัดระนองและตราด
จะมีฝนชนิดนี้ตกในปริมาณมากตามลําดับ
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ภาพแสดงการเกิดฝนภูเขา
- ฝนปะทะมวลอากาศหรือฝนปะทะมรสุม เกิดจากลมมรสุมพัดพาความชื้นจากทะเลเขาสู
แผนดิน ทําใหฝนตกแผกระจายเปนบริเวณกวาง ฝนชนิดนี้ประเทศไทยไดรับเปนสวนใหญ
- ฝนพาความรอน เกิดจากการระเหยของความชื้นบนผิวโลก แลวสะสมในบรรยากาศ จะมี
ฝนตกในชวงบายและคํ่า เนื่องจากในอากาศมีปริมาณไอนํ้าสะสมมาก ฝนชนิดนี้จะพบในภาคใตของ
ไทย และบางครั้งอาจจะมีพายุฟาคนองเกิดขึ้นรวมดวยเปนบางครั้ง

ภาพแสดงการเกิดฝนพายุหมุน
สําหรับลักษณะทางกายภาพดานอุทกภาค และชีวภาคนัน้ จะอธิบายรวมในเรื่องของทรัพยากร ธรรม
ชาติ สิ่งแวดลอมและประชากร
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