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             ลักษณะทางกายภาพดานอากาศ หรือบรรยากาศภาค (Atmosphere)

ลักษณะทางกายภาพดานอากาศ หรือบรรยากาศภาค (Atmosphere) นัน้ จะเกีย่วกบัอากาศทีหุ่มหอ
โลก ลักษณะภูมิอากาศ และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอภูมิประเทศ หรือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยานั่นเอง

บรรยากาศที่หุมหอโลก ถาแบงอยางกวางๆ มี 3 ช้ัน ดังนี้
1. โทรโพสเฟยร (Troposphere) เปนบรรยากาศชั้นลางสุดติดกับพื้นผิวโลก บรรยากาศชั้นนี้หนา

ประมาณ 8 – 16 กิโลเมตร (หนามากบริเวณศูนยสูตร และจะบางมากบริเวณขั้วโลก) บรรยากาศชั้นนี้จะมี
ความหนาแนนมากที่สุด  เพราะรองรับนํ้ าหนักการทับของบรรยากาศอื่นๆ ที่ซอนทับอยู  มีความแปรป
รวนตลอดเวลา  เพราะอยูใกลชิดกับพื้นผิวโลกที่มีทั้งพื้นดินและพื้นนํ้ า  มีปรากฏการณตางๆ ทางธรรม
ชาตบินทองฟาเกิดขึ้น เชน เมฆ หมอก ฝน หิมะ รุงกินนํ้ า ฯลฯ เพราะมีฝุนละออง และไอนํ้ าที่ไดรับจาก
พืน้ผิวโลกมาก มีอุณหภูมิอากาศแปรผกผันกับความสูง เพราะความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตยนั้นจะได
รับการสะทอนกลับจากผิวโลก บรรยากาศชั้นนี้จะมีความสัมพันธกับโลกมาที่สุด โดยเฉพาะดานอุตุนิยม
วิทยา

2. สตราโตสเฟยร (Stratosphere) เปนบรรยากาศชั้นที่อยูถัดขึ้นไปจากชั้นโทรโพสเฟยร  หนา
ประมาณ 60 – 70 กิโลเมตร เปนบรรยากาศที่คอนขางสงบ ปราศจากความแปรปรวนของอากาศ จึงเหมาะ
แกการบินของเครื่องบิน

3. ไอโอโนสเฟยร (Ionosphere) เปนบรรยากาศชั้นสูงสุด อากาศคอนขางเบาบาง มีช้ันของประจุ
ไฟฟาที่ใชสะทอนคลื่นวิทยุระบบ A.M.

บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร และไอโอโนสเฟยร จะมีอุณหภูมิของอากาศแปรผันตรงกับความ
สูง และมีประโยชนตอโลกในการกรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตที่แผมาสูโลก และปองกันการพุงชนของวัสดุ
จากภายนอกโลกที่เขามาสูโลก เชน อุกกาบาต เปนตน

ภูมิอากาศและลมฟาอากาศ สํ าหรับภูมิอากาศ (Climate) และลมฟาอากาศ (Weather) มีความ
หมายคลายคลึงกัน เพราะเปนลักษณะของอากาศที่ปรากฏในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเหมือนกัน แตจะตาง
กันตรงที่ลมฟาอากาศ (Weather)   เปนลักษณะอากาศที่เกิดในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น   สวนภูมิอากาศ
(Climate) เปนลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นเปนประจํ าๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลมฟาอากาศที่เกิดขึ้น
บอยๆ หรือเปนประจํ าในบริเวณนั้นๆ ก็อาจสรุปเปนภูมิอากาศได ในการรายงานอากาศ หรือการพยากรณ
อากาศจะพูดเฉพาะลมฟาอากาศ (Weather)
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ภูมิอากาศและลมฟาอากาศ มอีงคประกอบสํ าคัญ 3 อยาง ดังนี้
1. อุณหภูมิอากาศ คอื ความรอน ความเย็นของอากาศ ซ่ึงไดรับจากดวงอาทิตย และคายความรอน

ของโลก  แตอุณหภมูขิองอากาศในที่ตางๆ บนผิวโลกนั้นจะแตกตางกัน เนื่องจากปจจัยตางๆ เหลานี้
    - แนวละติจูด ในเขตละติจูดตํ่ าจะมีอุณหภูมิของอากาศสูง ถาเขตละติจูดสูงอุณหภูมิตํ่ า เชน

ละตจิดูตํ ่า(0 – 23.5) และละติจูดสูง (66.5 – 90) จะเปนเขตอุณหภูมิตํ่ า (เขตหนาว) เปนตน
    - พืน้ดิน, พืน้นํ้ า ทัง้พืน้ดนิและพื้นนํ้ ามีคุณสมบัติในการดูดซับความรอนจากดวงอาทิตยและ

การคายความรอน มีความเร็ว – ชาตางกัน สงผลใหอุณหภูมิของอากาศเหนือที่ดินและพื้นนํ้ าตางกัน
    - กลางวัน – กลางคืน ในเวลากลางวัน อุณหภูมิของอากาศสูง และในเวลากลางคืนอุณหภูมิของ

อากาศจะตํ่ า เนื่องจากการไดรับแสงของดวงอาทิตย

2. ความกดอากาศ  คอืนํ ้าหนักของอากาศที่ตกลงสูผิวโลก ถาอากาศที่อุณหภูมิตํ่ าจะมีนํ้ าหนักมาก
แรงกดทีต่กลงสูผิวโลกจะสูง เรียกวา ความกดอากาศสูง และถาอุณหภูมิของอากาศสูง จะมีนํ้ าหนักเบา
แรงกดทีต่กลงสูผิวโลกนอยเพราะอากาศรอน ลอยตัว เรียกวา ความกดอากาศตํ่ า ความกดอากาศทั้ง 2 นี้มี
สัญลักษณดังนี้

        -  ความกดอากาศสูง    H   จะมีอุณหภูมิตํ่ า  ทองฟาโปรง
        -  ความกดอากาศตํ่ า    L    จะมีอุณหภูมิสูง  ทองฟามีเมฆมาก

3. ความชื้นในอากาศ คอืปริมาณไอนํ้ าที่มีอยูในอากาศ โดยปกติในอากาศตามธรรมชาติจะมี
ไอนํ ้าปะปนอยู ถามมีากเรยีกวา อากาศชืน้ และถามนีอยเรียกวา อากาศแหง ในการค ํานวณหาปรมิาณไอนํ ้าใน
อากาศทางดานอุตินิยมวิทยา มักจะใชคํ านวณหาคาความชื้นสัมพันธ (ความชื้นสัมพันธ คือ รอยละของ
อัตราสวนระหวางไอนํ้ าที่มีอยูจริงในอากาศ ตอไอนํ้ าที่อากาศนั้นรับไดเต็มที่) ถาคาความชื้นสัมพันธใกล
100 มากเทาไร โอกาสที่จะมีฝนตกมีมากเทานั้น

ภมิูอากาศในประเทศไทย
ภมูิอากาศตามระบบเคปิเปนในประเทศไทย จัดเปนภูมิอากาศแบบปาฝนเมืองรอน (Tropical

Rain Climate) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตอปสูงกวา 18 องศาเซลเซียส แตทํ าเลที่ตั้งของภูมิภาคตางๆ ใน
ประเทศไทยมปีริมาณฝนตกแตกตางกัน ทํ าใหอุณหภูมิแตกตางกัน เปนเขตยอยๆ 2 เขต ดังนี้

1. มรสุมเมืองรอน (Am) เปนภมูอิากาศที่มีอุณหภูมิสูงตลอดป ความชุมชื้นกับความแหงแลงสลับ
กนัในรอบป เนื่องจากไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ทํ าใหพืชพรรณธรรมชาติ เปนปาไมผลัดใบเมืองรอน
ภมูอิากาศประเภทนี้พบในบริเวณภาคใตและบางจังหวัดของภาคตะวันออก (จันทบุรี  ตราด)

2. ทุงหญาเมืองรอน (สะวันนา Aw) เปนอากาศที่มีอุณหภูมิสูงตลอดป อากาศคอนขางแหงแลง
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เพราะมปีริมาณฝนนอย เนื่องจากเปนภูมิอากาศในบริเวณที่อยูลึกเขาไปในทวีป ภูมิอากาศประเภทนี้พบ
ในภมูภิาคตางๆ ของประเทศไทยเปนสวนใหญ พืชพรรณธรรมชาติเปนปาโปรง หรือทุงหญาสลับปาไม

เขตภูมิอากาศในประเทศไทย

ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอภูมิอากาศในประเทศไทย
ปจจยัสํ าคญัที่ทํ าใหภูมิอากาศในประเทศแตกตางกันระหวางภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน  กับ

ภมูอิากาศแบบทุงหญาเมืองรอน (สะวันนา) มีอยู 4 ปจจัย ดังนี้
1. ทํ าเลที่ตั้ง เนือ่งจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนของโลกที่ 50 N ถึง 200 N ท ําใหอุณหภูมิเฉลี่ย

ของประเทศไทยสูงประมาณ 270 – 280 C ในภมูภิาคตางๆ จะมีทํ าเลที่ตั้งอยูใกลและไกลทะเลตางกนัไป
ท ําใหปริมาณของฝน (ความชุมชืน้) แตกตางกนั นอกจากนีบ้างภมูภิาคมภีมูปิระเทศเปนเทอืกเขาสูงมีผลท ํา
ใหอุณหภมูขิองอากาศลดลงบาง เชน ภาคเหนอืบนภเูขาจะมอุีณหภมูติํ ่า หรือภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืพื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบสูงจึงมีโอกาสรับแสงแดดสูง อัตราการระเหยของนํ้ าสูงกวาภูมิภาคอื่นๆ เปนตน
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2. ลมประจํ า ลมและทิศทางของลมประจํ าป ลมประจํ าฤดู ลมประจํ าถ่ิน และพายุ มีผลโดยตรงตอ
ปริมาณนํ้ าฝนในประเทศไทย

ก. ลมประจํ าป   เนือ่งจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน จึงไดรับอิทธิพลของลมสินคา
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ซีกโลกเหนือ)

ข. ลมประจํ าฤดูหรือลมมรสุม   เปนลมที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศในประเทศไทยมากที่สุด
เพราะอยูในเขตที่ลมมรสุมพัดผาน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

- มรสมุฤดูรอน  (มรสุมตะวันตกเฉียงใต) พดัระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ใน
ทศิทางตะวนัตกเฉียงใตไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ลมมรสุมนี้จะพัดพาความชุมชื้น (ฝน) จากทะเลเขา
ไปสูภมูภิาคตางๆ   ทํ าใหภูมิภาคตางๆ มีฝนชุก  แตในบริเวณทะเลอันดามันจะมีคล่ืนแรงไมเหมาะสมแก
การทองเที่ยว

 - มรสมุฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) พดัระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
เมษายน ในทศิทางจากตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต ลมนี้จะพัดพาความหนาวเย็นและแหง
แลงปกคลมุภูมิภาคตางๆ ยกเวนภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกชุก เพราะลมพัดผานทะเลดานอาวไทย นํ า
ความชุมชื้น (ฝน)

ทิศทางการพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ฤดูรอน)   ทิศทางการพัดของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว)

ค. ลมประจํ าถิ่น  ประเทศไทยมีลมประจํ าถ่ินพัดอยู 2 ลม ดังนี้
- ลมขาวเบา (ลมวาว) เปนลมที่พัดในชวงมรสุมฤดูรอน จะเปลี่ยนไปเปนลมมรสุมฤดู

หนาวระหวางเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ลมนี้จะพัดจากตอนบนของประเทศลงมาตอนลาง เปนลมรอน
ท ําใหขาวกลาในนาสุกเร็วกอนกํ าหนด เรียกวา ลมขาวเบา
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- ลมตะเภา เปนลมที่พัดในชวงมรสุมฤดูหนาว จะเปลี่ยนไปเปนลมมรสุมฤดูรอนระหวาง
เดอืนกมุภาพนัธถึงเดือนเมษายน ลมนี้จะพัดจากบริเวณอาวไทยขึ้นสูบริเวณที่ราบภาคกลาง ทํ าใหอากาศมี
ความชืน้เพิ่มขึ้น ในสมัยโบราณใชลมนี้พาเรือสํ าเภาที่บรรทุกสินคาเขามาสูกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันวา ลม
ตะเภา (ในสมัยโบราณเรียกเรือสํ าเภาวา เรือตะเภา)

ง. พายุ  เปนการเคลื่อนที่ของลมที่มีความเร็วสูง ประเทศไทยมีพายุเกิดขึ้นเปนประจํ าอยู 2
ประเภท ไดแก

พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน เปนพายทุี่เกิดในชวงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม พายุนี้
เกดิขึน้ในพืน้ทีแ่คบๆ ลมกระโชกแรง ในขณะที่เกิดอาจมีฟาแลบ ฟารอง  ฟาผา และมีลูกเห็บตกกอนที่จะ
มฝีนตก  ทํ าความเสียหายเเกทรัพยสินเปนอยางมาก

พายุหมุน  เปนพายทุีเ่กิดขึ้นเนื่องจากความกดอากาศสูงและความกดอากาศตํ่ ามีความแตก
ตางกนัมาก เปนพายุที่เกิดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พายุหมุนนี้จะมีความรุนแรงของลมตาง
กนัตัง้แตพายุดีเปรสชั่น (ความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) พายุโซนรอน (ความเร็วระหวาง 60 – 120
กโิลเมตร/ช่ัวโมง) และพายุใตฝุน (ความเร็วเกิน 120 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) สํ าหรับพายุหมุนนี้จะเปนตัวเพิ่ม
ปริมาณนํ้ าฝนในแตละปของประเทศไทย

3. แนวเทอืกเขา สํ าหรับแนวภเูขานัน้จะมผีลตอความชุมชืน้ของภาคอากาศทีล่มพดัมา โดยเฉพาะ
แนวเทอืกเขาที่กั้นทิศทางลมประจํ าตางๆ ดานที่รับจะมีปริมาณ ความชุมชื้น (ฝนตก) สูง สวนดานหลัง
ของเทอืกเขาจะมีปริมาณความชื้นตํ่ า เปนเขตเงาฝน ในเรื่องนี้ใหกลับไปพิจารณาระหวางแนวเทือกเขา
ตางๆ ในประเทศไทยกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมประจํ าฤดู (ลมมรสุม) ประกอบจะทํ าใหเขาใจมากขึ้น

4. ความชืน้และปริมาณนํ้ าฝนในชวงฤดูฝน ในชวงฤดูฝนนั้นเปนชวงที่ลมมรสุมฤดูรอนและพายุ
หมนุพดัผาน ทํ าใหปริมาณนํ้ าฝนและความชื้นสูง แตถาในชวงมรสุมฤดูหนาวนั้นอากาศคอนขางแหงแลง
ยกเวนพืน้ทีช่ายฝงทะเลของภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกและความชื้นสูง ฝนที่ตกในประเทศไทยมี  3
ชนิด คือ

- ฝนภูเขา เปนฝนทีต่กในชวงฤดูฝนบริเวณเทือกเขาตางๆ โดยเฉพาะจังหวัดระนองและตราด
จะมฝีนชนิดนี้ตกในปริมาณมากตามลํ าดับ
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ภาพแสดงการเกิดฝนภูเขา
- ฝนปะทะมวลอากาศหรือฝนปะทะมรสุม  เกดิจากลมมรสุมพัดพาความชื้นจากทะเลเขาสู

แผนดนิ  ท ําใหฝนตกแผกระจายเปนบริเวณกวาง ฝนชนิดนี้ประเทศไทยไดรับเปนสวนใหญ
-  ฝนพาความรอน  เกดิจากการระเหยของความชื้นบนผิวโลก  แลวสะสมในบรรยากาศ จะมี

ฝนตกในชวงบายและคํ่ า  เนื่องจากในอากาศมีปริมาณไอนํ้ าสะสมมาก  ฝนชนิดนี้จะพบในภาคใตของ
ไทย  และบางครั้งอาจจะมีพายุฟาคนองเกิดขึ้นรวมดวยเปนบางครั้ง

ภาพแสดงการเกิดฝนพายุหมุน
สํ าหรบัลักษณะทางกายภาพดานอุทกภาค และชีวภาคนัน้ จะอธิบายรวมในเรื่องของทรัพยากร ธรรม
ชาติ  ส่ิงแวดลอมและประชากร


