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บทที่ 1
ภูมิอากาศของโลก
การกระจายของประเภทของภูมิอากาศเป็นผลเบื้องต้นจากอุณหภูมิและความชื้น โดยจาแนกประเภท
ภูมิอากาศแบบกว้างๆ ออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตศูนย์สูตรและมวลอากาศเขตร้อน
2. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตร้อนและเขตขั้วโลก
3. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตขั้วโลกและเขตอาร์กติก
4. ภูมิอากาศแบบภูเขาสูง
สาหรับภูมิอากาศ 4 ประเภทใหญ่นี้ สามารถแยกออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้อีกดังนี้
1. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตศูนย์สูตรและมวลอากาศเขตร้อน
1.1 ภูมิอากาศฝนชุกเขตร้อน (Af) : ร้อน ฝนตกตลอดปี
1.2 ภูมิอากาศร้อนชื้นแบบมรสุม (Am) : ร้อน ฤดูฝนมีฝนมรสุมตกหนักมาก
1.3 ภูมิอากาศร้อนชื้นสลับแล้ง (Aw) : ร้อน ฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง
1.4 ภูมิอากาศแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งเขตร้อน (Bwh, Bsh) : แห้งแล้ง, กึ่งแห้งร้อน, ร้อน
2. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตร้อนและมวลอากาศเขตขั้วโลก
2.1 ภูมิอากาศกึ่งเมืองร้อน (Cwa) : ฤดูร้อน ร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวไม่หนาวจัด
2.2 ภูมิอากาศชุ่มชื้นกึ่งเมืองร้อน (Cfa) : ฤดูหนาวไม่หนาวจัด, ฤดูร้อน ร้อนยาวนานมีฝนตกตลอดปี
2.3 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย (Cf) : ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนเย็นและสั้นมีฝนตกตลอดปี
2.4 ภูมิอากาศแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งในเขตละติจูดกลาง (Bwk, Bsk) : แห้งแล้ง, กึ่งแห้งแล้ง, เย็นหรือหนาว
2.5 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปที่มีฤดูร้อน-ร้อน (Dwa) : ฤดูหนาวหนาวจัด-แห้งแล้ง
2.6 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปที่มีฤดูร้อน-เย็นและสั้น (Dwb) : ฤดูหนาวหนาวจัด-แห้งแล้ง
3. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตขั้วโลกและมวลอากาศเขตอาร์กติก
3.1 ภูมิอากาศแบบไทกา (Dwd) : ฤดูร้อนเย็นและสั้น ฤดูหนาวหนาวจัดมาก-แห้งแล้ง
3.2 ภูมิอากาศแบบทุนดรา (Et) : ฤดูร้อนสั้นมาก
3.3 ภูมิอากาศแบบขั้วโลก (Ef) : ภูมิอากาศที่มีหิมะและน้าแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี
4. ภูมิอากาศแบบภูเขาสูง (H)
1. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตศูนย์สูตรและมวลอากาศเขตร้อ น จะมีอุณหภูมิสูง
ตลอดทั้งปี พบอยู่บริเวณละติจูดต่าในร่องมรสุมหรือแนวลมสอบ (Intertropical Convergence Zone) บริเวณ
เหล่านี้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างมวลอากาศมีน้อยมาก แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
1.1 ภู มิ อากาศฝนชุ กเขตร้อน (The Rainy Tropics) Af : พบบริ เวณที่ ราบต่าที่ เส้ นศู นย์ สู ตรและทาง
ชายฝั่งเขตร้อนซึ่งมีลมสินค้าพัดผ่านได้แก่ ลุ่มแม่น้าแอมะซอนของอเมริกาใต้ ชายฝั่งของอเมริกากลาง ลุ่มแม่น้าคองโก
ตอนกลางในแอฟริกา อินโดนีเซีย นิวกินี หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และชายฝั่งตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์
ลักษณะที่สาคัญคือ อุณหภูมิสูงและฝนตกชุกตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนประมาณ 25 - 28 ซ
และพิสัยของอุณหภูมิในรอบปี (Annual Ranges) มีน้อยมากทั้งนี้เพราะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่โดยตรง
ตลอดปี พิสัยของอุณหภูมิประจาวัน (Diurnal Ranges) อาจจะประมาณ 8 ซ หรือ 10 ซ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในระหว่าง
เวลากลางวันปกติจะต่ากว่า 32 ซ ปริมาณฝนรวมประจาปีมากกว่า 1,500 มิลลิเมตร ไม่มีเดือนใดแห้งแล้ง ฝนส่วนมาก
เป็นฝนที่เกิดจากการพาความร้อนและมีพายุฝนฟ้าคะนองด้วย เนื่องจากมวลอากาศร้อนขึ้นประกอบกับการแผ่รังสีใน
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รูปคลื่นยาวของพื้นโลกมีมากในตอนกลางวัน จึงก่ อให้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองขึ้นปกติพบในบริเวณเล็กๆ และเกิดใน
ระยะเวลาสั้นๆ เกิดมากในตอนกลางวัน
อนึ่ ง บางครั้ งก็ พบพายุหมุ นก าลั งอ่ อนด้ วย เมื่ อมวลอากาศ 2 ชนิ ด จากศู นย์ สูตรหรือจากเขตร้อนซึ่ ง
อุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากเคลื่อนที่มาพบกันทาให้ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆ และฝนตกหนัก ในบริเวณที่มีภูเขาตั้ง
ขวางทิศทางลมค้าซึ่งพัดผ่านพื้นน้ามาจะมีฝนรวมประจาปีสูงมาก เช่น ทะเลแคริบเบียน ในบราซิลตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์ และเกาะภูเขาไฟของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนลาดเขาใน (Leeward Side) จะเป็นเขต
ฝนตกน้อย
ร่องมรสุมหรือแนวลมสอบ (Intertropical Convergence Zone) จะปรากฏเด่นชัดในเขตภูมิอากาศฝนชุก
เขตร้อน ซึ่งเป็นเขตความกดอากาศต่าจะมีลมพัดอ่อน ลมค้าพัดเข้าหากันและยกตัวสูงขึ้นจึงทาให้เกิดลักษณะอากาศ
ที่ติดตามมาคือ ฝนตกหนัก
1.2 ภู มิอากาศร้อนชื้นแบบมรสุม (Monsoon Tropics) Am : ปกติแล้วจะพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลซึ่งมี
ลมร้อนชื้นพัดเข้าหาฝั่งตามฤดูกาล เช่น ชายฝั่งตะวันตกของอินเดีย และพม่า ชายฝั่งตะวันออกของเวียดนามทางตอน
เหนือของฟิลิปปินส์ ชายฝั่งตะวันตกของกินีในแอฟริกา ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนื อของอเมริกาใต้และชายฝั่งตอน
เหนือของไฮติและเปอโตริโก เนื่องจากภูมิอากาศร้อนชื้นแบบมรสุมมีฤดูแล้งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ฝนตกหนัก และ
ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี มาก อุ ณหภู มิ เฉลี่ยแต่ละเดื อนสูงกว่า 20 ซ ในช่วงฤดูหนาวบริเวณนี้ อาจได้ รับอิ ทธิพลของ
พายุหมุ นที่ เคลื่อนที่ผ่ านไปทางเหนือ ปริมาณฝนรวมประจาปีโดยเฉลี่ยสูงกว่า 1,500 มิ ลลิเมตร ส่ วนมากเป็ นฝนซู่
(Shower) อิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศ (Orographic Eftect) มีบทบาทสาคัญมาก แต่บางแห่งได้รับพายุหมุนเขต
ร้อน แต่ฤดูหนาวอากาศจะเย็นลง และแห้งแล้งกว่าภูมิอากาศฝนชุกเขตร้อน
ในฤดูร้อน บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง อยู่ในอิทธิพลของ ลมมรสุมมีอากาศชื้นจากมหาสมุทร
อินเดียเคลื่อนที่มาพบกับลมค้าตะวันออก จึงทาให้เกิดแนวลมสอบบริเวณชายฝั่งตะวันออก และเกาะนอกฝั่งทาให้
เกิดฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าว
1.3 ภูมิอากาศร้อนชื้นสลับแล้ง (Wet and Dry Tropics) Aw : ภูมิอากาศประเภทนี้ มีฤดูแล้งประมาณ
2-4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประจาเดือนอยู่ระหว่าง 18 -25 ซ พบบริเวณละติจูดประมาณ 5 -10 ซ หรือ 15 -20 ซ ซึ่งอยู่
ระหว่างหย่อมความกดอากาศต่าศูนย์สูตร และบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อน เช่น ทางตะวันตกของอเมริกากลาง
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ ที่สูงตอนในของบราซิล ตอนกลางและตะวันออกของแอฟริกา ตะวันตกของ
เกาะมาดากัสการ์บางส่วนของอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนเหนือของออสเตรเลีย
ภู มิ อากาศประเภทนี้ จึ งมี อุ ณ หภู มิ สู งตลอดทั้ งปี ในฤดู หนาวในเวลากลางวั นจะมี อุ ณ หภู มิ ประมาณ
25 -30 ซ กลางคืนอุณหภูมิอาจจะลดต่าลงถึงต่ากว่า 15 ซ แต่ในฤดูร้อนพิสัยของอุณหภูมิประจาวันจะต่าอุณหภูมิจะ
สูงประกอบกับมีฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์สูง ลักษณะที่เด่นของน้าฟ้าสาหรับภูมิอากาศร้อนชื้นสลับแล้ง คือ ฝนตก
ไม่ ตลอดทั้ งปี แต่ จะมี ระยะเป็ นฤดู ฝนและฤดู แล้ งอย่ างชั ดเจนปริ มาณฝนรวมทั้ งปี ประมาณ 1,000-1,500 มม.
เช่น เมืองมัทราสในอินเดีย ฝนที่ตกในเขตนี้จะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อนกาลังอ่อน ฝนฟ้าคะนอง
(Thunder Shower) จะพบมากที่สุดในตอนต้นและตอนปลายของฤดูฝน สาหรับในฤดูแล้งจะมีลักษณะเหมือนในเขต
ทะเลทรายเมืองร้อน คืออาจจะมีฝนซ่หู ลงฤดูเกิดขึ้นบ้าง ในบางครั้ง มวลอากาศอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ามาในบางฤดู เช่น
ในฤดู ฝนร่องความกดอากาศต่าศู นย์สู ตร (Equatorial Trough) ในอิ นเดียและบางส่วนของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ซึ่งอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม ในช่วงฤดูร้อนร่องความกดอากาศต่าศูนย์สูตร (Equatorial Trough) ซึ่งเคลื่อนที่มาอยู่
เหนือเส้นศูนย์สูตรจะสมทบกับลมมรสุมท าให้เกิดฝนตกหนัก ในฤดูหนาวจะมีมวลอากาศจมตัวลงน าความแห้งแล้ง
มาสู่บริเวณนี้
สรุปได้ว่าภูมิอากาศร้อนชื้นสลับแล้งในฤดูฝนจะอยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศภาคพื้ นสมุทรซึ่งมีสภาวะ
อากาศไม่ทรงตัว ส่วนใหญ่ในฤดูแล้งจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของมวลอากาศภาคพื้นทวีป ซึ่งมีสภาวะอากาศทรงตัว
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1.4 ภู มิอากาศแห้ งแล้ งและกึ่งแห้ งแล้ งเขตร้อน (Tropical Arid and Semiarid Climate) Bwh, Bsh :
ลักษณะที่สาคัญของภูมิอากาศแห้งแล้ง และกึ่งแห้งแล้งเขตร้อนคือ มีปริมาณน้าฝนน้อยไม่เพียงพอที่จะทาให้พืชพรรณ
ธรรมชาติ ขึ้นหนาทึ บ อุ ณหภู มิโดยเฉลี่ยสูงกว่าในเขตละติจู ดกลาง พบบริเวณละติจูด 20 -25 เหนื อและใต้ ซึ่งเป็ น
บริเวณที่มีมวลอากาศจมตัวลงจากบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อน การจมตัวต่าลงของมวลอากาศเป็นผลให้มวล
อากาศร้อนชื้นตามอัตราอะเดียแบติก และความชื้นสัมพัทธ์ต่า ดังนั้นจึงทาให้สภาพความแห้งแล้งแผ่กระจายอยู่ทั่วไป
ในบริเวณนี้ นอกจากนี้การที่อากาศจมตัวลงต่าจะจากัดมิให้เกิดการก่อตัวเป็นเมฆในแนวตั้ง บริเวณที่พบ เช่น ตะวันตก
เฉียงเหนือของเม็กซิโก ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ชายฝั่งตะวันตกของเปรู ชิลีตอนเหนือ ทะเลทรายสะฮารา
ในแอฟริกาเหนือ บางส่ วนของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ จากคาบสมุ ทรอาราเบี ยไปถึ งปากีสถาน ชายฝั่งตะวันตกของ
แอฟริกาใต้ และออสเตรเลียตอนกลาง
ภูมิอากาศแห้งแล้งเขตร้อน (ทะเลทรายเขตร้อน) ซึ่งพบอย่บู ริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีป อิทธิพล
ของกระแสน้าเย็นในมหาสมุทรมีบทบาทต่อสภาพความแห้งแล้งในบริเวณดังกล่าวด้วย กระแสน้าเย็นที่ไหลเลียบ
ชายฝั่ง มีผลทาให้ชายฝั่งมีอุณหภูมิต่าลงและเพิ่มภาวการทรงตัวของอากาศให้มีมากขึ้น ตามชายฝั่งจะพบหมอก ที่
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศ (Advection Fog) เมฆแผ่นและฝนปรอยๆ
ภูมิอากาศแห้งแล้งเขตร้อนจัดเป็นเขตที่มีอุณ หภูมิสูงที่สุดในโลก สถิติอุณหภูมิสูง ที่สุดในโลกนั้น
ปรากฏที่ทะเลทรายอะซีเซีย (AZIZIA) ในลิเบีย อุณหภูมิสูงสุด 58 ซ (136 ฟ) อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปในแต่ละ
เดือนในฤดูร้อนมีมากกว่า 30 ซ และอุณหภูมิสูงสุดกว่า 50 ซ เป็นปรากฏการณ์ธรรมดา
สาเหตุอีกประการหนึ่งเนื่องจากในเขตนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่ค่อยมีเมฆจึงทาให้พื้นโลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์
มากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวจะได้รับน้อยลง โดยปกติพิสัยของอุณหภูมิประจาวันประมาณ 15 -25 ซ ในฤดูหนาว
ในเวลากลางคืนการสูญเสียรังสีคลื่นยาวจากพื้นโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วบางทีอุณหภูมิอาจลดลงต่ากว่าจุดน้าแข็ง
ฝนที่ตกในภูมิอากาศแบบนี้ไม่ใช่มีปริมาณน้อยแต่เพียงอย่างเดียวยังตกไม่แน่นอนอีกด้วย เช่น ที่เมือง
ARICA ในชิลีตอนเหนือ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประจาปีต่าสุดประมาณ 0.5 มม. มาเป็นเวลากว่า 43 ปีแล้ว ฝนส่วน
ใหญ่ที่ตกเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งตกหนักและซึมลงดินอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีพืชปกคลุมผิวดินเพียงเล็กน้อย
น้าจึงไหลบ่าบนพื้นดินอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดน้าท่วมบ่อยๆ
ส่วนในเขตภู มิอากาศกึ่งแห้งแล้งเขตร้อนนั้น ฝนตกเป็นระยะเวลายาวนานกว่าและในระดับละติจูด
สูงๆ อาจจะมีฝนตกเนื่องจากพายุหมุนเขตละติจูดกลางเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในบริเวณนี้เป็นครั้งคราว
2. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตร้อนและมวลอากาศเขตขั้วโลก แถบละติจูดกลางของ
ซีกโลกทั้งสองจะเป็นบริเวณที่มีมวลอากาศร้อนจากเขตร้อนเคลื่อนที่มาพบกับมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกตามบริเวณ
แนวปะทะอากาศขั้ วโลก (Polar Front) ดั งนั้ น จึ งท าให้ ภู มิ อากาศในบริ เวณนี้ เกิ ดความแตกต่ างในด้ านอุ ณ หภู มิ
มากกว่ าความแตกต่ างทางความชื้ นและแห้ งแล้ งอย่ างภู มิ อากาศ ในเขตร้ อนลั กษณะอากาศในเขตนี้ จะมี การ
เปลี่ยนแปลงมากและไม่แน่นอน เป็นเขตของพายุหมุนนอกเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดน้าฟ้าที่เกิดจากแนวปะทะ
อากาศ มวลอากาศสาคัญที่มีอิทธิพลอยู่ ในกลุ่มภูมิอากาศนี้คือ cT , mT , cP และ mP ภูมิอากาศกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็น
6 ประเภทคือ
2.1 ภูมิอากาศกึ่งเมืองร้อน ฤดูร้อน ร้อนและแห้งแล้ง (Dry Summer Suptropics) Cwa : พบมากบริเวร
ชายฝั่ งตะวั นตกของทวี ปในเขตละติ จู ดกลางซึ่ งมวลอากาศ mT ควบคุ มอยู่ บริเวณที่ พบคื อ ชายฝั่ งเมดิ เตอร์เรเนี ยน
แคลิฟอร์เนี ยตอนกลาง ชิ ลี ตอนกลางตอนใต้ สุ ดของแอฟริ กา ออสเตรเลี ยตะวันตกเฉี ยงใต้ ตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
ออสเตรเลียใต้ และใกล้ๆ วิกตอเรีย
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ลักษณะที่สาคัญของภูมิ อากาศชนิดนี้ คือ ในฤดูร้อนร้อนและแห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอบอุ่นและมีฝนตก
ในช่วงฤดู ร้อนอยู่ ภายใต้ อิทธิพลของมวลอากาศที่ มีการทรงตั ว (Stable) โดยเฉพาะในบริ เวณชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์
เรเนียนอากาศที่ จมตั วลงจากบริเวณศูนย์กลางความกดอากาศสูงจะขยายเข้าไปทางตะวันออกสุ ดของชายฝั่ งทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ด้วยเหตุนี้ ภูมิ อากาศประเภทนี้ จึงมี ลักษณะคล้ายกั บภู มิอากาศแห้ งแล้งเขตร้อนและกึ่งแห้งแล้ ง
ส่วนในฤดู หนาวมี ลมตะวันตกพั ดเข้าสู่บริเวณนี้ ประกอบกั บมี พายุหมุน และมวลอากาศขั้ วโลกเคลื่อนที่ผ่ านเข้ามา
ในบางครั้ง จึงก่อให้เกิดความชุ่มชื้น
อุณหภู มิโดยเฉลี่ยต่ากว่าภูมิอากาศในเขตร้อน จึงจัดเป็นภู มิอากาศแบบกึ่งเมืองร้อน อุ ณหภู มิเฉลี่ยใน
ฤดู หนาวไม่ ค่ อยสูงกว่ า 27 ซ ในฤดู ร้ อนที่ ตั้ งตอนในจะร้อนและแห้ งแล้งเหมื อนในทะเลทราย ส่ วนบริเวณชายฝั่ ง
มีอากาศเย็ นกว่ าตอนใน และจะเย็ นมากเมื่ อกระแสน้ าเย็นไหลผ่าน ยกเว้ นบริเวณชายฝั่ งเมดิ เตอร์ เรเนี ยน ดั งนั้ น
อุณหภูมิของน้าที่อุ่นกว่าจึงทาให้ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอื่นๆ
อุณหภูมิ สู งสุดประจ าวันสูงกว่า 30 ซ แต่ในตอนกลางคื นอุ ณหภู มิ อาจต่ากว่า 15 ซ เนื่ องจากท้ องฟ้ า
แจ่มใสไม่ค่อยมีเมฆ ประกอบกับความชื้นสัมพัทธ์ต่าจึงทาให้ตอนกลางวันได้รับความร้อนสูงมาก และจะเย็นตัวลงอย่าง
รวดเร็วในตอนกลางคืน ฤดูหนาวอากาศจะเย็น เดือนที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 10 ซ มีน้าค้างแข็งปรากฏอยู่
ทั่วไปแต่ไม่รุนแรงนัก บางครั้งในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงต่าจนถึงจุดน้าแข็ง เป็นผลจากการแผ่รังสีอย่างรวดเร็ว
ของพื้นโลก
ลมคาตาเบติก (Katabatic Wind) บางทีก็ พัดผ่านบริเวณชายฝั่งในฤดูหนาว เช่น ลมมิสตราลทางตอนใต้
ของฝรั่งเศส ก่อให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนในแคลิฟอร์เนียตอนในมีลมร้อนที่ชื่อ ซานตาอานา (Santa
Ana) พั ดลงส่ชู ายฝั่งในฤดู หนาว อั ตราความเร็วของลมประมาณ 45 นอต และความชื้นสัมพั ทธ์ต่ า เมื่ อลมพั ดผ่ าน
บริเวณใดจึงเป็นอันตรายมากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าได้
น้าฟ้ าประจาปีอย่รู ะหว่าง 350-900 มม. ส่วนใหญ่ จะตกมากในฤดูหนาว ฤดูร้อนจะมีฝนน้ อยหรือแทบ
ไม่มีเลย ฝนในฤดูหนาวมาจากพายุหมุน ในบางครั้งหย่อมความกดอากาศต่าเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้ ทาให้ฝนตกหนักเป็น
เวลา 2-3 วัน
2.2 ภูมิอากาศชุ่มชื้นกึ่งเมืองร้อน (Humid Suptropics) Cfa : ตั้งอยู่ประมาณละติจูดเดียวกับภูมิอากาศ
กึ่งเมืองร้อน ฤดูร้อน ร้อนและแห้งแล้ง แต่จะพบอยู่ทางตะวันออกของทวีป อยู่ภายใต้อิทธิพลของมวลอากาศเขตร้อนที่
ไม่ทรงตัว (Unstable Tropical Airmass) น้าฟ้ารวมประจาปีมากกว่าภูมิอากาศกึ่ง เมืองร้อนพบในสหรัฐอเมริกาทาง
ตะวั นออกเฉียงใต้ อิ นเดี ยตอนเหนื อ จีนตะวั นออกและจี นใต้ อาร์ เจนติ นาทางตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ และบริ เวณ
ใกล้ เคี ยงชายฝั่ งนาทั ล (Natal Coast) ของแอฟริกาใต้ ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลี ย และพบเป็ นบริเวณเล็ กๆ
บริเวณตะวันออกสุดของทะเลดา
ในฤดู ร้ อนอยู่ ภายใต้ อิ ทธิพลของมวลอากาศเขตร้อนภาคพื้ นสมุ ทร ซึ่ งเคลื่ อนที่ ออกจากบริ เวณความ
กดอากาศสูงกึ่งเขตร้อนเข้าสู่แผ่นดิน ภูมิอากาศในเขตนี้จะชุ่มชื้น อุ่น และมีภาวะของอากาศไม่ทรงตัว และจากการที่มี
กระแสน้าอุ่นไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกในเขตกึ่งเมืองร้อน และกระแสน้าเย็นไหลเลียบชายฝั่งตะวันตก ก็ ยิ่งท าให้
ภูมิอากาศทั้ง 2 ประเภทนี้แตกต่างกันมากขึ้น ในช่วงฤดูหนาวอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวพายุหมุนเขตละติจูดกลางซึ่ง
เกิดจากมวลอากาศทั้ง 2 ชนิด คือมวลอากาศเขตขั้วโลกภาคพื้นทวีป และมวลอากาศเขตร้อนภาคพื้นสมุทรเคลื่อนที่
มาพบในทวีปเอเชียน้าฟ้าในฤดูหนาวมีน้อยกว่าในฤดูร้อน
อุณหภูมิ ฤดูร้อน ร้อนและแห้งแล้งแต่เนื่องจากความชื้ นสัมพัทธ์สูงและอุณหภูมิของน้านอกฝั่งอุ่นกว่า
ฤดูร้อนจึงมีอุณหภูมิเหมือนกับภูมิอากาศในเขตร้อนมาก เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 27 ซ อุณหภูมิสูงสุด
ประจาวันประมาณ 30 ซ ถึง 38 ซ อุณหภูมิประจาวันจะต่า อุณหภูมิในฤดูหนาวเฉลี่ยประมาณ 5 -12 ซ
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สาหรับในซีกโลกใต้ พิ สัยของอุณหภู มิในรอบปีจะต่ากว่าในซีกโลกเหนื อเนื่ องจากประกอบด้วยพื้ นน้ า
อันกว้างใหญ่ น้าค้างแข็งจะปรากฏอยู่ทั่วไปในละติจูดสูงๆ อุณหภูมิต่าสุดประมาณ -6 ซ ถึง -12 ซ พบอยู่แถวชายฝั่ง
อ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพืชและสวนผลไม้ในฟลอริดา และแคลิฟอร์เนีย
ปริมาณฝนรวมประจาปีประมาณ 750-1500 มม. ส่วนใหญ่มีฝนตกสม่าเสมอตลอดทั้งปีโดยประมาณ
80-150 มม. ต่อเดือน ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลมมรสุมที่พัดจากภาคพื้นทวีปออกสู่ชายฝั่งทาให้
ฤดูหนาวปรากฏความแห้งแล้งอย่างเห็นได้ชัด
โดยทั่ วไปแล้ว น้ าฝนในฤดู ร้อนมาจากพายุฝนฟ้ าคะนอง พายุเฮอร์ริเคน และไต้ ฝุ่ นจะพั ดเข้ าสู่ชายฝั่ ง
เป็นบางโอกาสในปลายฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง และทาให้มีฝนตกหนักมาก ในขณะที่แนวปะทะอากาศขั้วโลก (Polar
Front) เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณนี้ จะทาให้เกิดฝนและพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดจากแนวปะทะอากาศขึ้น
น้าฟ้าในฤดูหนาวจะสัมพันธ์กับแนวปะทะอากาศ บางทีมาในรูปของหิมะฝนตกไม่ค่อยหนัก แต่ต่อเนื่องกัน
มากกว่าในฤดูร้อน หมอกที่เกิดจากแนวปะทะอากาศและหมอกพื้นดิน มักพบในฤดูหนาว แต่ไม่ค่อยจะพบหมอกที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศตามชายฝั่งเพราะว่าปราศจากกระแสน้าเย็นในมหาสมุทรใกล้เคียง
การขวางกั้นของภูเขามีอิทธิพลสาคัญต่อการกระจายของน้าฟ้าในภูมิอากาศชื้นกึ่งเมืองร้อน เช่น ที่เมือง
เชอร์ราปุนจิในอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ระดับความสูง 1,313 เมตร เหนือระดับน้าทะเล และอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขากาสี
(Khasi Hills) ในตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของอิ นเดี ย เมื่ อลมมรสุ มฤดู ร้ อนพั ดเข้ าสู่ ตอนในจะถู กบั งคั บให้ ยกตั วสู งขึ้ น
ตามเทือกเขาทาให้ฝนชุกมาก
2.3 ภูมิอากาศแบบทะเล (Marine Climate) Cfb, Cfc : พบบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปค่อนไปทาง
เหนือของภูมิอากาศกึ่งเมืองร้อนบางทีจึงเรียกภูมิอากาศประเภทนี้ว่าภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine
West Coast) บริเวณนี้จะมีมวลอากาศที่มีแหล่งกาเนิดจากทะเลมหาสมุทรพัดเข้าสู่ฝั่ง เช่น ชายฝั่งตะวันตกของทวีป
อเมริกาเหนือจากแคลิฟอร์เนี ย เข้าไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของอะแลสกา หมู่เกาะอังกฤษ ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนื อ
จากโปรตุเกสเข้าไปในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ชิลีตอนใต้ ออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ และนิวซีแลนด์
ส่วนใหญ่ จะมีฝนตกเพียงพอในฤดู หนาว แต่ในฤดูร้อนการระเหยของน้ าและของพื ชมีมากกว่าฝนที่ตก
ในฤดู หนาวอากาศอบอุ่ น -เย็ น ส่ วนในฤดู ร้ อนอากาศเย็ น มวลอากาศที่ มี อิ ทธิ พลในบริเวณนี้ เป็ นมวลอากาศที่ มี
แหล่งกาเนิดมาจากขั้วโลกภาคพื้นสมุทร แต่มวลอากาศ mT และ cP ก็เข้ามามีอิทธิพลด้วย ในฤดูหนาวจะมีพายุหมุน
ลมตะวันตก และแนวปะทะอากาศขั้ วโลกปรากฏขึ้ นในฤดูร้อน แนวปะทะอากาศจะเคลื่ อนที่ ผ่านบริเวณนี้ น้ อยลง
อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีประมาณ 7 -13 ซ เดือนที่อุ ณหภูมิสู งสุดเฉลี่ยประมาณ 15 -20 ซ กลางคืนอากาศจะเย็นลง
สาเหตุเป็นเพราะการแผ่รังสีในตอนกลางคืนของพื้นดิน และลมพัดสู่ชายฝั่ง
ในฤดู หนาวอุ ณหภู มิ จะสูงกว่าบริเวณที่ อยู่ในละติ จู ดเดียวกั นคื อประมาณ 5 -15 ซ พิ สั ยของอุ ณหภู มิ
ประจาวันต่าเนื่องจากมวลอากาศจากทะเลเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในฤดูหนาว กระแสน้าอุ่นกัลฟ์สตรีม และ North Atlantic
Drift ที่ไหลผ่ านชายฝั่ งยุ โรปตะวันตกเฉี ยงเหนื อ และหมู่ เกาะอั งกฤษมี ส่วนทาให้บริเวณชายฝั่ งมี อากาศอบอุ่ นด้ วย
โดยทั่วไปเดือนที่ หนาวที่ สุดมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าจุดน้าแข็ง และเมื่อมวลอากาศ ขั้วโลกภาคพื้ นทวีปเคลื่อนที่ ลงมา
จะทาให้อากาศหนาวจัด บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของอเมริกาเหนืออากาศไม่หนาวจัดเนื่องจากมีเทือกเขาอะแลสกา และ
คาสเคด (Cascade) ขวางกั้นอากาศหนาวเย็นจากภาคพื้นทวีป
ลักษณะที่น่าสนใจของน้าฟ้าในภูมิอากาศแบบนี้คือ มีจานวนวันที่มีฝนตกสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว
มีฝนตกมากกว่า 150 วัน ใน 1 ปี
พายุหมุนมักจะเคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกับมวลอากาศร้อนชื้นจากทะเล นาความชุ่มชื้นมาให้และมีลมพัดแรง
แนวปะทะอากาศคงที่และแนวปะทะอากาศปิดกันพบประจาในเขตนี้ ฝนที่ตกในฤดูร้อนส่วนใหญ่เกิดจากพายุหมุนเป็น
ลักษณะของฝนตกหนัก ยกเว้นบริเวณชายฝั่งซึ่งฝนจะมากับบริเวณความกดอากาศสูงจากมหาสมุทร พายุฝนฟ้าคะนอง
พบไม่มากเพราะว่าอากาศในเขตนี้มีภาวการทรงตัวอย่างถาวร
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หมอกจะพบบ่อยๆ ในเขตนี้ และพบมากในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ภูมิอากาศแบบทะเลมักจะปราศจาก
การรบกวนจากพายุเฮอร์ริเคนหรือทอร์เนโด
2.4 ภูมิอากาศแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งในเขตละติจูดกลาง (Mid Latitude Arid and Semiarid Climate)
Bwk, Bsk : ภูมิอากาศแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งในเขตละติจูดกลางแตกต่างจากภูมิอากาศแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งในเขต
ร้อนอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ากว่าและประการที่สองคือ มวลอากาศที่จมตัวลงต่าไม่ใช่ตัว
ควบคุมที่สาคัญของภูมิอากาศประเภทนี้ องค์ประกอบที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศชนิดนี้ คือ ที่ตั้งซึ่งอยู่ภายในทวีป
มีหลายแห่งมีภูเขาขวางกั้นทางลม เป็นการเพิ่มความแห้งแล้งมากขึ้นในด้านอับลม บริเวณที่พบคือ ที่ราบต่าระหว่าง
ภูเขา และบริเวณเกรทเพลน (Great Plains) ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาตะวันตก สหภาพโซเวียตตอนใต้ จีนตอนใต้
จีนตอนเหนือ และอาร์เจนตินาทางตะวันตกและทางใต้
อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีต่า เป็นผลจากที่ตั้งซึ่งอยู่ในละติจูดสูง พิสัยของอุณหภูมิในรอบปีแตกต่างกั นมาก
ในฤดูหนาว อุณหภูมิจะต่ากว่า -40 ซ ส่วนในฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงมากกว่า 40 ซ อุณหภูมิต่าสุด เคยพบในบริเวณ
เกรทเพลนตอนเหนือและในไซบีเรีย
ฤดูร้อน อุณหภู มิจะสูงเมื่อมวลอากาศร้อนภาคพื้นทวีปปกคลุมอยู่เหนือพื้นแผ่นดิน ฤดูหนาวโดยทั่วไป
มวลอากาศที่ ปกคลุมอยู่ ก็ เป็ นมวลอากาศภาคพื้ นทวี ปเช่นกั น แต่มี แหล่งก าเนิ ดมาจากขั้ วโลก เช่ น เมื องเดนเวอร์
ในโคโลราโด เป็นตัวอย่างของภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้งในเขตละติจูดกลาง ส่วนเมือง Love Lock ในเนวาดามีภูมิอากาศ
ประเภทแห้งแล้งในเขตละติจูดกลาง
ฤดูหนาวอุ ณหภู มิ จะลดต่าลงมาก เนื่องจากมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้ นทวีปเคลื่ อนที่ ลงมาทางใต้ ทาให้
อุณหภูมิลดต่าลงมาถึงจุดน้าแข็ง
ภูมิอากาศแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งแขตละติจูดกลาง มีน้าฟ้าน้อยปริมาณน้าฝนรวมประจาปี 150-200 มม.
บริเวณที่อยู่ใกล้กั บภูมิอากาศกึ่งเมืองร้อน ฤดูร้อน ร้อนและแห้งแล้ง จะมีฝนตกสู งสุดในฤดูหนาว แต่ ถ้าอยู่ใกล้กั บ
ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป ฝนจะตกมากในฤดูร้อน
น้าฟ้ าที่ ตกในฤดูหนาวมีไม่ มากนั ก ส่วนใหญ่ เกิดจากแนวปะทะอากาศ และพายุหมุ นที่เกิดขึ้ น บางครั้ง
บางคราวอาจจะมาในรูปของหิมะ บางแห่งอาจเกิดพายุหิมะได้ ในเขตนี้อัตราความเร็วของลมผิวพื้นสูงมาก เพราะว่า
เป็นที่ราบหรือที่ราบสูงอันกว้างใหญ่
2.5 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปที่มีฤดูร้อน-ร้อน (Humid Continental Warm Summer Climate) Dwa :
พบเป็ นบริเวณกว้างขวางเฉพาะในซีกโลกเหนื อเท่ านั้ น อยู่ระหว่างละติ จูดประมาณ 35 - กว่า 40 ซ องศาเหนื อใน
สหรัฐอเมริกา พบในเขตปลูกข้าวโพด (Corn Belt) ไปทางตะวันออกจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติ ก เขตนี้เป็นบริเวณที่
มวลอากาศเขตขั้วโลกและมวลอากาศเขตร้อนเคลื่อนที่มาพบกันในฤดูหนาวมวลอากาศเขตขั้วโลกภาคพื้นทวีปซึ่งมี
อิทธิพลมากจะน าเอาความหนาวเย็ นมาสู่ บริ เวณนี้ ส่วนในฤดูร้ อนมวลอากาศร้อนภาคพื้ นสมุทรและภาคพื้ นทวี ป
นาความร้อนและฝนมาตกมาก
พิสัยของอุณหภูมิในรอบปีแตกต่างกันมาก ฤดูร้อน ร้อน ฤดูหนาว หนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประจาเดือนสูงกว่า
20 ซ เช่น ในเดือนมกราคมที่เมืองเซนต์หลุยส์ ในมิสซูรีมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 ซ แต่ในเดือนกรกฎาคม มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 26 ซ เมืองฮาร์บินในแมนจูเรียมีอุณหภูมิประมาณ -20 ซ และ 23 ซ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม
ตามลาดับ
ลักษณะที่สาคัญของภูมิอากาศประเภทนี้คือ พิสัยของอุณหภูมิในรอบปีจะสูง ฤดูร้อน ร้อน อุณหภูมิและ
ความชื้นสูง อุณหภูมิสูงสุดกว่า 35 ซ ในฤดูหนาวมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้นทวีปที่หนาวเย็นเคลื่อนที่ลงมาทางใต้จึง
นาความหนาวเย็นมาสู่บริเวณนี้ อิทธิพลของแผ่นดินที่กว้างใหญ่ในทวีปเอเชียยังผลให้แมนจูเรียมีอุณหภูมิลดต่าลงมาก
ในฤดูหนาว น้าฟ้ารวมประจาปี 500-1,250 มม.
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2.6 ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปที่มีฤดูร้อน-เย็น (Humid Continental Cool Summer Climate) Dwb :
เนื่องจากภูมิอากาศชนิดนี้ตั้งอยู่ในระดับละติจูดสูง จึงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศขั้วโลกเป็นระยะเวลานาน และมีมวล
อากาศร้อนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรเคลื่อนที่เข้ามาบ่อยๆ ในช่วงฤดูร้อน โดยทั่วไปอุณหภูมิทั้งในฤดูร้อนและ
ฤดูหนาวจะต่ากว่าภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปที่มีฤดูร้อน ร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 ซ ได้แก่
ทวีปอเมริกาเหนือ พบบริเวณพรมแดนของแคนาดา และสหรัฐอเมริกา
ยุโรป พบทางตอนใต้ของสแกนดิเนเวีย เข้าไปในโปรแลนด์ เชคโกสโลวาเกีย และไซบีเรีย
เอเชีย จากแมนจูเรียเหนือเข้าไปในฮอกไกโด และซะคะลินตอนใต้
ฤดูหนาว หนาวจัดมากเช่น ในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 0 ซ และในบางแห่งที่ตั้งอยู่ตอนในเข้า
ไปอุณหภูมิต่ากว่า -15 ซ อุณหภูมิต่าสุดในฤดูหนาวจะตกประมาณ -45 ซ หรือ -50 ซ ระยะปลอดจากน้าค้างแข็งน้อย
กว่า 150 วัน ยกเว้นบริเวณชายฝั่งทะเล น้าฟ้ารวมประจาปีจะมีปริมาณน้อยกว่าภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีปที่มีฤดูร้อน
ร้อน ปริมาณน้าฟ้ารวมทั้งปีอยู่ระหว่าง 350-700 มม. มียกเว้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือและเอเชีย ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากพายุหมุนนาความชุ่มชื้นมาสู่บริเวณนี้ ทาให้ฝนตกมากขึ้น พายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ส่วนในฤดูหนาวหิมะตกหนักมากและเป็นระยะเวลายาวนาน
3. ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตขั้วโลกและอาร์กติกและภูมิอากาศแบบภูเขาสูง ภูมิอากาศ
ที่อยู่ในเขตนี้จะมีความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิมากที่สุด เป็นผลมาจากระดับละติจูดและความแตกต่างทางด้านความสูง
ลักษณะเด่นเกิดจากอุณหภูมิต่า
3.1 ภูมิ อากาศแบบไทกา (Taiga Climate) Dwd : คาว่า ไทกา (Taiga) มาจากภาษารัสเซีย หมายถึ ง
ป่าไม้ภาคพื้นทวีปในอเมริกาเหนือและยูเรเซีย ถูกนามาใช้อธิบายถึงลักษณะอากาศซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไม้ชนิดนี้ บางที
เรียกว่าภู มิอากาศกึ่ งอาร์กติก (Subarctic Climate) หรือ ภูมิอากาศป่าไม้เขตหนาว (Boreal Forest) ภู มิอากาศแบบ
ไทกาพบใน 2 บริเวณใหญ่ คือ
3.1.1 อเมริกาเหนือ เป็นแนวกว้างใหญ่จากอลาสก้า ตะวันตกไปยังชายฝั่งนิวฟินแลนด์
3.1.2 ยูเรเซีย จากนอร์เวย์ ไปยังคาบสมุทรคัมซัตกา
บริเวณเหล่านี้เป็นแหล่งกาเนิดของมวลอากาศขั้วโลก ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติหนาวเย็น แห้ง มวลอากาศ
มีการทรงตัวอย่างถาวร ดังนั้นจึงทาให้พิ สัยอุณหภูมิประจาปีสูงมาก และน้าฟ้ามีน้อยมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ ยเดื อน
กรกฎาคม ที่เมืองยาคุทส์ซึ่ งอยู่ ทางตะวันออกของไซบีเรียตอนกลางมีอุณหภูมิประมาณ 20 ซ แต่ ในเดือนมกราคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ -43 ซ และมีพิสัยอุณหภูมิประจาปี 63 ซ ฤดูร้อนกลางวันจะยาวนาน และอุณหภูมิสูงสุด
จะสู งถึ ง 25 ซ พิ สัยอุ ณหภู มิ ประจาวันจะอยู่ ประมาณ 10 ซ หรือ 15 ซ อิ ทธิพลจากทะเลจะท าให้ พิ สัยอุ ณหภู มิ
ประจาวันลดต่าลง ระยะปลอดจากน้ าค้างแข็งจะแตกต่างกันไป ลึกเข้าไปตอนในของทวีปจะมีระยะเวลาปลอดจาก
น้าค้างแข็งเพียง 50-90 วัน
ฤดูหนาวมีระยะเวลายาวนาน ประมาณ 6-8 เดือน ที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 0 ซ มีหลายสถานีที่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ากว่า -15 ซ เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน สถิติอุณหภูมิต่าสุดที่ Verkhoyansk ในไซบีเรียตะวันออก ในวันที่ 5 และ
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1892 ประมาณ -68 ซ Oimekon ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซบี เรีย มีอุณหภูมิ -78 ซ ในปี
ค.ศ.1938 โดยทั่วไปน้าฟ้าจะน้อยกว่า 500 มม. ต่อปี ยกเว้นบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เกิดจากพายุหมุนและมีมาก
ที่สุดในฤดูร้อน
3.2 ภู มิ อากาศแบบทุ นดรา (Tundra Climate) Et : คาว่า ทุ นดรา เป็นศัพท์ ทางพื ชพรรณธรรมชาติ
แต่นามาใช้กับภูมิอากาศที่มีความเกี่ยวพันกัน พบอยู่ทางเหนือของภูมิอากาศแบบไทกา ได้แก่ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก
ของทวีปอเมริกาเหนือ และยูเรเซียไอซ์แลนด์ตอนเหนือ ชายฝั่งกรีนแลนด์ และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอาร์กติก
แต่จะไม่พบในซีกโลกใต้ยกเว้นหมู่เกาะบางเกาะในมหาสมุทรแอนตาร์กติก เพราะอิทธิพลของพื้นน้าในบริเวณละติจูดนั้น
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ส่วนใหญ่ อยู่ ภายใต้ อิทธิพลของมวลอากาศขั้วโลกภาคพื้ นทวีป และมวลอากาศอาร์กติกภาคพื้ นทวี ป
อุณหภูมิประจาปีโดยเฉลี่ยจะต่ากว่า 0 ซ และพิสัยอุณหภูมิประจาปีจะมีมาก เช่น ที่เมืองแปรโร (Barrow) ในอลาสก้า
มีอุณหภูมิประจาปี -12 ซ อุณหภูมิในเดือนกรกฎาคมประมาณ 4 ซ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
-28 ซ และพิสัยอุณหภูมิประจาปี -32 ซ ส่วนที่เมืองแวร์โด (Vardo) ในนอร์เวย์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณละติจูดเดียวกันใน
เดือนสิงหาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 ซ เดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -5 ซ พิสัยอุณหภูมิประจาปี
เพียง 15 ซ เพราะได้รับอิทธิพลจากทะเลและกระแสน้าอุ่น North Atlantic Drift ไหลผ่าน ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 15-18 ซ จะมีระยะเวลา 2-6 เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 0 ซ ในฤดูหนาว หนาวจัดและหนาวนาน
น้าฟ้าประจาปีน้อยกว่า 350 มม. มักจะเกิดจากพายุหมุนในฤดูร้อน น้าฟ้าส่วนใหญ่เป็นในรูปของหิมะ
ในฤดูหนาวจะตกไม่มาก 1,500-2,000 มม. จะพบมากในแคนาดาตะวันออกเฉียงเหนือ และแผ่นดินที่ติดกับมหาสมุทร
แอตแลนติกเหนือมากกว่าในอลาสก้าเหนือ แคนาดาตะวันตกเฉียงเหนือ และไซบีเรีย พายุฝนจะพบมากที่สุดในฤดูใบไม้
ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมริ ะหว่างพื้นดินและพื้นน้ามาก
3.3 ภูมิอากาศขั้วโลก (Polar Climate) Ef : ภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือแบบทุ่งน้าแข็งมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประจาเดือนตลอดทั้งปีจะต่ากว่า 0 ซ และปราศจากพืชพรรณธรรมชาติ พื้นที่ปกคลุมไปด้วยหินและน้าแข็งหรือหินว่าง
เปล่าปกคลุมส่วนใหญ่ของเกาะกรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติกและแอนตาร์กติก อุณหภูมิประจาปีต่าสุดบนพื้นโลกพบที่
เกาะกรี นแลนด์ และแอนตาร์ กติ ก เช่ น Amundsen-Scott ที่ ขั้ วโลกใต้ มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ยประมาณ -48.7 ซ ในปี
ค.ศ.1957 พิ สัยอุณหภูมิประจาปีจะมาก อุณหภู มิเฉลี่ยประจาเดือนในฤดูร้อนจะต่ากว่าจุดน้าแข็ง ในฤดู ร้อนทวีป
แอนตาร์กติกจะมีอุณหภูมิต่ ากว่าบริเวณขั้วโลกเหนือ เดือนมกราคมซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อน เคยมีอุณหภู มิต่ากว่า
-45 ซ ในฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก พิสัยอุณหภูมิประจาเดือนอยู่ระหว่าง -20 ซ ถึงต่ากว่า -65 ซ บนเกาะกรีนแลนด์
เคยมีอุณหภูมิ -66 ซ ณ ระดับความสูง 3,000 เมตรในปี ค.ศ.1949
3.4 ภู มิ อากาศแบบภู เขาสู ง (Highland Climate) H : ลั กษณะเด่ นของภู มิ อากาศแบบภู เขาสู ง คื อ
ความหลายหลากของภู มิ อากาศที่ พบอยู่ ในบริเวณนั้ น พบอยู่ ตามเทื อกเขาและหุ บเขาสู งของละติจูดกลาง-ต่ า เช่ น
เทื อ กเขาแคสเคด (Cascade) เซี ย ร์ ราเนวาดา (Sierra Nevada) และเทื อ กเขารอกกี (Rockies) ในอเมริ ก าเหนื อ
เทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ เทือกเขาแอลป์ในยุโรป เทือกเขาหิมาลัยและสาขา และที่ราบสูงธิเบตในเอเชียที่ราบสูง
ทางตะวันออกในแอฟริกา เทือกเขาสูงในบอร์เนียว และนิวกินี
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อภูมิอากาศแบบภูเขาสูง คือ ระดับความสูง ลักษณะภูมิประเทศในแต่ละท้ องถิ่น
(Local Relief) และการขวางกั้นของภูเขา
เมื่อระดับความสูงมากขึ้น อุณหภูมิ จะค่อยๆ ลดต่าลงตามอัตราปกติคือ 6 ซ / 1,000 เมตร ความกด
อากาศจะลดต่าลงตามความสูงด้วย โดยปกติบรรยากาศที่อยู่ในระดับสูงจะปราศจากเมฆ ฝุ่น เขม่าควันไฟ ไม่ค่อยมีก๊าซ
และอากาศจะใสมาก พอที่จะให้ทั้งรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาสู่พื้นโลกและรังสีที่สะท้อนจาก พื้นโลกกลับออกไปเป็นไป
ได้ง่าย ภายใต้ท้องฟ้าแจ่มใส รังสีที่โลกไดรับจะมีความเข้มสูง ณ ระดับความสูงมาก
อิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่นจะมีผลต่อปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับและเกี่ยวกับ
ทิศทางและความเร็วของลมด้วย ในซีกโลกเหนือลาดเขาทางใต้จะได้รับรังสีดวงอาทิตย์โดยตรงมาก อัตราความเร็วของ
ลมในระดับสูงจะมีมากกว่าที่ต่า การขวางกั้นของภูเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยของภู มิอากาศด้วย เช่น เทือกเขาที่
เรียงตัวกันในแนวตะวันตก-ตะวันออก ของยุโรปในช่วงฤดูหนาวจะขวางกั้นมวลอากาศ ขั้วโลกที่จะเคลื่อนที่ลงมาทางใต้
จึงทาให้ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนมีอากาศไม่หนาว เทือกเขาหิมาลัยกั้นลมหนาวที่พัดออกมาจากเอเชียตอนกลางไว้ทาให้
ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยลงมา อากาศไม่หนาวเย็น เทือกเขาด้านที่ได้รับลมร้อนชื้นจะมีน้าฟ้ามากกว่าด้านที่อับ
ลม น้าฟ้าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อระดับสูงขึ้น อย่างน้อยที่สุด เมื่อสูงประมาณ 3,000-5,000 เมตร น้าฟ้าจะปรากฏในรูป
ของหิมะเป็นส่วนใหญ่ และหิมะปกคลุมเป็นระยะเวลายาวนาน
******************************************
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บทที่ 2
ภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1. การแบ่งเขตภูมิอากาศโดยใช้ปริมาณน้้าฝนเป็นเกณฑ์
ปริมาณน้าฝนมีอิทธิพลต่อพืชพันธุ์ธรรมชาติ ระบบการระบายน้า ความชื้นของดิน และน้าผิวดินเป็นอย่างมาก
ดังนั้น การแบ่งเขตภูมิอากาศโดยใช้น้าฝนเป็นหลักนี้โดยพิจารณาน้าฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการ
แบ่งเขตภูมิอากาศ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
ชนิดของเขตภูมิอากาศ
แห้งแล้ง
กึ่งแห้งแล้ง
กึ่งชุ่มชื้น
ชุ่มชื้น
ชุ่มชื้นมาก

ลักษณะฝนที่ตก
ปริมาณน้้าฝน (นิ้ว)
ฝนตกเล็กน้อย (Scanty)
0 - 10
ฝนตกเบาบาง (Light)
10 - 20
ฝนตกปานกลาง (Moderate)
20 - 40
ฝนตกหนัก (Heavy)
40 - 80
ฝนตกหนักมาก (Very Heavy)
80

ปริมาณน้้าฝน (ซม.)
0 - 25
25 - 50
50 - 100
100 - 200
>200

การแบ่ งเขตอากาศโดยใช้ ปริ มาณน้ าฝนเป็ นเกณฑ์ นี้ น ามาใช้ ประโยชน์ ได้ น้ อย หรื อไม่ ละเอี ยดเพี ยงพอ
เพราะว่า อากาศหนาวเย็นแถบอาร์คติก กับเขตอากาศแบบทะเลทราย ซึ่งมีปริมาณน้าฝนใกล้เคียงกัน จึงทาให้ดูแล้วไม่
แตกต่างกัน แต่แท้ที่จริงแล้วอัตราการระเหยของน้าฝนที่ตกลงมาในบริเวณทั้งสองแห่งแตกต่างกันมาก ในเขตอากาศที่
เป็นทะเลทรายอัตราการระเหยของน้ามีมากกว่าปริมาณน้าฝนที่ตกลงมา แต่ในเขตอากาศหนาวอัตราการระเหยของน้า
น้อยมาก จึงทาให้บริเวณนี้ ไม่แห้ งแล้ งเหมื อนในเขตทะเลทราย ดังนั้ นการแบ่งเขตอากาศจึงควรเอาอุ ณหภูมิ เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เมื่อเอาปริมาณน้าฝนและอุณหภูมิเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตภูมิอากาศของโลกแล้วจะสามารถแบ่ง
เขตภูมิอากาศย่อยลงไปได้มากมาย ซึ่งในเขตภูมิอากาศแต่ละเขตจะมีรายละเอียดและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
2. การแบ่งเขตภูมิอากาศโดยใช้อุณหภูมิ และปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์
ทอ.สหรัฐอเมริกา ได้สร้างแผนที่การแบ่งเขตอากาศโดยใช้อุณหภูมิ และปริมาณน้าฝนเป็นเกณฑ์ของบริเวณซีก
โลกเหนื อขึ้น และพิ มพ์ ออกใช้เมื่ อ ค.ศ.1947 แผนที่แบบนี้จะสร้างขึ้นโดยใช้ ข้อมูลของอุณหภู มิ และปริมาณน้ าฝน
ประจาแต่ละเดือน ดังนั้นถ้าต้องการทาแผนที่การแบ่งเขตอากาศทั้งปีจะต้องทาแผนที่แบบนี้ถึง 12 แผ่น
ตารางที่ 1.1 การแบ่งเขตภูมิอากาศโดยใช้อุณหภูมิและปริมาณน้าฝนเฉลี่ยแต่ละเดือน
อุณหภูมิ
เขตแห้งแล้ง
เขตชุ่มชื้น
เขตชุ่มชื้นมาก
อุณหภูมิ
สูงกว่า 30C
ต่ากว่า 4 นิ้ว
4 - 12 นิ้ว
สูงกว่า 12 นิ้ว
ร้อน
(10 ซ.ม.)
(10 - 30.5 ซ.ม.)
(30.5 ซ.ม.)
สูงกว่า 86F
30C----------------------------- ----------------------- ------------------------------- 86F
ต่ากว่า 8 นิ้ว
3 - 12 นิ้ว
สูงกว่า 12 นิ้ว
อบอุ่น
(7.5 ซ.ม.)
(7.5 - 30.5 ซ.ม.)
(30.5 ซ.ม.)
20C----------------------------- ----------------------- ------------------------------- 68F
ต่ากว่า 2 นิ้ว
2 - 8 นิ้ว
สูงกว่า 8 นิ้ว
อบอุ่นค่อนข้าง
(5.0 ซ.ม.)
(5.0 - 20.0 ซ.ม.)
(20.0 ซ.ม.)
หนาว
10C----------------------------- –--------------------- ------------------------------- 50F
ต่ากว่า 1 นิ้ว
1 - 5 นิ้ว
สูงกว่า 5 นิ้ว
เย็น
(2.5 ซ.ม.)
(2.5 - 12.7 ซ.ม.)
(12.7 ซ.ม.)

10
0C-------10C-------

----------------------- ----------------------- ----------------------ต่ากว่า 1 นิ้ว
1 - 3 นิ้ว
สูงกว่า 3 นิ้ว
----------------------- ----------------------- -----------------------

-20C-------

----------------------- ----------------------- -----------------------

-40C-------

----------------------- ----------------------- -----------------------

--------- 32F
หนาว
--------- 14F
หนาวมาก
--------- -4F
หนาวจัด
-------- -40F
หนาวจัดมาก

3. การจ้าแนกลักษณะภูมิอากาศโดยใช้พืชพรรณและดินเป็นเกณฑ์
นักพฤกษวิทยา (Botanists) และนักภูมิศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าพืชพรรณจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ภูมิอากาศ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าลักษณะของพืชพรรณจะเป็นผลมาจากลักษณะอากาศมากกว่าจะเป็นตัวการ
กาหนดความแตกต่างของลักษณะภูมิอากาศทั่วโลก
ในการจาแนกลักษณะภูมิอากาศตามลักษณะของพืชพรรณและดินเป็นเกณฑ์นั้น บลูเมนสต็อคและธอร์นสเวต
(Bluemenstock & Thornwaite) ได้จัดแบ่งไว้ดังนี้
1) ป่ าฝนเขตร้อน (Tropical Rainy Forest) มี ป่ าและต้ นไม้ขึ้ นหนาแน่ น ใบไม้ เขียวชอุ่มตลอดปี มี เถาวัลย์
และพืชต่างๆ ปกคลุมพื้นดินเต็มที่ ไม้พุ่มมีน้อยมาก อากาศร้อนชื้นมาก ฝนตกตลอดปี
2) ป่ามรสุม (Light Tropical Rainy Forest) เป็นป่าไม้ไม่ทึบมาก ลาต้นเล็กกว่าเขตร้อน มีฤดูแล้งสลับฤดูฝน
อุณหภูมิสูงตลอดปี
3) ป่าไม้พุ่มและไม้หนาม (Scrub and Thorn Forest) กระจายทั่วไปในทุ่งโล่ง ปริมาณฝนน้อย
4) ป่าไม้พุ่ มแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Scrub Forest) เป็ นป่าไม้ผลัดใบขนาดเล็ก เช่นต้นโอ๊ ค
มะกอก นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่มใบเป็นมัน และหญ้าพุ่มทั่วๆ ไป อากาศอบอุ่นมีฝนตกในฤดูหนาว
5) ป่าไม้ใบกว้างเขตอบอุ่น (Broad Leaf Forest) เป็นป่าไม้เนื้อแข็ง ที่มีการผลัดใบ เช่น เมเปิล โอ๊ค ฮิกกอรี่
เป็นป่าไม้เนื้อแข็งที่มีการผลัดใบในฤดูหนาว ในบางแห่งที่มีอากาศหนาวจะมีป่าสนขึ้นแซมทั่วไป
6) ป่าสน (Tiga) เป็นป่าสนขึ้นในบริเวณขั้วโลก เช่น สปรูซ เฟอร์ และ เฮมล็อต
7) ทุ่งหญ้าเขตร้อน (Savanna) เป็นทุ่งหญ้าสูงสลับกับพุ่มไม้เตี้ยๆ ขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้าง
8) ทุ่ งหญ้ าแพรรี (Prairies) เป็ นทุ่ งหญ้ าที่ ขึ้ นในบริ เวณที่ ราบ ที่ ราบสู ง และที่ ริ มขอบเป็ นทุ่ งหญ้ ายาว มี
บริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันออก อาร์เจนตินาและอุรุกวัย
9) ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Stepps) เป็นทุ่งหญ้าสั้นที่ขึ้นในบริเวณที่ราบ ที่ราบสูงและริมขอบทะเลทราย
10) ทุ่งหญ้าในทะเลทราย (Desert Scrub) เป็นเขตแห้งแล้ง พืชที่ขึ้นได้จะเป็นพวกตะบองเพชร เท่านั้น
11) ทุนดรา (Tundra) ไม่มีต้นไม้ ยกเว้นพวกตะไคร่น้า
12) ทุ่งน้าแข็ง (Icecap) มีน้าแข็งปกคลุมตลอดปี ไม่มีพืชขึน้ ได้เลย
4. การแบ่งเขตภูมิอากาศโดยใช้หลักของคอฟเฟ่น
การแบ่ งลั กษณะภู มิ อากาศของโลกแบบคอฟเฟ่ นจะใช้อุ ณหภู มิ และปริมาณน้ าฝนเป็ นเกณฑ์ และอาศั ย
พืชพันธุ์ธรรมชาติ และดินช่วยในการกาหนดขอบเขตของอากาศอีกด้วย การแบ่งเขตอากาศแบบนี้ ดร.วลาดิเมอร์ คอฟเฟ่น
(Dr. Waldimir Koppen) แห่ งมหาวิทยาลั ยกลาซ (Graz) ในประเทศออสเตรีย ได้คิ ดระบบการแบ่ งอากาศแบบนี้ ขึ้ น
เมื่อปี ค.ศ.1918 การแบ่งเขตอากาศแบบนี้นักศึกษาในทางภูมิศาสตร์ได้นามาใช้อย่างกว้างขวาง
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การแบ่ งเขตอากาศแบบคอฟเฟ่ นได้ ก าหนดอุ ณหภู มิ และปริ มาณน้ าฝนในแต่ ล ะเขตไว้แน่ นอนโดยใช้ การ
คานวณเฉลี่ยอุณหภูมิและปริมาณน้าฝนในรอบปีหรือเป็นรายเดือน แต่ไม่ได้นาทิศทางลม ความกดอากาศ แนวปะทะ
ของมวลอากาศ และพายุเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตอากาศ ในแต่ละเขตได้กาหนดค่าของอุณหภู มิและปริมาณ
น้าฝนไว้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากสถานีตรวจอากาศ
การแบ่งเขตอากาศแบบคอฟเฟ่นใช้ตัวอักษรย่อแทนเขตอากาศกลุ่มสาคัญ และใช้ตัวอักษรอื่นๆ แสดงอุณหภูมิ
และปริมาณน้าฝน เป็นการแบ่งเขตอากาศที่สะดวกที่นาไปใช้เกี่ยวกับการศึกษาเขตอากาศในภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งเขต
อากาศออกเป็น 5 กลุ่ม และใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษ คือ A, B, C, D และ E
1) เขตอากาศแบบร้อน (A Climate) อุณหภู มิเฉลี่ยของเดื อนที่เย็ นที่สุ ดสู งกว่า 18 องศาเซลเซี ยสเป็นเขต
อากาศที่ไม่มีฤดูหนาว ปริมาณน้าฝนตกมาก อัตราการระเหยของน้าสูง ฝนตกน้อยที่สุดไม่ต่ากว่า 35 นิ้ว ต่อปี
2) เขตอากาศแบบแห้งแล้ง (B Climate) เป็นเขตอากาศที่มีอัตราการระเหยของน้ามากกว่าปริมาณของน้าฝน
ที่ตกตลอดปี ดังนั้นจึงทาให้อากาศแห้งแล้ง ต้นของลาน้าสายต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นในลักษณะเขตอากาศแบบนี้
3) เขตอากาศอบอุ่น (C Climate or Mesothermal Climate) อุณหภูมิของเดือนที่เย็นที่สุดต่ากว่า 18 องศาเซลเซียส
แต่สูงกว่า -3 องศาเซลเซียส เขตอากาศแบบนี้จะมีทั้งฤดูหนาว และฤดูร้อน
4) เขตอากาศเย็น (D Climate or Snow Climate or Microthermal Climate) เดื อนที่ หนาวที่ สุ ดอุ ณหภู มิ
ของอากาศต่ากว่า -3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของเดือนที่ร้อนที่สุดสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส
5) เขตอากาศหนาว (E Climate or Ice Climate) อุณหภูมิของเดือนที่สูงที่สุดต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส เป็น
เขตอากาศซึ่งไม่มีฤดูร้อน
เขตอากาศแบบ A, C, D และ E จะใช้อุณหภูมิของอากาศเป็นเกณฑ์ แต่สาหรับเขตอากาศแบบ B จะกาหนด
โดยใช้ปริมาณน้าฝนและอัตราการระเหยของน้าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการแบ่งเขตภูมิอากาศ
ตัวอักษรรองลงมาที่ใช้ในการแบ่งเขตอากาศแบบคอฟเฟ่น
S = ลักษณะอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง (Steppe Climate) เป็นเขตอากาศที่มีปริมาณน้าฝนตกระหว่าง
15-30 นิ้ว (38-76 ซม.) ต่อปี ในบริเวณละติจูดต่ าลงมา ปริมาณน้าฝนจะมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิ ของ
อากาศ
W = ลั กษณะอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate) เป็นเขตอากาศที่ แห้ งแล้ ง ปริมาณน้าฝนตก
ต่ากว่า 10 นิ้ว (25 ซม.) ต่อปี เขตอากาศชนิดนี้จะอยู่ติ ดกับเขตอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง หมายเหตุ ตัวอักษร S และ W
จะใช้ประกอบกับเขตอากาศแบบ B เท่านั้น
f = ชุ่มชื้น จะมีฝนตกตลอดปี ไม่มีฤดูแล้งใช้ประกอบกับเขตอากาศแบบ A, C, และ D
s = ในฤดูร้อนอากาศแห้งแล้งเป็นฤดูที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
w = จะแห้งแล้งในฤดูหนาว เป็นช่วงที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อยที่สุด
m = เขตอากาศแบบป่ าฝน (Rain Forest Climate) จะมีฤดูแล้งที่ สั้น อย่างน้อยหนึ่งเดือนที่มี ฝนตก
ต่ากว่า 2.4 นิ้ว เป็นลักษณะอากาศแบบมรสุมที่มีฝนตกในช่วงลมมรสุมพัดผ่านใช้กับเขตอากาศแบบ A เท่านั้น
T = เดือนที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส แต่สูงกว่า 0 องศาเซลเซียส
F = อุณหภูมิของอากาศทุกเดือนต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ตัวอักษร T และ F จะใช้กับเขตอากาศกลุ่ม E เท่านั้น
จากตัวอักษร 2 กลุ่มที่กล่าวมาแล้ว เมื่อนามารวมกันจะได้เขตอากาศ ดังต่อไปนี้
Af = เขตอากาศแบบป่าร้อนชื้น (Tropical Rain Forest) เดือนทีฝ่ นตกน้อยที่สุดมากกว่า 2.4 นิ้ว (6 ซม.)
Am = เขตอากาศแบบมรสุมร้อน (Tropical Monsoon)
Aw = เขตอากาศแบบสะวันน่า (Savanna Climate)
BS = เขตอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง (Steppe Climate)
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BW = เขตอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate)
CW = เขตอากาศแบบอบอุ่นชื้น จะแห้งแล้ งในฤดูหนาว ชุ่มชื้นที่สุดในฤดูร้อนเดือนที่ฝนตกมากที่สุด
จะมีปริมาณน้าฝนตกมาเป็น 10 เท่าของเดือนที่ฝนตกน้อยที่สุด
Cf = เขตอากาศอบอุ่นชื้นที่มีอากาศชุ่มชื้นตลอดปี เดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดมากกว่า 1.2 นิ้ว (3 ซม.)
Cs = เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นในฤดูหนาว แต่แห้งแล้งและร้อนใน
ฤดูร้อน เดือนที่ชุ่มชื้นที่สุดในฤดูหนาวจะมีฝนตกมากเป็น 3 เท่า ของเดือนที่แห้งแล้งที่สุด ซึ่งมีฝนตกน้อยกว่า 1.2 นิ้ว
(3 ซม.)
Df = เขตอากาศแบบป่ าหนาว (Cold Snow Forest) มี อากาศชุ่มชื้นตลอดปี ในฤดู หนาวอากาศเย็ น
และชุ่มชื้น
Dw = เขตอากาศแบบป่าหนาว ซึ่งในฤดูหนาวอากาศจะแห้งแล้งและหนาวเย็น เดือนที่ชุ่มชื้นที่สุดในฤดู
ร้อนจะมีฝนตกอย่างน้อย 10 เท่าของเดือนที่แห้งแล้งที่สุดในฤดูหนาว
ET = เขตอากาศแบบทุ นดรา อุ ณ หภู มิ ของเดื อนที่ ร้ อนที่ สุ ด ต่ ากว่ า 10 องศาเซลเซี ยส แต่ สู งกว่ า
0 องศาเซลเซียส
EF = เขตอากาศแบบขั้วโลก (Ice Cap) อุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละเดือนต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส
เขตอากาศดั งกล่าวนี้ ยั งมี อุณหภู มิ ของอากาศแตกต่างออกไปอี ก โดยคอฟเฟ่ น ได้ ก าหนดอั กษรที่ ใช้แทน
อุณหภูมิอากาศ และองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ชนิดอื่นๆ อีก ได้แก่
a = อากาศร้อนในฤดูร้อน เดือนที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส
b = อบอุ่นในฤดูร้อน เดือนที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิต่ากว่า 22 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ตัวอักษร a และ b จะใช้กับเขตอากาศแบบ C และ D
c = อากาศเย็น ฤดูร้อนสั้นน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิของอากาศสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ของเดือนที่ต่าที่สุดสูงกว่า -38 องศาเซลเซียส ใช้กับเขตอากาศแบบ C และ D
d = อากาศหนาวจัดมากในฤดูหนาว เดือนที่หนาวที่สุดอุณหภูมิต่ากว่า - 38 องศาเซลเซียส ใช้กับเขต
อากาศแบบ D
h = อากาศแห้งแล้งและร้อน อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส
k = อากาศแห้งแล้งและหนาว อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอดปีต่ากว่า 18 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ตัวอักษร h และ k จะใช้กับเขตอากาศแบบ B
ตัวอย่าง ของอากาศที่ใช้สัญลักษณ์กลุ่มที่สามเพิ่มเข้าไปเช่น
BWh = หมายถึง เขตอากาศแบบทะเลทรายในเขตร้อน
Dfc = หมายถึง เขตอากาศกึ่งขั้วโลกที่มีความชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนสั้น
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของอากาศโดยใช้หลักคอฟเฟ่น
เมื่ อต้ องการทราบว่ าเมื องใดมี ลั กษณะเขตอากาศแบบใดสามารถที่ จะท าการวิเคราะห์ ตามหลั กของ
คอฟเฟ่นได้ แต่จะมีปัญหาอยู่บ้างบางกรณีที่ไม่สามารถตัดสินได้ เช่น ลักษณะของอากาศแบบ Am กับ Aw หรือ BW
และ BS เป็นต้น เพราะลักษณะอากาศตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ไม่สามารถแยกได้
ลักษณะอากาศแบบ Am และ Aw ปริมาณน้าฝนในเดือนที่ตกน้อยที่สุดต่ากว่า 2.4 นิ้ว (6 ซม.) เท่ากัน
อุณหภูมิคล้ายคลึงกัน ดังนั้น การพิจารณาว่าภูมิอากาศแบบใดจะเป็นเขตอากาศแบบ Am หรือ Aw ขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้าฝนรวมประจาปี และปริมาณน้าฝนของเดือนที่ตกน้อยที่สุด โดยใช้สูตรต่อไปนี้
a = 3.94 - r/25
a = คือขีดแบ่งเขตอากาศของ Am และ Aw (ปริมาณน้าฝนในระหว่างเดือนที่ฝนตกน้อยที่สุด)
r = คือฝนรวมประจาปี (มีหน่วยเป็นนิ้ว)
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จากสู ตรข้ างบน ถ้าปริมาณของฝนเดื อนที่ ตกน้ อยที่ สุ ด มากกว่ าค่ า a ที่ ค านวณได้ แต่ น้ อยกว่ า 2.4 นิ้ ว
ภูมิอากาศจะเป็นแบบ Am แต่ถ้าปริมาณของน้าฝนเดือนที่ตกน้อยที่สุดน้อยกว่า a ที่คานวณได้จะเป็นเขตอากาศแบบ Aw
4.2 การแบ่งประเภทภูมิอากาศในประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ดังจะเห็นว่าเดือนที่ หนาวที่สุดของประเทศไทย ไม่มีเดือนใดที่ มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 18 องศาเซลเซียส เมื่อนาหลักเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบคอฟเฟ่นซึ่งถือเอาปริมาณน้าฝน
และอุณหภูมิของอากาศเป็นหลักในการพิจารณา ดังนั้น ภูมิอากาศของประเทศไทย จึงจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ A
แต่เนื่องจากการกระจายของปริมาณน้าฝนที่ปรากฏอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยจะแตกต่างกันออกไป จึงสามารถ
แบ่งเขตภูมิอากาศแยกย่อยออกได้ 3 เขตซึ่งภูมิอากาศทั้ง 3 เขตนี้จะอยู่ในเขตอากาศแบบ A ทั้งสิ้น คือ
1) เขตภูมิอากาศแบบป่าชื้นเขตร้อน (Tropical Rain Forest = Af) เขตภูมิอากาศแบบนี้ไม่มีเดือนใดเลย
มีปริมาณน้าฝนที่ตกต่ากว่า 2.4 นิ้ว ดังนั้น สภาพภูมิอากาศจึงชุ่มชื้นและมีฝนตกตลอดปี ซึ่งจะพบอยู่ทางชายฝั่งตะวันออก
ของคาบสมุทรภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
และยะลา
2) เขตภู มิอากาศแบบมรสุ มเมืองร้ อน (Tropical Monsoon = Am) ลักษณะทั่ วไปของเขตภู มิ อากาศ
แบบนี้จะมีฤดูแล้งสั้นๆ แทรกอยู่อย่างน้อย 1 เดือน ที่มีปริมาณน้าฝนที่ตกน้อยกว่า 2.4 นิ้ว เป็นลักษณะภูมิอากาศซึ่ง
จะพบอยู่แถบบริเวณชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรภาคใต้ และทางชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยบริเวณเขตภูเขาที่ตั้ง
รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาปะทะได้แก่บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด เขตนี้จะมีปริมาณน้าฝนมากกว่าใน
เขตภูมิอากาศแบบ Af แต่จะมีช่วงแล้งแทรกอยู่ส่วนใหญ่จะปรากฏในช่วงที่อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ นอกจากนั้นยังเป็นเขตที่มีปริมาณน้าฝนตกมากที่สุดของประเทศอยู่ที่อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีปริมาณ
น้าฝนตกตลอดปีถึง 4,846 มิลลิเมตร รองลงมาที่จังหวัดระนองมีปริมาณน้าฝน 4,349.2 มิลลิเมตร (จากสถิติอากาศ
ประจาถิ่นของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 20 ปีระหว่าง พ.ศ.2494-2513)
3) เขตภู มิ อากาศแบบทุ่ งหญ้ าเขตร้ อน (Tropical Savana Climate = Aw) ได้แก่บริ เวณตั้งแต่หั วหิ น
ขึ้นมาจนถึงภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณดังกล่าวมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง กล่าวคือในช่วง
ที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พั ดผ่านจะมีความชุ่มชื้น ส่วนในช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพั ดผ่านจะแห้งแล้ ง
ตัวอย่างเช่น ทุ่ งกุลาร้องไห้ จัดได้ว่าเป็นทุ่งหญ้ าสะวันน่าชนิดหนึ่ งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่ นี้
ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้า แต่ในช่วงฤดูฝนน้าจะแช่ขัง เป็นต้น
5. ที่ตั้ง ขนาดและรูปร่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 10 ประเทศ โดย
แบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ
1.1 ภูมิภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ บริเวณที่เป็นพื้นแผ่นดิน เช่น ไทย ลาว พม่า กัมพูชา
เวียดนาม และมาเลเซียตะวันตก
1.2 ภูมิภาคดินแดนหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย ตะวันออกฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ บรูไน
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อน ระหว่างศูนย์กลางกับเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (23½ องศาเหนือ) มีบางส่วนของ
อินโดนีเซียอยู่ใต้ศูนย์สูตรประมาณละติจูด 10 องศาใต้ และตอนเหนือของพม่าและเวียดนามประมาณละติจูด
28 องศาเหนือ ความกว้างจากตะวันตก-ออก ระหว่าง ลองจิจูด 92-140 องศาตะวันออก
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6. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
6.1 ลักษณะสาคัญ ทางกายภาพ มีลักษณะเปรียบเสมือนรูปพัด (Fan Pattern) และแนวเกาะรูปโค้ ง
(Island Arc) แบ่งเขตได้ดังนี้
6.1.1 แนวเทือกภูเขาโก่งตัวเป็นแนวยาวจากเหนือมาใต้ จุดรวมของภูเขาอยู่ที่ยูนานนอตประมาณ
ละติจูด 28 องศาเหนือ แยกต่อเนื่องมาทางใต้ 3 แนว คือ
1) แนวเทื อกภู เขาใหม่ ทางตะวั นตก ได้ แก่ อาระกั นโยมาต่ อเนื่ องไปในทะเลอั นดามั น ผ่ าน
อินโดนีเซียถึงฟิลิปปินส์ แนวเทื อกภู เขาใหม่ ทางตะวันตกมี 2 แนว ได้ แก่ แนวภู เขาโก่งตัวด้านใน ผ่านเกาะนิ โคบาร์
สุมาตรา ชวา ฟลอร์เรส บันดา และหมู่ เกาะเซลิเบส อีกแนวหนึ่งเป็นภูเขาโก่งตัวด้านนอกเป็นเกาะรูปโค้ง ต่อเนื่องไป
ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก
2) แนวเทือกภูเขาตอนกลาง ผ่านพรมแดนไทยพม่า มีอายุเก่าแก่จนมีแหล่งแร่สาคัญในแนวนี้
3) แนวเทือกภูเขาตะวันออก ได้แก่เทือกเขาอันนัมในลาว กัมพูชา และเวียดนาม นับว่ามีอายุ
เก่าแก่เช่นกัน
6.1.2 บริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า ได้แก่ ปากน้าอิระวดี เจ้าพระยา แม่น้าโขง และ
แม่น้าแดงตอนเหนือของเวียดนามดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเหล่านี้มีดินตะกอนที่แม่น้าพัดพามาอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชผลต่างๆ
6.1.3 บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นที่ราบดินตะกอนและหาดทรายเป็นแนวยาวบางแห่งมีป่าชายเลน
ขึ้นทั่วไป
6.1.4 บริเวณดินภูเขาไฟ มีในเกาะชวา บาหลี และฟิลิปปินส์
6.1.5 ลักษณะดินได้แก่ดินแลตเตอลิติก มีแร่เหล็กปนมีสีเหลืองปนแดง ดินนี้ไม่สมบูรณ์เช่น ดินลูกรัง
ศิลาแลงเป็นก้อนๆ นอกจากนี้มีดินหินปูน ดินทราย ดินตะกอนและดินภูเขาไฟ
6.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในเขตโครงสร้างภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 2 เขต คือ บริเวณหินเปลือกโลก
เก่าแก่ตอนกลาง (The Central Massive) ได้แก่เขต The Eastern Highland และบริเวณแนวเทือกเขาอัลไปน์-หิมาลายัน
และหมู่เกาะ (The Alpine-Himalayan Island Arc System) ได้แก่เขตแนวภูเขาโก่งด้านใน กับแนวภูเขา (The Inner
Fold Line) โก่งด้านนอก (The Outer Fold Line)
โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงแบ่งได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
6.2.1 ส่วนที่เป็ นผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ คาบสมุทรอินโดจีน มี ลักษณะภูมิประเทศเป็ นแนวเทือกเขา
ใหญ่ๆ ทอดลงมาในแนวเหนือ-ใต้ ในลักษณะแบบรูปพั ด (Fan Pattern) โดยมีโคนพัดซึ่งเป็นจุดรวมของภูเขาอยู่ทาง
ตอนเหนือในเขตมณฑลยูนานทางภาคใต้ของประเทศจีน จากจุ ดรวมของภู เขาซึ่ งบางที เรียกว่า ยูนานนอต (Yunan
Knot) จะมีเทือกเขาเป็นแนวยาวเปรียบเสมือนซี่พัดแยกกระจายมาทางใต้ สู่ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
อาณาบริเวณตะวันตกสุดของพม่าถึงตะวันออกของอินโดจีน ระหว่างแนวภูเขาเหล่านี้จะเป็นที่ราบลุ่มน้าสลับกันไป
ระหว่างแนวเทือกเขากับที่ราบลุ่มน้า กล่าวคือ
1) แนวเทือกเขาใหม่ทางตะวันตก ได้แก่ แนวเทือกเขาอาระกันโยมา ทางตะวันตกสุดของพม่า
(Burmese Range) ถัดมา
2) เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าอิระวดีในพม่า (Irrawaddy Basin) สลับด้วย
3) แนวเทื อกเขาตอนกลาง ซึ่ งประกอบด้ วยทิ วเขาในบริ เวณที่ ราบสู งฉานของพม่ า (Shan
Plateau) ทิวเขาทางตะวันตกของไทย ต่อลงไปถึงทิวเขาสุดปลายแหลมมาลายู โดยรวมทั้งภู เขาตอนกลางของมลายู
เกาะสิงคโปร์ เกาะบังกา เกาะบิลลิตัน และภูเขาตะวันตกของเกาะบอร์เนียว ถัดไป
4) เป็นที่ราบลุ่มน้าเจ้าพระยาในประเทศไทย (Menam Basin) สลับด้วย
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5) แนวเทือกเขากั มพู ชา (Cambodian Ranges) ซึ่ งผ่านตอนกลางของประเทศไทยเรียกว่ า
เทือกเขาเพชรบูรณ์-ดงพญาเย็น-เทือกเขาคาดามอน กั้นพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ถัดไป
6) เป็นที่ราบลุ่มน้าโขง (Mekong Basin) ในประเทศกัมพูชา และเวียดนามสลับด้วย
7) แนวเทือกเขาทางตะวันออก หรือเรียกว่า ที่สูงญวน (Annam Highlands) เป็นเทือกเขาที่
ต่อเนื่องจากยูนานนอตทางตอนใต้ของประเทศจีนมายังตอนเหนือของประเทศไทยลาว เวียดนาม กัมพูชา ไปทาง
ตะวันออกเป็นแนวโค้ง เทือกเขาส่วนใหญ่อยู่ในลาว และเวียดนามเป็นแนวภูมิประเทศทุรกันดารระหว่างพรมแดน
ทั้ง 2 ประเทศถัดมาเป็น
8) ที่ราบลุ่มน้าแดงในเวียดนาม
6.2.2 ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอินโดนีเซียรวมกันเรียกว่า กลุ่มเกาะ
มลายู ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เพราะหมู่เกาะเหล่านี้ ความจริงเป็นแนวของ เทือกเขาใหม่ทางตะวันตก
แยกย่อยเป็น 2 แนวคือ
1) แนวภู เขาโก่ งด้ านใน (The Inner Fold Line) แนวในนี้ ต่ อเนื่ องจากเทื อกเขาหิ มาลั ย แล้ ว
วกลงใต้เป็นเทื อกเขาตะวันตกสุดของเทือกเขาในพม่า และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวต่อเนื่ องกัน ได้แก่ ภูเขา
อาระกันโยมาทางตะวันตกสุดของพม่า ต่อด้วยแนวภูเขาที่จมหายลงในทะเลแถบมหาสมุทรอินเดียโผล่เป็นทิวหมู่เกาะ
อันดามัน (Andaman) หมู่เกาะนิ โคบาร์ (Nicobar) ทิ วเขาบาริซานในเกาะสุมาตรา ทิวเขาทางใต้ของเกาะชวา บาหลี
ฟลอเรส และหมู่เกาะเซลีเบสตามทิ วเขาของหมู่เกาะเหล่านี้ มีภูเขาไฟเป็นจานวนมากโดยเฉพาะในหมู่ เกาะประเทศ
อินโดนีเซีย
2) แนวภูเขาโก่งด้านนอก (The Outer Fold Line) ทิวเขาแนวนอกนี้ไม่เห็นเด่นชัดเท่ากับแนวใน
เพราะบางแนวจมหายลงไปในทะเล โผล่ขึ้นมาเป็นเกาะ ประกอบด้วยแนวของเกาะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ
สุมาตราคือหมู่เกาะนิอั ส (Nias) และหมู่เกาะเมนตาเวอิ ทิวเขาใต้น้ าที่ ติดต่อกับทางฝั่งทางใต้ ของเกาะชวาและเกาะ
ซุมบา ติมอร์ เดวิเซรัมและบูรูที่โค้งรอบทะเลอันดามันในเขตประเทศอินโดนีเซีย
ทิวเขาแนวนอกที่ประกอบเป็นหมู่เกาะรูปโค้งเหล่านี้ยังต่อเนื่องไปยังเกาะฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะ
ในเอเชียตะวันออก ในแนวนี้ยังมีภูเขาไฟและเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง
สรุปภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1) บริเวณผืนดินแผ่นดินใหญ่ มีภูมิประเทศมีเทือกเขาใหญ่ๆ สลับด้วยที่ราบลุ่มน้า คือ
1.1 เทือกเขาอาระกันโยมา ทางตะวันตกสุดของพม่า
1.2 ที่ราบลุ่มน้าอิระวดี ในประเทศพม่า
1.3 แนวเทือกเขาตอนกลางอยู่ใน พม่า ไทย มาเลเซีย
1.4 ที่ราบลุ่มน้าเจ้าพระยาในไทย
1.5 เทือกเขากัมพูชา อยู่ใน ไทย และกัมพูชา
1.6 ที่ราบลุ่มน้าโขง อยู่ในกัมพูชาและเวียดนาม
1.7 เทือกเขาตะวันออก อยู่ใน ลาวและเวียดนาม
1.8 ที่ราบลุ่มน้าแดง ในเวียดนาม
2) บริเวณหมู่เกาะ มีภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ราบริมฝั่งทะเล และภูเขาไฟ
7. ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม กล่าวคือ ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่ม
ตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนตุ ลาคมลมมรสุ มจะพั ดจากมหาสมุ ทรอิ นเดี ย เข้ าสู่ คาบสมุ ทรอิ นโดจี นทางด้ าน
พม่า ไทย มาเลเซีย สุมาตรา และฟิลิปปินส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ นาเอาไอน้าจากมหาสมุทรอินเดีย มาตกเป็นฝนจานวน
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มากตามภูเขา และที่ราบทั่วไป โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของทิวเขาทุกแห่งจะมีฝนตกมาก ส่วนทางใต้ของหมู่เกาะ
อินโดนี เซีย ซึ่ งอยู่ต่ ากว่าเส้นศูนย์สู ตรนั้ น ลมมรสุมจะพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และนาฝนในมหาสมุทร
อินเดียและแปซิฟิกมาตกเช่นเดียวกัน อุณหภูมิในฤดูนี้ค่อนข้างสูง
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิทั่วไปจะลดลงอากาศเย็น
จะพัดมาจากไซบีเรียในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของเวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้รับ
ฝนในฤดูนี้อีกครั้งหนึ่งยกเว้นพม่าภาคเหนือของไทยและลาวเท่านั้นที่ขาดฝนในฤดูนี้ระยะนี้จึงเป็นฤดูหนาวและแห้งแล้ง
เนื่องจากลมที่พัดมาไม่ผ่านทะเลจึงแห้งแล้งส่วนทางภาคใต้ ของไทย ด้านตะวันออกของเวียดนาม หมู่เกาะอินโดนีเซีย
และฟิ ลิ ปปิ นส์ มี โอกาสท านา หรื อปลู กพื ชไร่ บางอย่ างได้ ถึ งปี ละ 2 ครั้ งโดยอาศั ยปริ มาณน้ าฝนจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การที่ เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ ในอิทธิพลของลมมรสุ มทั้ งสองฤดู ท าให้ มี แนวปะทะอากาศเป็ นประจ า
เรี ยกว่ า "ร่ องมรสุ ม" (Monsoon Trough) หรื อเรี ยกอี กชื่ อหนึ่ งว่ าแนวปะทะลมร้อน (Intertropical Convergence
Zone) เกิดขึ้น เพราะเป็นแนวปะทะระหว่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนเหนือของร่อง
มรสุมเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนใต้ของแนวเป็นลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ แนวนี้มีความกว้างเปลี่ยนแปลง
ตามความแรงของมรสุมทั้งสองด้านของแนว ถ้ามรสุมทั้งสองด้านมีกาลังแรงขึ้นพร้อมๆ กันก็จะบีบให้แนวนี้แคบและ
มีความรุนแรงในการปะทะกันของอากาศสองกระแส ทาให้เกิดเมฆและฝนได้มาก ถ้ามรสุมทั้งสองด้านของแนวมีกาลัง
อ่อนด้วยกัน การปะทะของกระแสลมก็ไม่รุนแรง แนวปะทะนี้มีบริเวณกว้างและไม่มีลักษณะอากาศรุนแรง ร่องมรสุมนี้
เลื่อนขึ้นลงตามดวงอาทิตย์ คือ ในตอนต้นฤดูร้อนเลื่อนขึ้นไปทางซีกโลกฝ่ายเหนือ จนก่อนจะสิ้นฤดูค่อยเลื่อนถอยกลับ
ลงสู่ ซี กโลกใต้ ในขณะที่ แนวเริ่ มถอยร่นลงไปในระยะปลายเดื อนกั นยายนต่ อเนื่ องกั บเดื อนตุ ลาคมจะมี ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนสู่บริเวณทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือมาปะทะกับลมตะวันตกเฉียงใต้
การที่มีฝนตกแผ่กระจายไปตลอดแนวนี้แสดงถึงการปะทะของแนวอากาศที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันคือมวล
อากาศที่เย็นและแห้งแล้งทางพื้นทวีปด้านเหนือ (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) และมวลอากาศร้อนชุ่มชื้นกว่าเคลื่อนที่
มาจากมหาสมุทรด้านใต้ (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) การเคลื่อนตัวของแนวมรสุมนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนฤดูกาล
คือเปลี่ยนจากฤดูมรสุมฝ่ายหนึ่งเป็นมรสุมอีกฝ่ายหนึ่ง ขณะที่แนวปะทะนี้ ทอดผ่านที่ใด ที่นั้นก็เริ่มเปลี่ยนฤดูจากมรุสม
ฝ่ายหนึ่งเป็นฤดูมรสุมอีกฝ่ายหนึ่งและมีฝนตกแผ่กระจายไปทั้งแนว
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน และหมู่เกาะซึ่งยื่นล้าลงไปในทะเลจีนใต้อันติดต่อ
กับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นที่เกิดของพายุหมุนต่างๆ พายุนี้เกิดในบริเวณน่านน้าทางตะวันออกแล้วจึงเคลื่อนตัวไปทาง
ตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือไปยังฝั่งประเทศจีน และญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเกิดในระยะปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และต่อมาจนถึงเดือนตุลาคม
8. ประเภทภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความแตกต่างของภูมิ อากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่ วนใหญ่ จะพิจารณาได้จากลักษณะความแตกต่าง
ของฝน ส่วนอุณหภูมิเกือบไม่มีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิเฉลี่ยทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี
จะอยู่ระหว่าง 30-33 องศาเซลเซียส ในบริเวณที่อยู่ห่างฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงในระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นระยะที่ค่อนข้างแห้งแล้งด้วย อุณหภูมิจะลดลงบ้างในฤดูหนาวเฉพาะในบริเวณ
ห่างไกลทะเลและบนที่สูง สาหรับปริมาณน้าฝนที่ตกจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและสถานที่บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์
สูตร เช่น แหลมมาลายา สิงคโปร์ เกาะต่างๆ ในอินโดนีเซีย ปริมาณน้าฝนเกือบสม่าเสมอตลอดปี ส่วนบริเวณที่อยู่ทาง
เหนือ และใต้เส้น ศูนย์สูตร ปริมาณน้าฝนโดยปกติจะมีมากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน (ฤดูร้อน) และแห้งแล้ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว)
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ตามหลั กเกณฑ์ แบ่ งประเภทอากาศของคอฟเฟ่ น ภู มิ อากาศส่ วนใหญ่ ของเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ เป็ น
ภูมิอากาศ แบบ “A” หรืออากาศแบบร้อนชื้น (Tropical Rainy Climate) คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่มีอากาศหนาว
หรือเย็นที่สุดเกินกว่า18องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ดังนี้
1) ภูมิอากาศฝนเมืองร้อนตลอดปี (Tropical Rain Forest "Af") คืออากาศร้อน ฝนตกตลอดปี ได้แก่
ประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
2) ภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon "Am") คืออากาศร้อน มีฝนตกหนักอย่างเห็นได้ชัดใน
บางฤดูแต่มีช่วงแห้งแล้งบ้างปริมาณน้าฝนทั้งปีบางแห่งมีมากกว่าแบบ Af ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งหมดของ
พม่า ภาคใต้ทางด้านตะวันตกของไทย ชายฝั่งตะวันออกของเวียดนาม และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมด
3) ภู มิ อากาศแบบฝนเมื องร้ อนเฉพาะฤดู หรื อแบบทุ่ งหญ้ าเมื องร้อน (Savanna Climate "Aw") คื อ ร้อน
มีฤดูฝนและฤดูแล้ ง (Wet and Dry Seasons) ทาให้ พืชพรรณที่ขึ้นในแถบนี้ ส่วนมากเป็ นทุ่ งหญ้ าและป่าโปร่งแบบ
ป่าไม้ผลัดใบได้แก่ ตอนกลางของพม่า ส่วนใหญ่ของไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เกาะต่างๆ ใต้เส้นศูนย์ สูตรของ
อินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ยั งมี ภู มิ อากาศมรสุ มเขตอบอุ่ น (Subtropical Monsoon "Cwa") ทางตอนเหนื อของพม่ าและ
เวี ยดนาม ลาว ในบริ เวณเขาสู งๆ ในเขตเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ มี ภู มิ อากาศแบบภู เขา (Mountain Climate "H")
โดยเฉพาะในเกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียวทาให้มีอากาศไม่ร้อนเหมาะสาหรับชนผิวขาวอยู่อาศัย
สรุปภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนใหญ่เป็นอากาศประเภทร้อนชื้น (A) คือ ร้อนตลอดปี มีฝนตกชุก แบ่งได้ 3 แบบ คือ
1. ภูมิอากาศฝนเมืองร้อนตลอดปี (Af) คือ ร้อน ฝนตกตลอดปี
2. ภูมิอากาศมรสุมเมืองร้อน (Am) คือ ร้อน ฝนตกหนักเกือบตลอดปี มีฤดูแล้งสั้น
3. ภูมิอากาศฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Aw) คือ ร้อน มีฝนในฤดูร้อน แล้งในฤดูหนาว
สืบเนื่องจากภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองฤดูจึงได้นาผลการวิเคราะห์
ลมเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ 850 hPa. - 200 hPa. ในเดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค. และต.ค. แนบไว้เพื่ อเป็นแนวทางในการสังเกต
ระบบลมที่พัดปกคลุมทวีปเอเซียและทวีปออสเตรเลียกับใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์

******************************************
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บทที่ 3
ภูมิอากาศของประเทศไทย
1. ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดา – 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา – 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก
2. ท้าเลที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับลาวและกัมพูชา
ทิศใต้
ติดประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของไทยเกี่ยวข้องกับแนวเทือกเขาตอนกลาง ที่ต่อเนื่องลงมาเป็นเทือกเขา
ทางเหนื อ และทางตะวันตก ต่ อเนื่ องลงไปในคาบสมุ ทรภาคใต้ ของประเทศ ดร.โรเบิ ร์ต เพนเดิลตั น (Dr.Robert L.
Pendleton) ได้แบ่งโครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยเป็น 5 เขตใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ที่ราบลุ่มตอนกลาง (Central Valley)
3.1.1 ที่ราบลุ่มตอนกลาง (Lower Plain)
3.1.2 ที่ราบลุ่มตอนบน (Upper Plain)
3.1.3 ที่ราบลุ่มบริเวณชายขอบ (Marginal Plain)
3.2 ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทย (Southeast Coast)
3.3 ที่สูงภาคพื้นทวีป (Continental Highlands)
3.3.1 ทิวเขาและหุบเขาทางเหนือ (Northern Hills and Valleys)
3.3.2 ทิวเขาทางตะวันตก (Western Mountains)
3.4 คาบสมุทรภาคใต้ (Peninsula)
3.4.1 ชายฝั่งตะวันตก (West Coast)
3.4.2 ชายฝั่งตะวันออก (East Coast)
3.5 ที่ราบสูงโคราช (Korat Plain or Korat Plateau)
ภู มิ ประเทศของประเทศไทย ประเทศไทยมี อาณาเขตส่ วนยาวจากเหนื อมาใต้ ประมาณ 1,620 กิ โลเมตร
ส่ วนกว้ างจากตะวั นออกไปยั งตะวั น ตกประมาณ 780 กิ โลเมตร และแบ่ งออกเป็ น 4 ภาค คื อ ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ภาคเหนื อ อยู่ เหนื อละติ จู ด 18 องศาเหนื อขึ้ นไปจนสุ ดพรมแดนทางเหนื อของประเทศ มี ทิ วเขาที่ ต่ อ
เนื่องมาจากแนวกลางของเทือกเขาที่ทอดจาก Yunan Knot กินบริเวณตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางตะวันตกเฉียงเหนือ
มาจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด บริเวณที่สูงทางภาคเหนือมีลักษณะเป็นภูเขา
สลับหุบเขา เป็นแนวยาวจากเหนือมาใต้ มีความสูงเฉลี่ย1,600 เมตร ดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างขา เป็นเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศไทย อยู่ที่อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สูงถึง 2,876 เมตร (8,450 ฟุต) มีแม่น้าสายสาคัญ คือ แม่น้าปิง
วัง ยม และน่าน ส่วนทางเหนือสุดบางส่วนมีแม่น้าสาละวิน และแม่น้าโขง ทิวเขาทางด้านตะวันตกของภาคเป็นส่วน
หนึ่งของทิวเขาแนวกลางของภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทิวเขาถนนธงชัยทอดตัวยาวจากเหนือลงมาใต้
ไปจนตลอดแหลมมลายู
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณแถบนี้เดิมเรียกว่าที่ราบสูงโคราช เป็นลักษณะที่ราบสูงแบบรู ปจานคว่า
บริเวณที่ราบสูงโคราชนี้ถูกยกตัวดันสูงขึ้นทางด้านตะวันตกและทางด้านใต้ที่ติดกับ ลุ่มน้าจ้าพระยา คือแนวเทือกเขา
เพชรบูรณ์ และดงพญาเย็น ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีภูกระดึงซึ่งเป็นภูเขายอดตัดสูง 800 - 1,300 เมตร ส่วนทางด้าน
ใต้ คือ แนวเทือกเขาสันกาแพง และแนวเทือกเขาดงรักสูงประมาณ 500 เมตร เป็นลักษณะชะง่อนผายื่นล้าเข้าไปในที่
ราบต่าเขมร ความสูงของที่ ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ประมาณ 200 เมตร มีแอ่งกว้าง 2 แห่ง คือ แอ่งโคราช
และแอ่งสกลนคร
ภาคกลาง บริเวณที่ราบต่าตอนกลาง และตอนล่างของลุ่มแม่น้าทั้ งหมด ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่า
ระดับพื้นที่ลาดมาตั้งแต่ละติจูด 18 องศาเหนือ จาก 45 เมตรลงมา 25 เมตรที่นครสวรรค์ 18 เมตรที่ชัยนาท 4 เมตร
ที่ อยุ ธยา และไม่ ถึ ง 2 เมตรที่ กรุ งเทพฯ ทางด้ านตะวั นตกของภาคมี ทิ วเขาตะนาวศรี (ต่ อจากทิ วเขาถนนธงชั ย )
อันสลับซับซ้อนไปด้วยป่าดง ยอดเขาสูง 2,000 เมตร ที่ตาบลเจดีย์สามองค์
บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวไทย มีลักษณะภูมิศาสตร์หลายอย่างต่างจากที่ราบลุ่มภาคกลาง คือ
รวมเอาเขตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และตอนใต้ของชลบุรีเข้าไว้ทิศเหนือติดกับที่ราบสูงโคราชโดยมีเทือกเขาขนาน
กับแม่น้าบางปะกง ซึ่งอยู่ทางใต้ของจังหวัดปราจีนบุรี ทางตะวันตกและทางใต้จดอ่าวไทย มีแนวทิวเขาจันทบุรี และ
ทิวเขาบรรทัด (กันพรมแดนไทยเขมร) ทอดตัวจากตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ มียอดเขาสาคั ญคื อ
ยอดเขาเขียวสูง 800 เมตร เขาสอยดาวสูง 1,639 เมตร เขาสระบาปสูง 933 เมตร
ภาคใต้ ภู มิ ประเทศเป็ นแนวที่ ต่ อเนื่ องจากเทื อกเขาตะวั นตก (ถนนธงชั ย) เพราะเกิ ดยุ คเดี ยวกั น แต่ แยก
ออกมาอีกภาคหนึ่งเพราะแนวภูเขาต่อลงมาเป็นแกนกลางของคาบสมุทรยาวแคบยื่นล้าไปในมหาสมุทรอินเดีย และอ่าว
ไทย ตั้ งแต่ ละติ จู ด 12 50' เหนื อ ลงมาจนสุ ดพรมแดนมี ความยาวจากเหนื อมาใต้ ประมาณ 750 กิ โลเมตร กว้ าง
200-250 กิโลเมตร ทิวเขาที่สาคัญที่ต่อจากทิวเขาตะนาวศรี คือ ทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ชิด มาทางด้านตะวันตก และอีก
แนวหนึ่งคือ ทิวเขานครศรีธรรมราช ต่อเลยไปทางใต้จนจดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ทิวเขาส่วน
ใหญ่มีความสูงเฉลี่ย 1,000 เมตร และมีเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช สูง 1,784 เมตร
4. ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ดังจะเห็นว่าเดือนที่หนาวที่สุดของประเทศไทยไม่มีเดือนใดที่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ ากว่า 18 องศาเซลเซี ยส เมื่ อนาหลักเกณฑ์ การแบ่ งเขตภู มิอากาศแบบคอฟเฟ่นซึ่งถือเอาปริมาณน้ าฝนและ
อุณหภูมิของอากาศเป็นหลักในการพิจารณา ดังนั้น ภูมิอากาศของประเทศไทย จึงจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ A แต่
เนื่องจากการกระจายของปริมาณน้าฝนที่ปรากฏอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยจะแตกต่างกันออกไป จึงสามารถแบ่ง
เขตภูมิอากาศแยกย่อยออกได้ 3 เขต ซึ่งภูมิอากาศทั้ง 3 เขตนี้จะอยู่ในเขตอากาศแบบ A ทั้งสิ้น คือ
1) เขตภูมิอากาศแบบป่าชื้นเขตร้อน (Tropical Rain Forest = Af)
เขตภูมิอากาศแบบนี้ไม่มีเดือนใดเลยมีปริมาณน้าฝนที่ตกต่ากว่า 2.4 นิ้ว ดังนั้นสภาพภูมิอากาศจึง ชุ่มชื้น
และมีฝนตกตลอดปี ซึ่งจะพบอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา
2) เขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon = Am)
ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศแบบนี้จะมีฤดูแล้ งสั้นๆ แทรกอยู่อย่างน้อย 1 เดือนที่มีปริมาณน้าฝนที่
ตกน้ อยกว่ า 2.4 นิ้ ว เป็ นลั กษณะภู มิ อากาศซึ่ งจะพบอยู่ แถบบริ เวณชายฝั่ งตะวั นตกของคาบสมุ ทรภาคใต้ และ
ทางชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยบริเวณเขตภูเขาที่ตั้งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาปะทะได้แก่บริเวณจังหวัด
จันทบุ รี และตราด เขตนี้ จะมี ปริ มาณน้ าฝนมากกว่ าในเขตภู มิ อากาศแบบ Af แต่ จะมี ช่ วงแล้ งแทรกอยู่ ส่ วนใหญ่
จะปรากฏในช่วงที่อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังเป็นเขตที่มีปริมาณน้าฝนตกมากที่สุด
ของประเทศอยู่ที่อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดมีปริมาณน้าฝนตกตลอดปีถึง 4,709.9 มิลลิเมตร รองลงมาที่จังหวัด
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ระนองมี ปริมาณน้ าฝน 4,183.7 มิ ลลิ เมตร (จากสถิ ติ อากาศประจ าถิ่ นของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาในช่ วง 20 ปี ระหว่าง
พ.ศ.2504-2533)
3) เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savana Climate = Aw)
ได้แก่ บริเวณตั้ งแต่ หัวหิ นขึ้น มาจนถึงภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ บริเวณ
ดังกล่าวมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง กล่าวคือในช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านจะมีความชุ่มชื้น ส่วนในช่วงที่ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านจะแห้งแล้ง ตัวอย่างเช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดได้ว่าเป็นทุ่งหญ้าสะวันน่าชนิดหนึ่งที่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่นี้ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้า แต่ในช่วงฤดูฝนน้าจะแช่ขัง เป็นต้น
สภาพอากาศตามจังหวัดต่างๆบางส่วน ที่บุคลสาคัญมักเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้แนบไว้ให้เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจ สาหรับจังหวัดอื่นๆ จะดาเนินการค้นหาให้ในโอกาสต่อไป

******************************************
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บทที่ 4
ภูมิอากาศของประเทศพม่า
1. ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 9 องศา 45 ลิปดา – 28 องศา 30 ลิปดาเหนือ
ลองจิจู ด 90 องศา 10 ลิปดา – 101 องศา 30 ลิ ปดาตะวันออก มี รูปร่างยาวจากเหนื อมาใต้ มี พรมแดน
ทางตะวันตกติดกับอินเดีย
2. ท้าเลที่ตั้ง ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดกับจีนตรงดินแดนทิเบต
ติดต่อกับจีน ลาว และไทย
ติดกับทะเลอันดามัน
ติดกับอินเดีย

3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของพม่าเป็นภูเขาและที่ราบสูงตอนเหนือและทางตะวันตก เป็นเทือกภูเขายุคใหม่มีความ
สูงกว่า 3,000 เมตรขึ้นไป บริเวณตอนเหนือมีภูเขาสูงชื่อคักคาบูลาซี ซึ่งต่อจากเทือกเขาหิมาลัย มีหิมะปกคลุมตลอดปี
อยู่ในรัฐคะฉิ่น เมืองฟูเตา ส่วนทางตะวันออกเป็นที่ราบสูงชาน (ฉาน) มีระดับความสูงเฉลี่ยเกิน 900 เมตร มีที่ราบอยู่
ตรงกลางระหว่างที่สูงภาคตะวันตกและที่สูงชานซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้าอิระวดีมีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากแม่น้าที่ไหล
ผ่านได้แก่ ชินด์วิน (สาขา) อิระวดีเป็นที่ราบดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์มากนอกจากนี้มีแม่น้าสาละวิน (คง) และแม่น้า
สะโตง
ลักษณะภูมิประเทศจาแนกตามภูมิภาค ได้ดังนี้
3.1 เขตชายฝั่ งอาระกัน โยมา (The Arakan Coast) เป็ นที่ราบชายฝั่ งแคบๆ อยู่ทางเหนื อเทือ กภูเขา
อาระกันโยมา มีที่ราบรอบเมืองยะไข่ ฝนตกชุก มีการทานาและการประมง
3.2 เขตเทือกเขาอาระกันโยมา (The Arakan Yoma) มีภูเขาอื่นๆ ปะปนด้วย ด้านตะวันตกเป็นด้านรับ
ลมฝนตกชุกมีป่าดงดิบ
3.3 เขตที่ราบลุ่มน้าอิระวดี (The Irrawaddy Basin)
3.3.1 ที่ราบลุ่มอิระวดีตอนบน ใกล้กับเขตภูเขาทางเหนือ
3.3.2 เขตแห้งแล้งตอนกลาง มีปริมาณน้าฝนน้อยกว่า 1,016 มิลลิเมตร
3.3.3 เขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า
3.4 เขตที่สูงชาน (Shan Highlands) เป็นที่สูงขรุขระ ยกตัวสูงจากที่ราบตอนกลาง
3.5 เขตเทือกภูเขาตะนาวศรี (The Tenasserim) มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ทางตะวันตกเป็นชายฝั่ง
แคบๆ
4. ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศพม่าได้รับอิทธิพลของลมมรสุมโดยในระยะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวผ่านบริเวณศูนย์สูตรเข้าสู่ซีกโลก
เหนื อ (ประมาณ 21 มี .ค.) มวลอากาศบริ เวณภาคพื้ นทวี ปจะค่ อยๆ มี อุ ณหภู มิ สูงขึ้นจนกระทั่ งมี อุ ณหภู มิ สู งกว่ า
อุณหภูมิของมวลอากาศเหนือน่านน้าบริเวณมหาสมุทร (ประมาณเดือนพฤษภาคม) กระแสลมจากบริเวณมหาสมุทรที่
เย็นกว่าจะพัดเข้าไปปกคลุมบริเวณภาคพื้นทวีปนาเอาอากาศร้อนชื้นเข้าสู่บริเวณผืนแผ่นดินและนาเอาฝนเข้ามาตก
ในทางกลับกันเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวจากซีกโลกเหนือเข้าสู่ซีกโลกใต้ (ประมาณ 21-22 ธันวาคม) บริเวณภาคพื้ น
ทวีปของเอเชีย มีอุณหภู มิที่ต่ากว่าบริเวณภาคพื้ นมหาสมุทรกระแสลมที่พั ดจะเป็นลมจากภาคพื้นทวีปพั ดสู่บริเวณ
ภาคพื้ นมหาสมุ ทร น าเอาอากาศหนาวเย็ นและความแห้ งแล้งมาสู่ บริเวณประเทศพม่ า ซึ่งมี ลั กษณะคล้ ายคลึ งกั บ
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ประเทศไทยและอินเดียคือได้รับอิทธิพลของลมมรสุมชายฝั่งด้านตะวันตกของแถบเทือกภูเขาอาระกันโยมาและตะนาว
ศรี มีฝนตกเกิน 2,540 มิลลิเมตร ที่ เมืองยะไข่มีฝนถึง 5,080 มิลลิเมตร บริเวณภายในที่ เป็นเขตอับลมมีฝนตก 7622,540 มิลลิเมตรโดยเฉพาะตอนกลางของแม่ น้าอิ ระวดี และสาขาชิ นค์ วินมีฝนต่ ากว่า 762 มิ ลลิเมตร เนื่องจากภู มิ
ประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสูงและที่ราบสูง ระหว่างเทือกเขาและที่ราบสูงเป็นที่ราบลุ่ม จากลักษณะภูมิประเทศ
ดังกล่าวอิทธิพลของกระแสลมที่พัดตามฤดูกาลจึงมีผลกระทบต่อลักษณะภูมิอากาศโดยตรงจึงพอจาแนกได้ดังนี้
4.1 ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ
เฉลี่ย 20-22ซ. ค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศ เย็นและแห้งจากจีน และอินเดีย ตามภูเขาสูง
อุณหภูมิต่า
4.2 ฤดูเปลี่ยนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิในบางวันสูง 38-40ซ. และความชื้นสูง
4.3 ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน กันยายน อุณหภูมิเริ่มลดลง
เนื่องจากมีฝนตก และความชื้นสูง
4.4 ฤดูเปลี่ยนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นช่วงที่สั้นที่สุด ฝนและอุณหภูมิ
เริ่มลดลง
จาแนกตามแบบคอฟเฟ่น โดยใช้อุณหภูมิและน้าฝนเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 4 แบบ
1) แบบ Am เป็นพื้นที่ราบแคบๆ เขตชายฝั่งอาระกัน ( The Arakan Coast )
- เขตเทือกเขาอาระกันโยมาด้านตะวันตก
- เขตเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตก ในฤดูหนาวสภาพภู มิอากาศค่อนข้ างแห้ง แล้ง แต่ ใน
ฤดูฝนมีฝนตกชุกโดยเฉพาะพื้นที่ราบแคบๆ ชายฝั่งตอนเหนือของเทือกเขอาระกันโยมา ที่ราบรอบเมืองยะไข่มีฝนตก
ชุก ฝนมากกว่า 2,540 มม. ต่อปี ส่วนที่เมืองยะไข่ มีฝนตกถึง 5,080 มม.
2) แบบ Aw
- บริเวณเขตที่ราบลุ่มน้าอิระวดี (The Irrawaddy Basin) ในฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศค่อนข้าง
แห้งแล้ง สาหรับฤดูฝนเป็นส่วนที่อยู่ในบริเวณเงาฝน โดยเฉพาะเขตแห้งแล้งตอนกลางของแม่น้าอิระวดี และสาขา
ชินค์วิน ฝนน้อยกว่า 762 มิลลิเมตร
3) แบบ Cwa บริเวณที่ราบสูงตอนเหนือ อากาศอบอุ่นค่อนข้างร้อน ฤดูหนาวแห้งแล้ง
4) แบบ H บริเวณยอดเขาสูง ฤดูหนาวอากาศหนาว ส่วนฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย
สภาพอากาศและปรากฏการณ์พิเศษ
- พายุ หมุ นหรื อ พายุ ไซโคลน เกิ ดประมาณเดื อน ก.ย - พ.ย. เนื่ องจากหย่ อมความกดอากาศต่ าซึ่ ง
ปกคลุมตอนใต้ของที่ ราบสู งธิเบต และหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุ มตอนใต้ ของมหาสมุ ทรอินเดี ย หรือปกคลุ ม
บริเวณอ่าวเบงกอล ดังนั้นจึงเกิดร่องความกดอากาศต่าเป็นแนวจากตอนใต้ของที่ราบสูงธิเบตลงมาทางใต้ผ่านพม่าสู่
อ่าวเบงกอล ประกอบกับอุณหภูมิของน้าทะเลสูงเหมาะสาหรับการก่อตัวของพายุ (27ซ. หรือ มากกว่า ) พายุส่วนใหญ่
ที่เกิดในอ่าวเบงกอลมักเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศอินเดีย พม่า หรือ ไทย
- แผ่นดินไหว ประเทศพม่ามีแผ่นดินไหวบ่อยครั้งโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวส่วนใหญ่มักจะอยู่ใน
มหาสมุทรอินเดีย แนวแผ่นดินไหวนี้เป็นแนวหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
พร้อมกันนี้ได้แนบสภาพภูมิอากาศของประเทศพม่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกคาพยากรณ์อากาศบริเวณ
ประเทศพม่าเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมายของทางราชการ
******************************************
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บทที่ 5
ภูมิอากาศประเทศลาว
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 55 ลิปดา - 22 องศา 30 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 100 องศา 05 ลิปดา - 107 องศา 44 ลิปดาตะวันออก

2. ท้าเลที่ตั้ง ทิศเหนือ
ติดกับประเทศพม่าและจีน
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม
ทิศใต้
ติดกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย
ที่ตั้งของประเทศลาวไม่มีทางออกทะเล (landlocked country)
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง เนินเขา ภูเขาโดยเฉพาะทางตอนเหนือ สูงชัน ทุรกันดาร เฉลี่ยสูง 900 เมตร ผ่านการสึกกร่อนไป
มากเช่น ที่ราบสูงตรันนิน, โบโลเวนส์ซึ่งเรียกว่าที่สูงญวน (Annam Highland) มีแม่น้าไหลผ่าน กัดเซาะจนเกิดโกรก
ธารลึกไปตามที่ลาดต่าทางใต้จนถึงริมฝั่งแม่น้าโขงทางตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแม่น้าโขงไหล
ผ่านที่ราบเวียงจันทน์ และสุวรรณเขต ภายในประเทศมักจะขาดน้าในฤดูแล้ง คล้ายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
เทือกเขาส่วนใหญ่ทอดยาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณด้านตะวันออกติดพรมแดน
ประเทศเวียดนาม มีเทือกเขาอันนัมทอดยาวจากเหนือลงมาใต้ พื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ ที่เอียงลาดไปทาง
ทิศตะวันตกสู่พื้นที่ต่าตามริมแม่น้าโขง
แม่ น้ าสายสาคั ญมี 2 สาย ได้ แก่ แม่ น้ าเดี ยวเกียวฮัว (Deo Keo Hua) และ แม่ น้ าเดียวมู เกี ย (DeoMuGia)
เทือกเขาอันนัมเป็นเทือกเขาที่มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศลาว เทือกเขานี้เริ่มต้นตั้งแต่เหนือสุดของประเทศ
ทอดยาวลงมาทางใต้สู่บริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่ แนวของสันเขาทามุมเกือบตั้งฉากกับทิศทางของลมมรสุม ซึ่งเป็น
เสมือนกาแพงขวางทางลม เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้ปริมาณฝนทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
นอกจากนี้ ภู เขาทางตอนเหนื อยั งท าหน้ าที่ เป็ นตั วกั้นไม่ ให้ มวลอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสู ง
ในไซบีเรียไหลเข้าสู่ประเทศลาวเต็มที่ มวลอากาศที่เข้ามาถึงจึงร้อนขึ้น เนื่องจากจมลงทางด้านหลังเขาซึ่งเห็นได้ชัดเจน
จากค่าอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยในพื้นที่ราบต่า
กระแสลมในระดับต่าและลมผิวพื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละตาบล กระแสอากาศ
ปั่นป่วนมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในกระแสลมที่พัดข้ามแนวเขา
4 ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศลาวมี ลั กษณะลมฟ้ าอากาศแบบมรสุ มเขตร้อนและกึ่ งร้ อน (Cwa) อบอุ่ นในฤดู ร้ อนและแห้ งแล้ ง
ในฤดูหนาว ในเขตภูเขาสูงมีฝนตกชุกมากว่า 2,540 มิลลิเมตรต่อปี ในเขตที่ราบอากาศร้อนเพราะเป็นเขตกาบังฝนได้รับ
ฝน 1,270 มิลลิเมตรต่อปี ประกอบกับประเทศลาวอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม แบ่งเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ และลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมวลอากาศจากพื้ นทวีปเอเชียเคลื่อนตัวลงมา
ปกคลุมประเทศลาว นาเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาสู่ภูมิภาคนี้ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศลาว
ได้รับมวลอากาศอุ่นและชื้นจากมหาสมุทร ซึ่งมีความชื้นสูงและมีเมฆมาก ฝนตกหนักบ่อยๆ อุณหภูมิสูงทั้งสองฤดูกาล
ถูกกั้นด้วยช่วงสั้นๆ ซึ่งเรียกว่าฤดูเปลี่ยนมรสุม ประกอบกับประเทศลาวลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่วนใหญ่ จึงมี
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ผลกระทบกระเทือนต่อสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศลาวโดยเฉพาะอุณหภูมิของอากาศ และปริมาณน้าฟ้าจึงพอจะ
แบ่งฤดูของประเทศลาวเป็น 4 ห้วงเวลาดังนี้
1) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม เป็นฤดูที่แห้งแล้ง มีฝนตก
น้อยทั่วประเทศ โดยทั่วไปอากาศดี จานวนเมฆลดลง เมฆก่อตัวในทางตั้ง และพายุฝนฟ้าคะนองมีเกิดน้อย อุณหภูมิ
และความชื้นต่าสุดของปีอยู่ในฤดูนี้ อุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ในเดือน ธ.ค. และ ม.ค. ส่วนความชื้นต่าสุดอยู่ในเดือน มี.ค.
ทัศนวิสัยลดลงโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศ สาเหตุเนื่องจากหมอกหนาในตอนเช้าตรู่ส่วนในตอน
กลางวันทัศนวิสัยเสียเนื่องจากหมอกแดดและควันไฟ มีอยู่บ่อยครั้งที่หมอก และควันไฟสูงถึง 10,000 ฟุตหรือมากกว่า
2) ฤดู เปลี่ ยนมรสุ มจากตะวั นออกเฉี ยงเหนื อเป็ นมรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต้ เริ่ มตั้ งแต่ กลางเดื อนมี นาคมกลางเดื อนพฤษภาคม มรสุ มตะวั นออกเฉี ยงเหนื อสิ้ นสุดลงสภาพอากาศที่ เกิดคล้ ายกั บฤดู เปลี่ยนมรสุ มจากมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
อุ ณหภู มิ สู งที่ สุ ดอยู่ ในฤดู กาลนี้ เนื่ องจากต าแหน่ งของดวงอาทิ ตย์ อยู่ ตรงศี รษะพอดี ท้ องฟ้ าแจ่ มใส
มีพายุฝนฟ้าคะนองมากขึ้น ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ประมาณกลางเดือนเมษาจานวนฝนเพิ่มมากขึ้น มีฝนตกทั่วไปเป็นระยะ
ที่ร่องมรสุมเคลื่อนแนวผ่านประเทศลาว
ในฤดู นี้เป็ นห้ วงเวลาที่ ลมฟ้าอากาศเหนือประเทศลาวไม่แน่ นอนเป็ นห้ วงที่ ได้ รับอิทธิพลของลมมรสุ ม
ทั้งสองกระแสอากาศจากทางเหนือที่ไหลเข้าสู่ประเทศลาวจะน้อยกว่ากระแสอากาศที่มาจากทางใต้ในปลายฤดูอุณหภูมิ
จะลดลงแต่ ความชื้ นจะเพิ่ มขึ้ น ฝนฟ้ าคะนองเพิ่ มมากขึ้ น โดยเฉพาะพายุ ฟ้ าคะนองขั้ นรุ นแรงมั กเกิ ดในฤดู กาลนี้
ทัศนวิสัยดีขึ้นเนื่องจากฝนชะล้าง หมอกแดด ฝุ่นและควัน แต่ทัศนวิสัยเลวจะอยู่ในเวลาที่มีฝนตก
3) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม-ปลายเดือนกันยายน เป็นฤดูที่ชุ่มชื้นความชื้น
สัมพั ทธ์สู ง จ านวนเมฆและปริมาณน้ าฝนเพิ่ มมากขึ้น โดยเฉพาะทางภาคใต้ของลาวปริมาณฝนเพิ่ ม 5-10 เท่าของ
จานวนฝนที่ตกในฤดู NE MONSOON ประเทศลาวอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนฟ้าคะนองทุกวันกับมีฝนตกหนัก ทาให้เกิด
น้าท่วมตามที่ราบริมฝั่งแม่น้า และเกิดน้าบ่าอย่างรวดเร็วในบริเวณหุบเขาแคบๆ เวลาเช้าอากาศแจ่มใส เวลาประมาณ
10.00 น. เมฆก่ อตั วอย่ างรวดเร็วฐานเมฆ 3,000-5,000 ฟุ ต และติดตามมาด้วยฝนฟ้าคะนองเวลาบ่ าย-ค่ า บางครั้ ง
ยาวนานถึงกลางคืนทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนักเนื่องจากความมัวของอากาศซึ่งเป็นคุณลักษณะของมวลอากาศในเขตร้อน
4) ฤดู มรสุมจากมรสุ มตะวั นตกเฉียงใต้ เป็ นมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็นห้วงเวลาสั้ นๆ ซึ่งเกิดในเดือน
ตุลาคม ประมาณปลายเดือนกันยายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกาลังลง ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดเข้าสู่
ประเทศลาว ร่องมรสุมเคลื่อนแนวลงไปทางใต้ ในฤดูนี้สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศลาวมีคุณลักษณะของมรสุมทั้ง
สองเกิดขึ้นปะปนกัน เพราะในระยะนี้มรสุมทั้งสองจะเข้ามามีอิทธิพลได้เป็นครั้งคราว จนกระทั่งร่องมรสุมเคลื่อนร่องลง
ไปทางใต้ก็จะเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ประมาณปลายเดือนตุลาคม ลักษณะอากาศไม่
แน่ นอนเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากความไม่แน่ นนอนของการได้รับอิทธิพลของร่องมรสุม โดยทั่ วไป
ปริมาณฝน, จานวนเมฆ และความชื้นจะลดลง หมอกเกิดมากขึ้น อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย หลังจากนี้ฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งอย่างชัดเจนในราวๆ เดือน พ.ย.
สภาพอากาศและปรากฏการณ์พิเศษ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ ของประเทศเป็นภูเขา จึง ทาให้เกิดลมประจาถิ่นในลักษณะต่างๆ กันทั้ง นี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะการทอดตัวและความสูงของเทือกเขา และที่ตั้งของภูเขา ทาให้พิจารณาถึงลักษณะของลมประจา
และอาณาเขตที่แผ่ไปถึงได้ ลมประจาถิ่นที่สาคัญมี 2 ชนิดได้แก่
- ลมเฟิน (Fohn Wind) เป็นลมที่แห้งและร้อน มีลมกระโชกในขณะที่กระแสอากาศถูกบังคับให้ไหล
ขึ้นเหนือเทือกเขาและจมตัวอย่างรวดเร็วทางด้านหลังเขา ขณะที่จมตัวลงอากาศจะแห้งและร้อนมากขึ้นก่อนที่จะ
ลงมาถึงเบื้องล่างอากาศที่ร้อนและแห้งบางครั้งก็ไหลลงมาโดยแรง ทาให้ตามเส้นทางที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิสูงขึ้น
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และเกิดการระเหยอย่างมากของไอน้า ลมเฟินในประเทศลาวเกิดได้ทุกฤดูและเกิดมากตามพรมแดนด้านตะวันออกที่ติด
กับประเทศเวียดนาม
- กระแสลมเจ็ต (Jet Effect Wind) ในภาคใต้ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมเจตเป็นลมประจาถิ่นที่
เกิดเนื่องจาก ความเร็วลมเพิ่มขึ้นในขณะที่อากาศไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ของภูเขาลูกใหญ่หรือไหลผ่าน Canyon
นอกจากนี้ประเทศลาวอยู่ทางใต้ของเส้นทางเดินปกติของ Cyclone ที่ข้ามทะเลจีนใต้เข้ามาบางโอกาสมี
หย่ อมความกดอากาศต่าเคลื่อนตั วผ่ านตอนเหนื อของประเทศ ตามปกติ แล้ วเกิ ดในเดื อนมกราคมกุมภาพั นธ์ และ
มีนาคม การเคลื่อนตัวผ่านของหย่อมความกดอากาศต่าหรือ Cyclone เป็ นครั้งคราวทาให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือแตกออกซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดเมฆและฝนเล็กน้อย แนวปะทะอากาศได้พบทางตอนเหนือของประเทศ เป็นส่วน
ปลายของแนวปะทะอากาศที่ มี กาลั งอ่ อนเกิ ดในฤดู มรสุ มตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ โดยทั่ วไปจะอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก เป็ นแนวหน้ าของมวลอากาศชนิ ดขั้วโลกที่ไหลจากไซบี เรียลงมาทางใต้เข้ าสู่ ประเทศลาว แต่ภู เขาช่วยกั้ น
ลักษณะอากาศในระบบของแนวปะทะอากาศเอาไว้ ขณะที่แนวปะทะเคลื่อนที่ผ่านจานวนเมฆและปริมาณน้าฝนเพิ่มขึ้น
มีอยู่บ่อยครั้งที่แนวปะทะอากาศเคลื่อนเข้าสู่ ประเทศลาว และคงอยู่จนกระทั่งสลายตัวหรือถอยหลังกลับไป ลักษณะ
ดังกล่าวเรียกว่า "ไซโคลนละติจูดกลาง" (Extra Tropical Cyclone หรือ Mid Latitude Lows)
สภาพลมฟ้ าอากาศที่เด่นชัดในประเทศลาวอีกอย่างหนึ่งคือ พายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ที่มี
อันตรายอย่ างร้ายแรง ทั้ งนี้ เพราะเป็ นปรากฏการณ์ ที่ มี ความถี่ สู งและมี ความรุนแรงมาก ความถี่ ของการเกิ ดพายุ
ฟ้าคะนองเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เกิดน้อยที่สุด บางพื้นที่เกิดได้น้อยกว่า 1-2 วัน
เดือนมีนาคมจานวนพายุฝนฟ้าคะนองเกิดเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ ยกเว้นบริเวณตอนเหนือสุดของประเทศ โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้น
จนถึงมากสุดในเดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ร่องมรสุมเคลื่อนลงใต้การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลดลง มักเกิด
ในเวลาบ่ายและค่า ส่วนใหญ่ในระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. พายุฝนฟ้าคะนองแผ่เป็นบริเวณกว้าง ปกติเกิดในฤดูร้อน
ทาให้เกิดกระแสอากาศปั่นป่วนมากในบรรยากาศเหนือประเทศลาว ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นไปถึงระดับสูงมากกระแสอากาศ
ปั่นป่วนที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงหนักเกิดในพายุฝนฟ้าคะนอง กระแสอากาศปั่นป่วนที่มีความรุนแรงน้อยถึง
ปานกลางจะพบในบริเวณอากาศดี
โดยทั่วไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงมากๆ นั้น เกิดในระหว่างฤดูเปลี่ยนมรุสมจากมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และระยะต้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บางครั้งพายุที่มีความรุนแรงมากนี้อาจ
เกิดได้ในฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือของภูเขา พายุฝนฟ้าคะนองบางลูกก่อตัวได้สูงถึง 50,000-60,000 ฟุ ต
และมีฝนตกอย่างหนัก เกิดลมกระโชกที่ผิวพื้นความเร็วลมมากกว่า 30 นอต กระแสอากาศปั่นป่วนในอากาศแจ่มใส
ความรุนแรงน้อยหรือบางครั้งรุนแรงปานกลางเกิดได้ในพื้นที่ต่าขณะที่มีเมฆก่อตัวในทางตั้งกระแสอากาศปั่นป่วนชนิดนี้
เกิดจากพื้นดินถูกเผาให้ร้อนขึ้นและจะร้อนที่สุดในตอนบ่าย กระแสอากาศปั่นป่วนในอากาศแจ่มใสที่เกิดในทุกเดือน
เกิดในระดับต่าบริเวณเหนือยอดเขา ซึ่งกระแสลมประจาถูกรบกวนโดยอิทธิพลของผิวโลกเนื่องจากประเทศลาวเต็มไป
ด้ วยภู เขาฉะนั้ นบางโอกาสจะพบกระแสอากาศปั่ นป่ วนในคลื่ นภู เขาปรากฏการณ์ นี้ เกิ ดตามบริ เวณเทื อกเขาและ
ด้านหลังลมของเทือกเขาอันนัมที่ระดับสูงเบื้องบน กระแสอากาศปั่นป่วนในอากาศแจ่มใสเกิดในกระแสลมเจ็ต บริเวณ
ตอนเหนือสุดของประเทศกระแสอากาศปั่นป่วนที่มีความรุนแรงน้อยจนถึงปานกลาง มีเกิดในบริเวณที่ลมพัดตัดกัน
(Shear Zone) เบื้องบนระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายตะวันตก
- น้าท่วมและฝนแล้ง น้าท่วมจะเกิดเป็นประจาในฤดู SW MONSOON ตามที่ราบริมแม่น้าและน้าบ่า
บริเวณหุบเขาแคบ สาหรับฝนแล้งนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่มีความ
รุนแรงมากกว่าเนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมเฟิน
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- พายุหมุนเขตร้อน ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสที่จะมีผลกระทบ
กระเทือนต่อสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศลาวน้อยมากเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเมื่อเคลื่อนตัวผ่านแนวเทือกเขา
อันนัมจะลดความรุนแรงลงก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาว ส่วนมากจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวในระหว่างเดือน
มิถุนายน-ธันวาคม ซึ่งจะทาให้ลมประจาถิ่นเปลี่ยนแปลงมีฝนตกและมีเมฆมาก
- เขตลมพัดสอบเข้าหากัน (Convergence zone) ร่องมรสุมเคลื่อนร่องผ่านประเทศลาวเป็นครั้ง
คราวโดยในระยะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน ร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือเข้าสู่
บริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเคลื่อนกลับลงมาผ่านประเทศลาวลงไปทางใต้ในระยะเดือนตุลาคม
ในร่องมรสุมมีแนวลมพัดสอบเข้าหากันทาให้เกิดฝนฟ้าคะนองและฝนซู่อย่างหนักได้บ่อยครั้ง
- คลื่นตะวันออกเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวโดยปกติเกิดในเดือนท้ายๆ ของปีบริเวณทางใต้ของละติจูด
17 องศาเหนื อ ท าให้ มี ฝนซู่ และฝนฟ้ าคะนองเพิ่ มขึ้ นขณะที่ คลื่ นตะวั นออกเคลื่ อนตั วผ่ าน ร่ องมรสุ มและคลื่ น
ตะวันออกยังเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พร้อมกันนี้ได้แนบสภาพภูมิอากาศของประเทศลาวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกคาพยากรณ์อากาศบริเวณ
ประเทศลาวเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมายของทางราชการ
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บทที่ 6
ภูมิอากาศประเทศกัมพูชา
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 10 องศา 24 ลิปดา – 14 องศา 26 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 102 องศา 21 ลิปดา – 107 องศา 38 ลิปดาตะวันออก

2. ท้าเลที่ตั้ง ทิศเหนือ
ติดต่อกับประเทศลาว
ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับประเทศเวียดนาม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับประเทศไทย
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
ตอนเหนื อเป็นเทื อกเขาดงรักทางตะวันออกเป็นแนวเขาอันนั ม ส่วนทางด้านใต้เป็ นเทื อกเขาช้ างและทาง
ตะวั นตกเป็ นเทื อกเขาคาร์ ดามอน (Cardamon Range) ติ ดกั บเทื อกเขาบรรทั ด ทางตะวั นออกของประเทศไทย
ประเทศกัมพูชาจึงตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทาให้มีฝนมากตามด้านรับลมตอนใต้ และฝนบริเวณ
นี้จะเป็นพายุฝนฟ้ าคะนองเป็นส่วนมาก ตอนกลางเป็นที่ราบดินตะกอน มีทะเลสาบเขมรเป็นศูนย์กลางซึ่งสาขาของ
ลาน้าต่อเชื่อมกับแม่น้าโขงทางตะวันออกเฉียงใต้
4. ลักษณะภูมิอากาศ
กัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม เป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุดขณะที่เดือน
มีนาคมและเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด ฤดูร้อนมีฝนตก ฤดูหนาวแห้งแล้ง มี ภูมิอากาศแบบ Aw ฤดูฝนเริ่ม
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมโดยมีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตร หรือ 55 นิ้วต่อปี เนื่องจากตอนกลาง
มีเทือกเขาขวางทิศทางลมก่อให้เกิดเงาฝน ในที่ราบตอนกลางปริมาณน้าฝนต่ากว่า 1,524 มิลลิเมตร ด้านรับลมในเขต
ภูเขาและที่สูงได้รับน้าฝนสูงทาให้มีป่าไม้ ร้อยละ 80 ของเนื้อที่ประเทศ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงใต้เป็นแบบ
มรสุม Am ฝนสูงกว่าตอนกลาง สาหรับพายุฝนฟ้ าคะนองจะมีมากที่สุดอยู่ในเดือนเมษายนถึงเดื อนสิงหาคมซึ่งเป็ น
ระยะฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และบริเวณที่เกิดมากสุดเป็นบริเวณที่เป็นภูเขาโดยมีฝนตกประมาณ 3,800 มิลลิเมตร
หรือ 150 นิ้วต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 27 องศาเซลเซียส
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มระหว่างเดือน พ.ค.-ต.ค. ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย
มีฝนหนักบ่อยครั้ง ความชื้นสูงเมฆมาก ทัศนวิสัยดี อุณหภูมิสูงฝนตกหนักบริเวณด้านรับลมของเทือกเขาคาร์ดามอน
และเทือกเขาช้างโดยมีฝนมากที่สุดบริเวณตอนใต้
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มระหว่างเดือน พ.ย.-กลางมี.ค. ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นและแห้งจาก
ทวีปเอเชียมีฝนเล็กน้อย ความชื้นต่า อุณหภูมิต่า ทัศนวิสัยต่าบ่อยครั้งเว้นแต่บริเวณเทือกเขาด้านรับลมมักจะมีโอกาส
มีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักได้
สภาพอากาศพิเศษ
ลมประจาถิ่น ประกอบไปด้วยลมตกเขา , Jet effect wind และ ลมบกลมทะเล
- ลมตกเขา เป็นลมที่แห้งและร้อนและมักจะมีลมกระโชกตลอดเวลาเป็นลมที่ไหลลงตามลาดเขา
- Jet effect wind เป็นลมที่ไหลผ่านตามช่องเขา กาลังลมจะเพิ่มอย่างรวดเร็วตามช่องเขาที่ไหลผ่าน
- ลมบกลมทะเล จะเกิดบริเวณชายฝั่งและลึกเข้าไปในแผ่นดินไม่มากนัก
- น้าท่วม จะเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีโดยเกิดเป็นบริเวณกว้างและรวดเร็ว ในฤดูมรสุมสุมตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณเดือน พ.ค.-พ.ย. เนื่องจากน้าจากลาน้าโขงระบายสู่ทะเลไม่ทัน
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- พายุ หมุ นเขตร้ อน บ่ อยครั้ งที่ มี พายุ หมุ นเขตร้ อ นเคลื่ อนตั วผ่ านประเทศกั มพู ชาในระหว่ างเดื อน
ม.ค.-พ.ค. และเดือน ก.ย.-ธ.ค. โดยพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ประกอบกับแนวร่องมรสุมเคลื่อนตัวลง
มาทางใต้ ในระยะใกล้ๆ สิ้นปีทาให้เกิดลมแรง ฝนตกเมฆมากและทัศนวิสัยต่าทั่วประเทศขณะพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อน
ตัวผ่าน
- หมอก จะมี หมอกหนาในเดื อน ม.ค.-เม.ย. ทั ศนวิ สั ยจะต่ ากว่า 3 ไมล์ เนื่ องจากหมอกหรื อเมฆ ST
บริเวณรอบๆ แม่น้าโขงซึ่งจะอยู่ในห้วงเวลา 04.00-09.00 น. ส่วนบริเวณตอนกลาง และทางตอนเหนือของประเทศ
ทัศนวิสัยจะเสียเนื่องจากหมอกแดดและควัน โดยจะมีทัศนวิสัยต่ากว่า 3 ไมล์
พร้อมกันนี้ได้แนบสภาพภูมิ อากาศของประเทศกัมพูชาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกคาพยากรณ์ อากาศ
บริเวณประเทศกัมพูชาเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมายของทางราชการ
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บทที่ 7
ภูมิอากาศประเทศเวียดนาม
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 8 องศา 34 ลิปดา – 17 องศาเหนือ
ลองจิจูด 104 องศา 27 ลิปดา – 109 องศา 28 ลิปดาตะวันออก

2. ท้าเลที่ตั้ง ทิศเหนือ
ติดต่อกับประเทศจีน
ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับทะเลจีนใต้
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับประเทศลาว และกัมพูชา
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
ลัก ษณะโครงสร้างเป็น ที่สูงของเทือกเขาอันนั ม (Annam Highland) มีแนวยาวจากเหนือ ลงมาทางใต้
เฉลี่ยความสูงจากระดับน้าทะเล 900-1,350 เมตรทางตอนเหนือและมีระดับความสูงเฉลี่ย 1,200 เมตรทางใต้
ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
3.1 ภาคเหนื อ พื้ นที่ ในส่วนนี้ เป็นภูเขาและที่ราบสู งล้ อมรอบ มีที่ ราบลุ่มแม่ น้ าแดงทางทิ ศเหนือ และทิ ศ
ตะวันตก แม่น้าแดงซึ่งไหลผ่านที่ราบสูงเหล่านี้จะกัดเซาะที่ราบสูงเป็นหุบเหวลึกที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง
เมืองฮานอยตั้งอยู่ในเขตนี้ แม่น้าสายสาคัญคือแม่น้าแดง (NHIHA) ซึ่งไหลจากทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือมาตะวันออก
เฉี ยงใต้ ผ่ านภู เขาสู งทางด้ านตะวั นตก ที่ ราบภาคกลาง เมื องฮานอยและไฮฟองลงสู่ อ่ าวตั งเกี๋ ยท าให้ เกิ ดดิ นดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้า บริเวณเมืองไฮฟองลึกเข้าไปในแผ่นดินประมาณ 75 ไมล์ แม่น้าอีกสายหนึ่งคือแม่น้าดา (Black
River) โดยไหลในทิ ศทางเดี ยวกั นกั บแม่ น้ าแดง แม่ น้ าอี กสายหนึ่ งคื อ แม่ น้ าซองมา (Song Ma) เขตนี้ ประกอบ
ด้วยภูเขาสูงเทือกเขาที่สาคัญ คือเทือกเขาอันนัม ยอดเขาที่สูงที่ สุดคือ ฟาน สี พาน (Fan Si Pan) สูงถึง 10,000 ฟุ ต
(3,139 เมตร)
3.2 ภาคกลาง ได้แก่บริเวณใต้แม่น้าซองมาลงมา มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาอันนัมและที่
ราบหุบเขาทางภาคตะวันตก ส่วนทางภาคตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ เทือกเขาอันนัมมีความสูงชันทางด้าน
ตะวันออก และลาดลงสู่ที่ราบลุ่มแม่น้าโขงด้านประเทศกัมพูชาเทือกเขานี้มีความกว้างมาก ทางตอนใต้มีเมืองสาคัญคือ
เมืองเว้
3.3 ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่เป็นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากน้าโขง เขตนี้มีฝนตกมากกว่า 2,032 มิลลิเมตร
(80 นิ้ว) ต่อปี เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบต่ามีดินดอนตะกอนอุดมสมบูรณ์อุณหภูมิสูงตลอดปี ฝนตกชุก เมืองสาคัญคือ
โฮจิมินท์ซิตี้
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวทาให้มีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศเวียดนาม กล่าวคือ บริเวณ
ภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมแม่น้าแดงที่มีความสูงไม่ถึง 10 ฟุต ได้รับลมแรงอยู่เป็นประจาน้าท่วมริมชายฝั่ง
ทะเลและน้าท่วมตามชายฝั่งแม่น้าเสมอ ในระยะที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณนี้มีกาลังแรง ทาให้เกิดฝนตก
หนั กและคลื่ นทะเลแรงกั บ ท าให้ เกิ ดน้ าท่ วมตามชายฝั่ งออกไปสู่ บริ เวณใกล้ เคี ยง เนื่ องจากมี เขื่ อนที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ธรรมชาติ และเขื่อนที่สร้างขึ้นก็พอช่วยบรรเทาความเสียหายลงไปได้บ้าง และเมื่อน้าทะเลหนุนอีก ระดับน้าที่ท่วมอยู่
แล้วก็มีระดับสูงขึ้นอีก
ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาสูง ได้แก่เทือกเขาอันนัม ที่มีแนวยาวเกือบตั้งฉากกับทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากด้านหน้ารับลมที่เป็นสันเขาสูง เมื่อมวลอากาศ
เคลื่อนขึ้นไปตามสันเขาก็เกิดการ Convective Instability ขึ้นทาให้เกิดเมฆมากและฝนทางด้านหน้าภูเขา
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4. ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศเวียดนามอยู่ในเขตร้อนได้รับอิทธิพ ลของลมมรสุมทั้ง สองฤดูประกอบกับเวียดนามมีเทือกเขา
อันนัมซึ่งวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ จึงทาให้ลมมรสุมทั้งสองที่พัดมามีทิศทางเกือบตั้งฉากกับแนวเทือกเขาจึงทาให้
ปริมาณฝนด้านรับลมแตกต่างกับบริเวณด้านหลังลม โดยด้านรับลมมีปริมาณฝนมากกว่าด้านหลังลมอีกทั้งยังทาให้
เกิดความแตกต่างของย่านอุณหภูมิและความชื้นอีกด้วย
อุณหภูมิ โดยทั่วไปประเทศเวียดนามมีภูมิอากาศร้อนชื้น บริเวณตอนเหนือของประเทศในเดือนมกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13-20ซ. และในเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25-33ซ. บริเวณตอนกลาง
ของประเทศตามแนวชายฝั่งในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-28ซ. และในเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24-37ซ. และบริเวณตอนใต้ของประเทศในเดือนมกราคมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17-34ซ.
และในเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22-33ซ.
น้าฟ้า ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในฤดูนี้บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศมีฝนตก 65% ของพื้นที่ แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อมีฝนตก 15% ของพื้ นที่สาหรับฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ มีฝนตกมากบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และด้านรับลมของภูเขาโดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น้าโขง มีฤดูฝนที่ยาวนานที่สุดในเวียดนาม ค่าเฉลี่ยฝนอยู่ประมาณ 1,980 มม. หรือ78 นิ้วต่อปี ฝนที่ตก
เป็นลักษณะของฝนซู่หนักแต่ในระยะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงฤดู ในระหว่างเดือนกันยายนถึง เดือนธันวาคม บริเวณ
ตอนกลางตามแนวชายฝั่งของเวียดนามมีฝนตกหนักค่าเฉลี่ยฝนประมาณ 1,680 มม. หรือ 66 นิ้วต่อปี ตอนเหนือ
ของประเทศบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าแดงมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,650 มม.หรือ 65 นิ้วต่อปี สาหรับฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ฝนจะเริ่มลดลงลักษณะของฝนจะเปลี่ยนเป็น
ฝนละอองเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลักษณะอากาศแบบ “คราชิน” ซึ่งทาให้ทัศนวิสัยและเพดานเมฆต่า
นอกจากนี้ยังมีสภาพอากาศพิเศษที่มีอิทธิพลต่อประเทศเวียดนาม คือ
1) ลมจากลาว (Winds of Laos) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในลักษณะ
ของลมตกเขา (FOENHWINDS) โดยมีแหล่งกาเนิดมาจากที่ราบสูงในประเทศลาว และเทือกเขาอันนัมและพัดลง
มาตามเชิงเขาทางด้านตะวันออกสู่อ่าวตังเกี๋ย คุณสมบัติของลมชนิดนี้ร้อนและแห้ง บางครั้งทาให้เกิดการระเหย
ของน้าอย่างรวดเร็วในบริเวณที่พัดผ่าน
ลมบกลมทะเลพัดตามบริเวณปากแม่น้าและชายฝั่ง ลมบกลมทะเลมีผลกระทบกระเทือนต่อบริเวณ
ชายฝั่งลึกเข้าไปในแผ่นดินอีกประมาณ 10 ไมล์ และในบางครั้งมีอิทธิพลจากผิวพื้นขึ้นไปถึง 3,000 ฟุต มีกาลังแรง
ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอ่อนที่สุดในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
2) คราชิน (CRACHIN) เป็ นสภาพอากาศแบบหนึ่ งที่ มีหมอก ฝนละอองหรื อฝนเบา (Drizzle or Light
Rain) เกิดขึ้นแผ่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ วันมีผลกระทบกระเทือนต่อบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าและที่ราบริมชายฝั่งทะเล แผ่ลึกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเป็นครั้งคราว สภาพอากาศโดยทั่วไปมีเมฆ Stratus
ในระดั บ ต่ าอยู่ ระหว่ าง 500-1,000 ฟุ ต ท าให้ มี ฝนตกติ ด ต่ อกั นเป็ น เวลานาน คราชิ น เริ่ มเกิ ด ในตอนต้ น เดื อ น
พฤศจิกายน จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม และมีเมฆมากที่สุดในเดือนมีนาคม เช่นระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึงปลาย
เดือนเมษายน มีเกิดขึ้น 22 วัน
คราชิน แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ
1) Cold Crachin
2) Warm Crachin
3) เกิดในแผ่นดิน
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Cold Crachin และ Warm Crachin เกิดตามบริเวณชายฝั่ง
- Cold Crachin เกิ ดจากการคลุ กเคล้ าผสมกั นของ Dry,Cold Air จากสาธารณรัฐประชาชนจี นกั บ
มวลอากาศจาก South China Sea ซึ่งอุ่ นและชื้ น ลักษณะเช่ นนี้ จะอยู่ 3-5 วันและอาจต่ อเนื่ องกั นเกิ นกว่า 20 วั น
สภาพอากาศในแต่ละวันแตกต่างกันไม่มาก เมฆอาจยกตัวสูงขึ้นบ้างในตอนบ่าย แต่ก็ยังคงหนาอยู่ สภาพอากาศเลว
โดยเฉพาะในอ่าวตังเกี๋ย ลมที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งมีกาลังปานกลาง เมฆมาก ฐานต่า
- Warm Crachin เกิ ดจากมวลอากาศที่ มาจากทะเลจี นตอนใต้ เกิ ดติ ดต่ อกั นเพี ยง 2-3 วัน การ
เจริญหรือก่อตัวช้ากว่า Cold Crachin และอาจเกิดในตอนเช้าตรู่เท่านั้น แม้ว่าจะมีความรุนแรงก็มักสลายตัวไปเวลา
บ่ายและเกิดใหม่ในเวลาค่า ลมที่พัดเข้าชายฝั่งมีกาลังอ่อน
- เกิดในแผ่นดิน การเกิดของคราชินแบบนี้เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกพัดพาเอามวลอากาศชื้นจาก
ทะเลจีนตอนใต้ยกตัวขึ้นตามลาดเขาสูงทางด้านตะวันออกของประเทศ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเอื้ออานวยให้ครา
ชินชนิดนี้แทรกซึมเข้าไปได้จนถึงต้นน้าของแม่น้าสายต่างๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย เมฆที่เกิดจากสภาพของอากาศแบบ
คราชิ น ในลั ก ษณะของ OVERCAST แตกต่ างกั บ เมฆที่ เกิ ด ในทะเลหรื อในแผ่ น ดิ น ซึ่ งมี เพี ยงแต่ เมฆ Cumulus,
Stratocumulus อยู่เพียงบางส่วนเกือบตลอดปี
พร้อมกันนี้ได้แนบสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนามเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกคาพยากรณ์อากาศ
บริเวณประเทศเวียดนามเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมายของทางราชการ

******************************************
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บทที่ 8
ภูมิอากาศประเทศมาเลเซีย
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 52 ลิปดา – 7 องศา 22 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 99 องศา 38 ลิปดา – 119 องศา 16 ลิปดาตะวันออก

2. ท้าเลที่ตั้ง

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับพรมแดนประเทศไทย
ติดต่อกับสิงคโปร์
ติดกับฟิลิปปินส์
ติดต่อกับช่องแคบมะละกา และเกาะสุมาตราของ อินโดนีเซีย

3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
มาเลเซี ยประกอบด้วยดินแดนบนคาบสมุทร และดินแดนหมู่ เกาะ คื อ มาเลเซียตะวันตก (West Malaysia)
และมาเลเซียตะวันออก (East Malaysia)
3.1 มาเลเซียตะวันตก คือ ส่วนที่เป็นดินแดนของคาบสมุทรมลายู นับจากพรมแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ประกอบด้วยรัฐต่างๆ 11 รัฐ คือ ตรังกานู กลันตัน ปาหัง ปะลิส ไทยบุรี ปีนัง เประ สลังงอ เนกรีเซมบิลัน มะละกา
และยะโฮร์
ลักษณะภูมิประเทศมาเลเซียตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรมาลายูเป็นที่สูงประกอบด้วยภูเขาและเนิน
เขา ซึ่งวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่
3.1.1 เขตเทื อกเขาตอนกลาง (Central Range) เริ่มจากพรมแดนตอนใต้ ของประเทศไทยไปจดปลาย
คาบสมุทรมาลายู มีที่ราบสูงคาเมรอนอยู่ทางตอนเหนือของเขตนี้ส่วนที่ สูงที่สุด คือ ยอดเขากุหนุงตาฮาน สูง 2,191
เมตร เทือกเขาตอนกลางนี้เป็นแหล่งต้นน้าของแม่น้าสายต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของ
มาลายู แม่น้าที่สาคัญคือแม่น้าปาหัง แม่น้ากลันตัน และแม่น้าเประ เขตนี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศที่มี
ทิศทางค่อนมาทางตะวันตกมากกว่าด้านตะวันออก
3.1.2 เขตเนินเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้าทะเลต่ากว่า 900 เมตร เขตนี้
เริ่มตั้งแต่ตอนใต้ของไทยถึงเกาะปีนัง
3.1.3 เขตที่ราบสูงตรังกานู อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยที่ราบสูง และเทือกเขามีความ
สูงเฉลี่ยประมาณ 325 เมตร ส่วนเทือกเขาในเขตนี้มีความสูงประมาณ 900 เมตร เขตนี้เริ่มจากพรมแดนตอนใต้ของไทย
จนถึงรัฐยะโฮร์
3.1.4 เขตที่ราบลุ่มแม่น้าในคาบสมุทรมาลายู มีที่ราบลุ่มแม่น้าไม่กี่แห่งที่สาคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้า
เประ ทางภาคตะวันตก ที่ราบลุ่มแม่น้าปาหัง ทางภาคตะวันออก
3.1.5 เขตที่ราบชายฝั่งทะเลมีทั้งด้านตะวันตกและตะวันออก ที่ราบชายฝั่งด้านตะวันตกกว้างกว่าด้าน
ตะวันออกที่ราบชายฝั่งด้านตะวันตกมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 80 กิโลเมตร
3.2 มาเลเซียตะวันออก คือ ดินแดนที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว ได้แก่ รัฐซาราวัก และซาบาห์
ลักษณะภูมิประเทศมาเลเซียตะวันออก
3.2.1 รัฐซาราวัก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว โดยทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับทะเลจีนใต้ ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศบรูไนและซาบาห์ และทางด้านตะวันออกถึงตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับรัฐกาลิมัน
ตั น (ของอิ นโดนี เซี ย) ชายฝั่ งทะเลตอนเหนื อของรั ฐมี ความยาวทั้ งหมด 450 ไมล์ ประกอบไปด้ วยที่ ราบลุ่ มอั น
อุดมสมบูรณ์ โดยมีความกว้างของพื้นที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 5-50 ไมล์ กับมีภูเขาเป็นแห่งๆ นอกจากนี้ยังประกอบไป
ด้ วยหนองน้ าอั นกว้ างใหญ่ อยู่ หลายแห่ ง โดยเฉพาะทางตอนเหนื อของเมื องคู ชิ ง นอกจากนี้ ภู มิ ประเทศส่ วนใหญ่
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ประกอบไปด้วยป่าเมืองร้อนที่เขียวชะอุ่มตลอดปี กับมีทางน้าที่สามารถใช้ในการเดินเรือได้ตัดผ่านป่าเหล่านี้ แม่น้าสาย
สาคัญเช่น แม่น้าลูปาร์ (Lupar) ทางตอนใต้ของรัฐ แม่น้ารายาริ (Rayari) แม่น้าเคมดรา (Kemdra) ทางตอนกลางของ
รัฐและแม่น้าทินจาน (Tinjon) ทางตอนเหนือของรัฐ ภูเขาที่สูงที่สุดของรัฐคือโอปอง (Obong) อยู่ติดกับพรมแดนของ
รัฐกาลิมันตัน
3.2.2 รัฐซาบาห์ หรือ บอร์เนียวเหนือ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับทะเลเซลีเบส ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทะเลซูลู และทางด้านตะวันตกเฉียง
เหนือติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนพื้นที่ๆ เป็นแผ่นดินนั้นทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับรัฐซาราวักและบอร์เนียว และ
ทางตอนใต้ติดต่อกับรัฐกาลิมันตัน รัฐซาบาห์ ชายฝั่งทะเลของรัฐมีความยาวทั้งหมด 900 ไมล์ โดยทางตะวันตกเฉียง
เหนือประกอบไปด้วยที่ราบลุ่มแคบๆ อันอุดมสมบูรณ์ แต่พื้นที่ไม่สม่าเสมอ โดยมีภูเขาและทิวเขาแทรกอยู่เป็นแห่งๆ
ส่วนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหนอง คลอง บึง และมีภูเขาหรือทิวเขาแทรกตัวอยู่บ้าง
สาหรับพื้นที่ภายในรัฐส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ราบสูงที่มีแนวตลอด และที่แยกอยู่โดดเดี่ยวแนวที่ยาว
ที่สุดยาวถึง 50-60 ไมล์ และแนวที่สาคัญที่สุดคือเทือกเขาครอคเกอร์เป็นแนวขนานกับชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
โดยมียอดสูงสุดชื่อคินนาบาลู (Kinabalu) เนื่องจากภูมิประเทศประกอบไปด้วยที่ราบสูงและป่าทึบแม่น้าสายต่างๆ ไหล
มาทางชายฝั่งด้านตะวันออก ยกเว้นแม่น้าพาดาส (Padas) ที่ไหลจากทางเหนือมาทางด้านตะวันตกลงสู่อ่าวบอร์เนียว
เนื่องจากทางด้านตะวันตกของรัฐประกอบไปด้วยภูเขาสูง จึงทาให้การเดินเรือจากปากแม่น้าเข้าไปได้ลึกเพียง 10 ไมล์
เท่านั้น และสาหรับแม่น้าพาดาส สามารถใช้เรือเล็ก เดินทางจากปากแม่น้าเข้าไปได้ถึง 60 ไมล์ ส่วนแม่น้าสายต่างๆ
ทางด้านตะวันออกโดยเฉพาะแม่น้าคินาบาทานกาน (Kinabatangan) สามารถใช้เพียงเรือเล็กๆ แล่นจากปากแม่น้าเข้า
ไปในรัฐเพียงระยะสั้นๆ
4. ลักษณะภูมิอากาศ
มาเลเซียตะวันตกมีภู มิอากาศแบบร้อนชื้นเขตศูนย์ สูตรเป็นเขตที่ มีอุณหภูมิสู งตลอดปี ความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมีน้อย อุณหภูมิของเดือนที่ร้อนจัดที่สุด (เมษายน) ประมาณ 28ซ. และอุณหภูมิ
เฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สุด (ธันวาคม) ประมาณ 26ซ. แต่บริเวณพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ากว่า เช่นที่สูงคาเมรอนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18ซ. เนื่องจากเขตนี้ตั้งอยู่ในเขตของลมมรสุม ชายฝั่งตะวันออก
ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝั่งด้านตะวันตกได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีฝนตกมากกว่าบริเวณ
ตอนกลางของคาบสมุทรซึ่งอยู่ในที่กาบังลมปริมาณน้าฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศประมาณ 2,540 มิลลิเมตรในส่วนของ
มาเลเซียตะวันออกบริเวณตอนเหนือของรัฐซาราวัคและรัฐซาบาร์ มีฝนตก 5,080 มิลลิเมตร หรือ 200 นิ้วต่อปี
นอกจากนี้มาเลเซียยังมีสภาพอากาศพิเศษดังนี้
4.1 ไต้ฝุ่น ไต้ฝุ่นและพายุหมุนเขตร้อนมักเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามและทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจี นอยู่ เสมอ จึงไม่ มีผลกระทบกระเทื อนต่ อมาเลเซียแต่ อย่างใดแต่อาจมี ผลกระทบต่ อบริเวณ
ชายฝั่งของรัฐซาบาห์ได้ เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากตะวันออกสู่ตะวันตกผ่านทะเลเซลีเบส หรือทะเลจีนใต้
4.2 สุ มาตรา ในฤดู มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ แนวของพายุ ฟ้ าคะนองมั กเกิ ดขึ้ นในขณะที่ มี พายุ ฟ้ าคะนอง
ทางชายฝั่ งด้ านตะวั นตกของมาเลเซี ยระหว่ างท่ าเรื อ Swettenham และสิ งคโปร์ ในตอนกลางคื นในระหว่ างเวลา
21.00-03.00 น. สภาพอากาศแบบสุมาตราประกอบไปด้วย พายุฟ้ าคะนอง ฟ้ าแลบ และฝนหนั ก ซึ่งสามารถทาให้
น้าท่วมได้ฉับพลัน กับมีลมกระโชกแรง ความเร็วมากกว่า 45 นอต พัดเข้าสู่ชายฝั่ง และเมื่อเคลื่อนเข้าสู่แผ่นดินก็อ่อน
กาลังลงตามล าดั บ ในขณะที่เกิดสภาพอากาศนี้ ลมมั กแรงอยู่นานถึ ง 1/2 ชั่วโมง ทาให้ อุ ณหภู มิ ลดลงถึง 15 องศา
ฟาเรนไฮต์และโดยเฉลี่ยประมาณ 5 องศาฟาเรนไฮต์
พร้อมกันนี้ได้แนบสภาพภูมิอากาศของประเทศมาเลเซียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกคาพยากรณ์ อากาศ
บริเวณประเทศมาเลเซียเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมายของทางราชการ
******************************************
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บทที่ 9
ภูมิอากาศประเทศฟิลิปปินส์
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 4 องศา 38 ลิปดา – 19 องศา 35 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 116 องศา 57 ลิปดา – 126 องศา 36 ลิปดาตะวันออก

2. ท้าเลที่ตั้ง
ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางการติดต่อระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางภาค
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลจีนใต้ ทิศใต้ติดต่อกับทะเลเซลีเบส และหมู่เกาะโมลุกกะ
ของอินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ มี ความสาคั ญทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุ ทรแปซิฟิ กภาคตะวันตกซึ่งทางตะวั นออกของฟิ ลิ ปิ นส์
ที่เกาะกวม (Guam) เป็นที่ตั้งฐานทัพเรือและอากาศของสหรัฐอเมริกา
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
โครงสร้างของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ อยู่ในแนวโค้งของเทือกเขาภูเขายุคใหม่ ภายในเกาะต่างๆ ล้วนแต่เป็นภูเขา
ที่สูงขรุขระมีระดับความสูงประมาณ 1,200-2,400 เมตร โครงสร้างของหินภายในยังไม่มั่นคงเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ
ภูเขาไฟที่สูงสุดชื่อเอโป (Apo) สูงถึง 2,954 เมตร ในเกาะมินดาเนา ส่วนยอดเขาปูล็อกในเกาะลูซอนมีความสูงใกล้เคียง
กัน คือสูง 2,926 เมตร ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงมากคือภูเขาไฟมายอนในเกาะลูซอน ฟิลิปปินส์มีที่ราบต่าน้อยถึงแม้ในเกาะ
ที่ใหญ่ที่สุด ที่ราบต่ามีความกว้างไม่เกิน 3.05 กิโลเมตร ที่ราบที่สาคัญอยู่ในเกาะลูซอนและมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์
เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือมีจานวนถึง 7,100 เกาะ แต่มีชื่อเรียกประมาณ 2,700 เกาะ ในจานวน
นี้มีคนอาศัยอยู่ได้ประมาณ 1,000 เกาะ
ลักษณะภูมิประเทศของเกาะที่สาคัญในฟิลิปปินส์ มีดังนี้
3.1 เกาะลูซอน (Luzon) เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในฟิลิปินส์อยู่ตอนเหนือของประเทศ มีที่ราบกว้างอยู่ 2 บริเวณ คือ
3.1.1 ตอนเหนือได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้าคากายัน (Cagayan)
3.1.2 ตอนกลางได้แก่ที่ราบมะนิลา (Manila Plain) เป็นที่ราบใหญ่ที่สุดของประเทศ
3.2 เกาะมิ นดาเนา (Mindanao) เป็ นเกาะใหญ่ รองจากเกาะลู ซอน อยู่ทางใต้ของประเทศมี ที่ ราบกว้ างอยู่
2 บริเวณ คือ
3.2.1 ที่ราบลุ่มน้าอกูซาน (Agusan) อยู่ตอนเหนือของเกาะค่อนไปทางตะวันออกปากแม่น้าไหลออกที่
ทะเลมินดาเนา
3.2.2 ที่ราบลุ่มแม่น้ามินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางตอนใต้ ค่อนมาทางตะวันตกปากแม่น้าไหลออกที่
อ่าวโคตาบาโด
3.3 หมู่เกาะวิสายัน (Visayan group) อยู่ระหว่างเกาะลูซอนกับเกาะมินดาเนา ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ คือ
เกาะเนกรอส (Negros) ปาไน (Panay) เลเต (Leyte) เซบู (Cebu) โบโฮล (Bohol) มินโดโร (Mindoro) ซามาร์ (Samar)
มาสบาเต (Masbate) ตามเกาะเหล่านี้มีที่ราบแคบๆ อยู่ชายฝั่งทะเลทั่วไป
3.4 หมู่เกาะปาลาวัน (Palawan) อยู่ระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลซูลูทางตะวันตกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ มีที่ราบ
แคบๆ ชายฝั่ง
3.5 หมู่เกาะซูลู (Sulu Archipelago) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมินดาเนา ตอนเหนือของ ทะเลเซลีเบส
มีที่ราบแคบๆ ชายฝั่งเช่นเดียวกัน
3.6 เกาะบาซิลัน (Basilan) เป็นเกาะเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมินดาเนา ใกล้ปากอ่าวโคตาบาโด
มีที่ราบแคบๆ ริมฝั่งทะเล
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4. ลักษณะภูมิอากาศ
ฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ งสองฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยปานกลางประมาณ
27ซ. โดยทั่วไปในหุบเขาและด้านหลังลมของเกาะอากาศจะร้อนกว่าค่าเฉลี่ย บริเวณเทือกเขา ยอดเขาสูงและด้านรับ
ลมของเกาะจะมีอุณหภูมิต่ากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลโดยทั่วไปมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 2,030
มิลลิเมตร หรือ 80 นิ้วต่อปี ในบริเวณที่ต่าฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือน พ.ค.-พ.ย. ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มี ฝ นตกมากบริ เวณชายฝั่ งด้ านตะวั น ตกของเกาะส่ ว นชายฝั่ ง ด้ านตะวั น ออกจะมี ฝ นลดลง แต่ ในฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ระหว่างเดือน ธ.ค.-เม.ย. ชายฝั่งด้านตะวันออกจะได้รับปริมาณน้าฝนมาก ส่วนชายฝั่งด้าน
ตะวันตกของเกาะจะมีฝนตกลดน้อยลง ที่เกาะมินดาเนามีปริมาณน้าฝนสูงตลอดปีเพราะอยู่ใกล้ศูนย์สูตร ไม่มีฤดูแล้ง
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย1,500 มิลลิเมตร ในที่สูงจะมีปริมาณน้าฝนมากกว่า 2,500 มิลลิเมตร
เนื่ องจากฟิ ลิ ปปิ นส์ ตั้ งอยู่ใกล้ แหล่ งศู นย์ กลางความกดอากาศต่ าและด้ านตะวันออกอยู่ ติ ดกั บมหาสมุ ทร
แปซิ ฟิ ก มั กได้ รั บความกระทบกระเทื อนจากพายุ ไต้ ฝุ่ น (Typhoons) (ในฟิ ลิ ปปิ นส์ เรี ยกว่ าบาเกี ยว “Baguio”)
บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงระยะเดือน มิ.ย.-ต.ค. และช่วงเปลี่ยนมรสุมแนวพายุนี้อยู่ละติจูด 11 องศาเหนือขึ้นไป เช่นที่
เกาะลูซอนด้านตะวันออก พายุที่พัดกระหน่ารุนแรงมากเพราะพัดผ่านมหาสมุทรปราศจากสิ่งกีดขวาง บริเวณฝนตก
มากที่สุดของฟิลิปปินส์ คือ บาเกียวได้รับน้าฝนถึง 4,953 มิลลิเมตร
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บทที่ 10
ภูมิอากาศประเทศอินโดนีเซีย
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 11 องศาใต้ – 5 องศา 54 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 95 องศา 02 ลิปดา – 141 องศา 02 ลิปดาตะวันออก

2. ท้าเลที่ตั้ง
ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณศูนย์สูตรประกอบด้วยหมู่เกาะจานวนมากรูปร่างเป็นแบบไม่เป็นกลุ่มก้อน
ไม่ สะดวกในการปกครองและพั ฒนาความเจริญให้ ทั่ วถึ งโดยรวดเร็ ว แต่มี เนื้ อที่ มากที่ สุ ดในดินแดนเอเชี ยอาคเนย์
ตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอินโดนีเซียเปรียบประหนึ่งทางหลวงที่ผ่านระหว่าง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะนี้จึงตั้งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์และอยู่ในบริเวณศูนย์สูตร ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 เกาะ คือ
2.1 เกาะสุมาตรา
2.2 เกาะกาลิมันตัน (เฉพาะของอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียว)
2.3 เกาะสุลาเวซี (เซลีเบส)
2.4 เกาะชวา
2.5 เกาะอิเรียน ชยา (อิเรียนตะวันตก)
นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ รวมทั้งหมด 13,677 เกาะ
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
โครงสร้างของประเทศอินโดนีเซีย
3.1 หมู่ เกาะซุ นดาใหญ่ (Greater Sunda) มี เกาะชวา สุ มาตรา บอร์ เนี ยว กาลิ มั นตั น เฉพาะส่ วนที่ เป็ น
อินโดนีเซีย และเซลีเบส นับว่าทั้ง 4 เกาะเป็นเกาะใหญ่และมีความสาคัญของประเทศ
3.1.1 เกาะชวา มีทิวเขายาวเป็นแนวจากตะวันตกถึงตะวันออก และขนาบด้วยที่ราบต่าทางตอนเหนือ
และสันหินปูนทางตอนใต้ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในเกาะชวา ชื่อเมรุ สูง 3,618 เมตร ภูเขาไฟสลาเมต สูง 3,420 เมตร อยู่ใน
ชวากลาง ในชวาตะวันตกมีภู เขาปริ อัน กั นอยู่ทางตะวั นออกเฉียงใต้ และภู เขาชิ คโร สูง 2,776.5 เมตร ใกล้ชายฝั่ ง
และลุ่มน้าตอนบนทางเมืองบันดุง ด้านตะวันตกมีภูเขาสูงน้อย แม่น้าในชวาโดยทั่วไปไหลไปทางเหนือ มี 2-8 สายไหล
ลงสู่ทะเลทางตอนใต้ แม่น้าโซโล ยาว 541 กิโลเมตร และบรันทรัส สองสายนี้ใหญ่ที่สุดไหลผ่านภาคตะวันออกของเกาะ
3.1.2 เกาะเซลี เบส ชายฝั่ งทะเลยาว 322 กิ โลเมตร ความกว้างไม่ ได้ สั ดส่วน เฉลี่ ย 58-193 กิ โลเมตร
ส่วนแคบที่สุด 29 กิโลเมตร บนเกาะนี้เต็มไปด้วยภูเขา ตอนกลางสูงเฉลี่ย 3,000 เมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูเขา
กลาบาท สูง 1,986 เมตร ภูเขาเหล่านี้เป็นภูเขาไฟ ตามหุบเขามีทะเลสาบมากมาย
3.1.3 เกาะสุมาตราเป็ นเกาะใหญ่ อั นดั บ 2 เส้ นศู นย์ สูตรแบ่ งเกาะนี้ ออกเป็ นสองส่วน เกื อบเท่ ากั น
มีความยาว 1,760 กม. ส่วนกว้างที่สุด กว้าง 448 กม. รวมตลอดถึงเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในทะเลรอบๆ
บนเกะมีทิวเขาใหญ่ทอดเป็นแนวไปทางฝั่งตะวันตก และลาดลงสู่ที่ราบกว้างใหญ่ทางตะวันออก มีชื่อ
เรียกว่า บูกิต บาริซัน ประกอบไปด้วยยอดภูเขาไฟจานวนมาก มีความสูงตั้งแต่ 5,000 - มากกว่า 12,000 ฟุต มีแนวเขา
2-3 ชั้น ขนานกันไปโดยมีหุบเขาอยู่ตรงกลางในหุบเขามีทะเลสาบภูเขา แม่น้ามีอยู่ทั่วไป และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่
หลวงต่อประเทศ โดยเฉพาะแม่น้าทางฝั่งตะวั นออกใช้ในการคมนาคม เช่น แม่น้า “อาซา” ไหลลงสู่ทะเลสาบโทบา
ใช้เดินเรือและขนส่งได้บางส่วน แม่น้าโรกัน ยาวกว่า 192 กม. แม่น้าบาดังการี เป็นแม่น้าใหญ่ที่สุด ใช้เดินเรือได้สูงสุด
ถึง 800 กม.
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3.1.4 เกาะบอร์ เนี ยว (กาลิ มั นตั น) เป็ นเกาะที่ ใหญ่ เป็ นอั นดั บ 1 และใหญ่ เป็ นอั นดั บ 3 ของโลก
โดยทั่วไปของเกาะเต็มไปด้วยภูเขาที่มีลักษณะซับซ้อน บนเกาะนี้ไม่มีภูเขาไฟที่กาลังคุอยู่เลย
แม่น้ าที่ สาคัญ Kapugs มีต้นกาเนิดอยู่บริเวณกลางเกาะ ไหลลงสู่ทะเลระหว่างมั มปาวา และสุดตานา
ปกติใช้เป็นทางเดินเรือกลไฟขนาดเล็ก
แม่น้าบาริโต ไหลลงสู่ทะเลทางชวาตอนเหนือ เป็นแม่น้าที่ไหลผ่านแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเต็มไปด้วย
หนองบึง ป่าโกงกาง และจาก
3.2 หมู่ เกาะซุนดาน้ อย (Lesser Sunda) ได้แก่ เกาะเล็กๆ ที่ อยู่ ทางตะวั นออกของเกาะชวา มี เกาะบาหลี
ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟลอเรส และติมอร์
3.2.1 เกาะบาหลี เป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยว มีแนวภูเขาไฟจากตะวันตกเป็นทิวแถวไปทางตะวันออก
ได้แก่ กุนุง อากุ สูง 3,223 เมตร กุนุง บาตูร์ สูง 1,717 เมตร ฯลฯ เกาะบาหลีมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
มีแม่น้าหลายสาย เกิดจากภูเขาตอนกลางไหลลงสู่ภาคใต้
3.2.2 เกาะฟลอเรส มี ลั กษณะยาวจากตะวั นออกถึ งตะวันตก แต่ แคบ มี ทางน้ าลึกเข้ าสู่ตั วเกาะเป็ น
จานวนมาก อ่าวเมาเมเรซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านเหนือ เป็นอ่าวที่สาคัญที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางตะวันตก
สูงสุด มียอดเขาโปโค มันตาซาวุ สูง 2,100 เมตร นอกจากนี้มีภูเขาไฟที่กาลังคุกรุ่นอยู่ใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ของเกาะ ทางภาคตะวันตกมีภูเขาไฟที่ดับแล้ว
3.2.3 เกาะซุ มบาวา พื้ นที่ เป็ นภู เขาส่ วนใหญ่ เป็ นภู เขาไฟบ้ าง ภู เขาทั มโบราสู งที่ สุ ด (2,777 เมตร)
อยู่ภาคเหนือของเกาะ
3.2.4 เกาะซุมบา มีท่าเรือดีอยู่ชายฝั่งด้านเหนือ มีแม่น้าหลายสายแต่ใช้เดินเรือไม่ได้ แต่เป็นประโยชน์
ต่อการเพาะปลูก
3.3 หมู่เกาะโมลุกกะ (Moluccas) หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ (Spice Islands) อยู่ระหว่างเกาะเซลีเบสและเกาะ
นิวกีนี
3.4 แค้ วนอิ เรียน (Irian) หรือ อิ เรียนชยาตะวันตก มี ที่ ลุ่มอากาศชื้ นแฉะตามชายฝั่งทะเล ตามยอดเขาสู ง
มีหิมะปกคลุม ภูเขาปันคักชยาสูงถึง 16,000 ฟุต
ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 เขต คือ
1) เขตลานทวีปซุนดา เป็นเขตหินเก่าที่มั่นคง ได้แก่แผ่นดินและเทือกภูเขาในเกาะบอร์เนียว บิลลิตัน
และบังกา ทางตะวันออกของเกาะสุมาตรา ต่อเนื่องขึ้นมาถึงแหลมมาลายู มีบางส่วนจมอยู่ใต้ทะเล
2) เขตลานทวีปซาฮุล เป็ นลาดทวีปอยู่ในเขตเกาะนิวกีนี กับน่ านน้าที่ต่อเนื่ องไปถึงทวีปออสเตรเลี ย
มีลักษณะมั่นคง และการสะสมของตะกอนอันเก่าแก่มีผลทาให้เกิดแหล่งก๊าซแนะน้ามันธรรมชาติได้
3) เขตระหว่างลานทวีปซุนดา กับลานทวีปซาฮุล เป็นเขตหิ นยุคใหม่ ทางธรณี วิทยา ได้แก่ แนวเทื อก
ภู เขาชวา เซลี เบส หมู่ เกาะโมลุ กกะ และหมู่ เกาะซุ นดาน้ อยทั้ งหมด โครงสร้างภายในไม่ มั่ นคงเกิ ดภู เขาไฟระเบิ ด
แผ่นดินไหวอยู่เสมอ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรร์ของดินเพราะมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบบนปล่อง
ภูเขาไฟ
4. ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศอินโดนีเซีย มี 2 ฤดู คือฤดูมรสุมตะวันออกระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ซึ่งเกิดจากลมภาคพื้ น
ทวีปและฤดู มรสุมตะวันตกระหว่างเดื อน ธันวาคม-มีนาคม ซึ่งเกิ ดจากลมที่ พัดผ่ านทะเลและมหาสมุทรเต็มไปด้ วย
ความชื้น
ฤดู มรสุ มตะวั นออก มี เมฆและฝนน้ อยบางปี ได้ รับผลกระทบจากเอลนิ โญจะเกิ ดความแห้ งแล้ งอย่ างหนั ก
ซึ่งเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งลักษณะอากาศโดยทั่วไปดีแต่จะมีหมอกบ้างในตอนเช้า

38
ฤดูมรสุมตะวันตก มีเมฆและฝนตกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตอนใต้ของอินโดนีเซียจะมีลมพายุและพายุ
ฝนตลอดเวลา ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคมและตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงระหว่างฤดูทั้งสอง
กระแสลม กระแสลมและฝนตกมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกจะมีลมพัดมาจากทาง
ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม กระแสลมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และมีแนวโน้ม
ไปทางตะวันออก ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน กระแสลมเปลี่ยนไปอีกฤดูแล้งจะค่อยๆ ย่างเข้ามาลมจะพัดมาจาก
ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนกระแสลมเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกฤดูฝนจะค่อยๆ
เข้ามาในระยะเดือนธันวาคม-มีนาคม
ความเร็วลมจะอยู่ระหว่าง 05-10 นอต ยกเว้นทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมจะอยู่ระหว่าง 10-25 นอต
อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียสและต่าสุด 21 องศาเซลเซียสเว้นแต่ในบริเวณภูเขาอุณหภูมิจะต่ากว่า
ในท้องถิ่นอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36 องศาเซลเซียส
ความชื้น ความชื้นค่อนข้างสูงความชื้นสูงสุด 100% และต่าสุด 60%
ภูมิอากาศเกาะชวา
- อุณหภูมิ ชวาเต็มไปด้วยภูเขาไฟในจานวนภูเขาไฟ 105 ลูกมี 15 ลูกที่กาลังคุกรุ่นอยู่แม้ว่าเกาะชวาจะอยู่
บริเวณศูนย์สูตรแต่อุณหภูมิไม่ร้อนจัดสิ่งที่ช่วยบรรเทาความสูงของอุณหภูมิคือภูเขา ลมทะเลและพายุฝนในฤดูมรสุม
ตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ย 26-27ซ. ภูมิอากาศที่อยู่สูงกว่าระดับนำ้ทะเลอากาศจะดี
- ความชื้น โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 78-88% ลมมรสุมตะวันตกที่พั ดผ่านในช่วงเดือน ธันวาคม-เดือนมีนาคม
จะนาฝนมาตกอย่างหนักเดือนมกราคมมีฝนตกมากที่สุดในจาการ์ตาร์มีปริมาณนำ้ฝนถึง 70.8 นิ้วเมืองโบกอร์ (ห่างจาก
จากาตาร์ 40 ไมล์ และสูงกว่าระดับน้าทะเล 800 ฟุต) มีจานวนน้าฝน 165.25 นิ้วและฝนตกน้อยที่สุดในชวาตะวันออก
เมืองอัสเซมบากูส มีฝนตก 36.39 นิ้ว
ภูมิอากาศเกาะสุมาตรา
อากาศมี ความร้อนและชื้นมากที่ สุ ด แต่ ทางตะวันออกความร้อนบรรเทาลงโดยพื้ นหิ นที่ เย็ นและลมทะเล
เดือนเมษายนและพฤษภาคม เป็ นเดือนที่ มีอากาศร้อนที่สุ ดในสุมาตราอุณหภู มิเฉลี่ยทางที่ ราบต่ าประมาณ 27 ซ.
เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในสุมาตราเหนือฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ
9,571 นิ้ว ในฤดูมรสุมตะวันตกและจะตกหนักมากขึ้นในบริเวณตะวันตกแถบภูเขาสูง
ภูมิอากาศเกาะกาลิมันตัน (บอร์เนียว)
อากาศร้ อนชื้ นบริเวณภู เขาและภายในอากาศเย็ นสบายแต่ ตามชายฝั่ งอากาศร้ อนชื้ นแฉะอุ ณหภู มิ เฉลี่ ย
30 องศาเซลเซียส จานวนฝนตกโดยเฉลี่ยทั่วทั้งเกาะประมาณ 150 นิ้วต่อปี ส่วนใหญ่ตกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
พฤษภาคม อาจจะมี 2-3 วันที่ไม่มีฝนตก
ภูมิอากาศเกาะสุลาเวซี (เซลีเบส)
อากาศร้อนแต่ถูกบรรเทาลงโดยลมทะเลซึ่งพัดเข้ามาทุกด้านอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22-30ซ. และสูงสุดอยู่
ระหว่าง 34-36ซ. บนภูเขาสูงอุณหภูมิจะต่ากว่า 10ซ. ฝนตกมากตามภูมิภาคต่างๆ ที่เมืองอุจูงบันตังเมืองหลวงของ
สุลาเวซีฝนตกโดยเฉลี่ย 116.11 นิ้วต่อปี ทั้งปีมีฝนตกโดยเฉลี่ย 132 วันในขณะที่เมืองปาลู (ทางฝั่งตะวันตก) ฝนตกโดย
เฉลี่ยเพียง 20.92 นิ้ว และฝนตกโดยเฉลี่ย ทั้งปี 77 วัน
ภูมิอากาศหมู่เกาะซุนดาน้อย
เริ่มจากติมอร์ที่ แห้งแล้งซึ่งอยู่ทางตะวันออกเรื่อยมาถึงเกาะบาหลีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดเกาะที่สาคั ญ
ได้แก่เกาะติมอร์ เกาะฟลอเรส เกาะซุมบาวา เกาะลอมบอค เกาะบาหลีและเกาะซุมบา
- เกาะบาหลีเป็นเกาะที่สวยงามมีชื่อเสียงของโลกมีภูมิอากาศ ดอกไม้ และสัตว์ป่าคล้ายคลึงกับเกาะชวามีฝน
ตกชุก
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- เกาะลอมบอค มีพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ยอดเขาลอมบอคที่เรียกว่า “รินจามี” เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดใน
หมู่เกาะอินโดนีเซียสูงประมาณ 12,290 ฟุต ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับเกาะชวา
- เกาะซุมบาวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีภูเขาไฟอยู่บ้างอากาศร้อนชื้นในที่สูงอากาศเย็นสบาย
- เกาะติมอร์มีภูเขาสูงอยู่ตอนกลางของเกาะมีที่ราบแคบๆ ด้านเหนือและใต้ของเกาะอากาศร้อนชื้นฤดูมรสุม
ตะวันออกแห้งแล้ง
- เกาะฟลอเรส พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นภู เขาและมี ภู เขาไฟที่ ยั งคุ กรุ่ นอยู่ อุ ณหภู มิ อยู่ ระหว่ าง 77-80 องศา
ฟาเรนไฮท์ และปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปี 46 นิ้ว ฝนตกหนักที่สุดเดือนตุลาคมและมกราคมโดยเฉพาะชายฝั่งตอนเหนือ
- เกาะซุมบา มีฝนตกเฉลี่ย 63.7 นิ้วต่อปี
ภูมิอากาศเกาะอิเรียนชยา (อิเรียนตะวันตก)
อากาศร้อนชื้นตามชายฝั่งทะเลแต่จะมีหิมะปกคลุมตามยอดเขาที่สูงถึง 16,000 ฟุต
ปรากฏการณ์พิเศษ
- แผ่ นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดมากที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลกโดยบางส่ วนของประเทศตั้งอยู่ในบริเวณ
การไหวตัวของแผ่นดินแถบเมดิ เตอร์เรเนียนและส่วนที่ตั้งอยู่ในเขตแปซิฟิค ซึ่งมักจะเกิดความเสียหายมากโดยเฉลี่ย
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น 300-400 ครั้งจะมีขนาดใหญ่กว่า 4 ริคเตอร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปี
- ภูเขาไฟระเบิด อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังคงมีภูเขาไฟหลายลูกที่
ยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟสูง
- เอลนิโญ เป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้เกิดความแห้งแล้ง โรคระบาด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไฟไหม้หมอก
ควันปกคลุม ส่งผลต่อการดารงชีวิต การคมนาคม การเกษตรในอินโดนีเซียอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา
เขตเวลามาตรฐาน
อินโดนีเซียมีเขตเวลา 3 เขตดังนี้
1. เวลามาตรฐานอิโดนี เซียตะวันตก = GMT.+7 ชั่ วโมง (เส้นเมอร์ริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก) คลุมถึ ง
เกาะสุมาตรา ชวา มาดูราและบาหลี
2. เวลามาตรฐานอินโดนีเซียกลาง = GMT.+8 ชั่วโมง (เส้นเมอร์ริเดียนที่ 120 องศาตะวันออก) คลุมถึงหมู่
เกาะกาลิมันตัน สุลาเวซี และหมู่เกาะซุนดาน้อย
3. เวลามาตรฐานอินโดนีเซียตะวันออก = GMT.+9 ชั่วโมง (เส้นเมอร์ริเดียรที่ 135 องศาตะวันออก) คลุมถึง
หมู่เกาะโมลุกกะ และเกาะอิเรียนชยาตะวันตก
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บทที่ 11
ภูมิอากาศประเทศสิงคโปร์
1. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 1 องศา 09 ลิปดา – 1 องศา 29 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 103 องศา 38 ลิปดา – 104 องศา 06 ลิปดาตะวันออก
สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่อยู่ปลายสุดตอนใต้ของแหลมมาลายู

2. ท้าเลที่ตั้ง
สิงคโปร์ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ รวม 54 เกาะ เกาะมีความยาวประมาณ 48.4 กิโลเมตร กว้าง 22.53
กิโลเมตร มีเนื้อที่ 596.8 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งยาวรวม 133.6 กิโลเมตร
ทาเลที่ตั้งของสิงคโปร์มีความสาคัญในการส่งเสริมความเจริญของประเทศ ดังนี้
2.1 เป็นจุดรวมของเรือสินค้าที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกสู่เอเชียใต้ และสิงคโปร์ ห่างจากมาเลเซีย
เพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น
2.2 ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกา เป็นทางผ่านเรือเดินสมุทรที่บรรทุกสินค้า จากเอเชียสู่ยุโรป และจาก
ยุโรปสู่เอเชีย
2.3 เมืองท่าสิงคโปร์มีที่กาบังคลื่นลมดีเพราะตั้งอยู่ในอ่าวและมีร่องน้าลึกพอให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
เข้าจอดเทียบท่าได้
2.4 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นแหล่งผลิตสาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการ
ติดต่อกับมาเลเซียทางถนนที่เกี่ยวเนื่องถึงประเทศไทยด้วย
2.5 สิงคโปร์เป็นเมืองปลอดภาษี (Free Port) และเป็นเมืองท่าพาณิชย์ (Enterport) สาคัญของโลก
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ
3.1 เขตเนิ นเขาและหุ บเขาทางตะวันตก มี เนิ นเขาและหุ บเขา สู งเฉลี่ยประมาณ 100 เมตร มี แม่ น้ า
3 สาย ไหลลงสู่ช่องแคบยะโฮร์
3.2 เขตที่ราบทางตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มดินตะกอน ที่แม่น้าสายสั้นๆ พัดพามาทับถม สูงจากระดับน้า
ทะเลประมาณ 15 เมตร มีการปรับปรุงถมดินให้สูงเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและขยายเมืองออกไป
3.3 เขตเนิ นเขาตอนกลาง เป็ นเขตที่ มี ความสู งเกิ น 150 เมตร มี หิ น เก่ าแกรนิ ตทั บ ถมอยู่ ยอดเขา
บูกิตติมาห์ สูง 166 เมตร แม่น้าส่วนใหญ่ไหลจากบริเวณนี้ มีการกักเก็บน้าไว้ในอ่างเก็บน้าเพื่อไว้ใช้ในท้องถิ่น แต่น้าจืด
ไม่พอใช้ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
4. ลักษณะภูมิอากาศ
สิ งคโปร์ มี ที่ ตั้ งใกล้ ศู นย์ สู ตรมาก จึ งมี ภู มิ อากาศแบบศู นย์ สู ตร คื อแบบร้ อนชื้ นแถบศู นย์ สู ตร
(Tropical Equatorial Hot Humid Climate) คื อมี อ ากาศร้ อนและชุ่ มชื้ น ตลอดปี มี ฝนตกตลอดปี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย
ประมาณ 26.7ซ. ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศร้อนและหนาวประมาณ 1.7ซ. เนื่องจากประเทศเป็นเกาะ
ลมบกลมทะเลมีอิทธิพลต่อประเทศ ฝนตกส่วนใหญ่ เกิดจากการพาความร้อน ฝนจึงมักตกตอนบ่ายของวัน ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 2,463.8 มิลลิเมตร หรือ 37 นิ้วต่อปี
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บทที่ 12
ภูมิอากาศประเทศบรูไน
1. ท้าเลที่ตั้ง
อยู่ในเกาะบอร์เนียว มีพื้นที่ทั้งหมด 5,765 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวงของประเทศ คือ บันดาร์เซรีเบกาวาน
2. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขา ซึ่งมีดินตะกอนที่แม่น้าพามา ทับถม
บริเวณที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเข้าไปภายในเกาะส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ดินแดนทางภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระและ
พื้นที่สูงกว่าภาคตะวันตก
3. ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่ องจากบรู ไนเป็ นส่ วนหนึ่ งของเกาะบอร์ เนี ย ว ซึ่ งเส้ น Equator ลากผ่ านบริ เวณตอนกลางของเกาะมี
มหาสมุทรล้อมรอบ และอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม ลมฟ้าอากาศโดยส่วนรวมจึงเหมือนกับลักษณะอากาศแถบร้อน
โดยทั่วไปอุณหภูมิมีระดับสม่าเสมอ เฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส และจะไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส
ในตอนเย็นและตอนกลางคืน อุณหภูมิลดต่าลงบ้าง มีลมพัดอ่อน ๆ เย็นสบาย น้าฝนประจาปีบริเวณตาบลชายฝั่งทะเล
ประมาณ 100 นิ้ว ส่วนตาบลที่ไกลทะเลเข้าไปปริมาณน้าฝนประจาปีจะเกิน 200 นิ้ว ความชื้นสูง ฝนตกตลอดปี แต่จะ
ตกหนักระหว่างเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนมกราคม ซึ่งอยู่ในระยะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
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บทที่ 13
ภูมิอากาศอินโดจีน
อินโดจีนตั้ งอยู่ ในเขตโซนร้ อนแถบซีกโลกเหนื อ ประกอบด้ วยประเทศต่ างๆ เช่ น ไทย ลาว พม่ า กั มพู ชา
เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นดินแดนที่ได้รับลมสินค้าจากมหาสมุทรแปซิฟิค กับลมมรสุมจากผืนแผ่นดินและจากน่านน้า
มหาสมุทร ทาให้เกิดมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกัน 2 แบบในภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่
1. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม และ
2. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
สภาพทางภูมิศาสตร์ของอินโดจีนท าให้เกิดลักษณะอากาศประจาถิ่นตามภูมิ ภาคต่างๆ แตกต่างกันออกไป
เนื่องจากอิทธิพลของเทื อกเขา Chaine De Elepohant, Chaine Des Cardamons และ Chaine Annamitique ที่แผ่
ขยายลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดจีน เทือกเขาดังกล่าวเป็นเทือกเขาสูง จึงทาให้มีเมฆและฝนเกิดขึ้นทาง
ด้านรับลมมากกว่าทางด้านอับลม
มรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตั้ งแต่ ต้ นเดื อนพฤศจิ กายนจนถึ งเดื อนเมษายน บริ เวณอ่ าวตั งเกี๋ ย และภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของอิ นโดจีน จะได้ รับลมตะวันออกเฉียงเหนือในระดับต่ าที่ มาจากประเทศจีน และทะเลจี น
ใต้ กระแสอากาศที่มากับลมนี้จะมีคุณสมบัติค่อนข้างเย็นและแห้ง แต่ว่าบริเวณทางตอนใต้ของเส้นขนานที่ 19 องศา
เหนือลงไป จะได้รับกระแสอากาศจากน่านน้าทะเลจีนตอนใต้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่อุ่นและมีความชื้นมากกว่า กระแสอากาศ
นี้จะยกตัวไหลขึ้นตามลาดเขาเมื่อปะทะกับเทือกเขา Chain Annamitique ทาให้เกิดเมฆและฝนมากตามบริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม บริเวณที่มรสุมนี้พาอากาศเย็นเคลื่อนตัวไปถึง จะทาให้มี
เมฆชั้ นต่าและมีฝนกระจายทั่ วไป ลั กษณะอากาศเลวนี้ จะปรากฏอยู่ เป็ นเวลาหลายวันตามชายฝั่ งเวียดนาม เดื อน
มกราคมถึ งพฤษภาคม มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะอ่ อนก าลั งลง จะปรากฏมีลั กษณะอากาศพิ เศษที่ เรี ยกกันว่ า
Crachin ทางตะวันออกเฉียงเหนือและทางตะวันออกของอินโดจีน
ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนแปลงจากฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม จะเป็นช่วงระยะการเปลี่ยนฤดูการเคลื่อนตัวของกระแสอากาศจะเปลี่ยนทิศทางไม่แน่นอน ลักษณะ
อากาศเปลี่ยนแปลงจะเลวบ้าง ดีบ้างเป็นบางวัน จะมีลักษณะพายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงระยะดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะ
ตามบริเวณตอนกลางและตอนเหนือของอินโดจีน พายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคม มีลักษณะ
คล้ ายพายุ ฟ้ าคะนองที่ เกิ ดจาก Squall Line ที่ เคลื่ อนตั วมาจากทิ ศตะวันตก แนวปะทะอากาศแห่ งโซนร้อน (ITZ)
ที่เคลื่อนผ่านอินโดจีน จากทิศใต้สู่ทิศเหนือก็เป็นเหตุประการหนึ่งทาให้มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง บางครั้งจะมีพายุ
ฟ้าคะนองและฝนเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงต้นกันยายน ลมฟ้าอากาศของอินโดจีนได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งกระแสอากาศนี้มีคุณสมบัติร้อนและมีไอน้ามาก แต่ไม่มีความทรงตัว (Unstable) ทาให้เกิดมีฝน
ผ่าน และพายุฟ้าคะนองเป็นครั้งคราวเป็นบริเวณกว้างในอินโดจีน เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและการยกตัวลอย
ขึ้นของกระแสอากาศในตอนบ่าย โดยเฉพาะตามบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ตามลุ่มแม่น้าโขงเหนือเส้นขนานที่
12 องศาเหนือ มักปรากฏมีพายุฟ้าคะนองและฝนเกิดขึ้นในตอนบ่ายและค่าแทบทั้งสิ้น
ระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ บริเวณที่ มีความชื้ นน้ อยและแห้งจะเป็ นบริเวณทางด้านตะวันออกของ
เทือกเขา Chain Annamitique จึงทาให้เกิดหมอกในตอนเช้าในหุบเขาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน และหมอก
จะสลายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากไต้ฝุ่นทาให้มีฝนตกหนักเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในที่ราบต่า
ช่ วงระยะการเปลี่ ยนฤดู มรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต้ เป็ นมรสุ มตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตั้ งแต่ เดื อนกั นยายนถึ ง
พฤศจิ ก ายน การเคลื่ อ นตั วของกระแสอากาศมี การเปลี่ ย นแปลงทิ ศทางเช่ น เดี ยวกั น กั บ การเปลี่ ย นฤดู มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกหนักในบริเวณตอนใต้กับกัมพู ชา และแหลมญวน เนื่องจาก
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มีไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวมาจากทางตะวันออก ระยะนี้ทาให้เกิดสภาพอากาศเลวหลายวัน ราวปลายเดือนกันยายนและตุลาคม
แนวปะทะอากาศแห่งโซนร้อน (ITZ) จะเคลื่อนตัวจากเหนือลงใต้ผ่านอินโดจีน สภาพอากาศเลวจะมีทั้ งฝนและพายุ
ฟ้าคะนองกระจายทั่ วไป ไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อยังอยู่ในระยะไกล ลักษณะอากาศจะดี ซึ่ง
บางครั้งอากาศดีนี้จะมีติดต่อกันหลายวันตลอดทั่วอินโดจีน แต่เมื่อไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ในระยะ 300-400 ไมล์
จากชายฝั่งจะมีเมฆปกคลุมท้องฟ้า ฐานเมฆต่ามาก มีฝนตกหนักและลมพัดแรง
ลักษณะอากาศพิเศษ ที่มีเฉพาะในอินโดจีนตามชายฝั่งตะวันออกและอ่าวตังเกี๋ย
สภาพภาพอากาศจะมีฝนละอองและเมฆสเตรตัสที่เกิดจากการที่หมอกยกตัวเป็นเมฆรวมกัน ทาให้ทัศนวิสัยต่า
มาก มีเกิดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายน และจะมีมากในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณเดือนมีนาคมจะค่อยๆ ลดหายไปจนถึง
ปลายเมษายน เท่ านั้ น เรียกว่ า Crachine ซึ่ งมี ติ ดต่ อกั นหลายวั น บางครั้ งถึ ง 22 วั น โดยทั่ วไปแล้ วจะมี ติ ดต่ อกั น
ประมาณ 2-5 วัน
Crachine แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้
1. Cold Crachine เกิ ดขึ้ นจากการคลุ กเคล้ากั นระหว่างอากาศที่ ค่อนข้ างเย็นและแห้ งจากประเทศจีนกั บ
อากาศที่มาจากทะเลจีนตอนใต้ซึ่งอุ่นและชื้ น ลักษณะอากาศเช่นนี้ จะมี อยู่ 3-5 วัน มี เกิดขึ้นตามบริเวณอ่าวตังเกี๋ ย
ลมมีกาลังปานกลาง ฐานเมฆต่า
2. Warm Crachine เกิ ดขึ้นจากอากาศที่ มาจากทะเลจีนตอนใต้ ที่ พั ดผ่านผื นแผ่นดิ น แบบนี้ ปกติ จะมี อยู่
2-3 วัน ในตอนเช้าตรู่เท่านั้น ในตอนบ่ายจะสลายตัวหายไปและจะมีเกิดขึ้นใหม่อีกในเวลาค่าตามบริเวณอ่าวตังเกี๋ย
ลมมีกาลังอ่อน Crachine ทั้งสองแบบนี้จะเกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลตะวันออก
3. Crachine ตามภูเขา มีเกิดตามบริเวณต่างๆ ในอินโดจีน เมื่อลมฝ่ายตะวันออกพาความชื้นจากทะเลจีนใต้
ไปตามลาดเขาทางตะวันออก กลายเป็นเมฆปกคลุมเต็มลาดเขา ซึ่งบางครั้งอาจจะปกคลุมถึงยอดเขาได้
ไต้ฝุ่น มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของอินโดจีนมากที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ระหว่างเดือน
มกราคมถึงมีนาคม จะเป็นช่วงเวลาที่มีไต้ฝุ่นเกิดขึ้นน้อยที่สุด ตามปกติไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้ามาในอินโดจีนตะวันออกหรือ
ตะวันตกเฉียงใต้ ไต้ฝุ่นดังกล่าวนี้มีแหล่งกาเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันออกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ไต้ฝุ่นที่ก่อตัว
เกิดขึ้นในทะเลจีนจะมีประมาณ 7-8 ลูกต่อปี
โอกาสที่ไต้ฝุ่นจะเข้าถึงแผ่นดินภายในของอินโดจีนขณะที่ยังมีความรุนแรงหาได้ยากมาก ส่วนฝั่งทะเลทางตอน
ใต้และทางตะวันออกจะได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นเต็มที่ พายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงน้อยกว่าใต้ฝุ่น ปรากฏว่ามีเกิด
มากที่สุดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พายุไต้ฝุ่นขณะที่อยู่บนน่านน้าจะสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วกว่า
อยู่บนผืนแผ่นดิน เมื่อมันเข้ามาถึงบริเวณใดจะทาให้เกิดฝนตกหนักมีเมฆมาก พายุฟ้าคะนองและมีน้าท่วมเป็นบริเวณ
กว้างขวางตามที่ราบลุ่มชายฝั่งและแม่น้าต่างๆ ในอินโดจีน
องค์ประกอบของอากาศประจาถิ่น
อุณหภู มิ ในอินโดจีนปรากฏว่าเกื อบทั่ วไป มีอุ ณหภู มิสู ง เว้นแต่ ทางตอนเหนื อที่ อยู่ สูงกว่ าระดั บน้ าทะเล
ปานกลางมากกว่า 1,000 ฟุต
อ่าวตังเกี๋ยและบริเวณใกล้เคียงทางตอนเหนือของลาวและตามชายฝั่งของเวียดนามลงไปทางใต้ถึงเส้นขนาดที่
13 องศาเหนื อ จะมี อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยได้ประมาณ 27 องศาเซลเซี ยส ค่ าแตกต่ างมี น้ อยประมาณ 10 องศาฟาเรนไฮท์
ในฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อนจะมากกว่า 10 องศาฟาเรนไฮท์
ส่วนบริเวณตอนใต้และตอนในของอินโดจีนไปทางเหนือแม่น้าโขงจนถึงเส้นขนานที่ 21 องศาเหนือ จะมีอยู่ช่วง
ระยะหนึ่งในเดือนเมษายนที่มีอุณหภูมิสูง เวลาบ่ายจะมีอุณหภูมิประมาณ 32 องศาเซลเซียส เป็นธรรมดาบริเวณที่สูง
ย่ อมมี อุ ณหภู มิ ต่ ากว่ าบริ เวณที่ อยู่ ต่ ากว่ า เฉลี่ ยค่ าแตกต่ างของอุ ณหภู มิ ประจ าวั นประมาณ 12 องศาฟาเรนไฮท์
ตามชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือเฉลี่ยอุณหภูมิได้ 30 องศาฟาเรนไฮท์ ในฤดูหนาว ระยะที่มีอุณหภูมิต่าสุดได้แก่เดือน
ธันวาคมและมกราคม
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อุณหภูมิของลมชั้นบน เนื่องจากมีการตรวจอากาศลมชั้นบน เพียงไม่กี่แห่งในประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในอินโดจีน
(1954) ดังนั้น จึงหาข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิของลมในระดับสูงต่างๆ ไม่ได้นัก จึงต้องอาศัยการคาดคะเน โดยพิจารณา
จากผลการตรวจอากาศชั้ นบนในบริ เวณที่ ใกล้ เคี ยง เช่ น ฮ่ องกง สิงคโปร์ และอิ นเดี ยตอนกลาง ซึ่ งสามารถตรวจ
อุณหภูมิของลมชั้นบนได้สูงสุดเพียงระดับ 35,000 ฟุต
ทางตอนเหนือของอินโดจีน อุณหภูมิของลมชั้นบนค่อนข้างต่า ทั้งนี้เป็นเพราะได้รับอากาศชื้นบ่อยครั้ง และ
มวลอากาศที่ มี ความทรงตั ว (Stable) เช่ น จากมรสุ มตะวั นออกเฉี ยงเหนื อที่ ผ่ านมาจากน่ านน้ า ระดั บอุ ณ หภู มิ
จุดเยือกแข็งจะเฉลี่ยได้ประมาณ 15,000 ฟุต ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน และสูงขึ้นไปอีกที่ระดับ 17,000 ฟุต
ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ระดับจุดเยือกแข็งนี้อาจจะลดต่าลงถึง 8,000 ฟุต ในเดือนธันวาคมถึงมกราคม บริเวณ
ตอนเหนือของอินโดจีนจะมีเกิดขึ้นหลังจากกระแสอากาศจากขั้วโลกเหนือแผ่ลงมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ แต่โอกาส
ได้กล่าวมาแล้วนี้หาพบได้ยากมาก หากมีก็จะมีได้ไม่นานโดยทั่วๆ ไปแล้ว สภาพการเกิดน้าแข็งเกาะเครื่องบินจะมีใน
เมฆที่อยู่เหนือระดับจุดเยือกแข็ง
ความชื้นสัมพัทธ์ ในอินโดจีนตลอดทั้งปีจะมีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง เป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราตามเสื้อผ้า
และพวกพัสดุต่างๆ ที่ถูกความชื้นแล้วเสื่อมคุณภาพ ความชื้นสัมพัทธ์ที่มีเปอร์เซ็ นต์มาก ประกอบกับอุณหภูมิสูงเป็น
สาเหตุประการหนึ่งที่ทาให้อากาศประจาถิ่นของอินโดจีนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา ความชื้นสัมพัทธ์ของอินโดจีน
เฉลี่ยได้ประมาณ 70% ในฤดูแล้ง และ 90% ในฤดูฝน
จ านวนน้ าฝน โดยทั่ วไป อิ นโดจี นจะมี น้ าฝนเฉลี่ ยได้ ระหว่ าง 25-217 นิ้ วต่ อปี จ านวนวั นที่ มี ฝนเฉลี่ ยได้
ประมาณ 47-212 วันต่อปี บริเวณที่อยู่ตามชายฝั่งตะวันออกติดต่อกับทะเลจีนตอนใต้ได้รับฝนมากที่สุดในเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน อินโดจีนจะมีฝนน้อยที่สุดในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยปกติเดือนที่มีฝนมากที่สุดดังกล่าว
มาแล้วนี้เป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นนั่นเอง
เมฆ ในปลายเดื อนพฤศจิกายน บริเวณอ่ าวตั งเกี๋ ยและทางตอนเหนื อของเวียดนามมักจะมี สภาพอากาศดี
จานวนเมฆมีเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเกิดขึ้นเสมอ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม จะเป็นระยะที่มีเมฆชั้นต่า
ปกคลุ มเป็ นเวลานาน ท าให้มี ฝนมากตามชายฝั่งตอนเหนื อและตอนกลางของเวี ยดนาม จากปลายเดื อนตุ ลาคมถึ ง
มกราคมจะมีฐานเมฆสูงประมาณ 1,000-3,000 ฟุต ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมเพดานเมฆจะต่ากว่า 1,000 ฟุ ต
ในตอนเช้าระหว่างเวลา 0600 ถึง0900 เมฆชั้นต่ามักจะลดจานวนลงในเวลากลางวันตามบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ซึ่งตรงข้าม
กับการที่บริเวณที่ราบต่าจะมีเมฆชั้นต่าทวีจานวนเพิ่มขึ้นในตอนกลางวัน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตลอดอินโดจีน
จะมีเมฆปกคลุมทั่วไปตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคม
ในเดือนตุลาคม จานวนเมฆตามพื้นที่ตอนเหนือของเวียดนามและตอนกลางของลาว จะลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนตอนใต้ของเวียดนามและบริเวณแหลมญวนยังคงมีเมฆมาก ทั้งนี้เนื่องจากมี Disturbance จากทะเลจีนตอนใต้เข้า
มาเป็นครั้งคราว
ทัศนวิสัย กล่าวโดยทั่วไปแล้วทัศนวิสัยในอินโดจีนค่อนข้างดีโดยเฉพาะในตอนบ่าย ในฤดูหนาวตอนเช้าตรู่จะ
มีหมอกและหมอกแดดในตอนกลางวัน ทาให้มีทัศนวิสัยต่า บริเวณอ่าวตังเกี๋ยและอินโดจีนตอนเหนือตอนกลางของ
เวียดนามจะมีฝนละอองเกิดขึ้นบ่อยๆ ในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ตามชายฝั่งทะเลตอนเหนือและตอนกลางจะมีฝน
ตกหนักในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเมษายน แผ่นดินตอนในของ
เวียดนาม ลาว และบริเวณตอนใต้ของอินโดจีนจะมีทัศนวิสัยดีอยู่เสมอ หมอกในเวลาเช้ามักเกิดขึ้นทางตะวันตกของ
เทือกเขา Annam และบริเวณที่เป็นเขตแบ่งลุ่มแม่น้าแดงและลุ่มแม่น้าดา หมอกที่เกิดขึ้นจะสลายตัวราว 10.00-11.00 น.
ตามลุ่มแม่ น้าโขง ตั้งแต่ สุวรรณเขตขึ้ นไปทางเหนื อ จะมีหมอกบางเกิ ดขึ้นตอนเช้ าเสมอ และสลายตั วอย่างรวดเร็ ว
ภายหลังพระอาทิตย์ขึ้น
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ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน บริเวณที่มีฝนมากและเกิดขึ้นบ่อยๆ ทาให้มีทัศนวิสัยต่า คือ เป็นบริเวณ
เทือกเขาทั้งหมดที่ได้รับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรงนั่นเอง บริเวณที่ราบต่าทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีหมอก
เกิดขึ้นเสมอ แต่จะหายไปภายใน 2-3 ชั่วโมงต่อมา
ลมผิวพื้น ลมที่พั ดผ่านอิ นโดจีนเป็นประจาได้แก่ลมมรสุมในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ จะมีลมพั ดจาก
ทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือผ่านตลอดบริเวณส่วนใหญ่ของอินโดจีนในกลางตุลาคมถึงกลางเดือนเมษายนส่วนฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยปกติความเร็วลมในเวลาบ่ายจะมีกาลังมากกว่าเวลาเช้า
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงฤดูลมมรสุม ลมผิวพื้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
คือ เปลี่ยนจากกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ ตามชายฝั่งเวียดนามและเวียดนามตอนใต้
ส่วนมากได้รับลมสินค้าจากตะวันออกเฉียงใต้ ลมนี้จะพัดเป็นประจาในฤดูร้อน ระยะการเปลี่ยนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ เป็ นตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะมี ลักษณะที่ เห็ นได้ ชัดว่า กระแสลมที่มาจากตะวันออกเฉียงเหนื อจะมี กาลั งแรงขึ้ น
พร้อมกับมีกระแสอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงอย่างแรง ประกอบกับมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวทางบริเวณตอนเหนือของ
อินโดจีน
ราวกลางเดือนตุลาคม บริเวณตอนเหนืออินโดจีนจะได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ตามชายฝั่งตอนใต้
จะยังไม่ได้รับลมมรสุมนี้ไปจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ต้นเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะอ่อนกาลังลง และเปลี่ยนทิศทางเป็นลมฝ่ายตะวันออกจนถึงปลายเดือนมกราคม
ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกาลังลง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังไม่เข้าแทนที่ทันที่ ลมผิวพื้นทาง
ด้านรับลมตามเทือกเขา Annam จะเปลี่ยนจากตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมฝ่ายตะวันตกเรียกว่า ลมลาว (Wind of Laos)
ที่พัดลงตามลาดเขาผ่านเทือกเขา Annam เป็นลมที่แห้ งและนาความร้อนมาด้วย มีลักษณะเช่นเดี ยวกับลม Foehn
จะมี Squall ที่รุนแรงตามชายฝั่งทะเล
ลมชั้นบน ผลการตรวจลมชั้นบนในอินโดจีนส่วนมากได้มาจาก Pilot Balloon ดังนั้ นระหว่างช่วงระยะฤดู
เปลี่ยนมรสุม การตรวจลมชั้นบนเหนือระดับ 5,000 ฟุตขึ้นไปจึงไม่ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอยู่เกือบ
ตลอดเวลา การตรวจลมชั้นบนที่ได้ผลต้องตรวจด้วย Rewind Sonde ซึ่งสามารถทาการตรวจลมชั้นบนได้ทุ กสภาพ
อากาศ ไม่ว่าจะมีฝนหรือเมฆปกคลุมเต็มท้ องฟ้า Rewind Sonde จะรายงานทิศทางและความเร็วลมทุ กระดับมาให้
ทราบ ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดตั้งแต่ระดับต่าขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด 8,000
ฟุ ต ตลอดฤดู มรสุ มนี้ เหนื อระดับลมตะวันออกเฉี ยงเหนื อขึ้นไปตามบริ เวณตอนใต้ ของเส้นขนานที่ 15 องศาเหนื อ
จะเป็นลมตะวันออกถึงระดับ 30,000 ฟุต และจะค่อยๆ เบนเป็นลมฝ่ายใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะค่อยๆ เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ลมชั้นบน
ส่วนมากเป็ นลมตะวันออกเฉียงเหนื อและตะวั นออกเฉี ยงใต้ จนถึงระดับสู ง 30,000 ฟุ ต ตามชายฝั่ งทางเหนื อของ
เวียดนามทิศทางลมชั้นบนจะเป็นลมระหว่างลมฝ่ายใต้กับลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ วลมปกติ ของอิ นโดจี นตั้ งแต่ ระดั บต่ ากว่ า 10,000 ฟุ ตลงมา จะอยู่ ระหว่ าง 10-20 นอต โดยปกติ
ความเร็วลมฝ่ายตะวันตกที่มีในบริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาวและอ่าวตังเกี๋ย มีกาลังมากกว่า 30 นอต
ประมาณกลางเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูร้อนเป็นฤดูหนาว ลมชั้นบน
ในระดั บต่ าจะเป็ นลมฝ่ ายตะวั นออกและจะค่ อยๆ เบนทิ ศทางเป็ นตะวั นออกเฉี ยงเหนื อเต็ มที่ ในราวปลายเดื อน
พฤศจิกายน
ลักษณะอากาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศ ความสาเร็จของการปฏิบัติการทางอากาศจะบรรลุเป้าหมาย
ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการดังนี้
1. สภาพอากาศของบริเวณสนามบินที่ใช้วิ่งขึ้นและลง
2. สภาพอากาศตามเส้นทางบินไปยังเป้าหมาย
3. สภาพอากาศเหนือเป้าหมายหรือปลายทาง
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ปัจจัยทั้ง 3 ประการดั งกล่ าว หาได้ โดยการเอาสภาพภู มิอากาศหรือเรียกอี กอย่างหนึ่ งว่า ลั กษณะอากาศ
ประจ าถิ่ นของพื้ นที่ บริเวณนั้ นๆ มาพิ จารณาในการปฏิ บั ติ การ นอกจากนี้ยั งต้องมี ความรู้และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
ลักษณะภู มิ ประเทศของบริเวณนั้ น ๆ มาประกอบการวางแผนอี กด้ วยสภาพอากาศในการท าการบินระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน
ช่วงเวลาในการปฏิบัติการทางอากาศที่ดีที่สุดในอินโดจีน ได้แก่ฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เพราะระยะนี้ เป็ นเวลาที่ ท้องฟ้ ามีเมฆเพี ยงเล็กน้อย ฝนและการปั่ นป่ วนของ
กระแสอากาศมีน้อย ทัศนวิสัยดี เว้นแต่อาจจะมีลักษณะอากาศที่เรียกว่า Cra-chine หมอกแดด และควันไฟที่เกิดจาก
ไฟไหม้ป่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนเหนือและอ่าวตังเกี๋ย จะมีลักษณะอากาศ
ตรงกันข้าม กล่าวคือ มีเมฆสเตรตัส เพดานเมฆต่าปกคลุมเต็มท้องฟ้า กับมีฝนละอองปน ทัศนวิสัยเลว
สภาพอากาศในการทาการบินในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ระยะนี้ การเปลี่ ยนแปลงของอากาศค่ อยๆ เป็ นไป มรสุ มตะวั นออกเฉี ยงเหนื อได้ อ่ อนก าลั งลงและมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเข้ามาแทนที่ เมฆที่ก่อตัวในทางตั้งจะเพิ่มจานวนมากขึ้นในบริเวณทางตะวันตกของเทือกเขา Chain
Annam, Chaine Des Cardamones และ Chaine De Elephant การเกิ ดพายุฟ้ าคะนองและแนว Squall line บ่ อย
ในบริเวณดังกล่าวนี้
ขณะที่มีการเปลี่ยนฤดูมรสุมเมฆสเตรตัสจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบินอย่างสาคัญ เช่นในฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนื อ ตามพื้ นที่ ราบต่ าตอนใต้ และตอนกลางของเวี ยดนาม จะมี เมฆสเตรโตคิ วมู ลั ส ฐานสู ง 1,000-3,000 ฟุ ต
ปรากฏเป็ นประจ า ระยะนี้ ท้ องฟ้ าจะเปิ ดเมฆจะไม่ เป็ นเพดาน ถึ ง 80% และมี ทั ศนวิ สั ยดี ไม่ ต่ ากว่ า 3 ไมล์ 80%
ลักษณะอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบินในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ได้แก่แนวปะทะอากาศแห่งโซนร้อนที่เคลื่อนตัว
ขึ้นเหนือผ่านอินโดจีนตอนใต้ ทาให้เกิดพายุฟ้าคะนอง เมฆคิวมูโลนิมบัสจะมีเกิดขึ้นเป็นแนวและมี Disturbance อย่าง
ปานกลางถึงรุนแรงกระแสอากาศปั่นป่วน ฝนตกหนักเพดานเมฆต่า และทัศนวิสัยเลว พายุฟ้าคะนองจะมีอยู่ทั่วไปตาม
บริเวณที่เป็นภูเขาดังนั้นให้ทาการบินอ้อมหรือบินผ่านตรงที่มีเมฆคิวมูลัสที่มียอดต่าก็จะได้รับความปลอดภัย
สภาพอากาศในการทาการบินระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
ตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกันยายน พื้นที่เกื อบทั้ งหมดในอิ นโดจีนได้ รับลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้
ซึ่งร้อนและมีไอน้ามาก บริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้ได้แก่ เวียดนามตอนใต้ ลาว กัมพูชา ไทย พม่า ท้องฟ้าจะมี
เมฆปกคลุ ม 6-8/10 ส่ วน เป็ น ระยะเวลานานนั บ ตั้ ง แต่ เย็ น ไปจนถึ งเวลาเช้ า จะมี เมฆชั้ น กลางออลโตคิ วมู ลั ส
และออลโตสเตรตัส ซึ่งมียอดสูงประมาณ 8,000-12,000 ฟุต เมฆดังกล่าวนี้ เป็ นเมฆที่เหลือจากการสลายตัวของเมฆ
คิวมูโลนิมบัสที่เกิดขึ้นในตอนกลางวัน ตอนสายเมฆชั้นกลางเหล่านี้ก็จะสลายตัวไปเมฆคิวมูลัสจะเริ่มก่อตัวและค่อย
เจริญ เติ บโตเป็ นเมฆคิ วมูโลนิ มบั สต่ อไป เฉลี่ยฐานสูงประมาณ 1,500-2,000 ฟุ ต ยอด 30,000-40,000 ฟุ ต กระจาย
ทั่วไปปกคลุมตามบริเวณส่วนใหญ่ของอินโดจีนทางด้านตะวันตกของเทือกเขาชายฝั่งทะเลเวียดนาม ทัศนวิสัยโดยปกติ
จะมีมากกว่า 3 ไมล์ 80 เปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักทาให้มีทัศนวิสัยเลวซึ่งจะมีตามบริเวณที่ราบต่าตอนใต้และตะวันตกเฉียง
ใต้ของอินโดจีน
สภาพอากาศเกี่ยวกับการบินตามบริเวณตอนเหนือของอินโดจีน จะไม่แตกต่างกับตอนใต้มากนักความแตกต่าง
ของลักษณะทางอากาศจะเกิดจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และการที่มีแนวปะทะอากาศแห่ง โซนร้อน (ITZ) พาดผ่าน
ทาให้เกิดมีเมฆชั้นต่า เช่น สตราโตคิวมูลัสฐาน 1,000-5,000 ฟุต ปกคลุมทั่วไป และมีทัศนวิสัยต่ากว่า 3 ไมล์ บางขณะ
จะมีลักษณะอากาศไม่ดีจากทะเลจีนใต้ ทาให้เกิดเมฆหลายระดับรวมทั้งเมฆคิวมูโลนิมบัส และมีฝนตกหนักตามบริเวณ
อ่าวตังเกี๋ย ชายฝั่งทะเลตอนเหนือของเวียดนามและตะวันออกเฉียงเหนือของลาว
ขณะที่มีพายุหมุนแห่งโซนร้อนขึ้นในอินโดจีน ความรุนแรงของพายุฟ้าคะนองจะเพิ่มขึ้นตามลาดับภายในรัศมี
150 ไมล์ ถึ ง 200 ไมล์ จากศูนย์ กลางของพายุ หมุ นเขตร้ อน พายุ ฟ้ าคะนองที่ มี ความรุนแรงในเวลากลางคื นมั กจะ
ปรากฏตามลาแม่น้าโขงเหนือเส้นขนานที่ 12 องศาเหนือ
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สภาพอากาศในการทาการบินระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน จะเป็นระยะเปลี่ยนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ บริเวณแถบตอนเหนือและตอนกลางจะเริ่มได้รับอิทธิพลมรสุมก่อน เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะติด
ตามหลังของแนวปะทะอากาศแห่ งโซนร้ อนซึ่งเคลื่ อนตัวลงมาทางใต้ ลั กษณะอากาศในอิ นโดจี นที่ มี เพดานต่ าและ
ทัศนวิสัยเลวจะไม่ปรากฏมากนัก โอกาสที่จะทาการบินแบบลักษณะอากาศเปิดมีมากขึ้น บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ
ของลาวและทางตะวันตกของอ่าวตังเกี๋ยจะมีหมอกในตอนเช้าตรู่อากาศ Convective ที่ทาให้เมฆก่อตัวในทางตั้งเกิดขึ้น
ค่อยลดลงเป็นลาดับ
ในเวลาเดียวกันนี้ พายุหมุนแห่งโซนร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มันจะเคลื่อนตัวผ่านอินโดจีนไปทางตะวันออกเฉียง
เหนือ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงฤดูนี้จะมีลักษณะอากาศเช่นเดียวกับฤดูร้อน คือ มีเมฆหลายระดับปกคลุมเป็นบริเวณ
กว้าง (รัศมี 100-150 ไมล์) มีพายุฟ้าคะนองมาก ฝนตกหนัก ลมแรง ขณะที่พายุหมุนมีศูนย์กลางห่างจากอ่าวตังเกี๋ย
หลายร้อยไมล์ ลักษณะอากาศตามบริเวณตอนเหนือของอินโดจีนจะดีเป็นเวลา 2-3 วัน โดยมีเมฆคิวมูลัส ฐาน 1,5002,000 ฟุต เป็นบางส่วนจนกระทั่งถึงมีเมฆมาก จะเป็นเมฆชั้นกลาง เช่น ออลโตสเตรตัส สูง 8,000-12,000 ฟุต กับเมฆ
ชั้นสูง พวกเซอรัสที่ระดับ 30,000 ฟุต ซึ่งเมฆทั้งสองระดับนี้จะปรากฏในตอนเย็นจนถึงเช้าก่อนที่พายุหมุนจะเคลื่อนตัว
มาถึง

******************************************
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บทที่ 14
ภูมิอากาศประเทศไทย
โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของไทย
1. ที่ตั้ง
ประเทศไทยตั้ งอยู่ ระหว่ างละติ จู ด 5 37' ถึ ง 20 27' เหนื อ และลองจิ จู ด 97 22' ถึ ง 105 37' ตะวั นออก
วนยาวจากเหนือมาใต้ประมาณ 1,620 กิโลเมตร ส่วนกว้างจากตะวันออกไปยังตะวันตกประมาณ 780 กิโลเมตร
2. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย
ลักษณะโครงสร้างของประเทศไทยเป็ นส่วนหนึ่ งของโครงสร้างของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งมี ลั กษณะ
ที่เรียกว่าโครงสร้างรูปพัด กล่าวคือมีจุดศูนย์รวมของภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของด้ามพัดอยู่ในมณฑลยูนนาน
ทางตอนใต้ ของจี น เรียกว่า ยู นนาน นอต (Yunnan Knot) จากยู นนาน นอต จะมี แนวภู เขาซึ่ งเปรี ยบเสมื อนซี่ พั ด
แยกกระจายลงมาทางใต้เป็น 3 แนวคือ
2.1 แนวเทือกเขาทางตะวันตก (Western Chains)
แนวเทือกเขาทางตะวันตกนี้จะเริ่มจากจุดศูนย์รวมที่ยูนนาน นอต เป็นแนวทอดลงมาทางใต้เป็นทิวเขาสูง
ทางตะวั นตกของพม่ า คือ แนวที่ เรียกว่ าเทื อกเขาอาระกั นโยมา ต่ อจากนั้ นแนวเทื อกเขาจะต่อเนื่ องลงมาในทะเล
มองเห็ นเป็ นหมู่ เกาะเรียงรายลงมาทางใต้ คื อหมู่ เกาะอั นดามั น และหมู่ เกาะนิ โคบาร์ แล้ วโค้ งเป็ นหมู่ เกาะต่ างๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.2 แนวเทือกเขาตอนกลาง (Central Chains)
ภูเขาส่วนใหญ่ไม่สูงชันนักแนวเทือกเขาตอนกลางเริ่มจากยูนนาน นอต ต่อลงมาเป็นทิวเขาในรัฐฉานของ
พม่า และลงมาเป็นแนวเทื อกเขาทางตะวันตกของไทยและภูเขาที่ เป็นแกนของภาคใต้ คือ ทิ วเขาถนนธงชัย ทิ วเขา
ตะนาวศรี ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช ทิวเขาสันกาลาคีรี และเป็นทิวเขาต่อไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะลังกา
บิลลิตัน และภูเขาทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียว ตามแนวเทือกเขาตอนกลางนี้เป็นแหล่งแร่ธาตุที่สาคัญแห่งหนึ่ง
แนวเทือกเขาตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลต่อภูมิอากาศของไทยคือเป็นแนวกาบังลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย ทาให้ดินแดนภายในของประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ด้านหลังลม จึงได้รับน้าฝน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทางพม่า แต่แนวทิวเขานี้ก็ก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยหลายอย่าง เช่น เป็นแหล่งแร่ธาตุ
ที่สาคัญของไทย อันได้ แก่ ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรท์ ตะกั่ ว สั งกะสี เป็ นต้น นอกจากนั้ นยังเป็ นแหล่งต้นน้ าล าธาร
ที่สาคัญสามารถพัฒนาพลังน้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนชลประทานเพื่อการเกษตรเป็นจานวนมาก และ
ยังใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับพม่าอีกด้วย
2.3 แนวเทือกเขาทางตะวันออก (Eastern Chains)
เป็นแนวเทื อกเขาที่ ต่ อเนื่ องมาจากยู นนาน นอต ลงมาผ่ านตอนเหนื อของไทยเขาไปในลาว เวียดนาม
ตลอดถึงกัมพูชา แนวเทือกเขานี้เรียกว่าแนวเทือกเขาอันนัม (Annam) ซึ่งวางตัวค่อนข้างชิดไปทางทะเลจีนใต้ และหัน
ด้านชันไปทางทะเลจีนใต้ ส่วนอีกด้านหนึ่งค่อยๆ ลาดลงสู่ลุ่มแม่น้าโขง ทาให้ที่ราบทางฝั่งตะวันออกของประเทศลาว
เป็ นที่ราบลุ่มน้าแคบๆ แนวเทือกเขานี้ใช้เป็นแนวกั้นพรมแดนลาวกับเวียดนามด้วย และเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติ
อย่างหนึ่งที่ทาให้ลาวไม่สามารถติดต่อกับทะเลโดยผ่านทางเวียดนามได้สะดวก ลาวจึงต้องพึ่งพาประเทศไทยโดยใช้เป็น
ทางผ่านออกทะเล
แนวเทื อกเขาทางตะวันออกมี ผลดี ต่อประเทศไทย โดยเป็ นแนวป้องกันพายุ หมุ นหรือไต้ฝุ่ นที่ พัดจาก
ทะเลจีนใต้เข้าสู่ผืนแผ่นดิน แนวเทือกเขาจะช่วยลดความเร็วของพายุลงจนเมื่อมาถึงประเทศไทย ความเร็วของพายุก็อยู่
ในลักษณะที่เรียกว่าดีเปรสชั่น ทาให้ประเทศไทยไม่ได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุหมุน จะมีเสียหายอยู่
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บ้ างก็เนื่ องมาจากการเกิ ดน้ าท่ วมอั นเนื่ องมาจากฝนตกชุ กเพราะดี เปรสชั่ นเข้ ามาติดๆ กั นเท่ านั้ น นอกจากนี้ แนว
เทื อกเขาทางตะวันออกมี อิทธิพลต่ อฝนในฤดู มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้อี กด้ วย คือท าให้ ฝนตกชุกในด้านรับลมมรสุ ม
ฝนที่ตกในจังหวัดสกลนครและนครพนมจึงมีสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างแนวเทือกเขาต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นบริเวณที่ราบลุ่มน้าที่ราบลุ่มสาคัญๆ หลายแห่ง
คือ ที่ราบลุ่มแม่น้าอิรวดีของพม่า ที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาของไทย ที่ราบลุ่มแม่น้าโขงในกัมพูชา และเวียดนาม ที่ราบ
ลุ่มแม่น้าแดงในเวียดนาม
3. โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของไทย
3.1 ภาคเหนือ
ลักษณะภู มิ ประเทศของภาคเหนื อประกอบด้ วยภู เขาและทิ วเขาสู งๆ ทอดยาวลงมาในแนวเหนื อ -ใต้
ทิวเขาสูงเหล่านี้ต่อเนื่องลงมาจากทิวเขาสูงในจีนและพม่า ระหว่างทิวเขาที่ทอดเป็นแนวยาวลงมานี้จะมีที่ราบหุบเขา
เป็นแนวยาวคู่ขนานกับทิวเขาเหล่านั้น ลักษณะของหุบเขาที่ทอดยาวขนานมากับทิวเขานั้นจะมีเขาเตี้ยๆ คั่น ทาให้เกิด
เป็นที่ราบหุบเขาเป็นตอนๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ตามที่ราบหุบเขาจะเป็นแหล่งที่ประชากรรวมตัวกันอยู่หนาแน่น เป็นที่ตั้ ง
จังหวัดและอาเภอต่างๆ ของภาคเหนือ
ทิวเขาที่สาคัญในภาคนี้มีหลายทิวเขา ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาสูง
ในจีนและพม่า แล้วมาเป็นทิวเขาสูงทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของภาค เป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-พม่า
ถัดมาทางตะวันตกของภาคมีแนวทิวเขาที่สาคัญคือทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งต่อเนื่องมาจาก ทิวเขาในจีนและ
พม่าเช่นเดียวกัน ใช้เป็นแนวแบ่งพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ทิวเขาถนนธงชัย แบ่งได้เป็น 3 แนว คือ
ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-พม่า ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก ทิวเขาถนนธงชัยกลาง เป็น
แนวที่ใช้แบ่งเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ ระหว่างทิวเขาถนนธงชัยตะวันตกและถนนธงชัยกลาง มีที่ราบหุบเขา
เล็กๆ คือที่ราบหุบเขาลุ่มน้าปายในอาเภอปายและอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กับที่ราบหุบเขาลุ่มน้ายวม บริเวณอาเภอ
ขุนยวมกับอาเภอแม่สะเรียง แนวที่สามคือทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นทิวเขาทางตะวันตกของแม่น้าปิง ทางตอนใต้
ของทิวเขานี้เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่กับตาก ยอดเขาสูงๆ ที่รู้จักกันดีในทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกมีหลาย
แหล่ง เช่น ดอนอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดอยเชียงดาว ดอยปุย ดอยสุเทพ ระหว่างทิวเขาถนน
ธงชัยกลางกับทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกมีที่ราบหุบเขาแคบๆ คือที่ราบหุบเขาลุ่มน้าแม่แจ่ม บริเวณอาเภอแม่แจ่ม
ถัดจากทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกไปทางตะวันออก เป็นแนวทิวเขาผีปันน้า ซึ่งเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน
ที่ปันน้าออกไปสู่แม่น้าโขงและแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบด้วยทิวเขา 3 ทิวเขาคือ ทิวเขาผีปันน้าตะวันตกเป็นทิวเขายาว
วางตัวในแนวเหนือใต้ อยู่ระหว่างแม่น้าปิงกับแม่น้าวัง ดอยขุนตานก็อยู่ในทิวเขานี้ บางครั้งเรียกบริเวณตอนใต้ของ
ทิวเขานี้เป็นทิวเขาขุนตาน ระหว่างทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกกับทิวเขาผีปันน้าตะวันตกมีที่ราบหุบเขากว้างขวางซึ่ง
เป็นที่ราบลุ่มน้าของแม่น้าปิง นอกจากนี้ยังมีที่ราบหุบเขาเล็กๆ ทางเหนือของที่ราบ เช่น ที่ราบหุบเขาบริเวณอาเภอ
เชียงดาว และที่ราบหุบเขาในอาเภอพร้าวเป็นต้น
ทิวเขาผีปันน้ากลาง อยู่ระหว่างแม่น้าวังกับแม่น้ายม ตอนเหนือของทิวเขานี้เป็นสันปันน้าของแม่น้ากก
แม่น้ าอิง ระหว่างทิ วเขาผีปั นน้าตะวั นตกกับผีปั นน้ ากลาง มีที่ ราบหุ บเขาที่ส าคั ญคือที่ราบลุ่มแม่น้ าวัง มีแม่ น้ าวั ง
ไหลผ่าน และมีที่ราบหุบเขาเล็กๆ อีกหลายแห่ง
ทิวเขาผีปันน้าตะวันออกเป็นทิวเขาอยู่ระหว่างแม่น้ายมกับแม่น้าน่าน ระหว่างทิวเขาผีปันน้า กลางกั บ
ทิวเขา ผีปันน้าตะวันออกมีที่ราบหุบเขาที่สาคั ญคือ ที่ราบลุ่มน้ายมมีแม่น้ายมไหลผ่าน และนอกจากนี้มีที่ราบหุบเขา
แคบๆ อีกหลายแห่ง
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ทิวเขาทางตะวั นออกสุดของภาคเหนื อ ได้แก่ทิ วเขาหลวงพระบาง ใช้เป็ นแนวแบ่ งพรมแดนประเทศ
ไทย-ลาว เป็นต้นน้าลาธารที่สาคัญของแม่น้าน่านและสาขา นอกจากนั้นยังปันน้าไปสู่ลุ่มแม่น้าโขงด้วย ระหว่างทิวเขา
ผีปันน้าตะวันออก กับทิวเขาหลวงพระบางมีที่ราบหุบเขาเล็กๆ หลายแห่ง เป็นที่ราบลุ่มน้าของแม่น้าน่าน มีแม่น้าน่าน
ไหลผ่าน
ทางตอนเหนือของทิวเขาผีปันน้า เป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเป็นผืนต่อเนื่องกัน คือที่ราบลุ่มแม่น้าอิง
แม่น้ากก แม่น้าสาย แม่น้ารวกในจังหวัดเชียงรายและพะเยา เป็นที่ราบกว้างใหญ่กว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ลาน้า
สายต่างๆ นี้ไหลผ่านที่ราบ มีลักษณะเป็นโค้งตวัด (Meander) อยู่หลายแห่ง บางแห่งลาน้าไหลตัดทางใหม่ ลาน้าเก่า
เกิ ดเป็นทะเลสาบรูปแอก (Oxbow lake) รวมทั้งมีที่ราบลุ่มน้าขังอยู่ ด้วย เช่น กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และเวียง
หนอง จังหวัดเชียงราย
ทิวเขาทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ปันน้าออกไปสู่ลุ่มแม่น้าต่ างๆ 3 ลุ่มน้า คือ ทางเหนือมีแม่น้ าอิง แม่น้ากก
น้าแม่ลาว น้าฝาง น้าสาย น้ารวก ไหลลงสู่ลุ่มแม่น้าโขง น้าปาย น้ายวม แม่น้าเมยไหลลงสู่แม่น้าสาละวิน ทางตะวันตก
แม่น้าปิง วัง ยม น่าน และสาขาไหลลงสู่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาทางใต้
เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ ที่ราบหุบเขาต่างๆ เมื่อลาน้าไหลจากที่สูงลงมาถึง
ที่ราบลุ่มน้าในหุบเขา กระแสน้าจะลดความเร็วลงกว่าเดิมมาก ตะกอนต่างๆ ที่ลาน้าพัดพามาจะตกทับถมกันมากใน
บริเวณปากช่องเขา เกิดเป็นที่ราบดินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fans) อยู่หลายแห่ง
ที่ราบลุ่มแม่น้าในภาคเหนือปัจจุบันเป็นบริเวณพื้นที่ที่สาคัญที่สุดของภาค ประชากรอยู่กันหนาแน่นใน
ที่ราบหุบเขา เพราะเป็นบริเวณที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม
3.2 ภาคกลาง
ภาคกลางเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าที่มีแนวที่สูง หรือภูเขาล้อมรอบในลักษณะคล้ายตัวอักษรยู (U) คว่า
คือ ทางตอนเหนือสุดของภาคได้แก่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัย เป็นแนวทิวเขาเล็กๆ ต่อเนื่องกับทิวเขาผีปันน้า
ซึ่งเป็นแนวลงมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์และแพร่เป็นขอบสูง ทางตะวันตกของภาคมีภูเขาโดดๆ เนินเขาและที่ราบลูกคลื่น
ลาดเอียงต่อเนื่องมาจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรีในภาคตะวันตก ทาให้พื้นที่ลาดเอียงไปทางตะวันออกสู่
แม่น้าเจ้าพระยา และสาขา ส่วนทางตะวันออกของภาคมีทิวเขาเพชรบูรณ์ และทิวเขาดงพญาเย็น เป็นขอบกั้นลงมาถึง
ทิวเขาสันกาแพง ทางจังหวัดนครนายก ทาให้พื้นที่ขอบด้านนี้ลาดเอียงไปทางตะวันตกลงสู่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาและ
สาขาเช่นเดียวกัน ภูมิประเทศโดยส่วนรวมจึงเป็นแอ่งลุ่มน้าและเอียงลงไปทางใต้เล็กน้อย
ภูมิประเทศของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากลาน้าหลายสายพัดพาเอาเศษหินกรวด ทราย
ตะกอนดิน จากที่สูงทั้งทางเหนือ ทางตะวันตก และทางตะวันออก เข้ามาทับถมในแอ่งแผ่นดินที่เรียกว่าแอ่งเจ้าพระยา
เป็นเวลานานนับล้านปี แม่น้าที่พัดพาเอาตะกอนจากทางเหนือมาทับถมได้แก่ แม่น้าปิง ยม และน่าน (แม่น้าวังรวมกับ
แม่น้ าปิ งในจังหวั ดตากแล้ว) แม่ น้าที่ พั ดพาเอาตะกอนมาจากทางตะวันตก ได้ แก่ แม่ น้าแม่กลอง แม่น้ าสะแกกรั ง
ส่วนแม่น้ าที่ พัดพาเอาตะกอนมาจากทางตะวันออก ได้ แก่ แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุ รี แม่น้าบางปะกง เป็นต้น แอ่ ง
แผ่ นดิ นนี้ ถูกตะกอนน้ าพามาทั บถมขึ้ นเรื่อยๆ จนในที่ สุ ดอยู่เหนื อระดั บน้ าทะเล กลายเป็ นที่ ราบต่ อเนื่ องเป็ นผื น
เดียวกัน กินอาณาบริเวณตั้งแต่ที่ราบทางใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลงไปจนจดอ่าวไทย นับเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้าที่กว้างขวาง
กว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ เป็นแหล่งทาการเกษตรที่สาคัญของประเทศ
พื้นที่ภาคกลางอาจแบ่งเขตย่อยออกได้เป็น 3 เขต คือ
1) เขตที่ราบภาคกลางตอนบน ประเทศบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าของแม่น้าปิง ยม น่าน และ
สาขา มีที่ราบลูกฟูก (Rolling Plains) ซึ่งเกิดจากการกระทาของลาน้าเหล่านี้แทรกสลับอยู่ด้วย ภูมิประเทศที่เป็นลูกฟูก
อาจเกิดจากการที่แม่น้าพั ดพาเอาตะกอน เศษหิน กรวด ทราย ดินมาทับถมพอกพูนกัน และบริเวณใด ที่ง่ายต่อการ
กัดกร่อนก็ถูกน้าชะพาไป ทาให้ภูมิประเทศเป็นลูกคลื่น มีเนินเตี้ยๆ สลับกับที่ลุ่มที่ถูกน้าพัดพาไป ภูมิประเทศที่เป็น
เนินลูกคลื่ นแบบนี้ มักพบในบริเวณที่ อยู่ระหว่างกลางลาแม่น้ าแต่ละสายที่ไหลขนานกันลงมา ท าให้เกิ ดเป็ นต้นน้ า
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ลาคลองเล็กๆ ไหลลงแม่น้าที่อยู่ทั้งสองข้าง หรือถ้าดูโดยส่วนรวมพบว่าพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างแม่น้าสองสายที่ไหลขนาน
กันลงมา เช่น พื้นที่ระหว่างแม่น้ายมกับแม่น้าน่าน หรือระหว่างแม่น้ าปิงกับแม่น้ายม มองดูคล้ายกับเป็นหลังเต่ามี
ลาคลองเล็กๆ ไหลลงสู่แม่น้าทั้งสองข้าง และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าบริเวณนั้นเป็นที่ราบลูกฟูกนั่นเอง
นอกจากนี้การกระทาของแม่น้าที่ไหลผ่านลงมายังทาให้เกิดที่ราบขั้นบันได (Terrace) และที่ราบลุ่มแม่น้าหรือที่ราบน้า
ท่วมถึง (Flood Plain) ของแม่น้าเหล่านี้อีกด้วย
ภูมิประเทศทางตะวันออกของเขตนี้เป็นทิวเขาและที่สูงต่อเนื่องกับขอบที่สูงของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ แนวทิวเขาดังกล่าวได้แก่ ทิวเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งต่อเนื่องมาจากทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขานี้ได้แยกออกเป็น
2 แนว ทางตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์คือทิวเขาเพชรบูรณ์ 1 เป็นขอบกั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออก
ของจั งหวั ดเพชรบู รณ์ และทิ วเขาเพชรบู รณ์ 2 แยกมาทางตะวันตกของจั งหวั ดเพชรบู รณ์ ระหว่ างทิ วเขาทั้ งสอง
เป็นที่ ราบหุ บเขาแคบๆ ยาวจากเหนื อลงมาใต้ เป็ นที่ราบลุ่มแม่ น้าป่ าสัก มี แม่ น้าป่ าสักไหลผ่ านกลางที่ ราบหุบเขา
จากเหนือลงมาใต้ขนานมากับแนวทิวเขา
2) เขตที่ ราบภาคกลางตอนล่ าง เป็ นบริ เวณที่ เรี ยกว่ าดิ นดอนสามเหลี่ ยมแม่ น้ าเจ้ าพระยา
เป็ นที่ราบลุ่มน้าดินตะกอนที่ แม่ น้าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่ น้าลพบุ รี แม่น้าบางปะกง แม่น้าแม่กลอง พัดพาเอา
ตะกอนมาทับถมพอกพูนขึ้นจนอยู่เหนือระดับน้าทะเล กินอาณาบริเวณตั้งแต่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ลงไป
ถึงปากอ่าวเจ้าพระยา
ด้ วยเหตุ ที่ บริ เวณนี้ เป็ นบริเวณที่ ราบลุ่ ม เมื่ อล าน้ าไหลผ่ านมา ความเร็ วของกระแสน้ าลดลง
ตะกอนต่างๆ ที่น้ าพัดพามาจะทับถมพอกพู นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งส่ วนใหญ่ ประกอบไปด้วยทรายละเอี ยด ตะกอนดิ น
เหนี ยว ตะกอนเหล่านี้จะทับถมทั้งในบริเวณที่ราบน้าท่วมถึงและในลาน้า ทาให้เกิดสันดอนกลางน้าและแม่น้า ไหล
เปลี่ยนทางเดินหลายแห่ง แม่น้าเจ้าพระยาจะมีลาน้าสาขาแยกออกจากลาน้าใหญ่แล้ววกมาบรรจบกันใหม่หลายแห่ง
ที่ ราบภาคกลางตอนล่ างเป็ นบริ เวณดิ นตะกอนแม่ น้ าพั ดพามาทั บถม เนื้ อดิ นเป็ นดิ นเหนี ยว
ปนทราบเล็ กน้ อย สามารถอุ้ มน้ าไว้ได้ ดี ขณะมี น้ าขั ง ประกอบกั บดิ นมี ความอุ ดมสมบู รณ์ และมี พื้ นที่ ชลประทาน
กว้างขวางกว่าเขตอื่น จึงทาให้บริเวณนี้เป็นแหล่งเกษตรที่สาคัญของประเทศ
3) เขตขอบที่ราบภาคกลางตอนล่าง บริเวณนี้เป็นพื้นที่สูงๆ ต่าๆ ต่อจากที่สูงที่เป็นขอบของภาค
กลาง ลาดเอียงลงสู่พื้นที่ลุ่มน้าภาคกลางตอนล่าง เป็นบริเวณที่หินถูกกัดกร่อนและน้าพัดพาเศษหิน เศษดิน มาทับถม
บริเวณเชิงเขาและบริเวณต่อเนื่องกับที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
3.3 ภาคตะวันตก
ภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขาสูงต่อเนื่องลงมาจากภาคเหนือ เทือกเขาเหล่านี้วางตัวในแนว
เหนือ-ใต้ บางตอนค่อนข้างเฉียงอยู่ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยทิวเขาซ้อนกันหลาย
ทิว เป็นแนวยาวตลอดลงไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเลยต่อเนื่องเข้าสู่จังหวัดระนอง ชุมพร ต่อไปถึงภูเก็ต ซึ่ง
ช่วงนั้นเรียกว่าทิวเขาภูเก็ต เทือกเขาในภาคตะวันตกที่สาคัญได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขา
ถนนธงชัยจะต่อเนื่องลงมาจากภาคเหนือ ถัดลงมาจะเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ทิว คือ ทิวเขาตะนาว
ศรีทางตะวันตกอยู่ในเขตพม่า ทิวเขาตะหนาวศรีตอนกลางใช้เป็นแนวแบ่งเขตพรมแดนไทยกับพม่า ทิวเขาตะนาวศรี
ทางตะวันออกเป็นแนวภูเขาอยู่กลางระหว่างแม่น้าแควน้อยกับแควใหญ่ต่อเนื่องกับเทือกเขาถนนธงชัยตอนใต้
พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันตกเป็นภูเขา ตามแนวเทือกเขาด้านตะวันตกของภาคมีที่ราบหุบเขาแคบๆ
ลักษณะเช่นนี้ต่างกับลุ่มน้าในภาคเหนื อซึ่งมีที่ราบลุ่มน้ากว้างขวางกว่ามาก ลาน้าส่วนใหญ่ ไหลผ่านหุบเขาลึก และ
สูงชัน บริเวณที่ราบเชิงเขาประกอบด้วยเศษหิน เศษดิน ถูกน้าพัดพามาจากที่สูงมาทับถมในที่ราบลุ่ม โครงสร้างและ
เนื้อดินจึงแตกต่างไปจากดินตะกอนในที่ราบภาคกลาง ทางด้านตะวันออกของภาคนี้มีที่ราบไม่กว้างขวางนักภูมิประเทศ
จะเป็นที่ราบลูกฟูก สลับแม่น้าลาธารสายสั้นๆ ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี
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เทือกเขาสูงภาคตะวันตกนอกจากจะใช้เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับพม่าแล้วยัง
เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญปันน้าออกไปให้แก่ประเทศทั้งสอง กล่าวคือเทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งอยู่ตอนบนของภาคนี้
จะเป็นต้นน้าปันน้าออกไปสามทิศทางคือ แม่น้าเมย ไหลขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปรวมกับแม่น้าสาละวิน แม่น้า
สะแกกรังไหลไปทางตะวันออกไปรวมกับแม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าแควใหญ่ซึ่งเป็นแควหนึ่งของแม่น้าแม่กลองไหลลง
มาทางใต้ รวมกั บแม่ น้ าแควน้ อยที่ อ าเภอเมื อง จั งหวั ดกาญจนบุ รี เป็ นแม่ น้ าแม่ กลองไหลลงอ่ าวไทยที่ จั งหวั ด
สมุทรสงคราม ส่วนเทือกเขาตะนาวศรีก็เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญของแม่น้าหลายสาย เช่น แม่น้าแควน้อย ซึ่งเป็น
สาขาหนึ่งของแม่น้าแม่กลอง แม่น้าเพชรบุรี แม่น้าปราณบุรี เป็นต้น ลุ่มน้าลาธารในภาคตะวันตกเป็นแหล่งน้าที่ให้
ประโยชน์มากทั้งด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้าในการชลประทาน
3.4 ภาคตะวันออก
ลักษณะภู มิประเทศตอนบนสุดของภาคเป็นแนวเขาสันกาแพง ซึ่งเป็นทิวเขาที่ใช้แบ่งเขตภาคนี้ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรีกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถัดจากทิวเขาสันกาแพงลงมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง ซึ่งเป็นที่ราบ
หุบเขาระหว่างแนวทิวเขาสองแนว คือทิวเขาสันกาแพงทางตอนเหนือ และทิวเขาจันทบุรี ทิวเขาบรรทัดทางตอนล่าง
ของเขตลุ่มน้าดังกล่าว พื้นที่ลุ่มแม่น้าบางปะกงนี้อยู่ในเขตจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ต่อมาถึงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถัดจากที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกงลงมาเป็นภูเขา เนินเขาอยู่ตอนกลางของภาคค่อนมาทางใต้เล็กน้อยได้แก่
ทิ วเขาที่ ส าคั ญ 2 แห่ งคื อ ทิ วเขาจั นทบุ รี และทิ วเขาบรรทั ด ซึ่ งเป็ นทิ วเขาต่ อเนื่ องไปในกั มพู ชา เรี ยกรวมกั นว่ า
เทือกเขาคาร์ดามอน (Cardamon Mt.) เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมจะวางตัวอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจากภู มิ ประเทศที่ เป็ นเขาสูงแล้ ว พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ จึ งเป็ นที่ ราบลู กฟู ก มี ลูกเนิ นเตี้ยๆ กระจายอยู่ ทั่ วไป
บางบริเวณมีภูเขาอยู่ติดชายฝั่งทะเล มีที่ราบลุ่มน้าแคบๆ ระหว่างภูเขา เนินเขาซึ่งจะมีลาน้าสายต่างๆ อันมีต้นกาเนิด
จากกลุ่มภูเขาเหล่านี้แล้วไหลลงมาทางใต้สู่อ่าวไทย
จากลักษณะภูมิประเทศที่มีแนวทิวเขากั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทาให้ภาคนี้ได้รับ ฝนชุกในบริเวณ
ที่เป็นด้านรับลม ปริมาณน้าฝนรวมสูงพอๆ กับปริมาณน้าฝนในภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราด มีปริมาณ
น้าฝนสูงกว่า 3,000 มิลลิเมตร การที่ภาคนี้มีฝนตกชุกจึงทาให้พืชพรรณธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ขึ้นหนาแน่น มีป่าไม้สี
เขียวตลอดปีและสามารถปลูกพืชผลทานองเดียวกับภาคใต้
3.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแยกตัวออกจากภาคกลางและภาคตะวันออกอย่าง
เด่นชัด กล่าวคือมีแนวภูเขายกตัวขึ้นเป็นขอบสูงของภาคสองด้าน คือ ด้านตะวันตกและด้านใต้ของภาค ประกอบกับ
มีทิวเขาภูพานซึ่งเป็นทิวเขาเตี้ยๆ เป็นแนวตั้งแต่ตอนเหนือของปากแม่น้ามูลโค้งขึ้นไปบรรจบกับ ทิวเขาเพชรบูรณ์ทาง
จังหวัดเลย ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีลักษณะเป็นแอ่งแบบก้นกระทะ 2 แอ่ง คือ ทางตอนเหนือ
ทิวเขาภูพานขึ้นไปเรียกว่าแอ่งสกลนคร และทางตอนล่างเรียกว่าแอ่งโคราช
การยกตั ว ของแผ่ น ดิ น ทางตะวั น ตกของภาคเกิ ด เป็ น ขอบสู ง ชั น กั้ น ระหว่ างภาคกลางกั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้แก่แนวทิวขาเพชรบูรณ์ในเขตจังหวัดเลย และขอนแก่น ทอดยาวลงมาเชื่อมต่อกับทิวเขาดง
พญาเย็นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา แนวขอบที่สูงด้านตะวันตกนี้จะหันด้านชันไปทางที่ราบ ลุ่มน้าภาคกลาง
และค่อยๆ ลาดเอียงไปทางตะวันออก ความสูงของขอบชันโดยเฉลี่ยประมาณ 120-200 เมตร จากระดับน้าทะเล ทิวเขา
สูงส่วนใหญ่ อยู่ในแนวทิวเขาเพชรบู รณ์ ซึ่ งบางยอดสูงเกิน 1000 เมตร และความสูงค่อยๆ ลดลงเรื่อยมาทางตอนใต้
ตลอดทั้ ง แนวทิ ว เขาดงพญาเย็ น แนวทิ ว เขาด้ า นตะวั น ตกจะเป็ น แหล่ ง ต้ น น้ าล าธารที่ ส าคั ญ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเช่น แม่น้าชี
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ทางใต้ของภาคเป็นการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเป็นขอบสูงเช่นเดียวกับขอบทางตะวันตกคือมีแนวทิวเขา
สันกาแพง และทิวเขาพนมดงรักเป็นขอบ หันขอบชันไปทางด้านกัมพูชาและค่อยๆ ลาดไปทางทิศเหนือ นอกจากนี้ยังมี
ทิวเขาเตี้ยๆ ต่อจากทิวเขาพนมดงรักทางตะวันออกของช่องบกซึ่งเป็นจุดรวม 3 ประเทศ ทิวเขาเตี้ยๆ นี้คือทิวเขาแดน
เมื อง เป็ นแนวโค้ งขึ้ นไปทางเหนื อสั นเขาใช้ เป็ นแนวแบ่ งพรมแดนไทย-ลาว ด้ านตะวั นออกเฉี ยงใต้ ของจั งหวั ด
อุบลราชธานี และเป็ นต้นน้ าส่ วนหนึ่ งของลาโดมน้ อย ช่องเม็ กซึ่ งเป็นจุดตะวั นออกสุดของไทยก็ อยู่ ทางตอนเหนื อ
ของทิวเขานี้ เมื่อพิจารณาทิวเขาที่เป็นขอบสูงของภาคทั้งด้านตะวันตก ด้านใต้ ประกอบกับทิวเขาภูพาน ทางตอนกลาง
ของภาคแล้ วจะเห็ นได้ ว่าภู มิ ประเทศกลายเป็ นแอ่ งแบบก้ นกระทะ คื อบริเวณที่ เรียกว่าแอ่ งโคราชนั่ นเอง ขอบสู ง
ทางด้านใต้นี้มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร แต่ยอดเขาบางแห่งสูง 700-1,000 เมตรเศษ เช่นยอดสูงๆ ในทิวเขา
สันกาแพง ซึ่งเป็นต้นน้าของลาตะคอง ลาพระเพลิง หรือยอดเขาพนมดงรัก เป็นต้น
แนวเขาสูงด้านใต้ของภาคนี้เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคัญที่ไหลงลงสู่ลุ่มแม่น้ามูล ประกอบด้วยลาธาร
สายสาคัญ เช่น ลาพระเพลิง ลาตะคอง ลาปลายมาศ ซึ่งมีต้นน้าจากทิวเขาสันกาแพง ห้วยทับทัน ห้วยสาราญ ห้วยขยุง
ลาโดมน้อย ลาโดมใหญ่ ซึ่งมีต้นน้าจากทิวเขาพนมดงรัก
ทางตอนกลางของภาคค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย เป็นแนวทิวเขาภูพาน ซึ่งเป็นแนวทิวเขาเตี้ยๆ เริ่มจาก
บริเวณตอนเหนือของปากแม่น้ามูล เป็นวงโค้งขึ้นไปบรรจบกับแนวทิวเขาเพชรบูรณ์ทางแถบภูกระดึง ทิวเขาภูพานเป็น
แหล่งต้นน้าลาธารที่ปันน้าออกไปสู่แอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร
แอ่งโคราช เป็นบริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้าชี และแม่น้ามูล มีแนวภูเขาและที่สูงล้อมรอบเกือบทุกด้าน
ภูมิ ประเทศจึงมี สภาพเป็ นแอ่ งแบบก้นกระทะที่มี บริเวณกว้างขวางที่ สุดในภาคนี้ พื้ นที่ ในแอ่งโคราชมิได้ราบเรียบ
โดยตลอด แต่จะมีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูกสลับลูกเนินกระจายอยู่ทั่วไป ลาน้าสายต่างๆ ที่ไหลลงสู่แอ่งโคราชจึงไหล
คดเคี้ยวไปมา ในตอนกลางและปลายฤดูฝนเมื่อฝนตกชุกน้าไหลไปรวมกันในตอนกลางของแอ่งโคราช ประกอบกับน้า
ในลาน้ามูลเอ่อท่วมฝั่งเพราะไหลลงแม่น้าโขงไม่สะดวก จึงเอ่อท่วมที่ลุ่มในแอ่งโคราชได้ง่ายทาความเสียหายแก่พื้นที่
ทาการเกษตรอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตอนกลางของแอ่งโคราชที่เรียกว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้"
แอ่งสกลนคร เป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าริมฝั่งแม่น้าโขง โดยมีทิวเขาภูพานกั้นที่ราบลุ่มนี้ให้แยกออกจาก
แอ่ งโคราช ภู มิ ประเทศเป็ นที่ ลุ่ มต่ าลาดเอี ยงจากทิ วเขาภู พานไปสู่ แม่ น้ าโขง มีหนองน้ าที่ ใหญ่ ๆ ได้ แก่ หนองหาน
จังหวัดสกลนคร หนองหาน-กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และหนองญาติ จังหวัดนครพนม เป็นต้น
ทิวเขาภูพานเป็นต้นน้าของลาน้าสายสั้นๆ ไหลผ่านที่ราบนี้ลงสู่แม่น้าโขง เช่นห้วยน้าซ่อม น้าโมงแม่น้า
สงคราม น้าพุง และด้วยเหตุที่แอ่งนี้เป็นที่ลุ่มต่าอยู่ริมฝังแม่น้าโขง จึงมักประสบกับปัญหาน้าจากแม่น้าโขงเอ่อท่วมล้น
ฝั่งท่วมที่ราบนี้อยู่เป็นประจาทุกปี
3.6 ภาคใต้
ภูมิประเทศของภาคใต้เป็นคาบสมุทรแคบๆ ยาวยื่นไปในทะเล โดยมีทะเลอันดามันอยู่ทางตะวันตกและ
อ่าวไทยอยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทร ส่วนที่แคบของคาบสมุทรเรียกว่าคอคอดกระ มีความกว้างประมาณ 50-80
กิโลเมตรอยู่ในเขตจั งหวัดระนอง ส่ วนบริเวณที่ แคบที่ สุดของประเทศไทยนั้ นอยู่ ทางตอนใต้ ของภาคตะวันตก คื อ
ที่ตาบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้มีแนวทิวเขาทอดยาวเป็นแกนกลางของภาคโดยตลอด ประกอบด้วยทิวเขาภูเก็ต ทอดเป็นแนวยาว
ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ผ่านระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ต่อไปถึงภูเก็ต และใช้เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านมาด้วย
แนวทิวเขาภูเก็ตวางตัวชิดไปทางชายฝั่งตะวันตกทาให้พื้นที่ชายฝั่งตะวันตกด้านจังหวัดระนองและพังงามีที่ราบแคบๆ
เท่านั้น แต่ทางด้านตะวันออกของทิวเขาภูเก็ตคือทางจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี จะมีที่ราบกว้างขวางกว่า
ถัดจากตอนใต้ของทิวเขาภูเก็ตไปทางตะวันออก คือพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อลงมา
ทางใต้ถึงจังหวัดกระบี่ เป็นแนวเขาหินปูนเตี้ยๆ กระจายอยู่ทั่วไป ภูเขาเตี้ยๆ เหล่านี้กระจายกันอยู่ และอยู่ใกล้ไปทาง
ชายฝั่งตะวันตกทางทะเลภูเก็ต
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แนวทิวเขาที่สาคัญอีกแนวหนึ่งซึ่งอยู่ถัดออกไปทางตะวันออกได้แก่ ทิวเขานครศรีธรรมราชทางใต้สุดของ
ภาคใต้มีทิวเขาสันกาลาคีรี เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย วางตัวอยู่ในแนวตะวันตกตะวันออก และบางช่วงอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ แนวทิวเขานี้มิได้ต่อเนื่องเป็นพื ดตลอดแนว
แต่จะมีหุบเขาแคบๆ คั่นเป็นตอนๆ ทาให้การติดต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียสะดวกเช่นบริเวณที่ราบหุบเขาแถบอาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา
นอกจากทิ วเขาที่ กล่าวมานี้ แล้ วยังมี ทิ วเขาเล็ กๆ ขนานกั บทิ วเขานครศรีธรรมราชอีกหลายแนว เช่ น
ทิวเขาทางตอนใต้ของจังหวัดสงขลา ทอดยาวลงมาทางใต้แล้วต่อกับทิวเขา สันกาลาคีรี แนวถัดออกไปทางตะวันออก
เป็นแนวเขากั้นเขตจังหวัดยะลากับนราธิวาสทอดยาวลงมาทางใต้เชื่อมต่อกับทิวเขาสันกาลาคีรี นอกจากนั้นยังมีแนว
เขาในทางตะวันตก และตอนกลางของจั งหวัดนราธิ วาสทอดลงมาทางใต้เชื่ อมกั บทิ วเขาสันกาลาคี รีอี ก ท าให้ เกิ ด
เป็นทีร่ าบหุบเขาเป็นช่วงๆ
ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และภูเขาเล็กๆ ที่กระจายอยู่ในภาคใต้นี้ เป็นแนวกั้นอิทธิพลของ
ลมมรสุมทั้งสองฤดูที่พัดผ่านเข้ามาทาให้ทั้งสองฝั่งของภาคใต้ได้รับน้าฝนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูมรสุมนอกจากนั้น
แนวทิวเขาเหล่านี้ยังเป็นแนวปันน้าออกไปทางด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาแนวทิวเขาที่เป็นแกน
ของภาคใต้แล้ว อาจแบ่งภาคใต้ออกเป็น 2 เขตคือ
3.6.1 บริเวณชายฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน เป็นบริเวณที่มีที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ เพราะทิวเขา
ภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และเขาเล็กๆ อื่นๆ ต่ างวางตัวชิดค่อนไปทางชายฝั่งตะวันตก บริเวณชายฝั่งทะเลเว้าๆ
แหว่งๆ ตลอดแนว เป็นลักษณะของแนวชายฝั่งทะเลแบบยุบตัวลง จะเห็นลักษณะปากน้าเป็นรูปตัวอักษรวี เว้าลึกเข้า
มาในแผ่นดินหลายแห่ง บางแห่งมีภูเขาหรือผายื่นไปในทะเล บริเวณท้องทะเลชายฝั่งจะลาดลึกลงอย่างรวดเร็ว ชายฝั่ง
ที่เว้าๆ แหว่งๆ ทาให้มีอ่าวอยู่หลายแห่งและมีป่าชายเลนขึ้นมากอยู่ทั่วไป
บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของภาคใต้จะรับน้าฝนชุกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และได้รับน้อยลงบ้าง
ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวทิวเขาที่วางตัวเป็นแกนกลางของภาคนั่นเองและเนื่องจากชายฝั่ง
ตะวันตกมีที่ราบแคบๆ ลาน้าที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันจึงเป็นลาน้าสายสั้นๆ มีที่ราบลุ่มแม่น้า ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
น้อย
3.6.2 บริเวณชายฝั่ งตะวันออกด้ านอ่าวไทย เป็ นบริเวณที่ มี ที่ ราบชายฝั่ งทะเลกว้ างขวางกว่าชายฝั่ ง
ด้านตะวันตก กว้างประมาณ 30-35 กิโลเมตร พื้นที่ค่อยๆ ลาดเอียงจากทิวเขาที่เป็นแกนกลางของ ภาคลงสู่อ่าวไทย
เริ่มตั้งแต่บริเวณที่ราบชายฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดชุมพรลงไปถึงบริเวณฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดนราธิวาส
บริเวณชายฝั่งด้านนี้เป็นบริเวณที่พื้นดินยกตัวขึ้น มีชายฝั่งราบเรียบ ท้ องทะเลตื้นกว้างขวาง มีหาดทรายยาว และมี
สันทรายยื่ นเป็ นแหลมออกไปที่ รู้จั กกั นดี ได้ แก่ แหลมตะลุ มพุ ก จั งหวั ดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ มี ทะเลภายใน
ที่สาคัญคือทะเลสาบสงขลา ถัดจากชายฝั่งออกไปเป็นหมู่เกาะต่างๆ แต่ชายฝั่งด้านนี้มีเกาะน้อยกว่าทางชายฝั่งตะวันตก
เกาะสาคัญๆ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพงัน
ลาน้าที่ไหลผ่านที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออกจะยาวกว่าและมีที่ราบลุ่มแม่น้ากว้างขวางกว่าทางชายฝั่ง
ตะวันตก ด้วยเหตุที่ทิวเขาที่เป็นแกนกลางของภาคใต้ตั้งรับลมมรสุมทั้งสองฤดูจึงทาให้ลักษณะอากาศของภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันตกและฝั่งตะวันออกแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยเฉพาะการรับฝนในช่ วงฤดู มรสุมทั้ งสอง เป็นผลให้ เกิดความ
แตกต่างกันในฤดูกาลเพาะปลูกด้วย โดยเฉพาะฤดูกาลปลูกข้าวในที่ราบชายฝั่งทั้งสองด้านจะเริ่มต้นต่างระยะเวลากัน
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บทที่ 15
การแบ่งประเภทภูมิอากาศในประเทศไทย
การแบ่งประเภทภูมิอากาศในประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ดังจะเห็นว่าเดือนที่หนาวที่สุดของประเทศไทยไม่มีเดือนใดที่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ ากว่า 18 องศาเซลเซี ยส เมื่ อนาหลักเกณฑ์การแบ่ งเขตภู มิอากาศแบบคอฟเฟ่นซึ่งถือเอาปริมาณน้ าฝนและ
อุณหภูมิ ของอากาศเป็ นหลั กในการพิ จารณา ดังนั้ น ภู มิ อากาศของประเทศไทย จึ งจั ดอยู่ ในเขตภู มิ อากาศแบบ A
แต่เนื่องจากการกระจายของปริมาณน้าฝนที่ปรากฏอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยจะแตกต่างกันออกไป จึงสามารถ
แบ่งเขตภูมิอากาศแยกย่อยออกได้ 3 เขตซึ่งภูมิอากาศทั้ง 3 เขตนี้จะอยู่ในเขตอากาศแบบ A ทั้งสิ้น คือ
1. เขตภู มิ อากาศแบบป่าชื้ นเขตร้อน (Tropical Rain Forest = Af) เขตภู มิ อากาศแบบนี้ ไม่ มี เดื อนใดเลยมี
ปริมาณน้าฝนที่ตกต่ากว่า 2.4 นิ้ว ดังนั้นสภาพภูมิอากาศจึงชุ่มชื้นและมีฝนตกตลอดปี ซึ่งจะพบอยู่ทางชายฝั่งตะวันออก
ของคาบสมุทรภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
และยะลา
2. เขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon = Am) ลักษณะทั่วไปของเขตภูมิอากาศแบบนี้
จะมีฤดูแล้งสั้นๆ แทรกอยู่อย่างน้อย 1 เดือนที่มีปริมาณน้าฝน ที่ตกน้อยกว่า 2.4 นิ้ว เป็นลักษณะภูมิอากาศซึ่งจะพบ
อยู่แถบบริเวณชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรภาคใต้ และทางชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยบริเวณเขตภูเขาที่ตั้งรับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาปะทะได้แก่บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด เขตนี้จะมีปริมาณน้าฝนมากกว่าในเขต
ภูมิอากาศแบบ Af แต่จะมีช่วงแล้งแทรกอยู่ ส่วนใหญ่จะปรากฏในช่วงที่อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนั้นยังเป็นเขตที่มีปริมาณน้าฝนตกมากที่สุดของประเทศอยู่ที่อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีปริมาณน้าฝนตก
ตลอดปีถึง 4,846 มิลลิเมตร รองลงมาที่จังหวั ดระนองมีปริมาณน้าฝน 4,349.2 มิลลิเมตร (จากสถิติอากาศประจาถิ่น
ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 20 ปี ระหว่าง พ.ศ.2494 - 2513)
3. เขตภูมิ อากาศแบบทุ่งหญ้ าเขตร้อน (Tropical Savana Climate = Aw) ได้แก่ บริเวณตั้งแต่หัวหิ นขึ้นมา
จนถึงภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ บริเวณดังกล่าวมีฤดูฝนสลับกั บฤดูแล้ง กล่าวคือในช่วงที่
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พั ดผ่านจะมี ความชุ่ มชื้ น ส่ วนในช่วงที่ ลมมรสุมตะวั นออกเฉียงเหนื อพั ดผ่านจะแห้ งแล้ ง
ตัวอย่างเช่น ทุ่ งกุลาร้องไห้ จัดได้ว่าเป็นทุ่งหญ้ าสะวันน่าชนิดหนึ่ งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ บริเวณพื้นที่ นี้
ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้า แต่ในช่วงฤดูฝนน้าจะ แช่ขัง เป็นต้น
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บทที่ 16
ภูมิอากาศประเทศไทย
1. บทน้า
นักภูมิอากาศวิทยาได้ให้ความสนใจและพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าคิดหาเหตุผล เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง อากาศนับว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์ให้ความสนใจมาก
และมีศาสตร์ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับอากาศหลายสาขา เช่นภูมิอากาศวิทยา (Climatology) อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)
เป็นต้น สาหรับคาที่น่าสนใจเกี่ยวกับอากาศคือ กาลอากาศ (Weather) และภูมิอากาศ (Climate) ซึ่งพอจะแยกให้เห็น
ความหมายของคาทั้งสองได้ดังนี้
กาลอากาศ หรือ สภาพอากาศ (Weather) เป็นลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ง ที่ได้ทาการตรวจบันทึกไว้ในบริเวณนั้นๆ และเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ
ภูมิอากาศ (Climate) เป็นสภาพของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจา ติดต่อกันเป็นเวลานาน และมีการตรวจสอบ
อยู่เสมอ ข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิอากาศจะได้จากค่าเฉลี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ
2. ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ (The Factors that Control Climate)
ลมฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากปัจจัยที่สาคัญหลายประการคือ
2.1 ละติจูด (Latitude) โลกมีลักษณะกลมค่อนข้างรีมีผิวโค้ง แกนเอียงจากแนวดิ่ง 23½ องศา ทาให้บริเวณ
ต่างๆ บนพื้นโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เช่น บางแห่งมีอุณหภูมิสูงตลอดปี ได้แก่ บริเวณเขตศูนย์สูตร บางแห่งจะมี
น้าแข็งปกคลุมตลอดปี ได้แก่ บริเวณขั้วโลกเหนือ-ใต้
2.2 กระแสน้าในมหาสมุทร (Ocean Current) ในบริเวณละติจูดเดียวกัน อุณหภูมิจะแตกต่างกัน เนื่องจาก
อิทธิพลความอุ่น-เย็น ของกระแสน้า เช่น ประเทศญี่ ปุ่นด้านตะวันออกมีกระแสน้าอุ่นอุโรชิโวไหลผ่าน ทาให้อากาศ
อบอุ่ นกว่าประเทศเกาหลีและจี น บริเวณออสเตรเลี ยตะวันตกและตะวันออกมีอุ ณหภูมิ ต่ างกั นเพราะอิ ทธิพลของ
กระแสน้า
2.3 ความกดอากาศสูง-ต่ากึ่งถาวร ที่มีอยู่ในที่ต่างๆ (Semi-permanent High and Low Pressure) บริเวณ
ความกดอากาศสูงในไซบีเรีย และแคนนาดา ความกดอากาศต่าในเกาะอลิวเซียน ทาให้ความกดอากาศที่แตกต่างกันนี้
มีมาก ย่อมก่อให้เกิดความปรวนแปรของอากาศ เช่นมีฝนตกและพายุจัด อุณหภูมิของอากาศย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย
2.4 ความแตกต่างระหว่างพื้นดินและพื้นน้า (Land and Water Bodies) บริเวณพื้นน้าจะร้อนช้ากว่าบริเวณ
พื้นดิน ทาให้เกิดความแตกต่างกันของอุณหภูมิ
2.5 ความสู งต่ าของพื้ นดิ น (Altitude) ในบริ เวณเดี ยวกั นจะมี ระดั บอุ ณหภู มิ ต่ างกั น แม้ จะได้รั บแสงของ
ดวงอาทิตย์เท่ากันอุณหภูมิจะไม่เท่ากันเพราะยิ่งสูงมวลอากาศยิ่งเบาบาง อากาศขยายตัวได้มาก โมเลกุลไม่เบียดเสียดกัน
ความร้อนย่อมน้อยลง
2.6 การขวางกั้นของภู เขา (Mountain Barrier) เขตที่อยู่ด้านหน้าของภูเขามีลมที่พัดผ่านจะมีฝนตกชุกกว่า
ด้านที่ไม่มีลมพัดผ่าน ด้านที่รับลมเรียกว่า Windward ส่วนการที่ไม่มีลมพัดผ่านจะทาให้ฝนตกน้อยเรียกว่าเขตกาบั ง
ฝน (Rain Shadow) ความแตกต่างนี้ก่อให้เกิดอุณหภูมิแตกต่างกันไปด้วย เช่น ภาคตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรี เป็น
เขตรับลมมีฝนตกชุกกว่าทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นเขตกาบังฝนหรือเรียกว่าด้านอับลม
2.7 ลมและมวลอากาศ (Wind and Air Mass) ลมประจาปีที่พั ดผ่านส่วนต่างๆ ของโลก เช่น ลมประจาถิ่ น
ลมประจาฤดู ย่อมทาให้เกิดอากาศเปลี่ยนแปลงและพายุแปรปรวน
2.8 ลักษณะภูมิประเทศ (Landform) เทือกเขาที่สูงชันจะช่วยกันลมไม่ให้ไปตกในบริเวณถัดไปทาให้ลักษณะ
ภูมิอากาศสองบริเวณแตกต่างกัน บริเวณที่ราบสูงอุณหภูมิจะเย็นกว่าที่ราบต่า
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3. องค์ประกอบที่ส้าคัญของอากาศ
การศึกษาเกี่ยวกับอากาศนั้นจะศึกษาองค์ประกอบของอากาศทั้งหมด ซึ่งได้แก่
1) อุณหภูมิ ความร้อนของบรรยากาศ
2) ความกดอากาศ
3) ลม ทิศทาง และความเร็วลม
4) ความชื้นในอากาศ รวมทั้งหมอก เมฆ และน้าฟ้า
ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศนี้จะกระทาทั้งสถานีตรวจอากาศภาคพื้นดิน และการหยั่งอากาศ
ที่สูงขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere)
3.1 อุณหภูมิ ความร้อนของบรรยากาศ
3.1.1 รังสีจากดวงอาทิตย์ ความร้อนในโลกนั้นแทบจะพูดได้ว่า เกือบทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ ความ
ร้อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรังสีดวงอาทิตย์ ต้องเข้าใจก่อนว่าดวงอาทิตย์เป็นมวลอันหนึ่งซึ่งบริเวณผิวมีอุณหภูมิสูงถึง
6,000 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขนาดนี้ทุกอย่างในโลกจะมีสภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์เป็นก๊าซ ซึ่งเปล่ง
พลั งงานที่ เป็ นรั งสี ออกมาเรี ยกว่ า รั งสี อิ เลคโตรแมกนี ติ ก (Electromagnetic Radiation) รั งสี นี้ แถบความถี่ ต่ างๆ
ปะปนกั น และเดิ นทางด้ วยความเร็ วค่ อนข้างสม่ าเสมอ 300,000 กม.ต่ อวิ นาที (186,000 ไมล์ ต่ อวินาที ) ใช้เวลา
เดินทางจาก ดวงอาทิตย์มาถึงโลก (150 ล้าน กม.) 9 นาที
รังสีดวงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสีแถบคลื่นสั้นมาก ได้แก่ รังสีเอ็กซ์ (X-rays) รังสีแกมมา (Gamma rays)
และรังสีอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet rays) รวมแล้วประมาณร้อยละ 9 ของรังสีดวงอาทิ ตย์ ถัดมาเป็นรังสีแสงสว่าง
(Light rays) เป็นรังสีให้ความสว่าง มนุษย์สามารถมองเห็นซึ่งมีอยู่ 7 แถบสี มีอยู่ประมาณร้อยละ 41 ที่เหลือร้อยละ 50
เป็นรังสีอินฟราเรดและรังสีความร้อน รังสีนี้เองที่ก่อให้เกิดความร้อนขึ้นแก่โลก อย่างไรก็ตามรังสีดวงอาทิตย์มีความถี่
สูงมาก หรือมีช่วงคลื่นสันมาก ซึ่งไม่มีผลต่ออุณหภูมิของบรรยากาศโดยตรง
3.1.2 การกระจายของรังสีดวงอาทิตย์บนพื้นโลก พลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานอันมหาศาล
ประมาณกันว่าพลังงานนี้ในลักษณะที่ตั้งฉากจะมีค่า 2 กรัมแคลอรี่ตารางเซนติเมตรต่อนาที ค่าของพลังงานดวงอาทิตย์
วัดเป็ นหน่ วยแลงเลย์ (Langley) (พลั งงานแสงแดดที่ โลกได้ รับในแต่ ละนาที นอกเขตบรรยากาศต่อพื้ นที่ 1 ตาราง
เซนติเมตร ทาให้อุณหภูมิของน้า 1 กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส) ดังนั้นพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งออกมามี
ค่า 2 แลงเลย์ ต่อ 1 นาที ค่าพลังงานนี้เมื่อผ่านชั้นบรรยากาศแล้วจะมีปริมาณน้อยกว่าที่กล่าวไว้ เพราะบรรยากาศ
เมฆ ฝุ่นละออง และสิ่งอื่นๆ ในบรรยากาศ ได้ดักและกางกั้ นพลังงานเหล่านี้ออกไปบ้ าง นอกจากนั้นเนื่องจากโลกมี
ทรงกลมและมีแกนเอียง ยังผลให้การกระจายไม่เป็นไปอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุผลสองประการคือ
1) มุ มที่รังสีดวงอาทิ ตย์ตกยังพื้ นโลก บริเวณใกล้ศูนย์ สูตร มุ มรังสีดวงอาทิตย์ลงถึงพื้ นโลกใน
ลักษณะตั้งฉาก หรือเกือบตั้งฉากตลอดเวลา เป็ นเหตุให้รังสีดวงอาทิตย์ที่ ลงถึ งพื้ นโลกมี ความเข้มสู ง ขณะเดียวกั น
บริ เวณที่ ใกล้ขั้ วโลก ท าให้ รังสี ดวงอาทิ ตย์ลงถึงผิ วโลกเป็ นมุ มเฉี ยง ขนาดของล ารังสีที่ เท่ากั น ถ้ าตกมายังพื้ นที่ ใน
ลักษณะเฉียง จะกระจายไปยั งพื้ นที่ซึ่งกว้างกว่า ท าให้ความเข้มของรังสีมี น้อยกว่าดั งนั้ น บริเวณใกล้ศูนย์สูตรจึงมี
อุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา ส่วนบริเวณใกล้ขั้วโลกอุณหภูมิจะต่ากว่า
ประเทศไทยโดยประมาณอยู่ ระหว่างละติ จู ด 6 องศาเหนื อ ถึ ง 20 องศาเหนื อ นั บว่ าอยู่ ใกล้
เส้นศูนย์สูตร ทุกๆ ส่วนของประเทศจะได้รับรังสีดวงอาทิตย์ตั้งฉากถึงปีละสองครั้ง ดังนั้นประเทศไทยจะได้รับความเข้ม
ของรั งสีดวงอาทิ ตย์ มาก ที่ ว่ารั งสีดวงอาทิ ตย์ตั้ งฉากคื อตอนเที่ ยงวันจะเห็ นดวงอาทิ ตย์ อยู่ ตรงศี รษะพอดี สาหรั บ
ประเทศไทยนั้นถึงแม้ว่าเที่ยงวันจะไม่เห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะทุกวันก็ตาม แต่ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน
จะอยูไ่ ม่ห่างไกลกับตาแหน่งตรงศีรษะ
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2) ระยะเวลาที่ ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ การที่แกนของโลกเอียงและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ ตาม
ตาแหน่ งต่ างๆ ที่ โลกโคจรไป จะท าให้บางส่ วนของพื้ นโลกที่ เหนื อ และใต้ ศู นย์สู ตรจะมี ระยะเวลาที่ ได้รั บรั งสีจาก
ดวงอาทิตย์แตกต่างกันเช่น ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือจะได้รับรังสีดวงอาทิตย์เกือบ
ตลอด 24 ชั่วโมง แต่พอเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมบริเวณใกล้ขั้วโลกจะไม่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์เกือบตลอด 24 ชั่วโมง
การที่ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นระยะเวลายาวนานเท่ากับได้รับรังสีมากอุ ณหภูมิจะสูงขึ้น แต่ถ้าระยะเวลาที่ได้รับ
รังสีมีน้อยหรือไม่ได้รับเลยจะทาให้มีอุณหภูมิต่า ในกรณีขั้วโลกแม้จะได้รับรังสีมากในบางช่วงของปี แต่อุณหภูมิไม่สูง
มากเมื่อเทียบกับบริเวณอื่น เพราะลารังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับเฉียงมาก สาหรับบางบริเวณที่ห่างจากศูนย์สูตรระยะเวลา
ที่ได้รังสีดวงอาทิตย์แตกต่างกันมากในรอบปี ส่วนบริเวณศูนย์สูตรระยะเวลาที่ได้รับรังสีจะไม่ต่างกันมากนัก จึงไม่ต้อง
สงสัยว่าทาไมบริเวณใกล้ศูนย์สูตรจึงมีอุณหภูมิสูงตลอดปี
พื้นที่ ส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ ใกล้ศูนย์สูตร ดังนั้นเวลาที่รับรังสีดวงอาทิ ตย์ในรอบปี
จึงไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ จังหวัดทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ช่วงที่ได้รับรังสีมากวันหนึ่ง
จะได้รับประมาณ 13 ชั่วโมง ส่วนระยะที่ได้รับรังสีน้อยจะประมาณ 11 ชั่วโมง โดยทั่วไปจะต่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง
เท่านั้น ผลจึงมีไม่มากนักต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งช่วงเวลาที่แตกต่างเป็นช่วงเย็น อันเป็นเวลาที่มุมตกของรังสี
เฉียงมากแล้วในแต่ละวัน ดังนั้นเวลาที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ต่างกัน จึงไม่มีผลต่ออุณหภูมิของประเทศไทยมากนัก
3.1.3 การกระจายความร้อนของพื้นโลก รังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นทั้งหมด เมื่อลงมาถึงพื้นโลก
จะถูกพื้นโลกสะท้อนกระจายกลับออกไปประมาณร้อยละ 6 ส่วนที่เหลือพื้นโลกจะดูดซับไว้ทั้งหมด ทาให้พื้นโลกร้อน
ขึ้นจนทาให้พื้นโลกเป็นแหล่งกระจายความร้อน ความร้อนที่พื้นโลกกระจายออกมานี้เป็นความร้อนคลื่นยาวซึ่งมีช่วง
คลื่นตั้งแต่ 4-30 ไมครอน ซึ่งแตกต่างจากรังสีอินฟราเรด และรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มีตั้งแต่ 0.7-3.0 ไมครอน
ความร้อนที่กระจายออกจากพื้นโลกนี้บรรยากาศรับไว้ได้แทบทั้งหมด จึงพบว่าในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์อุณหภูมิ
จึงสูงในบริเวณใกล้พื้นโลก เห็นได้ว่าความร้อนที่บรรยากาศรับไว้นั้นเป็นลักษณะของความร้อนที่กระจายกลับโดยพื้น
โลก แทนที่จะเป็นรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ลงมาตรงๆ ความร้อนที่โลกกระจายออกนี้ แม้ว่าในที่สุดจะเล็ดลอดบรรยากาศ
ออกไปได้โดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆ แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆ จึงทาให้ในเวลากลางคืนซึ่งไม่ได้รับรังสี ดวง
อาทิตย์แล้วอุณหภูมิยังคงอยู่ไม่ลดต่าอย่างรวดเร็วอาจกล่าวได้ว่าบรรยากาศทาหน้าที่เหมือนกับหลังคาของเรือนกระจก
ปลูกต้นไม้ เมื่อรังสีคลื่นสั้นผ่านเข้ามาพอกระทบกับพื้นผิวแล้วก็สะท้อนกลับไปในรูปของคลื่นยาวซึ่งจะผ่านออกไปได้
ยาก ทาให้มีความร้อนซึมกระจายอยู่ในบรรยากาศซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Green House Effect
พื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ทุกส่วนของประเทศไทยจะได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในลักษณะตั้งฉาก
ถึงปีละสองครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นระยะเวลาที่รับรังสีดวงอาทิตย์จะมีสูงตลอดปีคือใกล้เคียง 12 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นระยะ
ที่ได้รับรังสีมากในเดื อนมิถุ นายน หรือระยะที่ ได้รับรังสีน้ อยในเดือนธันวาคม ความแตกต่างจะมี ไม่เกิน 1 ชั่ วโมง
ด้วยเหตุนี้อุณหภูมิในประเทศไทยจึงสูงตลอดปี นอกจากนั้นอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างค่าอุณหภูมิสูงสุดกับอุณหภูมิ
ต่าสุดประจาวันก็มีไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากความชื้นในบรรยากาศมีค่อนข้างสูงตลอดปีเช่นกัน
อุณหภูมิ สูงสุดในประเทศไทยอยู่ ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็ น
เดือนที่ พื้ นที่ ส่วนใหญ่ ของประเทศได้รับรังสีดวงอาทิ ตย์ตั้งฉาก ประกอบกับความชื้ นในอากาศเริ่มมีมากขึ้นเพราะ
มวลอากาศจากอ่าวไทยเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และในเดือนเมษายนเมฆยังไม่ค่อยก่อตัวบนท้องฟ้า
มากนักสาหรับเดือนพฤษภาคมรังสีดวงอาทิตย์คล้อยไปทางเหนือของประเทศ แต่อิทธิพลยังคงมีอยู่ ช่วงนี้เมฆเริ่มก่อตัว
บนท้องฟ้ามากขึ้น และเริ่มมีฝนตกอันเป็นปัจจัยให้อุณหภูมิลดลงไปบ้างแต่ยังคงสูงอยู่ ในช่วงเดือนเมษายนพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในลักษณะตั้งฉาก จึงพบว่าตั้งแต่ใต้ไปจดเหนืออุณหภูมิของเดือนเมษายน
จะสูงกว่าเดือนอื่นๆ และอุณหภูมิจะสูงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง ส่วนเดือนที่
อุณหภูมิต่าจะอยู่ในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งคล้อยตามช่วงที่หนาวของซีกโลกเหนือและระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ไป
ตั้งฉากบริเวณ 23½ องศาใต้ โดยเฉพาะในวันที่ 22 ธันวาคม ประเทศไทยจะได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉียงที่สุด แต่กระนั้น
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ความเฉียงยังไม่มากพอที่จะทาให้ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ลดลงไปมากนัก แตกต่างจากบริเวณซึ่งอยู่ในละติจูด
สูงๆ ขึ้นไป ดังนั้นอุณหภูมิในประเทศไทยในระยะสองเดือนดังกล่าว จึงลดลงไปบ้างความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง
เดือนที่ร้อนจัด และเดือนที่เย็นจัดอยู่ระหว่าง 2-9 องศาเซลเซียสเปลี่ยนแปลงไปตามท้องถิ่น ในภาคใต้ความแตกต่าง
จะมีน้อยจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ
ซึ่งอยู่ในบริเวณละติจูดสูงขึ้นไปประกอบกับพื้นที่เป็นที่สูง ความแตกต่างของอุณหภูมิจึงมีมากกว่าภาคอื่นๆ
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ยของอุ ณหภู มิ สู งสุ ดและต่ าสุ ดตลอดทั้ งปี จะพบว่าเดื อนมกราคมเป็ นเดื อนที่ มี
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่าสุด มีค่าต่ากว่าเดือนอื่นๆ ทุกจังหวัดในประเทศไทย ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่าสุดจะมีน้อยทางตอนเหนือ
ของประเทศ และเพิ่มมากขึ้นตอนใต้ เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุด มีค่ามากกว่าเดือนอื่นๆ
ในทุกส่วนของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเดือนที่พื้นที่ของประเทศไทยได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในลักษณะ
ตั้งฉาก ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดจะมีมากทางตอนเหนือของประเทศกว่าทางใต้
อุณหภูมิในประเทศไทยตลอดปีไม่แตกต่างกันมาก แม้บางครั้งจะมีอุณหภูมิ ต่าผิดปกติไปบ้าง แต่มักจะ
เกิ ดในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ค่อยมี ผลต่อลักษณะธรรมชาติโดยส่ วนร่วมมากนั ก อย่างไรก็ตามบนพื้ นที่ สูงตอนเหนือของ
ประเทศ อุ ณหภู มิ อาจแตกต่ างจากอุ ณหภู มิ ในบริ เวณที่ ราบส่ วนอื่ นของประเทศ เช่ น บริ เวณภู เขาต่ างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและดอยบนภูเขาในภาคเหนือเป็นต้น
3.2 ความกดอากาศ (Air Pressure)
ความกดอากาศ คือ น้าหนักของอากาศที่อยู่ชั้นบนกดอากาศที่อยู่ชั้นล่าง อากาศชั้นบนมีความหนาแน่น
น้อยกว่าจึงมีน้าหนักน้อยกว่าอากาศชั้นล่าง
3.2.1 แนวความกดอากาศบนพื้ น โลก (World Pressure Belts) ความกดดั นอากาศบนพื้ นโลกจะมี
ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ทาให้สามารถศึกษาและพบแนวความกดอากาศสูงต่ากึ่งถาวรบนพื้นโลก รวม 4 เขต คือ
1) ความกดอากาศต่ าแถบศู น ย์ สู ต ร (Equatorial Low or Equatorial Trough) มี ค วามกด
อากาศปกติอยู่ระหว่าง 1011-1008 hPa. (29.9-29.8 นิ้ ว) อยู่ระหว่างละติจูด 5 องศาเหนื อถึง 5 องศาใต้ เขตนี้ มีชื่ อ
เรียกว่า Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) เป็นเขตลมสงบ (Doldrum) เป็นแนวปะทะของลมสินค้าในซีกโลก
เหนือ-ใต้ และได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แนวแถบศูนย์สูตรนี้ทาง
อุตุนิยมวิทยาเรียกว่า ร่องมรสุม (Monsoon Trough)
2) ความกดอากาศสู งแถบรุ้ งม้ า (Horse Latitude or Subtropical Belts) แนวนี้ อยู่ ระหว่ าง
ละติ จูด 30-40 องศาเหนื อ-ใต้ มี ความกดอากาศเกิน 1029 hPa. เขตนี้ มี ความกดอากาศสูง 2 แหล่ ง แนว Pressure
Cells อยู่ในซีกโลกเหนือในฤดูร้อนเด่นชัด
- Eastern Pacific หรือ Pacific Anticyclone
- Eastern North Atlantic หรือ Azores Anticyclone
3) ความกดอากาศต่ ากึ่ งขั้ วโลก (Sub-Polar Low or Sub-Antarctic Low Pressure Belt and
Sub-arctic Low Pressure Belt) ประมาณละติ จูด 60-70 องศาเหนื อ-ใต้ เป็นแนวของมวลอากาศเย็ นปะทะกับมวล
อากาศร้อน ความกดประมาณ 984 hPa. มี แนวความกดต่ ากึ่ งถาวรอยู่ 2 แหล่ ง คื อ Aleutial Low และ Icelandic
Low
4) ความกดอากาศขั้วโลก (Polar High) อากาศหนาวเย็นมาก เป็ นหย่อมความกดอากาศสูงกึ่ ง
ถาวร 2 บริเวณ คือ Canadian High and Siberian High
3.3 ลม (Wind)
บรรยากาศที่ ห่อหุ้ มโลกอยู่มีการเคลื่อนไหวและหมุนเวียนอยู่เสมอ การหมุนเวียนของบรรยากาศเป็ น
พลังงานรูปหนึ่ง บางครั้งการหมุนเวียนของบรรยากาศเป็ นไปอย่างช้าๆ มีลักษณะที่ทราบกันคือ ลมพั ด แต่บางครั้ง
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บางขณะการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมีลักษณะเป็นพายุ ลมและพายุอาจถ่ายทอดพลังงานลงไปใน
ทะเลและมหาสมุทรซึ่งทาให้เกิดคลื่นและกระแสน้าในมหาสมุทร
ลมเกิดจากความแตกต่างความกดอากาศ ซึ่ งอากาศบริเวณความกดอากาศสู งจะเคลื่อนที่ ไปยังความ
กดอากาศต่า การเคลื่อนที่ของอากาศนี้มี 2 ชนิด คือ
- เคลื่อนที่ขนานไปกับผิวโลก เรียกว่า ลม (Wind)
- เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เรียกว่า กระแสอากาศ (Air Current)
การเคลื่อนที่ของลมจะแรงหรือช้าขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความกดอากาศทั้งสอง ถ้าความแตกต่าง
มีมากลมจะพัดแรง ถ้าความแตกต่างมีน้อยลมจะพัดช้า ดังนั้น กาลังของลมจึงขึ้นอยู่ กับความชันของความกดอากาศ
(Pressure Gradient)
ลมที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของประเทศไทยมีดังนี้
3.3.1 ลมประจ าปี ลมนี้ จะพั ดเป็ นประจ าตลอดปี ในส่ วนต่ างๆ ของโลก อันเป็ นผลมาจากความกด
อากาศสู งและความกดอากาศต่ า ซึ่ งแนวความกดอากาศจะเคลื่ อนขึ้ นลงตามแนวการส่ องแสงของ ดวงอาทิ ตย์
ลมประจาปีที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยคือ
ลมค้ า (Trade Winds) เป็ นลมที่ พั ดอยู่ ระหว่ างละติ จู ด 30-35 องศาเหนื อและใต้ ลมค้ าจะพั ด
เฉียงๆ ลงมาจากเขตความกดอากาศสูงบริเวณกึ่งเขตร้อน สู่เขตความกดอากาศต่าบริเวณศูนย์สูตรระหว่างละติจู ด
5 องศาเหนือถึง 5 องศาใต้ ในซีกโลกเหนือเรียกลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Trades) ในซีกโลกใต้เรียกลม
ค้าตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Trades) ลมค้าส่วนใหญ่เป็นลมที่มีลักษณะคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นมหาสมุทร
ความเร็วของลมจะเป็นขนาดลมปานกลางถึงลมจัด โดยมีความเร็วเฉลี่ย 5-51 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยทั่วไปลมค้าจะทาให้
อากาศแจ่มใส มีพายุน้อย พายุที่น่ากลัวมากที่ สุดของเขตนี้คือ พายุเฮริเคนและพายุไต้ฝุ่น ลมค้าใช้ประโยชน์ในการ
เดินเรือ
เขตลมประจาปีมีแนวความกดอากาศที่สาคัญ คือ
- เขตความกดอากาศต่าบริเวณศูนย์สูตร เรียกว่าเขต Doldrum เป็นแนวที่ลมค้าในซีกโลก
เหนือและใต้มาพบกันที่ศู นย์สูตร อากาศยกตัวขึ้นท าให้เกิดลมสงบ อากาศมีความผันแปรอยู่เสมอ ลมที่ พัดไม่มีทิ ศ
ที่แน่นอน เขตนี้ จะมีฝนตกตอนบ่ายหรือค่า เป็นฝนแบบการพาความร้อน (Convectional Rain) เขตดอลดรัม กว้าง
200-300 ไมล์ ดังนั้นแนวนี้อยู่ระหว่าง 10 องศาเหนือใต้
- เขตเส้ นรุ้งม้ า (Horse Latitude) หรื อเขตกึ่ งแถบร้อนอยู่ ระหว่างลมค้าและลมประจ า
ตะวันตกประมาณละติจูด 30-35 องศาเหนือ-ใต้ เป็นบริเวณความกดอากาศสูง ภายในบริเวณนี้มี ลมพัดเบาๆ ทิศทาง
ไม่แน่นอน บางครั้งก็สงบ ลักษณะของลมเป็นลมแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดี แสงแดดจัดมีปริมาณฝนน้อย
สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมบนพื้นโลกที่สาคัญได้แก่ แกนโลกเอียง การหมุนรอบตัวเอง
นอกจากนี้การกระจายความร้อนของพื้นดิน พื้ นน้ า และความสูงต่าของพื้นที่ แตกต่างกันท าให้ เกิดการผันผวนของ
ทิศทางลมประจาได้
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเฉ (Deflection) ได้แก่ แรงเฉื่อย ความเร็วที่ใกล้ศูนย์สูตร
จะแตกต่างกับบริเวณขั้วโลก
3.3.2 ลมประจาฤดู คือ ลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางไปตามฤดูกาล สาเหตุที่ทาให้เกิดเพราะความแตกต่างของ
ความกดอากาศบริเวณพื้นดินและมหาสมุทร ในฤดูร้อนและฤดูหนาว ทาให้เกิดลมพัดจากความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณ
ความกดอากาศต่า ซึ่งมีกาลังมากกว่าลมค้าที่พัดอยู่เป็นประจา
1) ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ในฤดู ร้อนซีกโลกภาคเหนื อ บริเวณตอนกลางและตะวันออกของ
เอเชียได้รับแสงแดดมาก จึงมีอุณหภูมิสูงอากาศจึงลอยสูงขึ้น ขณะเดียวกันบริเวณมหาสมุทรอินเดียและบางส่วนของ
แปซิฟิ คมี ความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่าก็เคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ทาให้เกิดลมพัดจากทิศใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
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พั ดเข้ าสู่ ตอนกลางของทวี ปเอเชี ย เป็ นลมที่ น าความชุ่ มชื้ นและไอน้ ามาท าให้ เกิ ดฝนตกบริ เวณด้ านรั บลมมาก
ส่วนด้านหลังเขาที่เรียกว่าเงาฝนจะได้รับลมน้อย
2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวดวงอาทิตย์ส่องตรงทางซีกโลกใต้ ทาให้อุณหภูมิ
มหาสมุทรสูงกว่าบนทวีปซึ่งมีความกดอากาศสูง ทาให้เกิดลมพัดจากตอนกลางของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนลงมาทางใต้
แต่เพราะแรงเหวี่ยงของโลกซึ่งทาให้ทิศทางของลมเฉไปทางบกเล็กน้อย จึงเกิดลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัด
ในฤดูหนาว พัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาสู่ประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก
3.3.3 ลมประจาเวลา
1) ลมบก ลมทะเล (Land Breeze and Sea Breeze) การที่ ลมมรสุมเกิ ดมาจากพื้ นดินและพื้ น
น้าที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ดังนั้นจะมีลมคล้ายมรสุมเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิประจาวันระหว่าง
พื้นดิน และพื้นน้าในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ลมบก เกิดในเวลากลางคืน อุณหภูมิของพื้นน้าสูงกว่าอุณหภูมิของพื้นดิน อากาศ เหนือพื้นน้า
ลอยตัวขึ้น อากาศเหนือพื้นดินจึงไหลเข้าแทนที่ เกิดลมพัดจากฝั่งไปสู่ทะเล
ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน อุณหภูมิของพื้ นดินสูงกว่าอุณหภูมิของพื้ นน้า อากาศเหนื อ
พื้นดินลอยตัวขึ้น อากาศเหนือพื้นน้าจึงไหลเข้าแทนที่ เกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งช่วยลดอุณหภูมิของชายฝั่งได้
2) ลมภู เขา ลมหุ บ เขา (Mountain Breeze and Valley Breeze) ลมหุ บ เขา เกิ ดขึ้ น ในเวลา
กลางวัน ยอดภูเขาได้รับแสงแดดมากกว่าในหุบเขา อุณหภูมิจึงสูงและอากาศมีความกดน้อยกว่า ดังนั้นในเวลากลางวัน
จึงมีลมพัดจากหุบเขา
ลมภูเขา ในเวลากลางคืน ยอดเขาเย็นกว่าหุบเขา ดังนั้นอากาศจึงมีความหนาแน่นมากกว่าใน
หุบเขา ดังนั้นลมจึงพัดจากภูเขาในเวลากลางคืน
3.3.4 ลมประจาถิ่น ลมที่พัดอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
ในภูมิประเทศแบบต่างๆ ไม่เหมือนกัน ก่อให้เกิดลมพัดขึ้น ชื่อของลมจะเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ลมประจาถิ่นที่
สาคัญมีลมร้อนและลมเย็น สาเหตุที่เกิดมีลักษณะต่างกันดังนี้
1) ลมที่ เกิดจากอากาศจมตัว อากาศแห้ งที่ไม่อิ่ มตั วด้ วยไอน้ าพั ดผ่านจากที่ สู งลงสู่ที่ ต่ าท าให้
อุณหภูมิสูงขึ้น เพราะโมเลกุลของมวลอากาศหนาแน่นมากขึ้น อุณหภูมิจะเพิ่ม 5.5 องศาฟาเรนไฮท์ต่อความสูง 1,000
ฟุต ได้แก่ลมเฟิน (Fohn) และชินุค (Chinook)
2) ลมที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่งไม่เหมือนกันคือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความ
กดอากาศต่า อีกบริเวณมีความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่า ลมนี้พัดผ่านดินแดนที่ร้อนและแห้งแล้ง จะเป็นลมร้อน เช่น ลม
สิรอคโค (Sirocco) คีบลี (Keblee) ถ้าพัดผ่านมาจากภายในทวีปที่หนาวเย็นก็เป็นลมหนาวเย็น เช่น ลมทรามอนตานา
(Tramontana) ลมโบรา (Bora)
- ลมว่าวและลมตะเภา
- ลมตะเภา เป็นลมที่ พัดจากบริเวณอ่าวไทยขึ้นมาตามที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลมมรสุมฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมฤดูร้อน
- ลมว่าว เป็ นลมเย็ นที่ พั ดจากทางเหนือมาตามลุ่มน้าเจ้ าพระยาระหว่างเดื อนกันยายนถึ ง
เดือนพฤศจิกายน เป็นระยะจะเริ่มลมมรสุมฤดูหนาว ลมนี้ชาวบ้านเรียกว่าลมข้าวเบา เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเบาพอดี
ความสัมพันธ์ของความกดอากาศกับลมประจาที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย
ในเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ ความเข้มของพลังงานจากแสงอาทิตย์จะมี
น้อยลงในเอเชีย เพราะมุมของแสงที่สัมผัสกับผิวโลกในส่วนของทวีปเอเชียเป็นมุมที่เล็กลง เป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ใน
ฤดูหนาว หย่อมความกดอากาศที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์กับประเทศไทยคือ หย่อมความกดอากาศสูงไซบีเรีย ซึ่งมีความ
กดอากาศสูงถึง 1033 hPa. ลมที่ เกิดจากหย่อมความกดอากาศไซบีเรียนี้จะพัดออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็ม
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นาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ) ไปยังหย่อมความกดอากาศต่าอะลิวเซียน ลมนี้จะพัดผ่านเอเชียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นลมที่มีทิศทางจากตะวันตกไปทางตะวันออก ผ่านจากไซบีเรียตอนกลางไปยังไซบีเรียตะวันออกไปยังทะเลโอกอสท์
(Okhotsk Sea) เข้าสู่หมู่เกาะอะลิวเซียน เป็นลมเย็นและแห้งเมื่ออยู่ในส่วนแผ่นดิน
อีกแนวหนึ่งจะพัดจากหย่อมความกดอากาศสูงไซบีเรีย ไปยังหย่อมความกดอากาศต่าในมหาสมุทรอินเดียใน
ซีกโลกใต้ ลมนี้ จะพั ดผ่านภู มิภาคเอเชี ยตะวันออก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้เป็ นลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ เป็นลมที่เย็นและแห้ง เมื่อผ่านจากแผ่นดิน แต่ถ้าผ่านน่านน้าลมนี้จะเป็นลมที่มีความชุ่มชื้นและนาฝนมาตกด้วย
ลมนี้พัดตั้งแต่ราวเดือนตุลาคม พฤศจิกายน จนถึงตอนปลายของเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว
ในระยะช่วงต่อของฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน หย่อมความกดอากาศที่กล่าวมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหย่อมความกดอากาศสูง
ที่ไซบีเรียสลายตัวเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อน หย่อมความกดอากาศต่าในมหาสมุทรอินเดียเปลี่ยนเป็นหย่อมความกดอากาศ
สูงในระยะที่ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน
ในเดือนกรกฎาคม โลกเบนซีกโลกเหนือรับแสงอาทิตย์เต็มที่ ซีกโลกเหนืออยู่ในช่วงของฤดูร้อน ซึ่งหมายถึง
ทวี ปเอเชียอยู่ ในช่ วงฤดูร้ อน มวลของเปลือกโลกในส่ วนของเอเชี ย ได้ รับพลั งงานจากแสงอาทิ ตย์อย่ างเต็ มที่ และ
การคลายความร้อนหรือการแผ่รังสีความร้อนกลับออกมาจากเปลือกโลกสู่บรรยากาศเป็นจานวนมาก อากาศในแผ่นดิน
จะมีอุณหภูมิสูง ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาตัวเองของหย่อมความกดอากาศต่า เกิดขึ้นได้ในส่วนที่เป็นแผ่นดินของทวีป
เอเชีย นอกจากนั้ นในส่วนของน่านน้าที่ยิ่งใหญ่ ของมหาสมุทรอินเดียในซีกโลกใต้ อยู่ในตาแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์
ในช่ วงนี้ เข้ มข้ นน้ อยกว่ าตั วแผ่ นดิ นในเอเชี ย เพราะอยู่คนละซี กโลก อุ ณหภู มิ ของมวลอากาศจะเย็ นกว่ า ซึ่ งท าให้
มหาสมุทรอินเดียเป็นบริเวณที่มีโอกาสของการพัฒนาตนเองเป็นหย่อมความกดอากาศสูงขึ้นได้
จากมหาสมุทรอินเดียในซีกโลกใต้มีลมพัดเข้าสู่ศูนย์สูตร เป็นลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ ลมนี้เมื่อพัดเข้าสู่เส้น
ศูนย์สูตรขึ้นสู่ซีกโลกเหนือ จะพัดต่อเนื่องเข้าสู่เขตขั้วโลกเหนือ แต่เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมฤดูร้อน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้พั ดผ่านน่านน้าที่กว้างใหญ่เข้าสู่แผ่นดิ น
เป็นลมที่มีความชื้นสูงและเป็นลมอุ่น ลมนี้ทาให้เกิดการแจกกระจายของฝนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศ
ไทยด้วยทาให้ภูมิภาคนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน
3.4 ความชื้นในอากาศ
3.4.1 การระเหยในประเทศไทย ตราบใดที่อากาศยังไม่อิ่มตัวด้วยไอน้า น้าจะยังคงระเหยเข้าสู่บรรยากาศ
อยู่ตลอดเวลา การระเหยของน้ าหมายถึงอั ตราที่ น้ ากลายเป็ นไอจากพื้ นผิวต่ อหน่วยพื้ นที่ ต่ อหน่วยเวลา โดยทั่ วไป
วัดเป็นความลึกที่น้าหายไปในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ เช่น 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ลักษณะของการระเหยของน้ าในประเทศไทยจะคล้ายคลึงกันทุกภาค ในฤดูหนาวซึ่ งเป็นช่วงที่
อุณหภูมิต่าความชื้นในอากาศยังมีมาก ปริมาณการระเหยจะอยู่ในระดับต่า ในช่วงฤดูร้อนซึ่งอุณหภูมิความชื้นในอากาศ
มีน้อย การระเหยของน้าจะมีปริมาณมาก
เมื่อพิ จารณาเป็ นภาคแล้ วพบว่า ภาคตะวันออกนั บว่ามีอั ตราการระเหยต่ากว่าภาคอื่ นๆ ทั้ งนี้
เพราะเป็นภาคที่อยู่ติดทะเล อากาศมีความชื้นสูง ส่วนภาคที่มีอัตราการระเหยมากที่สุดได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะเป็ นภาคที่ อยู่ไกลทะเล มี ลมพั ดแรง ส่ วนภาคเหนื อในฤดูหนาวจะมี อัตราการระเหยน้ อย เพราะภาคเหนื อมี
อุณหภูมิต่ากว่าภาคอื่นๆ มีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงประกอบกับลมพัดช้า กว่าทุกภาคส่วนฤดูร้อนอัตราการระเหย
จะเท่ากับภาคกลางและภาคใต้ สาหรับภาคกลางกับภาคใต้นั้นมีอัตราการระเหยคล้ายคลึงกัน
3.4.2 ความชื้ นสั มพั ทธ์ ในประเทศไทย ส าหรั บในประเทศไทยนั้ น ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อและ
ภาคเหนือมี รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพั ทธ์ในรอบปี คล้ายคลึงกั น คือ ในฤดูหนาวความชื้นสั มพัทธ์จะสู ง
เพราะเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิต่า เมื่อถึงฤดูร้อนซึ่งช่วงที่อุณหภูมิสูง น้าบนผิวดินมีน้อย ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงจนย่าง
เข้าสู่ฤดูฝน เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ความชื้นสัมพัทธ์จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น
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สูงสุดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้ง 2 ภาคมีฝนตกและมีน้าผิวดินสมบูรณ์แม้อุณหภูมิจะสูงแต่ไอน้าก็มีมาก ทาให้
ความชื้นสัมพัทธ์สูงไปด้วย จากนั้นความชื้นสัมพัทธ์จะค่อยๆ ลดลงเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ก็ยังคงมากว่าในฤดูร้อน
สาหรั บภาคใต้ กับภาคกลางนั้ น ความชื้ นสั มพั ทธ์จะอยู่ระหว่างร้อยละ 75-80 ตลอดปี และมี
ความแปรปรวนน้อย ทั้งนี้เพราะทั้ง 2 ภาคได้รับอิทธิพลจากทะเลตลอดปี
ส่วนภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภาคที่ได้รับลมทะเลตลอดปี และเป็นด้านรับลม จึงมีความชื้นสัมพัทธ์
สูงตลอดปี โดยในฤดูหนาว ซึ่งอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกาลังแรง จะทาให้ความชื้นสัมพัทธ์ต่าลง แต่
ยังอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 75 จากนั้นความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เพราะได้รับอิทธิพลของลมทะเลจาก
อ่าวไทย และจะขึ้นสูงสุดในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรง และได้รับความชื้นส่วนหนึ่ง
จากพายุหมุน เมื่อพิจารณาระดับความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบปี ประเทศไทยจะมีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างร้อยละ 63-66
3.4.3 ปริมาณน้ าฝนประเทศไทย โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยจะมีฝนตกประมาณปี ละ 1,550 มิลลิเมตร
(60 นิ้ว) ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี บริเวณที่ฝนตกชุกนั้นส่วนมากอยู่ตามชายฝั่งทะเล พื้นที่ที่มีฝนน้อยส่วนมากจะอยู่ใน
เขตเงาฝน
3.4.4 รูปแบบการกระจายของปริมาณฝนในประเทศไทยเฉลี่ยรายปี การกระจายของฝนในประเทศไทย
โดยเฉลี่ ยนั้ น โดยทั่ วไปแล้วทางตอนบนของประเทศจะมี ฝนตกน้ อยกว่ าทางตอนล่ างของประเทศ ทั้ งนี้ เพราะทาง
ตอนบนอยู่ไกลทะเลมากกว่า สาหรับภาคเหนือนั้นมีฝนตกตั้งแต่ 800-2,000 มิลลิเมตร บริเวณที่มีฝนตกมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสูง สามารถกั้นความชื้นไว้ได้มาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตั้งแต่ 8002,400 มิลลิเมตร ทางตะวันออกของภาคซึ่งอยู่ใกล้ทะเลจีนใต้มากกว่าทางตะวันตกจะมีฝนตกมากกว่าทางด้านตะวันตก
โดยเฉพาะบริเวณเหนือสุดคือจังหวัดหนองคาย มีฝนตกเฉลี่ยสูงถึง 2,800 มิลลิเมตร เพราะบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับ
อ่าวตังเกี๋ยมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของภาคนั่นเอง
ภาคกลางมี ฝนตั้ งแต่ 1,000-2,400 มิ ลลิ เมตร ทางด้ านตะวั นออกของภาคมี ฝนตกชุ กกว่าด้าน
ตะวันตก เพราะด้ านตะวันออกเป็ นด้ านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พั ดไปปะทะทิ วเขาดงพญาเย็นส่วนทางด้ าน
ตะวันตกเป็ นด้ านเงาฝนของทิ วเขาตะนาวศรี บริเวณที่ฝนตกชุกที่สุดได้แก่ตอนเหนือของจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็ น
ด้านรับลมของเทือกเขาสันกาแพง
ภาคตะวันตกมีฝนตกตั้งแต่ 800-2,400 มิลลิเมตร โดยฝนจะตกมากที่สุดบริเวณอาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี มีฝนตกเฉลี่ยถึง 2,400 มิลลิเมตร เพราะเป็นด้านรับลม ส่วนที่อาเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นด้าน
เงาฝนมีฝนตกเฉลี่ย 800-1,000 มิลลิเมตรเท่านั้น
สาหรับภาคตะวันออก บริเวณใต้สุดของภาคจะมี ฝนตกมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ซึ่งนับว่าสูง
มาก ปริมาณฝนจะลดน้อยลงเมื่อขึ้นไปทางเหนือของภาค โดยทางเหนือสุดจะมีฝนตกน้อยที่สุดมีปริมาณ 1,200-1,400
มิลลิเมตรเท่านั้น
ส่วนภาคใต้มีฝนตกเฉลี่ยมากกว่าภาคอื่นๆ โดยมีฝนตกตั้งแต่ 1,100 ถึงมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร
บริเวณที่มี ฝนตกมากที่ สุดของภาคได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง กั บตาบลคึ กคัก อ าเภอตะกั่วป่ า จังหวัดพังงา
ทางด้านตะวันออกจะมีฝนตกน้อยกว่าทางด้านตะวันตก เพราะเป็นด้านเงาฝนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แม้จะได้รับ
อิทธิพลของลมมรุสมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยมาก่อนก็ตาม
นอกจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แล้วประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน
ด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.5 ร่องมรสุม (Inter-Tropical Convergence Zone-ITC, ITZ)
ร่องมรสุ มเป็ นแนวที่ เกิ ดจากลมสิ นค้ าจากซี กโลกเหนื อ (Northeast Trade Wind) และลมสิ นค้ าจาก
ซีกโลกใต้ (Southeast Trade Wind) มาพบกัน แนวนี้เกิดใกล้กับเส้นศูนย์สูตรและพาดรอบโลก แนวนี้เห็นได้ชัดเจนใน
มหาสมุทร ส่วนบนแผ่นดินเห็ นไม่ชั ดเจนนั กและเกิ ดเป็ นแนวกว้าง ร่องมรสุมจะพาดอยู่ ทางตอนใต้ของไทย โดยมี
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ตาแหน่งต่าสุดในเดือนมกราคมและเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางเหนือในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพาดผ่านภาคกลางของ
ประเทศในเดือนพฤษภาคม และมีตาแหน่งสูงสุดพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นก็
จะเริ่มเคลื่อนตัวลงมาทางใต้อีกในเดือนสิงหาคม และพาดผ่านภาคใต้ของประเทศในเดือนตุลาคม ในห้ วงเวลาที่ร่อง
มรสุมเคลื่อนขึ้น-ลง ผ่านประเทศนี้ทาให้มีฝนตกชุกอยู่ทั่วไป ทั้งนี้เพราะตามแนวของ ร่องมรสุมมักมีเมฆมากและฝน
กระจาย ความรุนแรงของสภาพอากาศขึ้นอยู่กับความกว้างของร่องมรสุม หากร่องมรสุมแคบสภาพอากาศจะเลวกว่า
ร่องมรสุมที่มีแนวกว้างกว่า
สรุปแล้ว ร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยปีละ 2 ครั้ง คือจากใต้ขึ้นไปทางเหนือและกลับจากทาง
เหนือลงมาทางใต้ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูฝน หรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
3.6 พายุหมุนในเขตร้อน (Tropical Cyclone)
พายุ ห มุ น ในเขตร้ อ นเป็ น ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง คราว (Transitory Weather
Phenomena) มีอานุภาพร้ายแรงและเป็นภัยธรรมชาติที่ ทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็น
อย่างมาก พายุ หมุ นในเขตร้อนสามารถแยกออกเป็นพวกๆ ตามลั กษณะความรุนแรงโดยถื อความเร็วลมรอบๆ
ศูนย์กลางเป็นหลักในการแบ่งดังนี้
3.6.1 พายุดีเปรสชั่น (Tropical Depression) มีความเร็วลมไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3.6.2 พายุ เขตร้ อน (Tropical Storm) มี ความเร็ วลมตั้ งแต่ 34 นอตขึ้ นไป แต่ ไม่ เกิ น 63 นอต หรื อ
62-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3.6.3 พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) มีความเร็วลมตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป หรือ 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป
โดยทั่วไปประเทศไทยได้รับฝนจากลมมรสุม แต่โดยลาพังลมมรสุมแล้วจะไม่มีฝนพอเพียงต่อการกสิกรรม
เพราะฝนจากลมมรสุมนี้จะตกเป็นแห่งๆ เป็นเวลา ไม่ตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง ฝนที่ตกเพิ่มเติมจนเพียงพอแก่การกสิกรรม
ของประเทศ หรือบางครั้งก็เหลือเฟือจนเกิดน้าท่วมนั้นมาจากพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งมีแหล่งกาเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิค
และทะเลจีนใต้แล้วค่อยๆ เคลื่อนตัวผ่านเทือกเขาในประเทศเวียดนามและลาว เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ
ไทยส่ วนใหญ่ พายุ หมุนในเขตร้อนจะอ่ อนก าลั งลงเป็ นเพี ยง พายุ เขตร้ อน และพายุ ดี เปรสชั่ นเท่ านั้ น โดยทั่ วไปจะ
กลายเป็ นพายุดี เปรสชั่นเมื่อเข้ามาถึงภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อของประเทศไทยซึ่ งจะเป็ นช่วงระยะ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่ในระยะเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมทางเดินพายุจะเคลื่อนต่าลงมาทาง
ใต้มากขึ้น คือจะเข้ามาทางตอนใต้ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตรงเข้าสู่ภาคกลาง ในตอนปลายเดือนตุลาคม
ทางเดินของพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยจะเข้าทางด้านปลายแหลมอินโดจีน แต่ในบางครั้งจะเข้าสู่ประเทศไทยทางอ่าวไทย
และปะทะฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยโดยไม่ปะทะฝั่งอินโดจีนเลย พายุที่มีทางเดินเช่นนี้จะมีกาลังแรงของพายุอย่างเต็มที่
ถึงขั้นพายุ ไต้ ฝุ่น ฉะนั้ นเมื่ อเข้ ามาในอ่ าวไทยจึ งเป็ นอั นตรายอย่ างยิ่ ง ดั งเช่ นพายุ ที่ ท าลายชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของ
ประชาชนที่แหลมตะลุมพุก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 แต่พายุที่มีทางเดินดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏบ่อยนัก นานๆ จะเกิด
ขึ้นครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วพายุดีเปรสชั่นที่เข้ามาถึงประเทศไทยนั้น จะนาฝนมาตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง
และตกเป็นระยะเวลาติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน ประมาณ 2 ถึง 3 วัน และตกหนักเป็นพักๆ ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยเรา
จะได้รับพายุจากทางตะวันออกไม่น้อยกว่า 3-4 ลูก ถ้าปีใดมีพายุน้อยกว่านี้ ปีนั้นจะแห้งแล้งไม่มีน้าฝนเพียงพอแก่
การกสิกรรม
อาณาบริเวณและฤดูที่เกิดพายุหมุนในเขตร้อน
ตาบลที่และฤดูที่เกิดพายุในเขตร้อนพอที่จะรวบรวบสรุปได้ดังนี้
1) ในเขตร้อนตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติค
- ทางทิศตะวันออกของหมู่เกาะ Lesser Antille และทางทิศตะวันออกของทะเลคาริเบียน เกิดตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม

65
- ตอนเหนือของหมู่เกาะ West Indies เกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนตุลาคม
- ทางทิศตะวันออกของทะเลคาริเบียนเกิดในเดือนมิถุนายน และตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงต้น
เดือนพฤศจิกายน
- ในอ่าวเม็กซิโก เกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน
2) ตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือ ทางฝั่งตะวันตกของอเมริกากลางเกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนตุลาคม
3) ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือ เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
4) ในอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน
5) มหาสมุ ทรแปซิ ฟิ คตอนใต้ ทางทิ ศตะวั นตกของลองกิ จู ด 140 องศาตะวั นตกเกิ ดระหว่ างเดื อน
ธันวาคมถึงเดือนเมษายน
6) มหาสมุทรอินเดีย
- ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลออสเตรเลีย เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
- ทางตะวันตกของลองกิจูด 90 องศาตะวันออก เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม
พายุหมุนเขตร้อนยังไม่เคยปรากฏว่าเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติคตอนใต้ หรือมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้
ทางตะวันออกของลองกิจูด 140 องศาตะวันตก เนื่องจากว่าในฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ร่องมรสุมมักจะเลื่อนลงไปต่ากว่า
เส้นศูนย์สูตรประมาณ 4 องศา เท่านั้น ซึ่งไม่ไกลพอที่จะทาให้เกิดแรง คอริโอลิสมีบทบาทให้เกิดพายุหมุนในเขตร้อนได้
พายุหมุนในเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยนั้นจะเป็นพายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิค หรือทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อน
มาทางตะวันตกตามอานาจการหมุนของโลก แต่เมื่อเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งความเร็วของพายุค่อยๆ ลดลงจึงทาให้แนว
การพัดของพายุมีทิศทางเปลี่ยนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทที่ 17
ภูมิอากาศตามฤดูกาลของประเทศไทย
1. ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
ภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม คือ มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเข้าสู่ประเทศ
ไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ลมมรสุมเป็นลมที่เกิดเนื่องจากความแตกต่างของระบบความกดอากาศสูงไปยังบริเวณความกดอากาศต่า
เปลี่ยนไปตามฤดูดังนี้
1.1 ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ในซีกโลกเหนือจะมีบริเวณความกดอากาศต่าเกิดขึ้นแถบ
ภาคใต้และภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย และมีบริเวณความกดอากาศสูงอยู่แถบมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกตอนใต้
จึงมีลมพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงแถบน่านน้าเข้าสู่พื้นแผ่นดินของทวีป เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากลมนี้
พัดจากมหาสมุทรจึงเป็นลมที่มีความชุ่มชื้นนาฝนมาตกชุกทั่วไปในประเทศไทย
1.2 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ในซีกโลกเหนือทางตอนในของทวีปเอเชี ยกลายเป็นบริเวณ
ความกดอากาศสูง โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน แถบมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟิคกลาย
เป็นบริเวณความกดอากาศต่า ลมจึงพัดจากตอนในของทวีปไปยังบริเวณน่านน้าเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก
ลมนี้พั ดมาจากตอนในของทวีปจึงน าเอาความหนาวและแห้งมาสู่บริเวณต่างๆ ของประเทศไทย ยกเว้นแถบชายฝั่ ง
ตะวันออกของภาคใต้ซึ่งลมมรสุมนี้พัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาก่อนจึงมีความชุ่มชื้นนาฝนมาตกแถบนี้
1.3 ส่วนในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน จะมีลมอีกกระแสหนึ่งพัดจากทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวไทย และ
ทางตะวันออกเฉียงใต้หรือใต้ของประเทศไทยซึ่งทาให้เป็นระยะที่มีอากาศร้อนและแล้งทั่วประเทศ
การเปลี่ยนจากฤดูหนึ่งเป็นอีกฤดูหนึ่งนั้น จะมีระยะเวลาประมาณ 7-15 วัน ที่เรียกว่าระยะเปลี่ยนฤดูในระยะ
นี้ทิศทางลมจะแปรปรวน อาจมีกระแสลมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพัดแทนที่ลมประจาฤดู ซึ่งถอยไปแล้ว
2. ฤดูกาล
โดยทั่ วไปภูมิอากาศของประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อนฤดูฝนมี ระยะเกือบ
5-6 เดือน เป็นฤดูที่มีเวลานานกว่าฤดูอื่นๆ ส่วนฤดูหนาวและฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นเพียงประมาณ 3 เดือน
2.1 ฤดูฝน ฤดูนี้เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พั ดเข้าสู่ประเทศไทย คือ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม เป็นเวลาประมาณ 5 เดือน แต่ในภาคใต้ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน
ยังมีฝนตกชุกอยู่
2.1.1 ภาคเหนือ ฤดูฝนจะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณปลายเดือน
กันยายนหรือต้ นเดื อนตุลาคม ซึ่ งระยะนี้ภาคกลางยั งมี ฝนตกหนักอยู่ รวมเวลาของฤดูฝนในภาคเหนื อ มี ประมาณ
4-5 เดือน ฝนที่ตกในภาคเหนือเป็นฝนที่ได้จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากอ่าวเบงกอล และอ่าวไทย ปะทะภูเขา
ในภาคเหนือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นฝนเกิดจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย และขึ้นฝั่ง
เวียดนามแล้วเลยเข้ามาในแผ่นดินจนถึงภาคเหนือของประเทศไทยในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เมื่อขึ้น
เดือนตุลาคมฝนจะเริ่มลดน้อยลงมากเพราะระยะนี้เป็นระยะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวในภาคเหนือ
2.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคนี้ฤดูฝนจะเริ่มในปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน
และไปสิ้นสุดในต้นเดือนตุลาคม รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือนครึ่ง ภาคนี้ได้รับฝนอันเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีปริมาณไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เพราะลักษณะภูมิประเทศของภาคนี้มีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นอยู่ทางตะวันตก
และเทือกเขาสันกาแพงและพนมดงรักอยู่ทางใต้ซึ่งคอยกีดขวางไม่ให้ลมมรสุมเข้าถึงโดยสะดวก ลมมรสุมจะปะทะกับ
เทือกเขานี้ทาให้มีฝนทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของภูเขาเป็นส่วนมาก เมื่อมรสุมผ่านเทือกเขาเหล่านี้ก็ลดปริมาณ
ไอน้าในอากาศลงเสียมากแล้ว ฝนจากลมมรุสมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตกในภาคนี้จึงมีเป็นส่วนน้อยและเป็นฝนที่ตกเฉพาะ
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แห่ งไม่ ตกทั่ วไปเหมื อนฝนที่ เกิ ดจากพายุ ดี เปรสชั่ น ฝนที่ ตกในภาคนี้ ในปริ มาณมากนั้ นเป็ นฝนอั นเนื่ องมาจาก
พายุดีเปรสชั่น ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้เข้ามาถึงภาคนี้ได้น้อยในปีนั้นจะมีความแห้งแล้ง แต่โดยปกติจะมี
พายุดีเปรสชั่นเข้าประมาณ 3-4 ลูกทุกปีจึงปรากฏว่าปริมาณฝนในภาคนี้มีปริมาณไม่น้อยกว่าภาคเหนือและภาคกลาง
2.1.3 ภาคกลาง ฤดู ฝนในภาคกลางจะเริ่ มต้ นก่ อนภาคเหนื อและภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ เล็ กน้ อย
ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิ ถุนายนเป็ นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะนาฝนมาตกเป็ นแห่ งๆ ไม่เป็ น
บริ เวณกว้ าง เดื อนสิ งหาคมและเดื อนกั น ยายนเป็ นระยะที่ มี ฝนตกชุ กที่ สุ ด ฝนอี กส่ วนหนึ่ งในฤดู นี้ ได้ รั บจาก
พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ทาให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างทั่วไปและต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ฝนจาก
พายุดีเปรสชั่นตกมาในระยะปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ยิ่งถ้าพายุดีเปรสชั่นที่ขึ้นฝั่งเวียดนามมีศูนย์กลาง
ค่อนลงมาทางใต้มีบริเวณปกคลุมภาคกลางจะทาให้มีฝนตกชุกมากในระยะนี้ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปฝนใน
ภาคกลางจะสิ้นสุดลงรวมระยะเวลาฤดูฝนในภาคกลางประมาณ 5 เดือน
2.1.4 ภาคตะวันออก ฤดู ฝนของภาคนี้ มี ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คื อ ตั้ งแต่ ประมาณกลางเดื อน
พฤษภาคมและไปหมดฝนลงในเดือนพฤศจิกายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยจะเริ่มนาฝนมาตกพร้อมกับ
ลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง เมื่อเริ่มเข้ากลางเดือนพฤษภาคม ในเดือนมิถุนายนฝนจะลดปริมาณลง เว้นแต่
ทางตอนใต้ของภาคแถบจังหวัดจันทบุรีจนถึงอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเท่านั้น ที่ยังมีฝนตกมากอยู่ ฝนจะกลับมี
มากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และจะมีฝนตกมากในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ในตอนปลายเดือน
ตุลาคมจะมีฝนตกหนักพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกับเมื่อเริ่มฤดูฝน ในเดือนพฤศจิกายนปริมาณฝนจะลดลง
อย่างชัดเจน แสดงว่าฤดูฝนได้สิ้นสุดลง ฝนที่ตกในภาคนี้นอกจากจะเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในอ่าวไทยปะทะ
กับเทือกเขาบนฝั่งในภาคตะวันออกแล้วยังเป็นฝนจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งเวียดนามใต้แล้ว
ล่วงล้าเข้ ามาจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ในลักษณะเช่ นนี้ จะทาให้มรสุมตะวั นตกเฉี ยงใต้ มี กาลั งแรงขึ้น และ
บางครั้งพายุดีเปรสชั่นได้ล่วงล้าเข้ามาจนถึงภาคตะวันออกผ่านจังหวัดจันทบุรีมาลงทะเลทางอ่าวไทย ซึ่งจะทาให้มีฝน
ตกหนักและต่อเนื่องกันเป็นเวลานานในภาคนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้มากในเดือนกันยายนและตุลาคม
2.1.5 ภาคใต้ ในฤดูฝนมีลักษณะแตกต่างจากภาคอื่นๆ คือ จะมีฝนเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกจะอยู่ใน
ระยะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคมซึ่งจะมี ฝนตกชุกทางฝั่งตะวันตกของ
ภาคเพราะเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ส่วนอีกระยะหนึ่งอยู่ในระยะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีฝนตกชุกทางฝั่งตะวันออกของภาคซึ่งเป็นด้านที่รับลมมรสุม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
2.2 ฤดูหนาว โดยทั่วไปเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย รวมเวลาประมาณ 3 เดือนในระยะระหว่างกลางเดือนตุลาคมไป
จนถึ งเดื อนพฤศจิกายน ประมาณ 2 สัปดาห์ เป็ นระยะเปลี่ยนฤดู จากฤดู ฝนเป็ นฤดู หนาว ซึ่ งอากาศมี ลั กษณะไม่
แน่นอน อาจจะมีฝนตกได้บางวัน และอาจหนาวได้ในบางครั้งคราว อากาศหนาวของประเทศไทย นั้นมีระยะเวลาสั้นๆ
และหนาวเย็นเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงทางตอนเหนือของประเทศจีนติดต่อกับมองโกเลีย ทวีกาลัง
แรงขึ้นและแผ่ลงมาทางใต้จนถึงประเทศไทย จะทาให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยมีกาลังแรงขึ้น
พาเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนและไซบีเรียลงมาด้วย ทาให้อากาศในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเย็นลง
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 3-4 วัน ส่วนมากทางภาคกลางได้รับปลายลมหนาวจึงไม่ทาให้หนาวเย็นมากนัก เมื่อบริเวณ
ความกดอากาศสูงในประเทศจี นอ่ อนกาลังลง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อก็ อ่อนตามไปด้วยอากาศก็ กลั บเป็ นปกติ
เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีก าลังแรงขึ้นอีก ก็จะมีลั กษณะหนาวเย็นเกิ ดขึ้นอีกพั กหนึ่ งเป็ นเช่นนี้
ตลอดไปจนสิ้ นสุ ดฤดู หนาว ฉะนั้ น ฤดู หนาวในประเทศไทยจะไม่ หนาวเย็นตลอดเวลา แต่จะหนาวเย็นเป็นระยะๆ
ครั้งละ 3-4 วัน และภาคที่ มี อากาศหนาวเย็นจริงๆ จะมีเพี ยง 2 ภาค คื อ ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
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ส่วนภาคกลางนั้นอากาศไม่ หนาวเย็นนัก ส าหรับภาคใต้และอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนั้ น เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ มี
ลักษณะอากาศหนาวเย็นเลย
2.2.1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นจากประเทศจีนซึ่งพัดมาจากทางทิศเหนือหรือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงถึงภาคทั้งสองนี้ก่ อน อากาศเย็นจึงยังรักษาคุณสมบั ติความหนาวเย็นไว้ได้มาก จึงทาให้
อากาศในภาคเหล่านี้หนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งอากาศจะเย็นมากในระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม
2.2.2 ภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่ องจากสองภาคนี้ตั้งอยู่ปลายทางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศหนาวเย็นที่ ลมมรสุมพั ดมาได้เปลี่ยนแปลงความหนาวเย็น โดยรับเอาความร้อนของพื้ นภูมิ ประเทศที่ผ่านมา
ตลอดทางไว้เสียมาก และอีกประการหนึ่งทั้งสองภาคนี้อยู่ใกล้อ่าวไทย อิทธิพลจากทะเลทาให้ทั้งสองภาคไม่หนาวเย็ น
มากเหมือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกนี้อากาศจะหนาวเย็นเฉพาะบางปีเมื่อ
ความกดอากาศสูงกาลังแรกมาก และแผ่ลงมาถึงทางใต้ แต่จะเป็นช่วงสั้นๆ
2.2.3 ภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้ทาให้อากาศในภาคใต้เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะอากาศ
หนาวเย็นได้คลายความหนาวเย็นไปจนหมดสิ้นตลอดระยะที่พัดผ่านไปจนถึงภาคใต้และรับเอา ไอน้าเข้าไว้ในขณะที่
เคลื่ อนผ่านทะเลจี นใต้และอ่ าวไทย อุณหภู มิ ในภาคใต้ จึงไม่ลดลงเว้นแต่บางปี ที่ มรสุ มมี กาลั งแรงมาก ก็ อาจท าให้
อุณหภูมิทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยลดลงไปได้บ้าง ในเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม และมกราคม ร่องมรสุมได้เคลื่อน
ต่ าลงไปอยู่ ทางภาคใต้ ตอนใต้ ท าให้ มี ฝนตกหนาแน่ นระหว่ างชุ มพรจนถึ งนราธิ วาส แต่ ทางเหนื อขึ้ น มาตั้ งแต่
ประจวบคีรีขันธ์จนถึงก้นอ่าวไทยในระยะนี้มีปริมาณฝนลดลงไปมาก ในเดือนมกราคมนั้นมีฝนตกหนาแน่นทางตอนใต้
สุดของภาค ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
2.3 ฤดูร้อน เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื ออ่อนกาลั งลงในเดือนกุมภาพั นธ์ กระแสลมจากทะเลจีนใต้
ก็เริ่มพั ดเข้าสู่ประเทศไทยในทางทิศใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับระยะนี้เป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิ ตย์เลื่อน
ขึ้ นมาอยู่ ในละติ จู ดของประเทศไทย จึ งเป็ นระยะที่ ประเทศไทยมี อากาศร้ อนอบอ้ าวมาก ซึ่ งเริ่ มประมาณเดื อน
กุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม รวมเวลาประมาณ 3 เดือน อากาศร้อนมากที่สุดระหว่างปลายเดือน
เมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม
2.3.1 ภาคเหนือ ลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มพั ดเข้าสู่อ่าวไทย และประเทศไทยแรงขึ้น
เป็นลาดับ ในระยะนี้อาจมีลมฝ่ายเหนือจากประเทศจีนพัดด้วยกาลังแรงลงมาได้เป็นครั้งคราวอีกเหมือนกัน ซึ่งจะทาให้
เกิดการปะทะกันระหว่างอากาศ สองกระแส กระแสหนึ่งเป็นลมฝ่ายเหนือจาก ประเทศจีน และอีกกระแสหนึ่งเป็นลม
ฝ่ายตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในภาคเหนือได้เป็นครั้งคราว ในเดือน
มีนาคมและเมษายน อุณหภูมิในภาคนี้สูงขึ้นมาก อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ในระยะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเริ่มมี
ฝนตกประปรายบ้างแล้วในภาคนี้และอุณหภูมิเริ่มลดลงด้วย
2.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคนี้จะมีฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากเพราะภาคนี้ตั้งอยู่ลึก
เข้าไปในแผ่นดินห่างจากอ่าวไทยมาก ประกอบกับในระยะนี้เป็นระยะที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้ามากที่สุด และ
ปกติความชุ่มชื้นของพื้นแผ่นดินก็ไม่มีอยู่แล้ว เพราะพื้นดินไม่รับและอุ้มน้า ฉะนั้นความแห้งแล้งจึงปรากฏชัดเจนมาก
ในภาคนี้
2.3.3 ภาคกลาง ในภาคนี้เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนอบอ้าวที่สุด ความร้อนในเดือนนี้สาเหตุมาจาก
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่เกือบตรงศีรษะประการหนึ่ง และในขณะเดียวกันประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยบริเวณ
ความกดอากาศสูง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก อันเป็นต้นกาเนิดของกระแสลม
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่ พั ดเข้ าสู่อ่าวไทยและภาคกลางในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงนี้ ถือว่าเป็ น
บริเวณที่มีอากาศจากเบื้องบนไหลจมตัวลงสู่เบื้องล่าง ทาให้อากาศบริเวณนี้ร้อนและมีอุณหภูมิ สูง กระแสลมที่พัดมา
จากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้จึงร้อนและชื้น อันเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทาให้อากาศร้อนอบอ้าวใน
ระยะนี้
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2.3.4 ภาคตะวันออก ในฤดูนี้จะมีลมจากฝ่ายใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ภาคตะวันออก มีกาลัง
ค่อนข้างแรงสม่าเสมอ และเมื่อรวมกับลมทะเลในตอนบ่ายแล้วทาให้ลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้มีกาลังแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น
ชายฝั่งตะวันออกจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็นในฤดูนี้อากาศจะไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากมีลมทะเลเข้า
ช่วยบรรเทาความร้อนของฤดูร้อน อุณหภูมิไม่สูงมาก มีลมเย็นพัดอยู่ตลอดเวลา
2.3.5 ภาคใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมระหว่างทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทนที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น ทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น
ทั่วไป แต่ เนื่ องจากภาคใต้เปรียบเสมือนเกาะซึ่งมี น้าล้อมรอบอุณหภูมิ จึ งไม่ เปลี่ ยนแปลงมากนั ก ลมมรสุมนี้จะพั ด
ประจาอยู่ตลอดเวลา 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ตลอดระยะเวลานี้ภาคใต้จะมีฝนตกน้อยกว่าระยะอื่นๆ
ของปี
3. ข้อสังเกตสภาวะอากาศของประเทศไทยรายเดือน
เดือนมกราคม
ลักษณะทั่วไป ลิ่มความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่
แล้วลิ่มความกดอากาศสูงจะปกคลุมบริเวณปลายแหลมญวนมากกว่า แต่ถ้าส่วนคมของลิ่มปกคลุมภาคตะวันออกเฉียง
เหนือหรือภาคเหนือ ลักษณะนี้อากาศจะหนาวจัดอย่างเห็นได้ชัดเจน และในฤดูนี้จะมีร่องความกดอากาศหรือหย่อม
ความกดอากาศต่าบริเวณประเทศพม่าด้วยประกอบกัน ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งแต่ใต้จังหวัด
ชุมพรลงไป นอกจากจะมีอากาศเย็นแล้วยังมีฝนตกทั่วไป แต่ปริมาณฝนจะลดลงกว่าเดือนก่อนมาก ในบริเวณอ่าวไทย
ทะเลจะมีคลื่นลมแรงจัดซึ่งเป็นอันตรายแก่การเดินเรือ
สาหรับลมชั้นบนจะเป็ นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และลมจะเป็นตัวแปรสาคัญในการทาให้
อุณหภูมิต่ามาก โดยมีหลักพิจารณาดังนี้
1. ต้องเป็นลมทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ถ้ายิ่งเป็นลมทิศเหนือจะทาให้อุณหภู มิลดลงมากขึ้น
เพราะลมมาจากพื้นดินเป็นส่วนใหญ่)
2. ถ้ามีแนวปะทะอากาศประกอบด้วย จะเป็นตัวร่วมในการทาให้อุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
หรือเป็นไปอย่างช้าๆ ถ้าแนวปะทะอากาศแรงจะทาให้อุณหภูมิลดลงได้ช้าเพราะมีแนวปะทะเป็นตัวกั้นไว้
การเคลื่ อนที่ ของคลื่ น (Wave) ความเย็นของมวลอากาศนั้ นจะแผ่ มาประมาณ 3-5วัน ก็ จะหมดระลอกซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้วช่วงที่แรงที่สุดส่วนใหญ่แล้วประมาณกลางเดือนธันวาคมจะหนาวมากที่สุด
การสังเกตเส้นความกดอากาศเท่า (Isobaric Serface) ที่มีความกดอากาศ 1020 เฮกโตปลาสคาล ถ้าลงมาต่า
(อาจถึ งตอนกลางของประเทศ) เป็ นข้ อสั งเกตได้ว่ าอุณหภู มิ อาจจะลดลงได้ มาก และถ้าความกดอากาศมีความชั้ น
(Pressure Gradient) ถี่มากเท่าไรจะเป็นตัวร่วมที่ดี แต่อากาศจะไม่หนาวเย็นลงทันทีทันใด ในวันแรกๆ ที่มีลิ่มความกด
อากาศแผ่ลงมาเพราะต้องใช้เวลา 1-2 วันในการไล่อากาศที่ปกคลุมพื้นที่เดิมออกไปก่อน
ในเดือนมกราคมและเดือนธันวาคม เป็นเดือนที่สามารถปฏิบัติการทางอากาศได้ดีที่สุดเนื่องจากทัศนวิสัยใน
หมอกหรือหมอกแดดยังไม่ต่ามากนักไม่เหมือนเดือนอื่น ๆ
เดือนกุมภาพันธ์
เดื อนกุ มภาพั นธ์ เป็ นช่ วงปลายฤดู หนาว ยั งคงมี อากาศหนาวเย็ นไปจนถึ งประมาณกลางเดื อนต่ อจากนั้ น
จะเป็นระยะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งที่พัดปกคลุมประเทศ
ไทยจะอ่อนกาลังลง แต่ในระยะต้นเดือนจะยังคงมีกาลังแรงอยู่ ทาให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศ
หนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคจะมีอากาศหนาวกว่าส่วนอื่นๆ และในระยะประมาณกลางเดือนลม
ตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้จะพัดปกคลุมประเทศ ซึ่งจะทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็นลาดับ ลมนี้จะมีกาลังแรงในตอน
เย็นและค่าเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางตอนล่าง
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ลักษณะทั่วไปในเดือนนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนเช้าจะมีอากาศหนาวและมีหมอกหนา
ในบางวัน มองเห็นได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร แต่ในตอนกลางวันจะมีหมอกแดดทั่วไปจนถึงค่า มองเห็นได้ไกลประมาณ 4-6
กิโลเมตรเกือบตลอดเดือน ส่วนในภาคอื่นๆ ท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสทั่วไป อาจมีหมอกหรือหมอกแดดได้ในบางวัน เว้นแต่
ภาคใต้อาจมีฝนตกเล็กน้อยในบางท้องที่โดยเฉพาะตามบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออก แต่มีปริมาณน้อยกว่าเดือนก่อนมาก
เดือนมีนาคม
เป็นเดือนที่เปลี่ยนฤดูมรสุมจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มวลอากาศในเขต
ร้อนเริ่มมี อิ ทธิพลต่ อขั้ วโลกเหนื อมากขึ้ น จะเกิ ดลั กษณะพายุ ฝนฟ้ าคะนอง และเป็ นพายุ ฟ้ าคะนองอย่ างรุนแรง
(Convective) เกิดร่วมกับหมอกแดด ทัศนวิสัยในหมอกแดดจะมีค่าน้อยที่สุดในเดือนนี้และเป็นทัศนวิสัยในแนวร่อน
(Slant Visibility) ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถเห็นเมฆก่อนตัวทางตั้งได้
โดยปกติเดือนนี้บริเวณความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดเวลาทาให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป แต่บางครั้งอาจมีลิ่มความกดอากาศสูงกาลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ทาให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ลมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่
เดือนเมษายน
มีหย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมประเทศมาก ส่วนมากเป็น Heat Low หรือ Dynamic Low (สังเกตจากลม
ชั้นบน ถ้ายังมี Cyclone อยู่ถึงระดับสูงแล้ว ส่วนมากจะเป็ น Dynamic Low) และจะมีบริเวณความกดอากาศสูงปก
คลุมบริเวณทะเล เพราะพื้นน้าเก็บความร้อนได้ช้ากว่า สภาพอากาศจะมีเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง
เดื อนนี้ ร้อนที่ สุ ดในรอบปี เพราะได้ รับแสงอาทิ ตย์ตรงเต็ มที่ นอกจากนี้ บริ เวณความกดอากาศสู งจากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนบางครั้งอาจเสริมกาลังกับบริเวณความกดอากาศสูงในทะเล ซึ่งจะทาให้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง
ได้ในเดือนนี้ แหล่งกาเนิ ดของมวลอากาศร้อนที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเกิดจากทวีปแอฟริกา แถบทะเลทรายซาฮารา
ทาให้เป็ นลมฝ่ายตะวันตกหรือลมทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ จึงทาให้ มีลมกระโชกแรงร่วมด้วย และยังคงมีหมอกแดด
เกิดร่วมด้วย
เดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ในระยะครึ่งแรกของเดือนซึ่งยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนนั้น
สภาวะของอากาศโดยทั่ วไปจะยั งคงร้อนอบอ้ าวในทุ กภาคของประเทศ ส่วนในระยะครึ่งหลังจะเริ่ มต้ นเป็ นฤดู ฝน
ลมมรสุมตะวั นตกเฉี ยงใต้ จะพั ดเข้าสู่ ประเทศไทย ท าให้ มี เมฆมากและมีฝนตกเกื อบทั่ วไปในทุ กภาค อุ ณ หภู มิตาม
ภาคต่ างๆ จะลดลง ร่ องมรสุ มหรื อร่องความกดอากาศต่ าที่ พาดผ่ านประเทศมาเลเซี ยจะเลื่ อนขึ้ นมาพาดบริเวณ
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทยเป็นลาดับ ปริมาณฝนจะสูงขึ้นประมาณ
กลางเดือนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากเดือนนี้ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวอยู่มาก จึงมีการไหลพาความร้อนขึ้นสู่เบื้องบนอย่าง
รวดเร็ว ทาให้เกิดฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงได้ส่วนมากในตอนเย็นและค่า อิทธิพลของลมบก-ลมทะเล มีผลถึง
กรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลประมาณ 50 กิโลเมตรจากชายฝั่งลมในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นลม
แปรปรวน
เดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดเอาความชื้น ปกคลุมประเทศ
ไทยตลอดเวลา ประกอบกับร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านตอนกลางของประเทศจึงทาให้มีฝนตกในทุกภาคโดยเฉพาะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีฝนตกชุกกว่าภาคอื่นๆ แต่ในระยะปลายเดือนร่องความกด
อากาศต่าอาจเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน และอาจทาให้เกิด ฝนทิ้งช่วงขึ้นได้
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อนึ่ ง ในเดื อนนี้ พายุ ดี เปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ หรือมหาสมุ ทรแปซิฟิ คอาจเคลื่อนตั วเข้ าสู่ ประเทศไทยทาง
ตอนบนของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและอาจทาให้ เกิดฝนตกหนั ก พายุลมแรงและน้าท่วม จึงควรระมัดระวังและ
เตรียมการป้องกันไว้ด้วย สภาพอากาศจะมีฝนและพายุฝนฟ้าคะนอง ทัศนวิสัยจะต่าในขณะเกิดฝน และลมกระโชกแรง
ในขณะเกิดพายุฟ้าคะนอง ลมจะเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ และจะมีสภาพอากาศมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความเร็วลมในระดับสูง
เดือนกรกฎาคม
เดือนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน แต่ในระยะต้นและกลางเดือนร่องความกดอากาศต่าที่ทาให้เกิดฝนตกชุกจะเลื่อนขึ้นไป
พาดอยู่ตอนใต้ของประเทศจีน จึงมีฝนตกน้ อยและอาจเกิดฝนทิ้งช่วงได้โดยเฉพาะในระยะสัปดาห์แรก อุณหภูมิ จะ
สูงขึ้นทั่วไปโดยเฉพาะตอนกลางของภาคเหนือและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในระยะปลายเดือนร่อง
ความกดอากาศต่าจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับในช่วงนี้จะมีพายุไต้ฝุ่น
และพายุหมุนเขตร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิค และทะเลจีนใต้ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยอ่อนกาลังลงกลายเป็นพายุ
ดีเปรสชั่น จึงทาให้ปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนนี้มีค่าสูงกว่าเดือนที่แล้วเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะ
ลดลงกว่าเดือนที่แล้วเล็กน้อย ตามเส้นทางที่พายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านอาจมีฝนตกหนัก พายุลมแรงและน้าท่วมได้ จึง
ควรระมัดระวังและเตรียมป้องกันไว้ด้วย
เดือนสิงหาคม
เดือนสิงหาคมอยู่ในช่วงฤดูฝนและจะมีฝนชุกในทุกภาคของประเทศ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกาลังแรง
และน าฝนมาตกในประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่ อยู่ บริเวณตอนใต้ ของประเทศจี นจะเลื่ อนลงมาพาดผ่าน
ประเทศไทยตอนบน ทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนตกชุกแผ่เป็นบริเวณกว้าง ในเดือนนี้อาจมีพายุ
ดีเปรสชั่นจากมหาสมุทรแปซิฟิคและทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ซึ่งจะทาให้มีลมแรงและฝนตกหนักแผ่เป็นบริเวณกว้างและอาจเกิดน้าท่วมอย่างฉับพลันขึ้นได้
เดือนกันยายน
เดื อนกั นยายนเป็ นเดื อนที่ อยู่ ในช่ วงฤดู ฝน ซึ่ งมี ฝนตกมากที่ สุ ดในรอบปี เกือบทุ กภาคของประเทศ ทั้ งนี้
เนื่ องจากร่องความกดอากาศต่าซึ่งพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของ
ประเทศ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกาลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทาให้มีฝนตกหนาแน่นเกือบ
ทั่วไป โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ยังอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อน
ตัวเข้าสู่ประเทศไทยอีกด้วย เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีพายุดีเปรสชั่นและพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้
และมหาสมุ ทรแปซิฟิ คเคลื่ อนตั วผ่านเข้ามาในประเทศไทยบริเวณทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและตอนล่ างของ
ภาคเหนือมากที่สุดในรอบปี ซึ่งจะทาให้บริเวณภูมิภาคที่มีพายุดีเปรสชั่นหรื อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านมีฝนตก
แผ่เป็นบริเวณกว้าง กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่ง อันจะก่อให้เกิดสภาวะน้าท่วมโดยฉับพลันขึ้นได้
เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้ายของช่วงฤดูฝน เป็นระยะที่ร่องความกดอากาศต่าจะเลื่อนจากภาคกลางลงไป
พาดผ่านอยู่ในภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้จะทาให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนลดน้อยลงทั่วไปอย่าง
ชัดเจน โดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะเลื่อนไปตกในบริเวณภาคกลางและก้นอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของเดือน ต่อจากนั้นฝน
จะเลื่อนลงไปตกในภาคใต้ ขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่ง
จะทาให้อุณหภูมิในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงเล็กน้อยและจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็น อันเป็นลักษณะ
ของการเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว
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ในเดือนนี้ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนหรือพายุดีเปรสชั่นอยู่ เพราะจากสถิติในเดือนตุลาคม
แทบทุกปีจะมีพายุดังกล่าวเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยหรือตอนบนของอ่าวไทยอย่างน้อย1 ลูกเสมอ พายุที่เคลื่อนเข้ามาใน
บริเวณดังกล่าวนี้นอกจากมีฝนตกหนักแล้วยังจะทาให้มีคลื่นลมจัด ซึ่งเป็นอันตรายต่อบรรดาเรือในอ่าวไทยโดยเฉพาะ
เรือขนาดเล็กหรือเรือประมงอาจได้รั บอั นตราย ซึ่ งในอดี ตพายุได้เคยท าลายชีวิตและทรัพย์ สินมาแล้วเป็ นอัน มาก
พายุที่รุนแรงได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน "ฮาเรียต" ซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ทางตะวันออกของปลายแหลมญวน เมื่อวันที่
24 ตุลาคม พ.ศ.2505 และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 25 และในวันต่อมาได้
เคลื่อนผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพั งงา ลงสู่ทะเลอันดามัน พายุนี้ ได้ทาความเสียหายให้แก่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไปทาให้มีผู้เสียชีวิต 900 กว่าคนสภาวะเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีก
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิ กายนเป็นช่ วงต้นของฤดู หนาวซึ่งจะมีลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนื อจากประเทศจีนพั ดลงมา
ปกคลุมประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงอย่างชัดเจน ลมนี้มีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งแล้ง จึงทาให้บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อนี้ ขึ้นอยู่ กับ ความแรงของความกดอากาศสู งจากประเทศจี น ถ้ าความกด
อากาศสูงนี้มีกาลังแรงและแผ่ลิ่มลงมาถึงก็จะทาให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยมีกาลังแรงตามไปด้วย
และท าให้ มีอากาศหนาวเย็นอย่างรวดเร็ว โดยอุ ณหภู มิ จะลดลงอย่างฉับพลันประมาณ 3-4 องศาเซลเซี ยส ก่อนที่
อากาศจะเริ่มหนาวเย็นอาจมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เป็นแห่งๆ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทาให้มีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง
นั้นไม่ได้ทาให้ภาคใต้โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสมีอากาศหนาวเย็นตาม
ไปด้วย แต่กลับมีฝนตกหนาแน่นขึ้นทั้งนี้เพราะกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทยได้คลายความเย็นลง
และกักเก็บไอน้าเอาไว้ เมื่อลมนี้ปะทะกับขอบฝั่งและภูเขาก็ทาให้มีฝนตกมากและมีคลื่นลมแรงในบริเวณอ่าวไทยด้วย
นอกจากนี้ร่องความกดอากาศต่าได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ทาให้มีฝนตกหนาแน่นมากขึ้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จึงมีฝนตกในเดือนนี้มากที่สุดในรอบปี
อนึ่ง พายุดีเปรสชั่นหรือพายุหมุน เขตร้อนอาจเคลื่อนเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ได้ เพราะบริเวณที่เกิด
พายุหมุนจะเลื่อนต่าลงมาใกล้กับบริเวณศูนย์สูตร ซึ่งจะทาให้มีฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมอย่างฉับพลันได้
เดือนธันวาคม
เดื อนธันวาคมเป็ นเดือนที่ มีอากาศหนาวเย็นทั่ วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อจะมี
อากาศหนาวกว่าภาคอื่นๆ ส่วนบริเวณตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกและบางครั้งอาจเกิดน้าท่วมได้
โดยปกติ เดื อนนี้ จะมี ลมมรสุ มตะวั นออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งเป็ นลมเย็ นและแห้ งพั ดปกคลุ มประเทศไทยเกื อบ
ตลอดเวลา และมีกาลังแรงเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนที่แผ่ลิ่มลง
มาปกคลุ มประเทศไทย ถ้ าคราวใดมี ก าลั งแรงก็ จะท าให้ ลมมรสุ มนี้ มี ก าลั งแรงตามไปด้ วย โดยปกติ แล้ วลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนจะมีกาลังแรงมากกว่าในช่วงอื่น ลักษณะเช่นนี้ จะทาให้ทุกภาคทางตอนบนของ
ประเทศมีอากาศหนาวเย็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลของลมมรุสม
นี้อย่างเต็มที่ และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกว่าภาคอื่นๆ
สภาวะอากาศโดยทั่วไปในเดือนนี้ส่วนมากท้องฟ้าโปร่งและมีหมอกในตอนเข้า เว้นแต่ในระยะแรกที่ลิ่มความ
กดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย อาจจะมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่
หลังจากนั้นแล้วอุณหภูมิจะลดลง อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยในตอนเช้ามีค่าอยู่ระหว่าง 8-15 องศาเซลเซียสในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณ 16-23 องศาเซลเซียส แต่ในกรณีที่ ลมมรสุมมี
กาลังแรงมากอุณหภูมิอาจจะลดลงต่ากว่านี้ได้
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อนึ่ง ในระยะที่ลมมรุสมมีกาลังแรงอยู่นั้น นอกจากจะทาให้อากาศเย็นลงในบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วยัง
ทาให้มีคลื่นลมแรงในอ่าวไทยอีกด้วย ลมนี้เมื่อพัดผ่านอ่าวไทยจะทาให้มีฝนตกทางตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป
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เอกสารอ้างอิง
 ภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น.อ.หญิง วิรุณี เหล่าสินชัย

 ภูมิอากาศประเทศลาว

น.อ.หญิง วิรุณี เหล่าสินชัย

 ภูมิอากาศประเทศกัมพูชา

น.อ.หญิง วิรุณี เหล่าสินชัย

 ภูมิอากาศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น.ท.อภิชาติ อินทราเวช

 สถิติภูมิอากาศประเทศมาเลเซีย

น.ต.คมนะ อินทรแพทย์

 สถิติภูมิอากาศประเทศลาว

น.ต.คมนะ อินทรแพทย์

 สถิติภูมิอากาศประเทศกัมพูชา

น.ต.คมนะ อินทรแพทย์

 สถิติภูมิอากาศประเทศพม่า

น.ต.คมนะ อินทรแพทย์

 สถิติภูมิอากาศประเทศเวียดนาม

น.ต.คมนะ อินทรแพทย์

 อินโดนีเซียโดยสังเขป(1977)

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย

 CLIMATE ของประเทศต่างๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ENCYCLOPEDIA 2001

 สถิติภูมิอากาศบางจังหวัดของประเทศไทย
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