
บทที่ 3 
 

ภูมิอากาศ 
 

รศ.ปานทิพย อัฒนวานิช 
 

1.  วัตถุประสงค 
 
  เม่ือศึกษาบทน้ีแลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
  1.  อธิบายความหมายของลมฟาอากาศและภูมิอากาศได 
  2. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของประเทศไทยได 
  3. อธิบายองคประกอบของภูมิอากาศของประเทศไทยได 
  4. อธิบายอิทธิพลของลมมรสุมที่มีตอภูมิอากาศของประเทศไทยได 
  5. อธิบายอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนตอลักษณะอากาศของประเทศไทยได 
  6. แบงประเภทภูมิอากาศของประเทศไทยตามวิธีของเคิปเปนได 
  7. เปรียบเทียบความแตกตางของภูมิอากาศในแตละภาคได 
 
2. ความหมายของลมฟาอากาศและภูมิอากาศ 
 
  ลมฟาอากาศ (weather) หรือ กาลอากาศ หมายถึง สภาพของอากาศในชั่วระยะเวลา   
สั้น ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และสถานที่ เชน ลักษณะอากาศกรุงเทพมหานครเม่ือ
วานนี้ หรือลักษณะอากาศของภาคใตเม่ือสัปดาหที่ผานมา เปนตน ในปจจุบันมีการดําเนินงาน
ดานอุตุนิยมวิทยาอยางเปนสากลในการเฝาตรวจขอมูลลมฟาอากาศโดยสถานีตรวจอากาศ
ของประเทศตาง ๆ ที่ตั้งอยูในระบบเครือขายทั่วโลก จึงสามารถวิเคราะหและพยากรณสภาวะ
บรรยากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางถูกตองแมนยํา ศาสตรที่ศึกษา

เก่ียวกับลมฟาอากาศ เรียกวา “อุตุนิยมวิทยา (meteorology)” 
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  สวนภูมิอากาศ (climate) หมายถึง สภาพของอากาศที่เกิดขึ้นเปนประจําติดตอกันเปน
เวลานานจนกระทั่งกลาวรวม ๆ ถึงลักษณะอากาศของเขตนั้น ๆ ได ภูมิอากาศจึงเปนคาเฉลี่ย
ของลักษณะลมฟาอากาศในระยะเวลานาน โดยการเฉลี่ยคาขององคประกอบตาง ๆ คือ 
อุณหภูมิ ความกดอากาศ ลม ความชื้น เมฆ ฝนและน้ําฟาอ่ืน ๆ เปนคาเฉลี่ยประจําวัน คาเฉลี่ย
ประจําเดือน และคาเฉลี่ยประจําป ภูมิอากาศยอมแตกตางกันตามที่ตาง ๆ เชน ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ภูมิอากาศของภาคกลาง เปนตน สําหรับประเทศไทยมีกรมอุตุนิยมวิทยาเปน
หนวยงานรับผิดชอบ ควบคุมสถานีตรวจอากาศที่อยูตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ใชขอมูล
อากาศที่รวบรวมอยางตอเน่ืองเปนเวลานานเปนตัวกําหนดภูมิอากาศประเทศไทย ขอมูล
ภูมิอากาศมีความสําคัญตอการวางแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งปวงของมนุษย ศาสตรที่

ศึกษาเก่ียวกับภูมิอากาศ เรียกวา “ภูมิอากาศวิทยา (climatology)” 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของประเทศไทย 3. 
 
  ประเทศไทยมีลักษณะอากาศรอนชื้น อุณหภูมิสูงเกือบตลอดป มีฝนตกประมาณ 6 
เดือน ซึ่งมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติและการดํารงชีวิตของประชากรเปนอยางมาก โดยมี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศ ดังนี้ 
 

3.1 ตําแหนงที่ตั้งของประเทศตามระดับละติจูด 
 

  ระดับละติจูดจะมีบทบาทตอปริมาณรังสีที่โลกไดรับจากดวงอาทิตยแตละฤดูกาลอยู
มากและรังสีจากดวงอาทิตยที่โลกไดรับก็เปนตัวการที่สําคัญที่ทําใหอุณหภูมิของอากาศ
เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยตั้งอยูระหวางเสนทรอปกออฟแคนเซอรกับเสนศูนยสูตรซึ่งอยู
บริเวณละติจูดต่ําจึงไดรับแสงจากดวงอาทิตยในแนวเกือบตั้งฉากตลอดทั้งป ทําใหมีอุณหภูมิ
สูงเกือบตลอดป 
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3.2 ความใกล – ไกลทะเล  
 

  บริเวณที่อยูใกลทะเล อากาศเย็นสบายและมีฝนตกชุก อากาศจะแหงแลงมากขึ้น  
เร่ือย ๆ เม่ือหางจากทะเลเขาไปในแผนดิน ตัวอยางเชน บริเวณภาคใตของประเทศไทยมี
ลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรตั้งอยูระหวางทะเลอันดามันกับอาวไทย จึงไดรับอิทธิพล
จากทะเลมาก เม่ือลมพัดผานจึงหอบความชุมชื้นจากทะเล ทําใหมีฝนตกชุก อุณหภูมิจึงไม
แตกตางกันมากระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว แตบริเวณที่หางไกลจากทะเลมาก ๆ เชน 
ภาคเหนือจะมีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวมากกวาภาคอ่ืน ๆ  
 

3.3 ความสูงของพื้นที่ 
 

  ความสูงของพ้ืนที่มีอิทธิพลตออุณหภูมิของอากาศในบริเวณนั้น โดยอุณหภูมิจะ   
คอย ๆ ลดลงตามความสูง กลาวคือ อุณหภูมิจะลดลง 6.4 องศาเซลเซียส ตอความสูงทุก ๆ 
1,000 เมตร ทําใหบริเวณที่อยูบนที่สูงของประเทศไทย เชน ดอยอินทนนท ภูหลวง และ       
ภูกระดึง มีอากาศอบอุนในฤดูรอนและอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว 
 

3.4 แนวขวางก้ันของภูเขา 
 
  ภูเขาของประเทศไทยจะทอดขนานตามแนวเหนือ – ใต เปนสวนใหญ ซึ่งจะขวางก้ัน
ทิศทางลมที่พัดจากทะเล โดยเฉพาะลมมรสุมซ่ึงพัดผานประเทศไทยเกือบตลอดป เปนเหตุให
มีฝนตกชุกทางดานรับลม สวนดานอับลมฝนจะนอย 
 

3.5 ลมประจําฤดู 
 
  ลมประจําที่พัดผานและมีอิทธิพลตอประเทศไทยอยางมากเปนลมประจําฤดู ซึ่งไดแก     
ลมมรสุม ลมมรสุมที่พัดผานประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอาไอนํ้าและความชุมชื้นจากมหาสมุทรเขา
มาจึงทําใหมีฝนตก โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเลและทิวเขาดานตะวันตก ซึ่งเปนดานรับลม
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3.6 รองความกดอากาศต่ํา 

 
  รองความกดอากาศต่ํา (low pressure trough) หรือรองมรสุม (monsoon trough) เปน
แนวที่มีความกดอากาศต่ําพาดขวางในแนวตะวันตก – ตะวันออก เปนแนวแบงระหวางลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แนวแบงนี้จะมีความกวาง
เปลี่ยนแปลงไปตามความแรงของลมมรสุม ถาลมแรงฝนจะตกบริเวณแคบและตกหนัก ถาลม
ออนฝนจะตกกระจายเปนบริเวณกวาง 
 

3.7 พายุหมุนเขตรอน 
 
  ประเทศไทย นอกจากจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมเปนประจําแลว ยังไดรับอิทธิพล
จากพายุหมุนเขตรอนดวย พายุนี้เปนลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลางดวยความเร็วสูง ทั้งน้ี
เพราะที่ศูนยกลางพายุเปนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํามาก ๆ อากาศจากบริเวณรอบนอกซึ่ง
มีความกดอากาศสูงกวาจึงเคลื่อนตัวเขาไปอยางรวดเร็ว พายุหมุนเขตรอนที่มีอิทธิพลตอ
ประเทศไทยมักเกิดแถบทะเลจีนใต แลวเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกถึงชายฝงเวียดนามและ
เลยเขามายังประเทศไทย เวลาพายุนี้พัดผานจะเกิดฝนตกหนักและลมแรง อาจเกิดอุทกภัยได
มากโดยเฉพาะบริเวณชายฝง 
 

องคประกอบของภูมิอากาศ 4. 
 
  องคประกอบของภูมิอากาศในประเทศไทยน้ันขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ ที่ตั้งของ
ประเทศไทย และปจจัยที่ มีอิทธิพลตอภูมิอากาศอ่ืน ๆ ดังไดกลาวมาแลวในเบื้องตน 
องคประกอบของภูมิอากาศในประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก อุณหภูมิ ลม ฝน และความชื้น
สัมพัทธ เปนตน 
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  4.1 อุณหภูมิ 
 
  อุณหภูมิเปนองคประกอบที่สําคัญของภูมิอากาศและยังสัมพันธกับองคประกอบอ่ืน ๆ 
ของภูมิอากาศอีกดวย จากการที่ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงรอน
อบอาวเกือบตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทยมีคาประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และฤดูกาล พ้ืนที่ที่อยูลึกเขาไปใน
แผนดิน บริเวณตั้งแตภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือ ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวจะมี
มากกวาภาคตะวันออกตอนลางและภาคใตซึ่งมีพ้ืนที่อยูติดกับทะเล โดยในชวงฤดูรอน
อุณหภูมิสูงสุดในตอนบาย ปกติจะสูงเกือบ 40 องศาเซลเซียสหรือมากกวาน้ัน โดยเฉพาะ
เดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป สวนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดจะลดลง
อยูในเกณฑหนาว (อุณหภูมิระหวาง 8.0 องศาเซลเซียส ถึง 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด 
(อุณหภูมิต่ํากวา 8.0 องศาเซลเซียส) โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงที่มีอากาศ
หนาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งในชวงดังกลาวอุณหภูมิจะลดต่ํากวาจุดเยือกแข็งไดในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเปนเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง สําหรับพ้ืนที่ซึ่ง
อยูติดทะเล ไดแก ภาคตะวันออกตอนลางและภาคใต ความผันแปรของอุณหภูมิระหวางเวลา
กลางวันและกลางคืนและฤดูกาลจะนอยกวาพ้ืนที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดิน โดยฤดูรอนอากาศ
ไมรอนจัด และฤดูหนาวไมคอยหนาวจัดเทาพ้ืนที่ซึ่งอยูลึกเขาไปในแผนดิน (กรมอุตุนิยมวิทยา 
2547, 4) 
 
  4.2 ลม 
 
  ลมเปนองคประกอบที่สําคัญมากของภูมิอากาศในประเทศไทย ลมจะพัดพาความ    
ชุมชื้นหรือนํ้าฝนมาตกในบริเวณตาง ๆ ลมที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของประเทศไทยที่สําคัญ 
คือ 
   4.2.1  ลมสินคา (trade wind) เปนลมประจําป เกิดจากความแตกตางของความ       
กดอากาศที่มีอยูเปนประจําตลอดทั้งป ระหวางบริเวณศูนยสูตรซ่ึงเปนเขตความกดอากาศต่ํา
กับละติจูด 25 องศาเซลเซียส – 30 องศาเซลเซียส เหนือและใตซึ่งเปนเขตความกดอากาศสูง 
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   อิทธิพลของลมสินคาที่มีตอประเทศไทย คือ ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ทําใหลมชนิดอ่ืนที่พัดผานเขามาในบริเวณนี้ผันแปรไป กลาวคือถามีทิศทางเดียวกับลมสินคา
จะมีกําลังแรงขึ้น แตถาพัดในทิศทางตรงขามกันก็จะออนกําลังลง 
   4.2.2 ลมบก – ลมทะเล (land breeze – sea breeze) เปนลมประจําถิ่นเกิดขึ้น
ทั่วไปตามบริเวณชายฝงทะเลตลอดทั้งป ลมทั้งสองชนิดน้ีมีสาเหตุเกิดจากความแตกตางทาง
ความรอนระหวางพ้ืนดินและพื้นน้ํา ลมทะเลพัดลึกเขาไปในแผนดินไดถึง 30 กม. โดยเร่ิมพัด
ตอนเชาตั้งแตเวลา 10.00 น. ตามเวลาทองถิ่น และมีกําลังแรงสุดในตอนบาย จากน้ันจะสิ้นสุด
ลงเม่ือดวงอาทิตยตก สวนลมบกจะเริ่มพัดหลังจากดวงอาทิตยตกแลวและคงอยูตลอดคนืจนถงึ
เวลาเชาตรู 
   4.2.3 ลมมรสุม (monsoon) ลมมรสุมเปนลมประจําฤดูพัดเปลี่ยนทิศตามฤดูกาล   
ลมมรสุมเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกตางของความกดอากาศระหวางเหนือภาคพื้นทวีปกับ
เหนือภาคพื้นสมุทร จึงมีลมพัดจากภาคพ้ืนทวีปสูภาคพ้ืนสมุทร และพัดจากภาคพ้ืนสมุทรสู
ภาคพ้ืนทวีปคลายลมบกลมทะเล แตพัดครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวางกวา และเปนระยะ
เวลานานประมาณ 6 เดือน ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิดคือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉยีงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตหรือลมมรสุมฤดูรอนพัดปกคลุมประเทศไทยระหวาง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง
ในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และ
เปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใตเม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร ลมมรสุมน้ีจะนํามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทยทําใหมีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม
บริเวณชายฝงทะเลและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอื่น 
   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมมรสุมฤดูหนาว พัดระหวางกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เปนลมที่มีอิทธิพลมากในชวงฤดูหนาวจึงเรียกวา ลมมรสุมฤดู
หนาว ลมมรสุมน้ีมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากแหลงกําเนิดเขามาปกคลุมประเทศ
ไทย ทําใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
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   ช ว งกลาง เ ดือน มีนาคมถึ งกลาง เ ดือนพฤษภาคมเปนช ว งที่ ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือออนกําลังลง และจะเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปนชวงที่
แสงอาทิตยเคลื่อนผานเสนศูนยสูตรไปทางซีกโลกภาคเหนือ และสองตรงประเทศไทยระหวาง
เดือนมีนาคมถึงเมษายนทําใหประเทศไทยมีอากาศรอนมากกวาปกติ แตมวลอากาศเย็นยังแผ
ลงมาถึงประเทศไทยตอนบนไดบางเปนบางโอกาส ทําใหเกิดพายุฝนผาคะนองอยางแรงได 
   ภาพที่ 3.1 แสดงทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดเขาสูประเทศไทย และตําแหนงรองความกดอากาศต่ํา หรือรองมรสุมขณะพาดผานประเทศ
ไทย รองความกดอากาศต่ํา (low pressure trough) หรือรองมรสุม (monsoon trough) เปนแนวที่
มีความกดอากาศตํ่าและแบงลมมรสุมออกเปนสองฝาย คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต รองความกดอากาศต่ําจะเริ่มพาดผานอยูในแนวละติจูดของประเทศไทย
ประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งในแตละปอาจเร็วหรือชากวาน้ีได ขณะรองความกดอากาศตํ่าพาด
ผานบริเวณใดจะทําใหมีฝนตกมากหรือนอยขึ้นกับความแรงของลม ถาลมแรงฝนจะตกหนักและ
ตกเปนบริเวณแคบ ๆ ถาลมออนฝนจะตกกระจายเปนบริเวณกวาง รองความกดอากาศนี้เม่ือ
เคลื่อนผานพนประเทศไทยไปแลว ประเทศไทยจะไมคอยมีฝนตกซึ่งจะอยูในชวงกลางฤดูฝน
ประมาณเดือนมิถุนายนตอตนเดือนกรกฎาคมเรียกวา “ฝนทิ้งชวง” (dry spell) ยกเวนตาม
บริเวณชายฝงหรือเทือกเขาที่อาจยังมีฝนตกชุกไดบาง ฝนทิ้งชวงนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 7 วัน
จนถึง 1 เดือน ทําใหเกิดความแหงแลงและอาจเปนผลเสียหายทางดานเกษตรกรรมได แตในบาง
ปอาจไมรุนแรงนักโดยมีฝนตกบางหรือมีฝนตกสมํ่าเสมอ เม่ือมีตัวการอ่ืน ๆ ที่เปนสาเหตุทําให
เกิดฝนตกไดนอกจากรองความกดอากาศต่ํา 
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ภาพที่ 3.1  ทิศทางลมมรสุม ตําแหนงรองความกดอากาศต่ํา และทางเดินพายุหมุน 
ที่มา: ดัดแปลงจากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2544 
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  4.3 ฝน 
 
  โดยท่ัวไปประเทศไทยมีฝนอยูในเกณฑดี พ้ืนที่สวนใหญมีปริมาณฝน 1,200 – 1,600 
มิลลิเมตรตอป (ภาพที่ 3.2) ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยทั่วประเทศมีคาประมาณ 1,595 
มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละพื้นที่ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผัน
แปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหงแลงและมีฝนนอยในฤดูหนาว เม่ือเขา
สูฤดูรอนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบางพรอมทั้งพายุฟาคะนอง และเม่ือเขาสูฤดูฝนปริมาณฝนจะ
เพ่ิมขึ้นมากโดยจะมีปริมาณสูงมากที่สุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝน
มากสวนใหญจะอยูดานหนาทิวเขาหรือดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก พ้ืนที่ทางดาน
ตะวันตกของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มี
ปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 4,000 มิลลิเมตร สวนพ้ืนที่ที่มีฝนนอยสวนใหญอยูดานหลัง
เขาไดแกพ้ืนที่บริเวณตอนกลางของภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และบริเวณดาน
ตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคใตมีฝนชุกเกือบตลอดป พ้ืนที่บริเวณ
ภาคใตฝงตะวันตกซึ่งเปนดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝง
ตะวันออกในชวงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน สวนชวงฤดูหนาวบริเวณ
ภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนมากกวา
ภาคใตฝงตะวันตก โดยมีปริมาณมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุด
ของภาคใตอยูบริเวณจังหวัดระนองซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 4,000 มิลลิเมตร สวน
พ้ืนที่ที่มีฝนนอย ไดแก ภาคใตฝงตะวันออกตอนบนดานหลังเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณจังหวดั
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2547) 
 

ฝนในประเทศไทยแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก    
   4.3.1 ฝนปะทะภูเขา (orographic rain) เกิดจากอากาศช้ืนพัดไปปะทะกับภูเขา
ที่ขวางกั้นทิศทางลม แลวยกตัวสูงขึ้น อากาศช้ืนน้ันก็จะลดอุณหภูมิลงเกิดการกลั่นตัวเปนเมฆ 
เม่ือเมฆหนาข้ึนจนถึงจุดอ่ิมตัวก็จะมีฝนตกลงมา ฝนจะตกมากทางดานรับลมหรือหนาเขา 
(windward side) สวนทางดานหลังเขา (leeward side) ฝนจะตกนอย (ภาพที่ 3.3) สําหรับ
ประเทศไทย ฝนประเภทนี้พบมากทางดานตะวันตกของภาคใตจากจังหวัดระนองถึงจังหวัด
สตูล และภาคตะวันออกของประเทศจากจังหวัดจันทบุรีถึงตราดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
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ภาพที่ 3.2  ปริมาณฝนรวมรายป (มม.) ของประเทศไทย (เฉลี่ยคาบ 30 ป พ.ศ.2514 – 2543) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2544 
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   4.3.2 ฝนที่เกิดจากการพาความรอน (convectional rain) เปนที่เกิดจากอากาศ
รอนชื้นยกตัวสูงขึ้น อุณหภูมิของอากาศจะลดต่ําลง จนกระทั่งเกิดการกลั่นตัวของไอนํ้าใน
อากาศกอตัวเปนเมฆคิวมูลัส อากาศรอนชื้นยังคงลอยตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วและในที่สุดกอตัว
เปนเมฆคิวมูโลนิมบัส ทําใหเกิดฝนตกหนัก มีปรากฏการณของฟารอง ฟาแลบ ฟาผาดวย 
และบางทีถารุนแรงมากจะมีลูกเห็บตก ฝนประเภทนี้มักจะตกในตอนบายหรือเย็น ในบางครั้ง
เรียกฝนประเภทนี้วา “พายุฝนฟาคะนอง” (ภาพที่ 3.4) 
   4.3.3 ฝนพายุหมุน (cyclonic rain) เปนฝนท่ีเกิดจากหยอมความกดอากาศต่ํา
เคลื่อนที่เขามาในประเทศ ทําใหเกิดฝนตกเปนบริเวณกวาง และตกตอเน่ืองกันเปนเวลานาน 
ฝนที่เกิดจากพายุหมุนจะชวยเพิ่มปริมาณน้ําฝนแกประเทศไทยในแตละปเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปกติจะไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตนอยกวาบริเวณ
อ่ืน อยางไรก็ตามหากเกิดพายุหมุนเคลื่อนที่เขามาบอยคร้ังหรือติด ๆ กันจะทําใหฝนตกหนัก
เกิดนํ้าทวมได กอความเสียหายแกการเกษตร การคมนาคมและที่อยูอาศัย 
 
  4.4 ความชื้นสัมพัทธ 
 
  ความชื้นสัมพัทธ คือ อัตราสวนของปริมาณไอน้ําที่มีอยูจริงในอากาศตอปริมาณไอน้ํา
ที่อากาศสามารถรับไวไดจนถึงจุดอ่ิมตัวที่อุณหภูมินั้น ซึ่งแสดงเปนเปอรเซ็นต (%) 
  เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร จึงมีอากาศรอนชื้นปกคลุม
เกือบตลอดป เวนแตบริเวณที่อยูลึกเขาไปในแผนดินตั้งแตภาคกลางขึ้นไปความชื้นสัมพัทธจะ
ลดลงอยางชัดเจนในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน โดยเฉพาะฤดูรอนจะเปนชวงที่มีความชื้น
สัมพัทธลดลงต่ําสุดในรอบป ในบริเวณดังกลาวมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 73 – 75 

เปอรเซ็นต และจะลดลงเหลือ 64 – 69 เปอรเซ็นตในฤดูรอน สวนบริเวณที่อยูติดฝงทะเล 
ไดแกภาคตะวันออกและภาคใตจะมีความชื้นสัมพัทธสูงกวา โดยเฉพาะภาคใตมีความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 79 – 80 เปอรเซ็นต (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2547) 
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เมฆ 

การระเหย 
ลมรอนชื้น 

ภูเขา 
มหาสมุทร 

ภาพที่ 3.3  ฝนปะทะภูเขา (orographic rain) 

 
ภาพที่ 3.4  ฝนที่เกิดจากการพาความรอน (convectional rain) 
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พายุหมุนเขตรอน 5. 
 
  พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีความรุนแรงและมีผลตอลักษณะ
อากาศในเขตรอนซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย พายุหมุนเขตรอนมีการกอตัวขึ้นในมหาสมุทร
เขตรอน เปนพายุหมุนที่มีความรุนแรงมากที่สุดชนิดหน่ึง เนื่องจากศูนยกลางเปนบริเวณที่มี
ความกดอากาศต่ํามาก จึงมีแรงลมหมุนเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุในซีกโลกเหนือจะพัด
เวียนเขาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา สวนในซีกโลกใตจะตรงกันขาม คือ พัดเวียนเขาในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา พายุนี้เม่ือเกิดขึ้นแลวจะเคลื่อนตัวไปกอใหเกิดฝนตกหนัก ลมแรงจัด และพายุ
ฝนฟาคะนองอยางแรง เกิดคลื่นสูงใหญในทะเล เวนแตศูนยกลาง หรือ “ตาพายุ” ซึ่งเปน
บริเวณลมสงบ อากาศแจมใส (ภาพที่ 3.5) 
  ประเทศไทยตั้งอยูระหวางบริเวณแหลงกําเนิดของพายุหมุนเขตรอนทั้งสองดาน ดาน
ตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต สวนดานตะวันตกคือ อาวเบงกอลและทะเล        
อันดามัน โดยพายุมีโอกาสเคลื่อนจากมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใตเขาสูประเทศไทย
ทางดานตะวันออกมากกวาตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุเคลื่อนผานเขามาโดยเฉลี่ย    
3 – 4 ลูกตอป บริเวณที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุดคือภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ในระยะตนประหวางเดือนมกราคมถึง
มีนาคมเปนชวงที่ประเทศไทยปลอดอิทธิพลของพายุ ตอมาเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของป
ที่พายุเริ่มเคลื่อนเขาสูประเทศไทยทางภาคใต พายุเริ่มมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยมาก
ขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม โดยสวนใหญยังคงเปนพายุที่เคลื่อนมาจากดานตะวันตกเขาสู
ประเทศไทยตอนบน และตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปพายุสวนใหญจะเคลื่อนเขาสูประเทศ
ไทยทางดานตะวันออก โดยชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมยังคงเคลื่อนเขาสูประเทศ
ไทยตอนบน ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ที่พายุมี
โอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุดและเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุมีโอกาสเคลื่อนเขามาไดใน
ทุกพ้ืนที่ในสองเดือนนี้เปนระยะที่พายุมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยไดมาก โดยเฉพาะ
เดือนตุลาคมมีสถิติเคลื่อนเขามามากที่สุดในรอบป สําหรับชวงปลายปตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
พายุเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนไดนอยลงและมีโอกาสเคลื่อนเขาสูภาคใตมากขึ้น เม่ือถึง
เดือนธันวาคมพายุมีแนวโนมเคลื่อนเขาสูภาคใตเทาน้ันโดยไมมีพายุเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
ตอนบนอีก 
 

GE253 75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5  การหมุนเวียนของพายุหมุนเขตรอนและตาพายุ 
 

  พายุหมุนเขตรอนมีชื่อเรียกตางกันไปตามแหลงกําเนิด เชน พายุที่เกิดในอาวเบงกอล
และมหาสมุทรอินเดียเรียกวา “ไซโคลน” (cyclone) เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเล

แคริบเบียน อาวเม็กซิโก และทางดานตะวันตกของเม็กซิโกเรียกวา “เฮอรริเคน” (hurricane) 
เกิดในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟกใต และทะเลจีนใตเรียกวา 
“ไตฝุน” (typhoon) เกิดแถบทวีปออสเตรเลียเรียก “วิลลี – วิลลี” (willy - willy)  
  พายุหมุนเขตรอนที่มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศของประเทศไทยสวนใหญมีแหลงกําเนิด
ในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกและทะเลจีนใต ซึ่งมีการแบงเกณฑความรุนแรงของพายุ
ตามขอตกลงระหวางประเทศโดยใชความเร็วลมใกลศูนยกลางพายุดังนี้  

1) พายุดีเปรสชั้น   ความเร็วลมไมเกิน 33 นอต (61 กม./ชม.) 
2) พายุโซนรอน  ความเร็วลม 34 – 63 นอต (62 – 117 กม./ชม.) 
3) ไตฝุน    ความเร็วลม 64 นอตขึ้นไป (118 กม./ชม.ขึ้นไป) 

  พายุเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนสวนใหญเปนพายุดีเปรสชั่น เพราะพื้นดินและ
เทือกเขาของประเทศพมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชาที่ลอมรอบประเทศไทยตอนบนเปน
ปจจัยที่ชวยลดความรุนแรงของพายุกอนที่จะเคลื่อนมาถึงประเทศไทย ดังนั้นความเสียหาย
ที่เกิดจากลมแรงจึงนอยกวาภาคใตซึ่งมีภูมิประเทศเปนพื้นที่เปดสูทะเล พายุที่เคลื่อนเขาสู
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  การเรียกชื่อพายุหมุนเขตรอนในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือและทะเลจีนใต ปจจุบัน
องคการอุตุนิยมวิทยา (WMO) ไดใหประเทศท่ีอยูในภูมิภาคน้ีสงรายชื่อพายุ เพ่ือนํามาประมวล
เปนชื่อพายุในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือและทะเลจีนใต ตัวอยางเชน ชื่อพายุหมุนเขตรอนจาก
ประเทศไทยไดแก พระพิรุณ เมขลา กุหลาบ ทุเรียน รามสูร ชบาและขนุน เปนตน สําหรับ
รายชื่อของพายุหมุนเขตรอนในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือและทะเลจีนใตอยูในภาคผนวก 
 
ฤดูกาล 6. 

 
ประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้   

  6.1 ฤดูรอน  ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
  6.2 ฤดูฝน  ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
  6.3 ฤดูหนาว ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวง
เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะเวลาที่ขั้ว
โลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตย
อยู เกือบตรงศีรษะในเวลาเที ่ยงวัน ทําใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตยเต็มที ่ สภาวะ
อากาศจึงรอนอบอาวทั่วไป ในฤดูนี้แมวาโดยทั่วไปจะมีอากาศรอนและแหงแลง แตบางครั้ง
อาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงปกคลุมอยูเหนือประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิด
การปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนที ่ปกคลุมอยู เหนือประเทศไทยซึ ่ง
กอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหาย
ได พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอยางหนึ่งวา พายุฤดูรอน 
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  ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเมื ่อมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม
ประเทศไทยและรองความกดอากาศตํ่าพาดผานประเทศไทยทําใหมีฝนตกชุกทั่วไป รอง
ความกดอากาศตํ่านี้ปกติจะพัดผานภาคใตเดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือ
ตามลําดับจนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพัดผานอยูบริเวณทะเลจีนตอนใต ทํา
ใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกวาฝนทิ้งชวง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 
สัปดาห หรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติรอง
ความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับมาทางใตพาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้งทําใหมีฝนชุก
ตอเนื่องจนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใตประมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึง
เดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใตฝ ง
ตะวันออก อยางไรก็ตามการเริ่มตนฤดูอาจจะชาหรือเร็วกวากําหนดไดประมาณ 1 – 2 
สัปดาห 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม  เ ม่ือมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือน
ตุลาคมราว 1 – 2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน 
อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลางและภาค
ตะวันออกลงไปซ่ึงจะหมดฝนและมีอากาศเย็นชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ประเภทภูมิอากาศของประเทศไทย 7. 

 
  ตามวิธีการจําแนกภูมิอากาศของเคิปเปน (Koppen) นักภูมิอากาศวิทยาชาว
เยอรมัน ซึ่งแบงประเภทภูมิอากาศของโลกโดยอาศัยหลักเกณฑของอุณหภูมิ ปริมาณ
น้ําฝน และพืชพรรณ ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนชุกเขตรอน (Tropical rainy 
climate) ใชสัญลักษณ A ซึ่งมีหลักเกณฑวาอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนที่หนาวที่สุดตองไมต่ํากวา 
18 องศาเซลเซียส และมีฝนตกปานกลางถึงมาก แตเนื ่องจากปริมาณฝนที่ตกและชวง
ระยะเวลาที่มีฝนจะแตกตางกันตามทองถิ่นตาง ๆ จากการนําสถิติภูมิอากาศของประเทศ
ไทยในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514 – 2543) ของสถานีอากาศตาง ๆ ในประเทศไทยมาทําการ
วิเคราะหพบวาประเทศไทยมีภูมิอากาศที่แตกตางกันเปน 2 ประเภท ไดแก ภูมิอากาศรอน
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  7.1 ภูมิอากาศรอนชื้นแบบสะวันนา (tropical savanna climate, Aw) เปน
ภูมิอากาศท่ีมีฤดูฝนและฤดูแลงเดนชัด ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานจะมีฝนตกตลอด
ฤดู แตในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นและแหงแลง ลักษณะอากาศแบบนี้
พบในจังหวัดตาง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ไดแก จังหวัด
สุราษฎรธานี และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จัดเปนประเภทภูมิอากาศท่ีครอบคลุมเน้ือที่
สวนใหญของประเทศ 
 
  7.2 ภูมิอากาศรอนชื้นแบบมรสุม (tropical monsoon climate, Am) เปน
ภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมีฤดูแลงระยะสั้น ๆ ในชวงฤดูหนาว
ระหวางเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ ลักษณะอากาศแบบนี้พบในจังหวัดตาง ๆ ตามบริเวณ
ชายฝงภาคตะวันออก เชน จันทบุรี ตราด และจังหวัดทางภาคใตตอนกลางไปจนถึงดาน
ลางสุดทั้งสองฝง ยกเวนที่จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 3.6  แผนที่แสดงประเภทภูมิอากาศประเทศไทยตามระบบเคิปเปนและกราฟภูมิอากาศ
ของสถานีอากาศบางแหงในประเทศไทย 
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8. สรุป 
 
  ประเทศไทยมีภูมิอากาศเปนแบบฝนชุกเขตรอน โดยแบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล คือ 
ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน ในชวงฤดูหนาวและฤดูฝนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จะอยู
ภายใตอิทธิพลของลมมรสุม กลาวคือ ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ จะมี
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนําเอาความหนาวเย็นเขามาจัดเปนชวงฤดูหนาว สวน
ตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตที่นําความชุมชื้นเขามา จัดเปนชวงฤดูฝน แตะตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปถึง
กลางเดือนพฤษภาคมจะไดรับอิทธิพลของกระแสลมจากทะเลจีนใตซึ่งเปนชวงของฤดูรอน 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดป คือเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกคอนขางมาก 
ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณ 1,595 มิลลิเมตร ฝนที่ไดรับนอกจากบางสวน
จะไดรับจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลวยังไดรับพายุหมุนเขตรอนซ่ึงมีแหลงกําเนิดอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใตอีกดวย 
  ประเทศไทยสามารถแบงประเภทของภูมิอากาศตามระบบของเคิปเปนไดเปน 2 
ประเภท คือภูมิอากาศรอนชื้นมีฤดูแลงชัดเจนหรือแบบสะวันนา (Aw) จะพบบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกตอนบน ภาคใตตอนบนและ
ภาคใตตอนลางเฉพาะจังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา นอกเหนือจาก
บริเวณดังกลาวจะเปนภูมิอากาศรอนชื้นแบบมรสุม (Am) 
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

ภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยจัดเปนแบบใด 1. 
 (1) มรสุมอบอุน     (2) ฝนเมืองรอน 
 (3) รอนภาคพ้ืนทวีป   (4) ทุงหญาเมืองรอน 

ลมมรสุมใดมีความสัมพันธกับฤดูฝนในประเทศไทย 2. 
 (1) ตะวันออกเฉียงเหนือ  (2) ตะวันออกเฉียงใต 
 (3) ตะวันตกเฉียงใต    (4) ตะวันตกเฉียงเหนือ 

เหตุใดอุณหภูมิตลอดปของประเทศไทยตอนลางจึงไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก 3. 
 (1) อยูใกลทะเล     (2) พ้ืนที่สวนใหญเปนมวลที่สงู 
 (3) มีทิวเขากั้นชายฝง   (4) มีลมมรสุมพัดผานตลอดป 

ความชื้นสัมพัทธของประเทศไทยจัดอยูในระดับใด 4. 
 (1) ต่ํา   (2) กลาง  (3) สูง   (4) จําแนกไมได 

จากการจําแนกชนิดภูมิอากาศตามเคิปเปน ภาคเหนือมีลักษณะอากาศแบบใด 5. 
 (1) A   (2) B   (3) Am   (4) Aw 
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