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บทท่ี 1 
ระบบภมิูอากาศ 

 
 
การศกึษาเพื่อเขา้ใจบรรยากาศและลกัษณะภูมอิากาศของโลกเรานัน้มคีวามจ าเป็น

อย่างยิง่ เพราะเราอาศยัอยู่ในชัน้บรรยากาศและอยู่ในอทิธพิลของลกัษณะลมฟ้าอากาศทุก

อริยิาบถ มนุษยห์ายใจเอาอากาศเขา้ไปในร่างกายเพื่อด ารงชวีติอยู่ ร่างกายมนุษยอ์าจมชีีวติ

อยูไ่ดแ้มว้า่อาจขาดอาหารนาน 2-3 สปัดาห ์หรอืขาดน ้าไดน้าน 2-3 วนัแต่ถา้ขาดอากาศเพยีง 

2-3 นาท ีมนุษยค์งไมส่ามารถมชีวีติอยูไ่ด ้สิง่มชีวีติในโลกลว้นด ารงชวีติโดยอาศยับรรยากาศ

หอ่หุม้และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศ นอกจากนัน้บรรยากาศท าหน้าทีเ่ป็น

เกราะป้องกนัไมใ่หเ้ทหว์ตัถุฟากฟ้าตกลงมาถงึผวิโลก โดยเทหว์ตัถุเหล่านัน้เมื่อผา่นเขา้มายงั

บรรยากาศจะเกดิการเสยีดสจีนลุกไหมห้มดก่อนถงึพืน้โลก 

สื่อโทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ และอนิเตอร์เน็ตต่างให้ความส าคญัในการรายงาน

ลกัษณะลมฟ้าอากาศในภูมภิาคต่าง ๆ ทุกวนัทัง้รายงานในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศและ

ระดบัภูมภิาค โดยน าเสนอในรปูแบบขอ้มลูแผนทีอ่ากาศ (weather chart) ค าอธบิายลกัษณะ

อากาศ ค าพยากรณ์อากาศ ภาพถ่ายดาวเทยีมและเรดารต์รวจอากาศ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม

การน าเสนอดงักล่าวเป็นเพยีงรายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้และคาดว่าจะเกดิในไมช่้าเท่านัน้ การศกึษา

เกี่ยวกบับรรยากาศทัง้ระบบอย่างต่อเน่ืองนัน้ยงัให้ความสนใจน้อยและส่วนใหญ่จะมคีวาม

เขา้ใจระบบบรรยากาศน้อยมาก 

บรรยากาศมคีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติมากมาย และลมฟ้าอากาศมลีกัษณะที่ไม่คงที่

หรอืเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปตามเงื่อนไขสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ แต่ปจัจุบนั

พบว่าบรรยากาศของโลกเกิดภาวะความแปรปรวนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านลมฟ้า

อากาศและภูมอิากาศ โดยสาเหตุอาจเน่ืองมาจากความผนัแปรตามธรรมชาติหรอืเกิดจาก

กจิกรรมของมนุษย ์แต่ผลการศกึษาขอ้มลูภูมอิากาศใน 2 รอบทศวรรษทีผ่า่นมา พบว่า เกดิ

การเปลี่ยนแปลงลกัษณะภูมอิากาศในหลายพืน้ที ่โดยการเปลี่ยนแปลงนัน้เกดิขึน้ไม่แน่นอน
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และสามารถเปลี่ยนแปลงไดใ้นระยะเวลาที่รวดเรว็ ซึ่งผลกระทบต่อชวีติของมนุษย์ในแง่ลบ 

ไดแ้ก่ เกดิภาวะอุทกภยั ภยัแลง้หรอือากาศรอ้นจดั หนาวจดัอย่างรุนแรงและฉบัพลนั พืน้ทีท่ี่

เคยมฝีนน้อยกลบัมฝีนตกมากขึน้ พืน้ทีท่ีม่ฝีนตกสม ่าเสมอกลบัมภีาวะฝนแลง้หรอืตกมากกว่า

ปกต ิ เป็นตน้ การศกึษาเพื่อเขา้ใจบรรยากาศอยา่งต่อเน่ืองเกีย่วกบัระบบภูมอิากาศทัง้ศกึษา

เพือ่การเรยีนรูแ้ละการน าไปใชเ้พื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรอืปรบัสภาพแวดลอ้มให้

เอือ้ประโยชน์กบัมนุษยใ์นพืน้ทีต่่าง ๆ ของโลกจงึมคีวามจ าเป็น   

 

1.  ความหมายของลมฟ้าอากาศและภมิูอากาศ 
 

มกัมผีูเ้ขา้ใจสบัสนระหว่างค าว่า “ภูมอิากาศ (climate)” กบั “ ลมฟ้าอากาศ (weather)”  

วา่เป็นค าทีม่คีวามหมายเดยีวกนั และบางครัง้อาจใชแ้ทนความหมายเป็นค าเดยีวกนั ซึง่ความ

เขา้ใจนัน้มสี่วนเกีย่วขอ้งกนับา้ง แต่ค า 2 ค าน้ีในการศกึษาทางอุตุนิยมวทิยาและภูมอิากาศ

แลว้มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

1.1 ลมฟ้าอากาศ หมายถงึ สภาวะของอากาศตามช่วงเวลาและสถานที ่ทีเ่กดิขึน้

หรอืเปลีย่นแปลงในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เช่น สภาพอากาศในระยะ 3 ชัว่โมง 1 วนั 2 สปัดาห ์

หรอืเกดิขึน้ในระยะเวลาไม่เกนิ 1 เดอืน ซึ่งมอีงคป์ระกอบของสารประกอบอุตุนิยมวทิยา 

(Meteorological elements) ในอากาศทีต่อ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ 

1) ปรมิาณแสงอาทติย์ (Radiation) ตรวจวดัระยะเวลาที่มแีสงอาทติย์และ

ความเขม้ขน้ของแสงอาทติยต์่อหน่ึงหน่วยพืน้ที ่

2) อุณหภูม ิ(Air Temperature) ตรวจวดัระดบัความรอ้นหรอืหนาวเยน็ของ

อากาศ 

3) ความกดอากาศ (Air Pressure) ตรวจวดัแรงกดของอากาศในหน่วยพืน้ที ่

4) เมฆ (Clouds) ตรวจวดักลุ่มของมวลไอน ้าขนาดเล็ก และ/หรอื ผลึกของ    

ไอน ้าทีอ่ยูเ่หนือพืน้ผวิโลก 

5) ปรมิาณหยาดน ้าฟ้า (Precipitation) ตรวจวดัทัง้ของเหลวหรอืของแขง็ 

(Liquid or Solid) ทีต่กลงมาจากทอ้งฟ้าสูล่งพืน้ดนิ ทัง้น้ีอาจเป็นปรมิาณน ้าฝนหรอืหมิะ 
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6) ความชืน้ (Humidity) ตรวจวดัผลรวมของปรมิาณไอน ้าในอากาศ 

7) ลม (Wind) ตรวจวดัการเคลื่อนทีข่องอากาศในแนวราบ ไดแ้ก่ ความเรว็

และทศิทางลม  

8) ทศันะวสิยัหรอืระยะการมองเหน็ (Visibility) ตรวจวดัระยะทางไกลที่สุดที่

บุคคลสามารถมองไดช้ดัเจน 

ลมฟ้าอากาศบางครัง้อาจมผีูใ้ชค้ าว่า “กาลอากาศ (Weather phenomena)” 

แทน ซึง่หมายถงึ ลกัษณะและสภาพของอากาศในทีแ่ห่งใดแห่งหน่ึง ในระยะเวลาสัน้  ๆ เช่น   

1 วนั 1 สปัดาหห์รอื 1 เดอืน แต่กาลอากาศนัน้ตรวจวดัเพยีงสารประกอบอุตุนิยมวทิยาที่  

เด่น ๆ เท่านัน้ เพยีง 5 อย่าง คอื อุณหภูม ิความชืน้ ความกดอากาศ ลม และหยาดน ้าฟ้า ซึง่

ความหมายยงัแคบกว่าลมฟ้าอากาศ และเน้นเพื่อรายงานลกัษณะลมฟ้าอากาศใหก้บับุคคล

ทัว่ไปหรอืรายงานขา่วสารผ่านสื่อมวลชน ดงันัน้ในทางภูมอิากาศวทิยา ค าว่า กาลอากาศเป็น

การศกึษาสว่นยอ่ยของสภาพลมฟ้าอากาศหรอืเป็นเพยีงลกัษณะอากาศแบบยอ่เทา่นัน้ 

1.2 ภมิูอากาศ หมายถงึ การศกึษาองค์ประกอบของสารประกอบอุตุนิยมวทิยาที่

เกดิขึน้ในชว่งระยะเวลานาน ภมูอิากาศจะเน้นศกึษาสว่นประกอบของสภาพบรรยากาศในช่วง

ระยะเวลานาน หรอืภูมอิากาศเป็นการศกึษาสภาพลมฟ้าอากาศของพืน้ทีใ่ดๆ เป็นระยะเวลา

นาน ทัง้น้ีหน่วยระยะเวลาของการศกึษาภมูอิากาศนัน้อาจใชร้ะยะเวลา 30 ปีหรอืหลายพนัปี 

จากความหมายที่กล่าวขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าภูมอิากาศและลมฟ้าอากาศแตกต่างกนัที่

ชว่งเวลาในการศกึษา โดยภมูอิากาศเป็นการบอกลกัษณะของลมฟ้าอากาศในลกัษณะคา่เฉลีย่

ของลมฟ้าอากาศ (Average weather) ทีเ่กดิขึน้อยา่งสม ่าเสมอในพืน้ทีห่รอืภูมภิาคหน่ึงเป็น

ระยะเวลานาน โดยหน่วยระยะเวลาของการศกึษาภูมิอากาศอาจใชร้ะยะเวลาการเกบ็ขอ้มูล  

ลมฟ้าอากาศสะสมในระยะนานกว่า กล่าวคือลมฟ้าอากาศเกิดขึ้นนาทีต่อนาทีหรือช่วง

ระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น ฝนตกใน 1 ชัว่โมง หรอืใน 1 รอบวนัเป็นตน้ สว่นภูมอิากาศเป็นผลรวม

ของลมฟ้าอากาศในรอบฤดูกาลหรอืรอบปี โดยภูมอิากาศบอกลกัษณะของลมฟ้าอากาศที่

เกดิขึน้อย่างค่อนขา้งสม ่าเสมอในพืน้ทีห่น่ึง ๆ ดงันัน้เพื่อเขา้ใจรูปแบบของลมฟ้าอากาศหรอื

ลกัษณะภูมอิากาศที่เกิดขึ้น การศึกษาภูมอิากาศและลมฟ้าอากาศจ าเป็นต้องกระท าอย่าง

ต่อเน่ืองและสมัพนัธก์นั ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและโลก 
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2.  ระบบภมิูอากาศ 
 

ระบบบรรยากาศ ประกอบดว้ย คุณสมบตัแิละกระบวนการต่าง ๆ ทีต่อบสนองและมี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ มหาสมุทรและ

พื้นดิน มีความต่อเน่ืองและเชื่อมโยงกับการไหลเวียนของมวลหรือพลังงานของโลก ซึ่ง

คุณสมบตัแิละกระบวนการต่างๆ สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา เสนอการ

แบ่งประเภทคุณสมบตัขิองบรรยากาศโดยพจิารณาดงัน้ี 

1) คุณสมบตัิทางด้านความร้อน เป็นคุณสมบตัิของสสารที่สามารถดูดซบัและคาย

ความรอ้นทีม่ผีลต่ออุณหภมูขิองอากาศ พืน้น ้า พืน้ดนิและน ้าแขง็ 

2) คุณสมบตัดิา้นการเคลื่อนที ่เป็นคุณสมบตัทิีเ่กดิจากอทิธพิลการเคลื่อนทีข่องสสาร 

เช่น การไหลเวยีนของกระแสน ้าในมหาสมุทร การเคลื่อนที่ในแนวตัง้ของอากาศ และการ

เคลื่อนที่ของมวลอากาศและมวลน ้าแขง็ การเคลื่อนที่มผีลท าใหเ้กิดการส่งผ่านและถ่ายเท

พลงังานขึน้ 

3) คุณสมบตัทิี่เกดิจากน ้า เป็นคุณสมบตัทิี่มอีทิธพิลจากปรมิาณของสารที่มนี ้าเป็น

สว่นประกอบในปรมิาตรและสดัสว่นต่างๆ ไดแ้ก่ ความชืน้ของอากาศ ทะเล ลม น ้าในหมิะ น ้า

บนพืน้ดนิและใตด้นิ น ้าทีอ่ยูใ่นทะเล เป็นตน้ 

4) คุณสมบตัดิา้นปรมิาณของมวลสาร เป็นคุณสมบตัดิา้นมวลอะตอมของสสาร ไดแ้ก่ 

ความหนาแน่นของบรรยากาศและมหาสมุทร องคป์ระกอบของอากาศ ความเคม็ของน ้าทะเล 

เป็นตน้ 

จากคุณสมบตัิต่าง ๆ ของสสารที่กล่าวข้างต้น น าไปสู่การก าหนดระบบภูมอิากาศ 

(Climate system) ซึง่อาศยัองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical components of the climate 

system) 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
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รปูท่ี 1.1 องคป์ระกอบของระบบภูมอิากาศ 

 

1. บรรยากาศภาค (Atmosphere) หมายถงึ ก๊าชทีห่อ่หุม้โลกและตดิอยู่กบัโลกโดย

อาศยัแรงดงึดูด เป็นสว่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ดในระบบภูมอิากาศ บรรยากาศสามารถ

กกัเกบ็และถ่ายเทความรอ้นไดท้ัง้ในแนวตัง้และในแนวนอน 

2. อุทกภาค (Hydrosphere) เป็นสว่นทีป่ระกอบดว้ยน ้า มลีกัษณะเป็นของเหลว พบ

อยู่ทัว่ไปตามพื้นผิวโลก มหาสมุทร แม่น ้าและน ้าใต้ดิน โดยมีมหาสมุทรเป็นแหล่งน ้าที่มี

ความส าคญัทีส่ดุและมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของระบบภูมอิากาศ เพราะเป็นแหล่งรบัรงัสี

ของดวงอาทติยไ์วม้ากทีสุ่ดและเกบ็ความรอ้นไวม้หาศาล กระแสน ้าในมหาสมุทรช่วยถ่ายเท

เคลื่อนยา้ยความรอ้นปรมิาณมหาศาลของน ้าในมหาสมทุรรอบโลก 

3. ธรณีภาค (Lithosphere) เป็นส่วนที่ประกอบด้วยแผ่นดินบนผวิโลก การ

เปลี่ยนแปลงสิง่เหล่าน้ีต้องใชร้ะยะเวลายาวนาน เช่น การเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลอืกโลก 

หรอืมวลน ้าแขง็ของโลก พดืน ้าแขง็ภาคพืน้ทวปี ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามเวลา 

ชวีภาค 

ระบบภมิูอากาศ 

อุทกภาค 

บรรยากาศภาค 

สว่นทีเ่ป็น

น ้าแขง็ ธรณภีาค 
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4. ชวีภาค (Biosphere) เป็นส่วนทีป่ระกอบดว้ยสิง่มชีวีติทัง้ พชื สตัว ์เชือ้รา และ

สิง่มชีีวติขนาดเล็ก เช่น จุลินทรยี์ เป็นต้น ทัง้ที่อาศยัอยู่บนพื้นดิน ใต้ดนิ และพื้นน ้า ซึ่งมี

ความสมัพนัธก์นัตามระบบนิเวศทัง้บนพืน้ทวปีและในมหาสมุทร กลุ่มพชืพรรณในมหาสมุทรมี

บทบาทส าคญัมากในวฏัจกัรคารบ์อน (Carbon cycle) โดยมสี่วนควบคุมใหป้รมิาณก๊าช

คารบ์อนไดออกไซดม์คีวามเขม้หรอืสดัสว่นทีเ่หมาะสมในชัน้บรรยากาศ 

5. สว่นทีเ่ป็นน ้าแขง็ (Cryosphere) เป็นการเปลีย่นแปลงในปรมิาตรมวล ความกด 

และพลงังาน ในพืน้ทีท่ีม่อีุณหภูมติ ่า ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไปตามฤดูกาลตามเวลาต่อเน่ืองเป็น

รอ้ย ๆ ปีไปจนถงึล้าน ๆ ปี (เป็นส่วนที่มกีารเปลี่ยนแปลงชา้มาก) เช่น พดืน ้าแขง็ในเขตขัว้

โลกเหนือและขัว้โลกใต ้ทะเลน ้าแขง็ ธารน ้าแขง็บนทีส่งู และพืน้ทีท่ีม่นี ้าแขง็ปกคลุม เป็นตน้ 

ดงันัน้ ภูมิอากาศขึ้นอยู่กบัลกัษณะทางธรรมชาติขององค์ประกอบทัง้ 5 ในระบบ

ภูมอิากาศและปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1.2  องคป์ระกอบและปฏสิมัพนัธใ์นระบบภูมอิากาศ 



GE 410                                                                                                      7 

3.  ปัจจยัท่ีควบคมุภมิูอากาศ และลมฟ้าอากาศ 

ปจัจยัควบคุมภูมอิากาศและลมฟ้าอากาศที่ส าคญั ได้แก่ ความรอ้นและความเยน็ที่

บรรยากาศไดจ้ากดวงอาทติยแ์ละพลงังานภายในโลก ซึง่แต่ละพืน้ทีอ่าจไดร้บัความรอ้นในแต่

ละช่วงเวลาไม่เท่ากนั บางส่วนไดร้บัความรอ้นมากกว่าสูญเสยีความรอ้น ในขณะที่บางส่วน

สูญเสยีความร้อนไปมากกว่าได้รบั สาเหตุดงักล่าวเน่ืองจากพื้นที่ขนาดแตกต่างกนั และมี

ความแตกต่าง ณ ต าแหน่งทีต่ ัง้ของพืน้ทีต่ลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของพืน้ที ่ซึง่ปจัจยัที่

ควบคุมภมูอิากาศและลมฟ้าอากาศมดีงัน้ี 

 

3.1 ละติจูด (Latitude) เน่ืองจากโลกเป็นทรงกลมและมแีกนเอยีงท ามุมกบัดวง

อาทติย ์23 2
1  องศา แสงอาทติยจ์งึตกกระทบพืน้โลกตามละตจิดูแตกต่างกนั ในขณะทีล่ะตจิดู

ต ่ามกัจะไดร้บัแสงตัง้ฉากพลงังานแสงอาทติยจ์งึมากกว่าละตจิูดทีส่งูขึน้ไป บรเิวณละตจิูดต ่า

จงึมอีากาศร้อนและกึ่งโซนรอ้น ส่วนในเขตละติจูดสูงได้รบัพลงังานแสงอาทติย์น้อยลงจงึมี

ภูมอิากาศหนาวเยน็ ในเวลาเที่ยงวนับรเิวณศูนย์สูตรได้รบัรงัสจีากแสงอาทติย์เป็นมุมชนั

จนถงึมุมฉาก ความเขม้ของแสงอาทติย์มาก อุณหภูมจิงึสูง แต่บรเิวณขัว้โลกไดร้บัรงัสจีาก

แสงอาทติยเ์ป็นมุมเฉียง ความเขม้ของแสงจงึลดน้อยลงมผีลใหอุ้ณหภูมลิดต ่าลง 

 

3.2 พืน้ดินและพืน้น ้า (Land and Water) พืน้ดนิละพืน้น ้าทีม่คีุณสมบตัใินการรบั

และคายความรอ้นแตกต่างกนั โดยพืน้ดนิรบัและคายความรอ้นไดเ้รว็กว่าพืน้น ้า บรเิวณทีห่า่ง

จากชายฝ ัง่ในฤดูร้อนจะรอ้นมากกว่าบรเิวณใกล้ชายฝ ัง่และในฤดูหนาวก็จะหนาวมากกว่า 

สาเหตุทีพ่ืน้ดนิรบัและคายความรอ้นไดเ้รว็กวา่พืน้น ้ามดีงัน้ี 

1) ความรอ้นที่พืน้น ้าได้รบัส่วนหน่ึงใช้ในการระเหย การระเหยท าใหอุ้ณหภูมิ

ของผวิน ้าเยน็ลง สว่นพืน้ดนิการสญูเสยีความรอ้นดว้ยวธิกีารระเหยมน้ีอยกวา่ 

2) น ้าเป็นวตัถุโปร่งแสง ท าใหแ้สงอาทติยส์่องผา่นไดล้กึ ความรอ้นกจ็ะกระจาย

ลงไปไดล้กึหลายฟุต สว่นพืน้ดนิเป็นวตัถุค่อนขา้งทบึแสง แสงอาทติยส์อ่งกระทบเพยีงบรเิวณ



8                                                                                                     GE 410  

ผวิหน้าดนิ ความรอ้นจงึกระจายลงไปไดน้้อย ท าใหพ้ืน้น ้าเกบ็ความรอ้นไดม้ากกว่าจงึรบัและ

คายความรอ้นออกมาไดช้า้กวา่พืน้ดนิ 

3) น ้ามกีารเคลื่อนไหวในรปูของคลื่นและกระแสน ้า การเคลื่อนไหวของน ้าท าให้

มกีารถ่ายเทความรอ้นเป็นผลท าใหค้วามรอ้นกระจายไป มวลของน ้าที่อยู่ผวิบนสุดจะระเหย

กลายเป็นไอน ้าและน าความรอ้นออกไป แต่มวลสารพื้นดนิถือได้ว่าไม่มกีารเคลื่อนที่ ความ

รอ้นทีไ่ดร้บัส่วนใหญ่จงึสะสมบรเิวณผวิหน้าดนิ ดงันัน้เมื่อไดร้บัแสงอาทติยท์ีเ่ท่ากนัพืน้ดนิจะ

รอ้นเรว็กวา่พืน้น ้า 

4) น ้ามคีวามรอ้นจ าเพาะหรอืความรอ้นแฝง (Specific heat) สงูกว่าพืน้ดนิ โดย

พืน้น ้าจะมคีวามรอ้นจ าเพาะสงูกวา่พืน้ดนิถงึ 3 เท่าตวั ท าใหพ้ืน้น ้ารบัและคายความรอ้นไดช้า้

กวา่พืน้ดนิ 

ความแตกต่างในการรบัและคายความรอ้นของพืน้ดนิและน ้า ท าใหส้ภาพลมฟ้า

อากาศแตกต่างไปด้วย เช่น มผีลต่ออุณหภูมิของอากาศที่อยู่เหนือพื้นดิน ท าให้อุณหภูมิ

แตกต่างกนัในระหว่างวนัและฤดูกาล เช่น ในฤดูหนาวพืน้ดนิจะเยน็กว่าพืน้น ้าในมหาสมุทร 

ซึ่งมกัจะก่อให้เกิดมวลอากาศเย็นบริเวณภาคพื้นทวีปและมวลอากาศร้อนภาคพื้นสมุทร    

ส่วนใหญ่ในฤดูร้อนจะมลีกัษณะตรงข้ามกล่าวคือภาคพื้นทวีปมกัจะมมีวลอากาศร้อนกว่า

ภาคพืน้สมุทร 

 

3.3 กระแสน ้าในมหาสมุทร (Ocean and Current)  การหมุนเวยีนของกระแสน ้า

ในมหาสมทุร เกดิจากอทิธพิลของลมและปรมิาณของการรบัความรอ้นของกระแสน ้าท าใหเ้กดิ

กระแสน ้าอุ่นและกระแสน ้าเย็นไหลถ่ายเทไปมา โดยกระแสน ้าเยน็ไหลจากเขตหนาวและ

อบอุ่นมายงัเขตร้อน และกระแสน ้าอุ่นไหลจากเขตร้อนไปยงัเขตอากาศเย็น กระแสน ้าใน

มหาสมุทรทีเ่ด่น ๆ ไดแ้ก่ กระแสน ้าอุ่นกลัฟ์สตรมี กระแสน ้าเยน็ลาบาดอร ์เป็นตน้ กระแสน ้า

ในมหาสมทุร มคีวามส าคญัในการน าพาความรอ้นและความเยน็ โดยสามารถดดูซบัความรอ้น

จากละตจิดูหน่ึงไปยงัเขตละตจิดูอื่น ๆ ได ้ซึง่มผีลต่ออุณหภูมแิละปรมิาณน ้าฝนของพืน้ทีร่อบ

ชายฝ ัง่ บริเวณที่มีกระแสน ้าอุ่นไหลผ่าน ก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าและมีปริมาณฝนตก

มากกวา่บรเิวณทีม่กีระแสน ้าเยน็ไหลผา่น เชน่ ชายฝ ัง่ประเทศนอรเวย ์ในฤดหูนาวจะมอีากาศ
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อบอุ่นกว่าบริเวณที่อยู่ในระดับละติจูดเดียวกัน เพราะได้ร ับอิทธิพลจากกระแสน ้ าอุ่น

แอตแลนตกิเหนือ (North Atlantic Drift) เป็นตน้ 

 

3.4 ความสูงของพื้นท่ี (Altitude) ในสภาพทัว่ไปอุณหภูมจิะลดลงตามระดบัความ

สงูทีเ่พิม่ขึน้จากพืน้โลก ซึ่งเรยีกว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมติามปกต ิหรอืตามธรรมชาต ิ

(Normal temperature lapse rate หรอื Environmental lapse rate) โดยเฉลีย่แลว้อุณหภูมิ

ของอากาศจะลดลงประมาณ 6.4๐ ซ. ต่อ 1 กโิลเมตร (3.5๐ ฟ. ต่อ 1,000 ฟุต) ดงันัน้ในขณะที่

หุบเขามอีุณหภูมสิงู แต่บรเิวณยอดเขาจะมอีุณหภูมลิดต ่าลง 

 

3.5 ลกัษณะภมิูประเทศ (Topography)  ทอ้งถิน่แต่ละแหง่มลีกัษณะภูมปิระเทศ

แตกต่างกนัไป เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ ทะเลและมหาสมุทร เป็นต้น ลกัษณะภูมปิระเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิง่เทอืกเขาสงูสามารถจะกดีขวางการเคลื่อนทีข่องอากาศและลมประจ าทีพ่ดั

ผ่าน นอกจากน้ีเมื่อมลีมรอ้นชืน้ทีพ่ดัผ่านทะเลมาปะทะดา้นหน้าของภูเขา (windward) ลม

รอ้นชืน้จะลอยตวัสูงขึน้ เกดิการกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าก่อตวัเป็นเมฆ และท าใหเ้กดิฝนตก ส่วน

ดา้นหลงัเขา (leeward) ไมไ่ดร้บัลม อากาศจะจมตวัลง อุณหภูมสิงูขึน้ ไมเ่กดิการกลัน่ตวั ฝน

จงึไมต่กเป็นเขตเงาฝน (rain shadow) 

 

3.6 มนุษย ์(Human) ถอืว่าเป็นตวัแปรหน่ึงทีส่ามารถควบคุมหรอืมอีทิธพิลต่อการ

ผนัแปรของสภาพอากาศ เพราะกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้รถยนต์ มวลภาวะจากโรงงาน

อุตสาหกรรม สงคราม เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อชัน้บรรยากาศทัง้สิ้น ในปจัจุบนัผลของการ

เปลีย่นแปลงสภาพอากาศเชื่อวา่กจิกรรมการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิ

ของมนุษย์ช่วยเร่งให้บรรยากาศมีความร้อนสะสมเพิ่มมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยทีี่ใช้ปล่อยก๊าชเรอืนกระจกออกมาเป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ยงัมสีารที่ท าลาย

และท าใหส้ว่นประกอบของอากาศเสยีสมดุล เชน่ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคารบ์อน เป็นตน้ 
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กล่าวโดยสรุป ภูมอิากาศของโลกมปีจัจยัควบคุมหลายปจัจยั ที่ก่อให้เกิดลกัษณะ

ภูมอิากาศแตกต่างกนัตามบรเิวณต่าง ๆ ทัว่โลก โดยปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกระท าร่วมกนัและมี

ความสมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อน อาจกล่าวไดว้่าต าแหน่งละตจิูด พืน้ดนิและพืน้น ้า ความสูงของพืน้ที ่

ลกัษณะภมูปิระเทศ และกจิกรรมของมนุษยม์ผีลต่อลกัษณะลมฟ้าอากาศและภมูอิากาศดว้ย 


