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            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะท างานการจัดการความรู้ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ได้ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง 
เทคนิคการพยากรณ์อากาศในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสออดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นย า  โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้
บุคคลากรภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น และยังมีเป้าหมายในการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าองค์ความรู้ดังกล่าว
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับการจัดท ากิจกรรมการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ คณะท างานฯ 
ขอขอบคุณบุคลากรศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่าน ที่
ช่วยผลักดันให้กิจกรรมการจัดการความรู้  ประสบผลส าเร็จไปด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคกำรพยำกรณ์อำกำศในช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่1 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) 

มรสุม (Monsoon) 
 

มรสุม เป็นการหมุนเวียนส่วนหนึ่งของลมที่พัดตามฤดูกาล คือลมประจ าฤดู เป็นลมแน่ทิศและ
สม่ าเสมอ ค าว่า “มรสุม” หรือ monsoon มาจากค าว่า mausim ในภาษาอาหรับ แปลว่า ฤดูกาล 
(season) สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพ้ืนดิน และพ้ืนน้ าในฤดูหนาว
อุณหภูมิของพ้ืนดินเย็นกว่า อุณหภูมิของน้ าในมหาสมุทร อากาศเหนือพ้ืนน้ าจึงมีอุณหภูมิสูงกว่า และ
ลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน อากาศเหนือทวีปซึ่งเย็นกว่าไหลไปแทนที่ ท าให้เกิดเป็นลมพัดออกจากทวีป พอถึง
ฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพ้ืนทวีปร้อนกว่าน้ าในมหาสมุทร เป็นเหตุให้เกิดลมพัดในทิศทางตรงข้าม ลม
มรสุมที่มีก าลังแรงจัดที่สุดได้แก่ ลมมรสุมที่เกิดในบริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป
เอเชีย 

ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

          1.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) 

                 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัด
ข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมาก
และฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่ า
บริเวณอ่ืน 

2.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(Northeast  Monsoon) 

หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมี
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิด
จากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศ
เย็น และแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้ง
แล้งทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้น าความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้ง
สองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี 



 
 
              การพิจารณาลักษณะอากาศหรือตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ

ของประเทศไทย หลักๆ ในฤดูฝน 

             เป็นลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน โดยพัดจากมหาสมุทรอินเดียและเป็น
ตัวน าความชื้น จากทะเลเข้ามาบนแผ่นดิน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มจาก Onset ไม่พร้อมกันในแต่
ละประเทศ เช่นจะ เริ่มในไทยก่อนพม่าและก่อนอินเดีย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นตัว
แปรส่าคัญในการก่าหนด ลักษณะที่แตกต่างกันของระบบลมในช่วงมรสุม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก
คลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียง
ใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน ามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณ
ชายฝั่งทะเล และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน 

                การพิจารณาการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยหากปีใดวันเริ่มต้นฤดู

ฝนกับวันเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันจะพิจารณาเป็นวันเริ่มต้นฤดูมรสุม



ตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest monsoon onset) ในบางครั้งอาจพบว่าเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ดังนั้นจึง

ต้องแยกพิจารณาวันเริ่มต้นฤดูฝน (Rainy season onset) ออกจากวันเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้          

                การวิเคราะห์วันเริ่มฤดูฝน (อ้างอิงจากส่านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา) ค า

จ ากัดความของฤดูฝน หมายถึงช่วงเวลาที่พ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก หรืออีกนัยหนึ่ง 

หมายถึงบริเวณที่มีค่าเฉลี่ยของฝนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญ ส าหรับข้อก่าหนดวันเริ่มต้นฤดูฝนของกรม  

อุตุนิยมวิทยา มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

1) ในระยะ 5 วันใดๆ จะต้องมีฝนตก 3 วันที่ต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้  

2) ปริมาณฝนใน 3 วันดังกล่าว แต่ละวันไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร และปริมาณฝนรวมใน 5 

วัน ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร  

3) ต้องพิจารณาการเริ่มต้นและสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามฤดูกาลด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 กำรพิจำรณำลักษณะอำกำศหรือตัวแปรทำงอุตุนิยมวิทยำ 

 

การพิจารณาลักษณะอากาศหรือตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศ

ไทย หลักๆ ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่ร่องมรสุม (เมื่อพิจารณาจากกระแสลมชั้นบน) หรือ ร่อง

ความกดอากาศต่ า (เมื่อพิจารณาจากแผนที่ความกดอากาศเท่า) เขตแนวพัดสอบเข้าหากันของลมค้า 

(Inter Tropical Convergence Zone) หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง พายุหมุนเขตร้อน คลื่น

กระแสลมตะวันออก (Easterly Wave) และคลื่นกระแสลมตะวันตก 

1. ร่องควำมกดอำกำศต่ ำ (Low Pressure Trough)    

 เมื่อพิจารณาจากแผนที่ความกดอากาศเท่า คือ บริเวณหรือแนวที่อยู่ระหว่างความกดอากาศสูง

ของทั้งสองซีกโลก เปรียบได้กับแนวร่องเขาที่ทอดตัวอยู่ระหว่างเขาสูง แนวร่องความกดอากาศต่ านี้จะ

วางตัว ค่อนข้างเป็นแนวตะวันตก-ตะวันออก เช่น พาดจากประเทศอินเดียผ่าน บังคลาเทศ พม่า ไทย 

ลาว ทะเลจีน ใต้ ไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก โดยปกติมักลากเชื่อมระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ า ความ

แรงของร่องขึ้นอยู่ กับความแคบที่ถูกบีบจากบริเวณความกดอากาศสูงจากทั้งสองซีกโลก ระยะห่าง

ระหว่างหย่อมความกด อากาศต่ า หรือจ่านวนหย่อมความกดอากาศต่ าที่ประกอบขึ้นเป็นร่องความกด

อากาศต่ า   

 

                            รูปที่ 1 แผนที่อากาศผิวพื้นในช่วงมรสมุตะวันตกเฉียงใต ้

 



 

 รูปที่ 2 การวางตัวของเมฆ (สีขาว ) ตามแนวร่องความกดอากาศต่ า (เส้นสีแดง) 

           ลักษณะอากาศในแนวร่องความกดอากาศต่ าจะแปรปรวน อากาศมีการยกตัวได้ดี ท าให้บริเวณ 

แนวร่องมีเมฆก่อตัวได้ดี ส่งผลให้มีเมฆมากและมีฝนตกได้มากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อยู่นอกแนวร่องนี้ โดยฝน

ที่ ตกจะตกได้หลายเวลา โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ า ฝนจะตกต่อเนื่องและ

สามารถตกหนักได้ โดยหย่อมดังกล่าวจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องจากตะวันออกไปตะวันตก     

             การเคลื่อนที่ของแนวร่องความกดอากาศต่ าจะเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงตามแรงดันของบริเวณ

ความกดอากาศสูงจากทั้งสองซีกโลก ซึ่งโดยปกติจะเลื่อนจากใต้ขึ้นเหนือในช่วงต้นฤดูฝนจากอิทธิพล

ของบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ที่แรงขึ้นและจะเลื่อนจากเหนือลงใต้ในช่วงปลายฤดู ฝน

หลังจากท่ีเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้   

              ร่องความกดอากาศต่ าอาจมีได้สองร่องเมื่อมีความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามา

แทรก ที่เราเรียกว่า Secondary Trough โดยตัวร่องหลักจะพาดอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ และร่อง

ที่สองจะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศไทยแต่มักจะมีก าลังไม่ค่อยแรง โดยวางตัวจากชายฝั่งประเทศ

อินเดีย   ผ่านอ่าวเบงกอล ประเทศไทยไปยังชายฝั่งประเทศเวียดนาม  

              ลักษณะที่พบในแผนที่อากาศ(แผนที่ ผิวพ้ืน) คือเส้นคู่ที่ลากเชื่อมระหว่างหย่อมความกด

อากาศต่ า ระยะห่างของเส้นคู่ขนานไม่ได้ก่าหนดขึ้นไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมตามเสกลของแผนที่นั้นๆ ปกติจะห่างกัน ประมาณ 2 ละติจูด  

 

 



 

 

 

รูปที่ 4 ลักษณะของร่องความกดอากาศต่ า ในแผนที่ผิวพื้น 

 

2. ร่องมรสุม (Monsoon Trough)    

มีลักษณะเป็นร่องหรือทรอฟ (Trough) ที่เกิดขึ้นในกระแสลมชั้นบนอันเนื่องมาจากการพัดโค้ง 

(Cyclonic Curvature) หรือพัดเป็นวงก้นหอยเข้าหาศูนย์กลาง (Cyclonic Vortex) ของกระแสลมใน 

ลักษณะทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ ซึ่งสามารถต่อเชื่อมเกือบจะเป็นแนวยาวในแนวตะวันตก -

ตะวันออก เช่นเดียวกับร่องความกดอากาศต่ าที่ได้กล่าวมา    

 



รูปที่ 5 ลักษณะการวางตัวของร่องมรสุม (เส้นประสีแดง) ในแผนที่ลมช้ันบน      รูปที่ 6 ลกัษณะการพัดเวียนของลม

ในร่องมรสุม     

ลักษณะของการพัดของกระแสลมอาจเกิดจากการพัดเวียนรอบๆ หย่อมความกดอากาศต่ า

ก าลัง แรงที่ปรากฏในระดับผิวพ้ืน หรือลักษณะที่เกิดจากการพัดเฉือนกัน (Shear) ของลมสองกระแสที่

มีทิศทางต่างกัน หรือมีทิศทางเดียวกันแต่มีความเร็วต่างกัน ในแผนที่ลมชั้นบนจะลากแกนกลางของ

ทรอฟด้วย เส้นประหนา เชื่อมต่อระหว่างวอร์เทกซ์ (Vortex)                     

 

 

รูปที่ 7  ลักษณะการวางตัวของเมฆ(กลมุส่ีขาว) ตามแนวของร่องมรสุม 

 ในแนวร่องมรสุมมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยอากาศมีการยกตัวได้ดีส่งผลให้มีเมฆมากและมีฝนตก 

มากกว่าพ้ืนที่ที่อยู่นอกแนวร่อง บริเวณที่เป็นวอร์เทกซ์จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ โดยวอร์

เทกซ์ นี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตก ตามกระแสอากาศหลักในเขตร้อนที่เคลื่อนตัวจาก

ตะวันออกไป ตะวันตก แนวนี้จะเลื่อนขึ้นไปยังละติจูดสูงและต่ า เช่นเดียวกับร่องความกดอากาศต่ าที่ได้

กล่าวมา 

3. เขตแนวพัดสอบเข้ำหำกันของลมค้ำ (Inter Tropical Convergence Zone; ITCZ)    
แนวพัดสอบนี้เกิดขึ้นจากการพัดเข้าหากันของลมค้าจากทั้งสองซีกโลก โดยต้นก าเนิดของลมค้าทั้ง 

สองซีกโลกจะอยู่บริเวณละติจูดที่ประมาณ 30 องศาเหนือและใต้ หรือที่เรียกว่าพ้ืนที่กึ่งเขตร้อน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่จมตัวของอากาศตามการหมุนเวียนของแฮดลี่เซล(Hadley Cell)  โดยในซีกโลกเหนือเป็นลม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ โดยแนวพัดสอบนี้จะเลื่อนขึ้นและลง
ตาม ฤดูกาล พาดผ่านบริเวณซีกโลกเหนือในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน เช่นเดียวกับร่องความกดอากาศต่ า 



บริเวณท่ี มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปยังละติจูดสูงๆ ได้มากที่สุดคือบริเวณพ้ืนทวีป ส่วนบริเวณที่เคลื่อนตัวน้อย
ที่สุดคือ บริเวณมหาสมุทร   

 

 
รูปที่ 8 แนวของ ITCZ และแหล่งก่าเนดิของมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

  
ลักษณะอากาศในแนวพัดสอบ จะมีการยกตัวของอากาศได้ดี ท าให้มีเมฆมากและมีฝนตก

มากกว่า บริเวณอ่ืนๆ และบ่อยครั้งมีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นด้วย  

รูปที่ 9 แนวของ ITCZ (เส้นสีเหลอืง)  และแนวเมฆที่กอ่ตัวขึ้น  
 

จากที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 2 และ 3 เกือบจะเป็นตัวแปรเดียวกัน โดยมีความแตกต่างตรงที่ร่อง
มรสุมเกิดจากลมค้าทั้งสองพัดสวนทางกันและก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสลมแต่เขตแนวพัดสอบ
ลมไม่มีการหมุนเวียน ดังแสดงในรูปล่าง บริเวณที่เป็นร่องมรสุม (สีแดง MT)จะพาดผ่านอยู่บริเวณ
แอฟริกาผ่าน ตะวันออกกลางอินเดีย และพม่า  



 

 
รูปที่ 10 ความแตกต่างของ ร่องมรสุม (MT ในวงสีแดง )  

และเขตแนวพัดสอบ (ITCZ  ในวงสีน้ าเงิน) 

 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ส่วนมากแล้วเมื่อร่องความกดอากาศต่ ามีก่าลังแรง จะสามารถ
วิเคราะห์ลมใน ชั้นบรรยากาศระดับล่างได้เป็นลักษณะของร่องมรสุมด้วย ท่าให้หลายครั้งเกิดความ
ยุ่งยากว่าจะเรียกว่าร่อง ความกดอากาศต่ าพาดผ่านหรือร่องมรสุมพาดผ่าน ในความเห็นของเวรผู้
พยากรณ์อากาศมองว่าผลกระทบ จากร่องมรสุม (พิจารณาจากลมอย่างเดียว) มีผลต่อการเกิดฝน
มากกว่า จึงมักใช้เป็นค่ากลางในการเขียน ข่าวพยากรณ์อากาศในลักษณะอากาศทั่วไป เพ่ือเรียกตัวแปร
ทั้งสองที่เกิดขึ้น      

  
4. คลื่นในกระแสลมตะวันตก (Wave in the Westerly) เป็นปรากฏการณ์ภัยธรมชาติชนิด

หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็น คลื่นเคลื่อนในกระแสลมตะวันตกจึงเรียกว่าคลื่นในกระแสลมตะวันตก พัดล้อมรอบ
โลกบริเวณเขตละติจูด กลาง (Middle latitude) ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ส้าหรับบริเวณซีกโลก
เหนือคลื่นกระแสลมกรดนี้ส่วน ใหญ่จะมีก้าลังแรงในช่วงฤดูหนาวและเคลื่อนต่่าลงมาทางใต้พร้อมๆ กับ
การแผ่ลงมาของบริเวณความกดอากาศสูง และจะอ่อนลงไปและเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือในช่วงฤดูร้อน 
ลักษณะของกระแสลมตะวันตกสามารถ วิเคราะห็ได้จากแผนที่ลมชั้นบน (Upper winds) ที่สามารถ
ตรวจวัดได้จากวิทยุการหยั่งอากาศ และแบบจ้าลอง บรรยากาศเชิงตัวเลขที่ค้านวณด้วยคอมพิวเตอร์ที่
สามารถวิเคราะห์คลื่นกระลมตะวันตกได้หลายๆระดับตาม ความสูงบรรยากาศ โดยด้านหน้าของคลื่น
กระแสลมตะวันตกลกษณะลมจะเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วมี ลักษณะของลมเป็นลมลู่ออก 
(Divergence) ส่วนทางด้านหลังของคลื่นกระแสลมตะวันตกมักจะเป็นลมทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือมีแนว
พัดสอบของลม (Convergence)  



 
ภาพที่ 1  แสดง 
 
ดังภาพที่ 1 ส่วนการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลม ตะวันตกและกระแสลมกรดของลมระดับ 

300hPa (ภาพที่  ) และการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากปะ เทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทย (ภาพ ) ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2554 เป็นต้น 

ตัวอย่างคลื่นกระแสลมตะวันตกและกระแสลมกรด (ความเร็วมากกว่า 60 น๊อต) ของลมระดับ 
300hPa   และการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นจากปะเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย   
ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2554 การเคลือนที่ของคลื่นกระแสลมตะวันตกมักจะมีกระแสลมกรด (Jet 
Stream) ติดตามมาด้วย โดย กระแสลมกรด คือ บริเวณกระแสลมที่พัดแรงที่เคลื่อนที่ในเขตโทรโพพอส 
(บริเวณท่ีแบ่งชั้นบรรยากาศ ระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์กับชั้นสตราโตสเฟียร์) โดยกระแสลมนี้พัดจากด้าน
ตะวันตกไปตะวันออกตามแนวการ หมุนของโลก และพัดโค้งข้ึนลงคล้ายกับคลื่นบริเวณละติจูดสูงลงไปสู่
บริเวณละติจูดต่ า หรือจากละติจูดต่ าไป ละติจูดสูง บริเวณรอบๆกระแสลมกรดมีความกว้างหลายร้อย
กิโลเมตร ส่วนบริเวณที่มีความเร็วสูงจะมีความ กว้าง 200-300 กิโลเมตร โดยทั่วไปกระแสลมกรดนี้จะ
พบที่ระดับความสูง 10-15 กิโลเมตร เหนือพ้ืนโลก กระแสลมกรดมีความเร็วประมาณ 50-300 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง ตรงแกนกลางของลมเป็นบริเวณแคบๆ แต่มีลมพัด แรงที่สุด โดยความเร็วลมเฉลี่ย 80 น๊อต หรือ 
92 ไมล์ต่อชั่วโมง และอาจเพ่ิมถึง 300ไมล์ต่อชั่วโมง ในหน้า หนาว บริเวณกระแสลมกรดอากาศจะมี
ความแปรปรวนปั่นป่วนมาก เนื่องจากความแตกต่างของความแรงของ กระแสลมกรดกับอากาศที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง กระแสลมกรดยังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการก่อตัวของเมฆ  ฝนฟ้าคะนองและจะ
ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนอย่างรุนแรงได้กระแสลมกรดที่เกิดในบรรยากาศพัดจาก ด้านตะวันตกไป
ตะวันออกจะไหลผ่านอยู่บริเวณขอบระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็น จะมีความแตกต่างกัน มากในฤดู
หนาวเกิดได้ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ความเร็วและต้าแหน่งของกระแสลมกรดจะเปลี่ยนไปวัน ต่อ
วัน กระแสลมกรดในบริเวณละติจูดสูงมีความแรงมากกว่ากระแสลมกรดในบริเวณศูนย์สูตร กระแส



ลมกรดในฤดูหนาวมีความแรงมากกว่าในฤดูร้อน และฤดูหนาว จะพบกระแสลมกรดในละติจูดกลางและ
ละติจูดต่้าได้ นอกจากนี้ต้าแหน่งการเกิดของกระแสลมกรดยังสัมพันธ์กับระบบอากาศผิวพ้ืน โดยเฉพาะ
หย่อมความกด อากาศต่ าก าลังแรงและแนวปะทะอากาศ และยังพบว่าในช่วงฤดูหนาว กระแสลมกรดใน
ซีกโลกเหนือที่มี ทิศทางมาทางใต้และวกกลับขึ้นไปทางเหนือ และวิเคราะห์ได้เป็น Trough (ภาพที่ 1) 
ในลมชั้นบนระดับสูงลง มาถึงระดับล่าง ทางด้านตะวันตกของ trough จะมีลักษณะอากาศแห้งและเย็น 
และมีลักษณะเป็น divergence และอากาศยกตัวขึ้นทางด้านตะวันออกของ Trough และจะเกิดฝนฟ้า
คะนองที่รุนแรงได้ ชนิดของกระแสลมกรด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. กระแส
ลมกรดกึ่งเขตร้อนชื้น (Subtropical Jet) มักจะเกิดขึ้นในละติจูด 25 ถึง 40 องศาเหนือ และใต้ ซึ่งเป็น
เขตความกดอากาศสูงกึ่งโซนร้อน ส่วนใหญ่เกิดที่ระดับความสูงประมาณ 13 กิโลเมตร มี ความเร็วลม
ตั้งแต่ 80-150 น๊อต บางครั้งมากว่า 400 น๊อต พบได้บ่อยบริเวณเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ดังภาพ
ที่ 4 2. กระแสลมกรดบริเวณขั้วโลก (Polar Jet) มักจะเกิดในละติจูด 45 ถึง 60 องศาเหนือและใต้ 
ส่วน ใหญ่เกิดที่ระดับความสูง 8 ถึง 10 กิโลเมตร พบได้ใกล้แนวปะทะอากาศขั้วโลกซึ่งเกิดจากอากาศ
หนาวจากข้ัว โลกเคลื่อนที่มาพบกับอากาศอุ่นจากเขตร้อนและอยู่เหนือแนวปะทะอากาศขั้วโลก ดังภาพ
ที่ 3 ภาพที่ 3: Polar Jet และ Subtropical Jet (ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_stream) 
Polar Jet และ Subtropical Jet เป็นคลื่นที่รอบโลกคล้ายเข็มขัด การเคลื่อนที่ของกระแสลมกรดทั้ง 
สองขึ้นอยู่มวลอากาศสองมวลในเขตอบอุ่นชื้นและเขตละติจูดกลางในบางครั้ง Subtropical Jet อาจ
เคลื่อนที่ ลงมาต่ า ดังภาพที่ 5 ภาพที่ 4: การเคลื่อนที่ของ Polar Jet และ Jet (ที่มา: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_stream) ลักษณะคลื่นกระแสลมตะวันตกที่คลื่นผ่านประเทศไท
มักจะเคลื่อนตัวมาจากทิศตะวันตกไปทิศ ตะวันออกบริเวณตั้งแต่ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ พม่า 
เรื่อยมาจนกระทั่งเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของ ประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ได้จากลมชั้นบน
หลายๆ ระดับที่มัลักษณะเป็นคลื่น ภาพถ่ายดาวเทียมพบแนว เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus 
cloud) เกิดขึ้น ประกอบกับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ จะปรากฏปริมาณฝนตกชุก
บริเวณคลื่นกระแสลมตะวันตกผ่านเข้ามา และผลการตรวจอากาศจากสถานี อุตุนิยมวิทยาจะพบ
ลักษณะอากาศมีพายุ ฟ้าคะนองเกิดขึ้น และบางครั้ งอาจเกิดลูกเห็บตกได้ในบางพ้ืนที่  จาก 
ประวัติศาสตร์หลายๆปีที่ผ่านมาคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านเข้ามาในประเทศไทยบ่อยครั้ง ซึ่ง
มี ลักษณะการเกิดนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากลมระดับชั้นบนและมีลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้น
คล้ายๆกัน แต่จะ มีความแตกต่างกันในระดับความรุนแรงและบริเวณที่เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งมีหลายๆปัจจัย
จึงจ้าเป็นต้องมี การศึกษาในรายละเอียดอีกต่อไป ผลกระทบจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนที่ผ่าน
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2535 คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุม
บริเวณภาคเหนือ ของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เป็นลักษณะ Trough 
จากลมชั้นบนหลายๆระดับ ตั้งแต่ระดับ 250 300 700 500 850 และ 925hPa วิเคราะห์ภาพถ่าย



ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาปรากฏมีแนว เมฆคิมมูโลนิมบัสก่อตัวในแนวตั้งเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของ 
Trough จากผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์พบ กลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเกิดขึ้น และจากรายงานตรวจ
อากาศจากสถานีตรวจอากาศอุตุนิยมวิทยามีฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกเกิดขึ้นบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ มีพายุลมแรงเกิดขึ้นหลายพ้ืนที่บริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน พืชผลทางเกษตรกรรม รวม
ไปผลกระทบบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งมีเรือล่ม 15 ล า บริเวณ จังหวัด ระยอง 30 ล า ชลบุรี 45 
ล า บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และหลายล า ในทะเลทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน สาเหตุ
มาจากคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2545 คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามา
ประเทศไทยสามารถ วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะ Trough จากลมชั้นบนหลายๆระดับตั้งแต่ 250 300 700 
500 และ 850hPa จาก ภาพถ่ายดาวเทียมมีแนวเมฆก่อตัวในแนวตั้งเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของ 
Trough จากภาพถ่ายด้วยเรดาร์ตรวจอากาศมีกลุ่มฝนปานกลางถึงหนัก จากรายงานตรวจอากาศจาก
สถานีตรวจอากาศอุตุนิยมวิทยา มีฝนห้าคะนองและลูกเห็บตกบริเวณจังหวัด เชียงราย พะเยา ล าปาง
และนครสวรรค์ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะบ้านเรือนและพืชผล
ทางการเกษตรเสียหายอย่างมาก จากการส ารวจของกรมการปกครองบริเวณที่ได้รับความเสียหายพบว่า 
จังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหาย 7 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.เชียงแสน อ.แม่จัน อ.เวียง
ชัย อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล และกิ่งอ.ดอยหลวง รวม 60 หมู่บ้าน บ้านพังเสียหาย 5134 หลัง พืชผล
การเกษตรเสียหาย 6001.25 ไร่ จังหวัดล าปาง ได้รับความเสีย 4 อ้ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ห้างฉัตร อ.แจ้
ห่มและอ ปาน รวม 18 หมู่บ้าน บ้านพังเสียหาย 160 หลัง พืชผลทาง การเกษตรเสียหาย 159.1 ไร่ 
นอกจากนี้ยังได้รับรายงานเกิดพายุลมแรงและลูกเห็บตกบริเวณจังหวัด พิจิตร  สุโขทัย และนครสวรรค์ 
โดยมีผู้เสียชีวิต 2 คน เนื่องจากที่อยู่อาศัยพังทลายลงมาทับ ระว่างวันที่ 17 มีนาคม 2554 เรือประมง
หลายสิบล าอับปางกลางทะเลอ่าวไทย จ.ชุมพร ท่ามกลาง คลื่นโหมกระหน่ า สูง 5 เมตร   

 
5 คลื่นกระแสลมตะวันออก (Easterly Wave) คลื่นกระแสลมตะวันออก คือ คลื่นยาวที่เกิดขึ้นใน
แนวเขตของกระแสลมค้า หรืออยู่ที่ประมาณ 5 - 15 องศาเหนือและใต้ มีความยาวคลื่น 2,000 - 
2,500 กิโลเมตร มีช่วงระยะเวลา 3 – 4 วัน เคลื่อนที่ด้วย ความเร็ว 18-36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่น
คือจะมีคลื่นเคลื่อนตัวผ่านจุดใดๆ 2 - 3 คลื่น ในหนึ่งสัปดาห์ คลื่นดังกล่าวจะอ่อนก่าลังลงไปเอง
เป็นส่วนใหญ่ ในมหาสมุทรแอตแลนติก มีโอกาสประมาณ 9-10 % ที่พัฒนาตัว ขึ้นเป็นพายุหมุนได้ 
โดยที่ประมาณ 60% ของพายุที่ก่อตัวขึ้นเกิดจากคลื่นกระแสลมตะวันออกนี้ ส่วนในมหาสมุทร
แปซิฟิก เชื่อว่าพายุหมุนส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากคลื่นกระแสลมตะวันออกเช่นกันแต่ยังไม่มีตัวเลข  
ยืนยันแน่นอน คลื่นกระแสลมตะวันออกนี้มีการพบกันในครั้งแรกในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่าง
ทวีปแอฟริกา และอเมริกาเหนือ ในการศึกษาต่อมาพบว่าสามารถเกิดขึ้นในพ้ืนที่มหาสมุทรแปซิฟิก



ด้วยเช่นกัน คลื่นกระแสลมตะวันออกที่ท่าให้เกิดฝนมีหลายระลอกคลื่น มีการเคลื่อนที่จากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศ ตะวันตก ลมตะวันออกท่ีเคลื่อนผ่านแนวเทือกเขาสามารถเกิดเป็นคลื่นได้ซึ่งการ
เกิดคลื่นกระแสลม ตะวันออกในหลายๆครั้งอาจพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้เพียง1-2 ครั้ง
เท่านั้น จากหนังสือ Dynamic Meteorology ของ Holton ได้เขียนไว้ว่า ลมที่พัดผ่านสิ่งกีดขวาง
อาจพัฒนาเป็นคลื่นได้ แต่จะหายไป ในหนังสือและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงคลื่น
กระแสลมตะวันออกในย่านอเมริกา และแอฟริกา ส่าหรับในย่านอ่ืนๆยังไม่มีการศึกษากันมากนัก 
แต่สามารถเกิดได้ทั้งในย่านมหาสมุทรแปซิฟิก และแอตแลนติก ลมตะวันออกที่พัดอ่อนสลับกับแรง
ท่าให้เกิดเป็นคลื่นได้ และบริเวณที่มีการพัดสอบเข้าหากันของ กระแสลม ท่าให้เกิดอากาศร้ายที่
ยกตัวอย่างรุนแรง ซึ่งระดับความสูงที่ 500-300 hPa เป็นระดับที่มีการยก ตัวมากที่สุด ส่าหรับคลื่น
กระแสลมตะวันออกที่มีก่าลังอ่อน-ปานกลาง สามารถมีความแรงได้มากที่สุดถึง ระดับ 700-500 
hPa ระดับที่สูงกว่านี้ความแรงจะลดลง ในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันออกที่มีก่าลังแรง  สามารถมี
รูปแบบของความแรงได้ถึงระดับ tropopause คลื่นกระแสลมตะวันออกสามารถจะแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชันได้ เมื่อเคลื่อนตัวผ่าน คลื่นกระแสลมตะวันตก ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่าหรับ
ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในแบบอุดมคติ โดยด้านหน้าของคลื่น อากาศจมตัว อากาศจะดี  ส่วนหลัง
คลื่นมีลักษณะของเมฆฝนเป็นแบบ Inverse V-sharp แต่ในความเป็นจริงอาจมีฝนเข้ามาที่มีรูปร่าง 
ต่างไป เช่น เป็นกลุ่มก้อนฝนหรือแถบในรูปแบบของหย่อมความกดอากาศต่ า เป็นต้น  

           11 รูปที่ 14 รูปแบบของเมฆฝนที่เป็นแบบ Inverse V-sharp รูปที่ 15 กลุ่มเมฆฝนในภาพ
ดาวเทียมกรณีที่มีคลื่นกระแสลม ตะวันออกเคลื่อนผ่าน รูปที่ 16 คลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่าน
ท่าให้เห็นกลุ่มเมฆในภาพถ่ายดาวเทียม 12 การพิจารณาคลื นกระแสลมตะวันออก - แผนที่อากาศผิว
พ้ืน บริเวณความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่แผ่เข้ามา - แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 700-500 
hPa ลงมา ในบางครั้งลมชั้นบนระดับ 300 hPa สามารถมองเห็นเป็น คลื่นได้อย่างชัดเจน รูปที่ 17 
แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 700 hPa สามารถมองเห็น รูปที่ 18 คลื่นกระแสลมตะวันออก อยู่ในทะเลจีนใต้ 
ตอนล่างเป็นลักษณะของคลื่น เป็นคลื่นได้อย่างชัดเจน รูปที่ 19 คลื่นกระแสลมตะวันออก เมือเคลื่อน
ขึ้นบริเวณภาคพ้ืนทวีป รูปที่ 20 คลื่นกระแสลมตะวันออกเป็นลักษณะคลื่นอีกครั้ง เมือเคลื่อนเข้า
ประเทศไทย 13 ภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นกลุ่มเมฆเป็นแนวริ้วแบบช่วงๆ ปัจจัยที ท่าให้เกิดคลื นกระ
แสลมตะวันออก - กระแสลมกรดตะวันออก (Easterly Jet) ที่ระดับ 300-200 hPa 
 2.2 ทฤษฎีคลื่นกระแสลมตะวันออก (Easterly wave) 
เขตโซนร้อนเป็นเขตท่ีอยู่ระหว่าง 30๐ เหนือ และ 30๐ ใต้ พ้ืนที่นี้ได้รับพลังความร้อนจาก 
รังสีดวงอาทิตย์โดยตรง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูกาลหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก 
ลักษณะอากาศในเขตโซนร้อนยังมีอิทธิพลต่อการเกิดพายุหมุน ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมกับแนวลมค้าพัด 
เข้าหากัน (Intertropical Convergence Zone – ITCZ) ความกดอากาศสูงกึ่งโซนร้อนและความ 



แปรปรวนจากมหาสมุทรในเขตลมค้าท าให้การพัฒนาของพายุหมุนไปสู่พายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรง 
ได้ ลักษณะอากาศท่ีส าคัญในเขตร้อนคือแนวการยกตัวของกระแสอากาศ (ITCZ) เป็นผลท าให้เกิด 
เมฆคิวมูลัสและคิวมูโลนิมบัส  
ลมค้า (Trade Winds) คือ ลมที่พัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งโซนร้อน ไปยัง 
บริเวณความกดอากาศต่ าที่เส้นศูนย์สูตร ในซีกโลกเหนือ จะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 
ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนซีกโลกใต้จะมีลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะน าความชื้นเข้ามา ท า 
ให้มักมีฝนตกแถวชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนด้านตะวันตกของทวีปใน 
เขตร้อน ได้รับความชื้นน้อยลง จึงมักแห้งแล้งกว่า หรือกลายเป็นทะเลทราย แนว ITCZ บริเวณเส้น 
ศูนย์สูตรซึ่งลมค้า (Trade Winds) จะพัดสอบเข้าหากัน ท าให้เกิดเป็นแนวของความกดอากาศต่ า 
และมีการยกตัวของกระแสอากาศท่ีน าความชื้นเข้าไปก่อตัวเป็นเมฆฝนได้ 
ลักษณะท่ีส ำคัญของคลื่นกระแสลมตะวันออก 
คลื่นกระแสลมตะวันออก เป็นช่วงคลื่นยาว (Long Wave) ที่ปรากฏในลมค้า ทางตอน 
เหนือด้านตะวันตกของทวีปอัฟริกา ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ระดับต่ า จะพัดข้ามมหาสมุทร 
แอตแลนติก ปกติจะปรากฏครั้งแรกในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม และเห็นไปถึงเดือนตุลาคม 
หรือพฤศจิกายน ที่ละติจูด 5-15 องศาเหนือ มีช่วงคลื่น (Weave Length) 2,000 – 2,500 กม. ปรากฏ 
ในช่วงเวลา 3 – 4 วัน และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 18 – 36 กม./ชม. ในสัปดาห์หนึ่งจะ 
ปรากฏขึ้นประมาณ 2 ครั้ง และจะเคลื่อนที่จากทวีปอัฟริกาไปยังอเมริกาเหนือ ในฤดูกาลของพายุ 
เฮอริเคน ขณะเคลื่อนผ่านตามบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ าของมหาสมุทรแอตแลนติกด้านตะวันออก คลื่น 
นี้จะหายไป และจะไปก่อตัวขึ้นใหม่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลคาริบ 
เบียน โดยประมาณว่า 9 ใน 100 คลื่นนี้จะพัฒนาการเป็นพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งมีการศึกษาไว้ว่า 
ประมาณ 60% ของพายุในแถบมหาสมุทรแอตแลนติก ที่มีความแรง เกิดจากคลื่นกระแสลมนี้ 
รูปที่ 6 แบบจ าลอง การเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลมตะวันออก และการกระจายตัวของกลุ่มเมฆใน 
แนวระนาบ 
ที่มา : Merritt (1964) 
17 
พายุหมุนเขตร้อน ส่วนมากมีพัฒนาการจากคลื่นกระแสลมตะวันออก คลื่นอากาศนี้จะเห็น 
ได้ในลักษณะของเส้นความกดอากาศเท่า (isobar) ที่เคลื่อนจากตะวันออกไปทางตะวันตก พายุฝน 
ฟ้าคะนองจะปรากฏด้านตะวันออกของคลื่น เพราะการยกตัวของอากาศ โดยมีการพัฒนาเป็น 
ลักษณะหมุนเวียนของอากาศเข้าหาศูนย์กลาง (Cyclonic) จนเป็นพายุเฮอริเคนได้ ส่วนพายุใต้ฝุ่น 
หลายลูกในเขตแปซิฟิกตะวันตก เชื่อกันว่ามีพัฒนาการจากคลื่นกระแสลมตะวันออกเช่นกัน จึงควร 
ศึกษาเพ่ิมเติมอีก เนื่องจากในเขตร้อนนั้นอาจมีสาเหตุประกอบจากร่อง ITCZ ด้วย ทั้งนี้ Asnani 



(2005a) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมว่า คลื่นอากาศที่เคลื่อนตัว อยู่ใกล้กับ ITCZ ท าให้เกิดเมฆก่อตัวในแนวตั้ง 
จ านวนมากในบริเวณคลื่น เมื่อเข้าใกล้ฤดูร้อน คลื่นอากาศจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เกี่ยวเนื่องกับ 
มวลอากาศท่ีพัดเข้าหากัน (Convergence) ในระดับล่าง และบริเวณร่องITCZ ซึ่งมีอุณหภูมิใกล้เคียง 
กันแต่มีความชื้นต่างกันมาก ส่วนมากในบริเวณใกล้กับ ITCZ จะเกิดคลื่นอากาศนี้ได้ตลอดปีทั้ง 
ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ แต่มักจะมีความรุนแรงมากกว่าในซีกโลกเหนือ ความรุนแรงจะมี 
มากในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พายุหมุนเขตร้อนมักจะเกิดในบริเวณ คลื่นกระแสลม 
ตะวันออก ส าหรับในช่วงฤดูร้อนบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกคลื่นอากาศนี้จะก่อตัว 
จากหย่อมความกดอากาศต่ า แล้วเคลื่อนที่ผ่าน เวียดนาม ไทย เมียนมาร์ และตอนบนของอ่าว 
เบงกอล และอาจเคลื่อนตัวต่อไปยังอินเดียและทะเลอาราเบียนด้านตะวันออก แล้วอ่อนก าลังลง 
บริเวณทะเลอาราเบียนด้านตะวันตก หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวต่อไปยังบริเวณตอนเหนือของอัฟริกา 
เคลื่อนตัวผ่านไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก และบางครั้งอาจเคลื่อนตัวผ่านทวีปอเมริกาไปยัง 
มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออก แล้วอ่อนก าลังลงเนื่องจากอุณหภูมิน้ าทะเลที่ต่ าในบริเวณนี้ และ 
เคลื่อนตัวต่อไปอีกจนถึงตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นการครบรอบการเคลื่อนที่ ใน 
ระหว่างการเคลื่อนที่ คลื่นอากาศจะมีการผันแปรอย่างมากใน ความรุนแรง ความยาวคลื่น ความเร็ว 
ในการเคลื่อนตัวและต าแหน่งของเมฆและฝนเมื่อเทียบกับแนวแกนในคลื่นอากาศ(Trough) 
โดยเฉลี่ย คลื่นกระแสลมตะวันออก มีความยาวคลื่นประมาณ 3000 กิโลเมตร มีคาบ 
ประมาณ 4 – 5 วัน และความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 5 – 7 องศาลองกิจูดต่อวัน หรือประมาณ 
7 เมตรต่อวินาที โดยจะแรงข้ึนถ้าอยู่ใกล้ ITCZ ส าหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง Easterly 
wave จะมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ ความยาวคลื่น 3,500 – 4,000 กิโลเมตร คาบของคลื่น 4 – 5 วัน 
 อัตราเร็วในการเคลื่อนตัว ประมาณ 10 เมตรต่อวินาที และลดลงเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนไปทางตะวันตก 
บริเวณรุนแรงมากที่สุด บริเวณใกล้ ITCZ 
การเอียงตัวในแนวนอน แนวของTroughจะเอียงตัวในทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ค่อนทางเหนือ ทางตอนบนของเส้นศูนย์สูตร และเอียงตัวในทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ค่อนทางใต้ ทางตอนล่างของเส้นศูนย์สูตร 
การเอียงตัวในแนวตั้ง ทางด้านตะวันออกของบริเวณ Line Islands ซึ่งเป็นหมู่เกาะใหญ่ทางตอน 
ใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ แกนของคลื่นจะเอียงตัวไปทางตะวันออกตาม 
ความสูงตลอดชั้นโทรโพสเฟียร์ ส่วนทางด้านตะวันตกของบริเวณ 
Caroline Islands ซึ่งอยู่ที่ละติจูด 9°57′ ใต ้ลองกิจูด 150°13′ ตะวันตก ใน 
หมู่เกาะเดียวกับ Line Islands จะเอียงตัวไปทางตะวันตกตามความสูง 
ตลอดชั้นโทรโพสเฟียร์ โดยบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนการเอียงตัวจาก 
ตะวันออกเป็นตะวันตกคือละติจูด 7°7′ เหนือ ลองกิจูด 171°4′ ตะวันออก 



บริเวณ Marshall Islands 
เมฆและฝน มักจะหนาแน่นทางด้านตะวันออกของ Trough axis บริเวณ Line Islands 
จนถึงบริเวณ Marshall Islands ประมาณละติจูด 7° เหนือ ลองกิจูด171° 
ตะวันออก ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการเอียงตัวในแนวตั้งของคลื่นไปทาง 
ตะวันออก เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกไปยัง Caroline Islands เมฆ 
และฝนจะหนาแน่นทางด้านตะวันตกของ Trough axis 
ในบริเวณประเทศอินเดีย Easterly wave จะมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
ความยาวคลื่น ประมาณ 2,000 กิโลเมตร 
คาบ 5 – 6 วัน 
อัตราเร็วในการเคลื่อนตัว 4.3 เมตรต่อวินาที 
การเอียงตัวในแนวนอน ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนทางใต้ 
การเอียงตัวในแนวตั้ง เอียงตัวไปทางตะวันออกเล็กน้อยเมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวเบงกอล 
เมฆและฝน ส่วนมากทางด้านตะวันตกของ Trough line 
ส าหรับ Easterly wave ที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีคาบประมาณ 6-7 วัน และอาจ 
เห็นได้ชัดเจนระหว่างอินโดจีนจนถึงตอนเหนือของอินเดีย โดยมีความรุนแรงมากท่ีสุดบริเวณ 
อ่าวเบงกอลตอนบน 
 

 6. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Storm)  
        พายุหมุนเขตร้อน (Tropical storm)  คือค าทั่วๆไปที่ใช้ส าหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิด
เหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน โดยทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดหลายร้อยกิโลเมตร สามารถ
ปกคลุมประเทศไทยได้ทั้งประเทศ เกิดขึ้นพร้อมกับลมที่พัดรุนแรงมาก มีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง
ในทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนซีกโลกใต้ลมจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางในทางเดียวกับเข็ม
นาฬิกา ยิ่งใกล้ศูนย์กลางลมจะหมุนเกือบเป็นวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุดบางครั้งมีความเร็วลมเกิน
กว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (175 นอต) ความกดอากาศต่ าสุดที่บริเวณศูนย์กลางบางครั้งต่ า
กว่า 900 เฮกโตปาสคาล (hPa) มีลักษณะอากาศร้ายเกิดขึ้น มีฝนตกหนักมากและมีพายุฟ้าคะนอง ท า
ให้เกิดคลื่นสูงใหญ่ในทะเล และน้ าขึ้นสูง ตรงบริเวณศูนย์กลางพายุมีลักษณะคล้ายกับตาเป็นวงกลม 
มองเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมเรียกว่า "ตาพายุ" ดังในภาพที่ 1  เส้นผ่าศูนย์กลางตาพายุมีขนาด
ประมาณ 15 - 60 กิโลเมตร  ภายในตาพายุมีอากาศแจ่มใส ลมพัดอ่อน มีเมฆบ้างเล็กน้อย  

 



 
ภาพที่ 1 พายุไต้ฝุ่น "พาร์มา" และ "เมเลอร"์ เหนือประเทศฟิลิปปินส์ 

 
        พายุหมุนเขตร้อน มีชื่อเรียกต่างกันไปตามแหล่งก าเนิด เช่น พายุที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก
เหนือ ทะเลแคริบเบียน และอ่าวเม็กซิโก เรียกว่า "เฮอร์ริเคน" (Hurricane)  ถ้าเกิดขึ้นในมหาสมุทร
แปซิฟิกและทะเลจีนใต้เรียกว่า "ไต้ฝุ่น"  (Typhoon)  ถ้าเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเรียกว่า "ไซโคลน" 
(Cyclone) ดังแผนที่ในภาพที่ 2   แต่บางครั้งก็เรียกพายุไซโคลนที่เกิดข้ึนในทวีปออสเตรเลียว่า "วิลลี-่
วิลลี่" (Willy-Willy)  
 

 
ภาพที่ 2 การเรียกชื่อพายุหมุนเชตร้อน  

(ที่มา: LEARN NC) 
 
        พายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทย มีการแบ่งเกณฑ์ความรุนแรงของ
พายุตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยใช้ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

 พำยุดีเปรสชัน (Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่
ถึง 34 นอต (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

http://www.learnnc.org/lp/multimedia/14033
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/tropical-storm/Twin_Typhoons.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/tropical-storm/cyclone_map.gif?attredirects=0


 พำยุโซนร้อน (Tropical Storm) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 34 นอต (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง) 

 พำยุไต้ฝุ่น (Typhoon) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไป 

        พายุหมุนเขตร้อนมักก่อตัวขึ้นกลางมหาสมุทร เนื่องจากน้ าบนมหาสมุทรได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นเป็นไอน้ าแล้วควบแน่นเป็นเมฆก่อตัวแนวดิ่งจ านวนมากแล้วรวมตัวเป็นพายุ แรง
โคริออริสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ท าให้พายุหมุนตัวเป็นรูปกังหัน พายุจะเคลื่อนที่ไปตาม
แนวความกดอากาศต่ า (L) เนื่องจากในอากาศร้อนชื้้นมีไอน้ าอยู่เป็นจ านวนมากเป็นตัวหล่อเลี้ยงพายุ 
แต่เมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นบนแผ่นดินก็สลายตัวไป เนื่องจากไม่มีไอน้ าในอากาศมาหล่อเลี้ยงพายุได้
เพียงพอ  ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นโครงสร้างของพายุหมุนเขตร้อนในซีกโลกเหนือ ประกอบด้วยเกลียว
แขนของเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆท่ีก่อตัวแนวตั้งจนกลายเป็นเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง หมุนรอบ
ศูนย์กลางในทิศทวนเข็มนาฬิกา ท าให้เกิดแถบฝน (Rainbands) ที่ศูนย์กลางของพายุเรียกว่า "ตาพายุ" 
(Eye) เป็นหย่อมความกดอากาศต่ าซ่ึงท้องฟ้าใสไร้เมฆ  ก าแพงของตาพายุ (Eyewall) เป็นเมฆรูป
วงกลมขนาดใหญ่ยกตัวในแนวดิ่งและมียอดแผ่ออกทางข้างเป็นเมฆเซอรัสซึ่งหนาทึบ (Dense Cirrus 
Overcast) ปกคลุมวงแหวนของเซลล์เมฆพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ด้านล่าง   
 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างของพายุหมุนเขตร้อน  

ที่มา: NOAA JetStream 
 

http://www.srh.weather.gov/jetstream/matrix.htm
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/tropical-storm/CycloneStructure.jpg?attredirects=0


        ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งก าเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทั้งสองด้าน ด้านตะวันออก
คือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ ส่วนด้านตะวันตกคือมหาสมุทรอินเดีย พายุมีโอกาสเคลื่อนจาก
ทางด้านตะวันออกมากกว่าทางตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาได้โดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 - 4 ลูกต่อปี  ต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงที่ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพล
ของพายุ  พายุเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (ดูภาพที่ 4 ประกอบ) โดยส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพายุที่เคลื่อนมาจากด้านตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน และตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 
พายุส่วนใหญ่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออก โดยช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
พายุยังคงเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผ่านเข้ามามากท่ีสุด และเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้
ตั้งแต่เดือนกันยายน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิติเคลื่อนเข้ามามากท่ีสุดในรอบปี  และในช่วงปลายปี
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ แต่ในภาคอ่ืนๆ จะกลายเป็นฤดูหนาว ความกดอากาศ
สูงจากประเทศจีน น าความหนาวเย็นลงมา ระบบอากาศในช่วงนี้จึงไม่เอ้ือให้เกิดพายุขึ้นเหนือทะเล  
 

 
ภาพที่ 4 แผนที่ทางเดินของพายุ  

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา  
 

http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=58
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/tropical-storm/path_of_storms.gif?attredirects=0


พายุหมุนเขตร้อนส่วนใหญ่พัฒนาตัวมาจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงที่อยู่ในมหาสมุทร
เขตร้อน ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาพายุหมุนเขตร้อนเรามาท าความรู้จักหย่อมความกดอากาศต่ าแบบต่างๆ กัน
ก่อน การพิจารณาหย่อมความกดอากาศต่ า  

6.1 Dynamic Low Pressure Cell หรือ Deep Low (มักใช้ในประเทศอินเดีย) พิจารณาได้
จาก ความกดอากาศต่้าที่ลึกลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าที่มีโครงสร้างชัดเจน กล่าวคือมีลมพัดเวียน
เข้าหา ศูนย์กลางในชั้นบรรยากาศระดับล่าง ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณ
ศูนย์กลางกับ บริเวณรอบๆ หรือ เกิดการหมุนเวียนจากลมที่พัดสวนทางกัน หรือ จากลมที่มีทิศทาง
เดียวกันแต่มีความเร็ว ต่างกัน ที่เราเรียกว่า วินเชียร์ (Wind Shear) นอกจากนี้ลักษณะการหมุนเวียน
อาจเกิดในชั้นบรรยากาศที่ สูงขึ้นไปก่อน (Upper Vortex) แล้วค่อยเหนี่ยวน่าให้ชั้นบรรยากาศระดับ
ล่างหมุนเวียนตามในภายหลังก็มี เราสามารถแบ่งลักษณะของ Dynamic Low Pressure Cell ได้เป็น        

           6.1.1 Active Low เป็นหย่อมความกดอากาศต่ าที่ไม่ได้เกิดจากความร้อนแต่มีการ
หมุนเวียนของ ลม สามารถมีเมฆและฝนได้ ท่าให้เกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าจากระดับบน-ล่าง 
และล่าง-บน เช่น หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนที่มักเคลื่อนเข้าประเทศอินเดีย 
และบังคลาเทศ ท่าให้ เกิดฝนตกหนัก น้ าท่วม และสามารถพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้หาก
สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการก่อตัวของ พายุ กระแสลมในชั้นบรรยากาศระดับกลางไม่เป็นแอนตี้ไซโคลน ซึ่ง
มักพบอยู่บนพ้ืนน้้าในทะเลหรือ มหาสมุทรเป็นส่วนใหญ่ มีบ้างเป็นส่วนน้อยที่อยู่บนแผ่นดิน ซึ่งเกิดจาก
การเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของหย่อมความ กดอากาศต่ าก าลังแรงหรือจากพายุหมุนที่อ่อนก่าลังลงเมื่อขึ้นฝั่ง
แล้ว หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงนี้ยังพบได้ในบริเวณแนวร่องความกดอากาศต่ าก าลังแรง หรือ
แนวร่องมรสุมก าลังแรง เมื่อดูเมฆจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน หย่อมความกด
อากาศต่ านี้จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตามกระแสอากาศในเขตร้อน แต่ในบางครั้งต่าแหน่งของเมฆจะ
ไม่ตรงกับศูนย์กลางของหย่อม เนื่องจากมีการเชียร์ของลม หรือมีบริเวณที่เป็นลมพัดสอบอยู่อีกด้านหนึ่ง 
ส่วนใหญ่จะเป็นด้านใต้ถึงด้านตะวันออกของศูนย์กลางที่มีเมฆมากบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันตก
มักมีเมฆน้อยกว่า โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ฝั่งประเทศเวียดนาม หรือฝั่งอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีหย่อมความ
กดอากาศต่ าก าลังแรงที่ก่อตัวขึ้นในเขตอบอุ่นและเขตหนาวได้เช่นกัน โดยหย่อมดังกล่าวมักจะทวีก าลัง
แรงขึ้นเป็นไซโคลน (Cyclone) (ในแผนที่อากาศยังคงใช้ สัญลักษณ์ L เหมือนเดิม) หรือเปลี่ยนรูปเป็น
เวฟไซโคลน (Wave Cyclone) ในภายหลัง หรือที่รู้จักกันในรูปของแนวปะทะอากาศนั่นเอง  

            6.1.2 Heat Low เป็น Dynamic Low ระดับต้ืนๆ หรือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ า
ที่เกิดจากการ พาความร้อน อากาศยกตัวได้ดีมีเฉพาะการหมุนเวียนของลมแต่ไม่มีความชื้น ที่ระดับ
ความสูง 850-700 hPa อากาศจะจมตัว มักพบได้ในฤดูร้อน  

6.2 Relative Low Pressure Cell ส่วนใหญ่เปรียบเทียบความกดอากาศกับบริเวณใกล้เคียง 
มี การเคลื่อนย้ายได้ มักพบหย่อมความกดอากาศแบบนี้อยู่ทั่วไป ทั้งบนแผ่นดินและเหนือน่านน้ า หย่อม



ความกดอากาศต่ านี้มีอายุค่อนข้างสั้น ไม่มีความต่อเนื่อง บางเวลาวิเคราะห์ได้ บางเวลาก็หายไป หย่อม
ความกด อากาศต่ าแบบนี้ ไม่มีการก่อตัวของเมฆและฝน ไม่มีลักษณะอากาศเกิดข้ึน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์วันเริ่มฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และควำมแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    

3.1 กำรวิเครำะห์วันเริ่มฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
1) ทิศทางลมประจ่าเปลี่ยนจากลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมทิศตะวันตกหรือ

ตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ ระดับผิวพ้ืนจนถึงระดับ 10,000 ฟุต 
                   2) ลมฝ่ายตะวันตกในระดับต่ าต้องพัดปกคลุมประเทศไทยถึงละติจูด 15 องศาเหนือ  
                   3) ความเร็วลมเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 6 นอต 
                   4) ทิศทางลมต้องคงอยู่อย่างน้อย 3 วัน 
                   5) ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณละติจูด 15 องศาเหนือ 
                   6) ลมในระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลมตะวันออก  
                   7) มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง (First Big Rain) คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่หรือ 3/5 ของ
สถานีทั้งหมด  
           3.2 กำรพิจำรณำมรสุมท่ีมีก ำลังแรง   

         3.2.1 แผนที่การหยั่งอากาศชั้นบน (Sounding Chart)  
                1) มีความชื้นสัมพัทธ์สูงเกือบตลอดทั้งคอลัมน์ (ควรมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 

60 % จนถึงระดับ Tropopause)  
                            2) มีเส้นอุณหภูมิอากาศอยู่ใกล้เส้น Moist Adiabatic   
                            3) มีค่า CAPE (Convective Available Potential Energy) Index ต่ า  



                    3.2.1 แผนทีอ่ากาศผิวพ้ืน  
                            1) มีหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศอินเดียต่อเนื่อง
ขึ้นไปจนถึงทิเบต  
                            2) มีบริเวณความกดอากาศสูงอยู่บริเวณซีกโลกใต้ (พิจารณาจาก PGF-
Pressure Gradient Force ที่มาจาก ซีกโลกใต้      
 
         
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 แผนที่อากาศผิวพื้นในชว่งที่มรสุมก่าลังแรง  
                       3.2.3 แผนที่ลมชั้นบน  
                            1) ทิศทางลมระดับผิวพ้ืนจนถึงระดับความสูง 500 hPa เป็นทิศใต้-ตะวันตก
เฉียงใต้-ตะวันตก   
                            2) ทิศทางลมระดับความสูง 300 hPa ขึ้นไป เป็นทิศตะวันออก 
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                    รูปที่ 13 ลมระดบั 700, 500 และ 300 hPa ในช่วงที่มรสุมก่าลังแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่4 ประโยชน์และข้อเสนอแนะจำกกำรท่ำ KM 
4.1 ประโยชน์จากการท่า KM  
    1) สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นของมรสุมตะวันตก

เฉียงใต ้ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคตได้ 
    2) สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมทั้งมี

การตอบข้อ ซักถามระหว่างผู้ให้ความรู้กับสมาชิกที่เข้าร่วมเสวนากัน ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกที่เข้าร่วม
เสวนาสามารถขจัด ปัญหาที่ตนก่าลังเผชิญได้ โดยวิธีเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาจากผู้ที่มีประสบการณ์มา
ก่อน  

   3) ท าให้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการท่างาน
ภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากแนวคิดเดิมๆมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษา
ค้นคว้า ยอมรับฟังความคิดเห็น ของคนอ่ืน มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตส่านึก
ของการเป็น "ผู้ให้" และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  

 
4.2 ข้อเสนอแนะจากการท่า KM  

1) หลักการท า KM ควรมีการเปิดกว้างให้สมาชิกทุกท่านได้มีความเข้าใจในเป้าหมายของ
การจัดท า KM ที่แท้จริง  ซึ่งการท า KM ที่ดีนั้น ทุกคนควรยอมรับ ข้อคิดเห็นระหว่างกัน โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้100 %  

     2) การท่า KM ของทุกหน่วยงานโดยทั่วไปนั้น จะมุ่งหวังจากประสบการณ์ของผู้ท่า KM 
หรือ ผู้เข้าร่วมเสวนา (เป็นส่วนที่ไม่สามารถหาได้หรือรับรู้จากต ารา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ส่วนใหญ่) ใน
บางครั้งการ ท า KM บางท่านยังยึดต ารามากกว่าประสบการณ์ในตัวคน  

    3) การท า KM ไม่สามารถท่าให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ด่าเนินการเสวนาหรือในปี
นั้นๆ ซึ่ง อาจจะด่าเนินการในช่วงเวลาต่อไปหรืออาจใช้รูปแบบอ่ืนในการต่อยอดการท่าต่อไปหรือท่าให้
เสร็จสมบูรณ์ เพราะ KM เป็นเพียงตัวช่วยในการจัดท่าหรือแก้ไขปัญหาบางประการเท่านั้น  

    4) อุปสรรคของการท่า KM เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในวงจ่ากัด มีความสนใจน้อย 
ความกลัว โดนต่าหนิว่าไม่รู้จริง การหวงแหนความรู้ ความอาวุโส ดังนั้นควรขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไป การ
ท่า KM จึงจะ ประสบความส่าเร็จ 


