สภาพอากาศในเขตร้อน
(Tropical Weather)
1. กล่าวนา
เขตร้อนหมายถึงอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของโลก ซึ่งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 23½ องศาเหนือ
(เส้น Tropic of Cancer) และละติจูดที่ 23½ องศาใต้ (เส้น Tropic of Capricorn) อย่างไรก็ตามโดยทัวไป
่
แล้วสภาพอากาศแบบเขตร้อนอาจเกิดได้ไกลกว่าละติจูดที่ 45 องศาเหนือและใต้ ซึ่งปรากฏขึน้ บริเวณ
ั ่ านตะวันออกของผืนทวีปในซีกโลกทีเ่ ป็นฤดูรอ้ น เขตร้อนยังเป็นดินแดนทีช่ มุ่ ชืน้ ทีส่ ุด และแห้งแล้ง
ชายฝงด้
ทีส่ ุดของโลกอีกด้วย
1.1 ระบบความกดอากาศต่ าที่ปรากฏอยู่ในเขตร้อน โดยปกติแล้วมีค่าความชันความกดอากาศ
(Pressure gradient) น้อย โดยสังเกตได้จากเส้นความกดอากาศเท่าบนแผนที่อากาศจะห่างกันมาก จึงทา
ให้วเิ คราะห์ระบบความกดอากาศได้ไม่ชดั เจน ยกเว้นบริเวณพายุหมุนในเขตร้อน (Tropical cyclone) การ
เปลีย่ นแปลงของความกดอากาศเฉพาะท้องถิน่ จะเกิดขึน้ บ่อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั การร้อนขึน้ หรือเย็นลงใน
รอบวันเท่านัน้ ความแตกต่างทีส่ าคัญระหว่างสภาพอากาศเขตร้อนกับสภาพอากาศในเขตอื่น คือ แนวปะทะ
อากาศจะอ่อนลงจนขาดหายไปตามลาดับ นานๆ ครัง้ จึงจะมีแนวปะทะอากาศมีกาลังแรงมากพอจะเคลื่อน
ตัวเข้ามาในเขตร้อน แล้วก่อให้เกิดฝนตก ลมพัดเปลีย่ นทิศ รวมทัง้ อุณหภูมลิ ดลงเล็กน้อย
1.2 สภาพอากาศเขตร้อ นที่รุ นแรงที่สุ ดเป็ น ผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างกระแสลมระดับ ล่า งกับ
ระดับ บน เมื่อ กระแสลมพัด สอบ (Convergence) ระดับ ล่ า งพัด เสริม รวมเข้า กับ กระแสลมพัด แยก
(Divergence) ในระดับบน ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวขึน้ ในทางตัง้ ระบบการหมุนเวียนเช่นนี้ในเขตร้อนเกือบ
ทัง้ หมด ก่อให้เกิดกลุ่มเมฆทีก่ ่อตัวในทางตัง้ (Towering cumulus) และมีฝนตกหนักเสมอ
1.3 รูปแบบโดยทัวไปของสภาพอากาศที
่
่เกิดขึ้นเหนือภาคพื้นสมุทร แตกต่างจากบริเวณเหนือ
ั่
ภาคพืน้ ทวีป ดังนัน้ อาณาบริเวณตามแนวชายฝงและเหนื
อเกาะ จึงมีลกั ษณะผสมผสานกันระหว่างสภาพ
อากาศทัง้ สองประเภทนี้ (ภาคพืน้ ทวีปและภาคพืน้ สมุทร)
2. สภาพอากาศเหนื อภาคพืน้ สมุทรเขตร้อน
2.1 เมฆ
สภาวะท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรด้านนอกของร่องมรสุม (Equatorial trough) แถบศูนย์สูตร มีลกั ษณะ
แจ่มใสถึงมีเมฆกระจัดกระจาย (Clear to scatter) ฐานเมฆตามปกติแล้วอยู่ท่ปี ระมาณ 2,000 ฟุต ยอดของ
เมฆมีความสูงเปลี่ยนแปรอย่างมาก โดยมียอดสูงสุดประมาณ 8,000 ฟุต บ่อยครัง้ ที่เมฆ Cumulus จะ
กระจายตัวขนานไปตามกระแสลมก่อให้เกิด “แนวเมฆ” (Clouds streets) และมีฝนโปรยกระจัดกระจายจาก
เมฆเหล่านี้ บางครัง้ เพดานเมฆลดต่าลงมาถึง 1,500-1,000 ฟุต ขณะมีน้ าฟ้า
2.2 ทัศนวิสยั
ทัศนวิสยั โดยทัวไปแล้
่
วอยู่ในเกณฑ์ดี อุปสรรคส่วนใหญ่นอกจากฝนแล้วคือฟ้ าหลัว ซึ่งเกิดจาก
ละอองอนุภาคผงเกลือทะเลทีแ่ ขวนลอยอยู่ในอากาศ รวมตัวหนาแน่ นอยู่ท่รี ะดับต่ า ละอองอนุ ภาคผงเกลือ
ไม่สามารถลอยทะลุชนั ้ อุณหภูมกิ ลับ (Inversion) ได้ ดังนัน้ เหนือระดับนี้ทศั นวิสยั จึงดี ชัน้ อุณหภูมิกลับ
ปรากฏเด่นชัดมากขึน้ บริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิ กด้านตะวันออก เนื่องจากการเย็นตัวลงของอากาศ
ชัน้ ล่าง ซึ่งสัมผัสกับกระแสน้ าเย็นทีเ่ ย็นกว่าเบือ้ งล่าง บางครัง้ เมฆแผ่นก่อตัวเป็น ชันภายใต้
้
ชนอุ
ั ้ ณหภูมกิ ลับ
เป็นเวลาหลายวัน พร้อมกับมีการเปลีย่ นแปลงความหนาและความสูงของเพดานเมฆในทางตัง้ บ้างเล็กน้อย
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ในมหาสมุทรเขตร้อน โดยทัวไปอุ
่ ณหภู มิใกล้เคียงกับอุณหภู มิท่ผี วิ น้ าทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ
27°C (80°F) และมีค่าความแปรปรวนประจาวันประมาณ 3 – 4°C (5-8°F) อุณหภูมจิ ุดน้ าค้างเกือบคงที่ มี
การเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาลบ้างขึน้ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของฤดูมรสุม แต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เดือน
ต่อเดือนมีค่าไม่มาก ระดับเยือกแข็ง (Freezing level) โดยทัวไปแล้
่
วอยู่ระหว่าง 15,000-18,000 ฟุต ตลอดปี
3. สภาพอากาศเหนื อภาคพืน้ ทวีปเขตร้อน
สภาพอากาศเหนือภาคพืน้ ทวีปทีล่ กึ เข้าไปนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความแปรปรวนของภูมอิ ากาศที่แปรปรวน
มาก ปจั จัยสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อภูมอิ ากาศ คือ ความแตกต่างของภูมปิ ระเทศ ส่วนปจั จัยอื่นๆ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบความกดอากาศหลัก กระแสลม การวางตัวและความสูงของแนวเทือกเขาบริเวณ
ชายฝงั ่ ระดับความสูงก็ม ีอทิ ธิพลต่อสภาพอากาศเหนืออาณาบริเวณผืนแผ่นดินในเขตร้อนเช่นกัน ความ
ผสมผสานอันหลากหลายของปจั จัยทัง้ หลายเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของสภาพอากาศในเขตร้อน
นับตัง้ แต่จากสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ของอะเมซอน และลุ่มแม่น้ าคองโก ไปจนถึงทะเลทรายสะฮาราอัน
แห้งแล้ง ตลอดจนยอดเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมของเอเชีย อเมริกาใต้ และอาฟริกา
3.1 สภาพอากาศแห้งแล้งในเขตร้อน
โดยทัวไปแล้
่
วภูมอิ ากาศของบริเวณด้านหลังของแนวเทือกเขา (Lee ward side) หรือที่ราบสูง มี
ลักษณะร้อนและแห้ง ตัวอย่างเช่น พื้นที่เงาฝน (Rain shadow) ของเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ และ
ทะเลทรายสะฮาราในอาฟริกา บริเวณที่ราบในทะเลทรายอุณหภูมิช่วงบ่ายอาจจะสูงกว่า 38°C (100°F)
ในขณะที่อุณหภูมติ อนกลางคืนลดลงมาถึง 10°C และ 16°C (50°C และ 60°F) ได้ ในช่วงเวลากลางวันมี
กระแสอากาศไหลขึน้ ทางตัง้ อย่างรุนแรง แต่ความชืน้ ทีผ่ วิ พืน้ มีน้อย ทาให้เกิดเมฆก้อนมีฐานอยู่เหนือระดับ
10,000 ฟุต ในบางครัง้ พายุฟ้าคะนองซึ่งมีฐานอยู่ในระดับสูง จะก่อ ให้เกิดน้ าฟ้ า ซึ่งบ่อ ยครัง้ จะระเหย
กลายเป็นไอไปเสียก่อนทีจ่ ะตกลงมาถึงพืน้ ดิน พายุฟ้าคะนอง “แห้ง” นี้ ส่งผลให้เกิดลมกระโชก และอาจจะ
เป็นสาเหตุพายุฝนุ่ หรือพายุทรายอย่างรุนแรง
ั ่ ่วนอย่างรุนแรง (Severe turbulence) ในระดับสูง ข้อจากัดทัศนวิสยั ในทางดิง่
กระแสอากาศปนป
และแนวเฉียง ซึ่งสัมพันธ์กนั โดยตรงกับลมกระโชก (Gust) และลมแรง (Squall) ใกล้พน้ื ดิน ซึ่งเป็ นอันตราย
ต่อการบิน
พายุฝ่นุ และพายุทราย (Dust storm and Sand storm) บางครัง้ ความชันของความกดอากาศมีค่า
มาก จะทาให้เกิดพายุฝนุ่ และพายุทรายปกคลุมเป็นบริเวณกว้างแล้วคงอยู่จนหลายวัน และมีบางช่วงที่พายุ
ฝุน่ และพายุทราบอ่องกาลังลง นักบินอาจใช้โอกาสนี้มทาการบินเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึน้ แก่เครื่องบิน
เพราะเครื่องยนต์ได้รบั ความเสียหายบ่อยจากการดูดเอาทรายและฝุน่ เข้าไป
3.2 สภาพอากาศชืน้ ในเขตร้อน
ในบริเวณทีเ่ ป็นทีร่ าบไม่มภี ูเขาขวางกัน้ กระแสลมที่พดั จากทะเลเข้าสู่ฝงั ่ อากาศร้อนชืน้ ถูกพัดพา
เข้าไปในพื้นทวีปได้ลึก บริเวณที่มเี มฆหนาแน่ นและน้ าฟ้ ามากที่สุดคือบริเวณเหนือ ป่าดงดิบและป่าฝน
เขตร้อน ในภูมอิ ากาศเขตร้อนความแปรปรวนของทิศทางและความเร็วลม เป็นตัวกาหนดความเปลีย่ นแปลง
ประจาวันของ จานวนเมฆ อุณหภูม ิ และปริมาณน้ าฝน เมฆส่วนใหญ่เป็นเมฆก้อนและมีเมฆพายุฟ้าคะนอง
(Cumulonimbus) ในตอนบ่าย ซึ่งมีชว่ งเมฆปกคลุมมากที่สุดในตอนกลางวัน จานวนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า
ในเวลากลางวันโดยเฉลีย่ ประมาณ 60 % ตลอดทัง้ ปี
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สาหรับสถานีตรวจอากาศในป่าดงดิบ อาจมีค่าพิสยั ของอุณหภูมใิ นรอบปี น้อยกว่า 1°C (2°F) แต่
ช่วงแตกต่างอุณหภูมใิ นรอบวันมีค่า 17°C (30°F) หรือมากกว่านัน้ ได้บ่อยๆ เมื่อมีฝนตกในตอนบ่าย อากาศ
เย็นที่จมตัวลงมาอาจทาให้คนื นัน้ มีอุณหภูมอิ ยู่ภายใน 16°C (60°F) ฝนที่ตกหนักมากนี้ทาให้ฐานเมฆต่ า
ซึ่งอาจทาทัศนวิสยั ทางตัง้ และทางระดับมีค่าเกือบเป็นศูนย์ (Zero)
4. สภาพอากาศบริ เวณเกาะและชายฝัง่ ทะเลเขตร้อน
ั่
สภาพอากาศบริเ วณเกาะและชายฝ งทะเลเขตร้
อ นมีล ัก ษณะคล้ า ยคลึง กัน ในช่ว งกลางวัน
ภูมปิ ระเทศที่เป็ นพื้นดินทาให้เกิดอากาศร้อนชื้นยกตัวขึน้ ก่อตัวเป็ นเมฆก้อน และอาจพัฒนาตัวมีขนาด
ใหญ่ขน้ึ เมฆเหล่านี้ปรากฏเป็ นปกติบริเวณพื้นที่ชายฝงั ่ อากาศชืน้ ยกตัวขึน้ ทางด้านรับลมของเกาะที่เป็ น
ภูเขาก่อให้เกิดเมฆก่อตัวในทางตัง้ เมฆเหล่านี้มองเห็นได้ในระยะทางไกลซึ่งคาดได้วา่ มีเกาะอยู่บริเวณนัน้
น้ าฟ้าบริเวณเกาะ พืน้ ทีบ่ ริเวณเกาะโดยเฉพาะยิง่ เกาะที่เป็ นภูเขาสามารถส่งผลต่อสภาพฝนตกได้
ั ่ านหนึ่งของเกาะอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่
หลายลักษณะ กระแสลมค้าส่วนใหญ่คงที่ ส่งผลให้มลี มพัดเข้าฝงด้
ด้านตรงข้ามเป็นกระแสลมพัดออกจากฝงั ่ ปริมาณน้ าฟ้าและจานวนเมฆของพื้นที่ด้านรับลมมากกว่าพื้นที่
ด้านหลังลมอย่างมาก เช่นบนเกาะ Kauai รัฐฮาวาย ภูเขา Waialeale มีปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายปี สูงที่สุด
ในโลก (460 นิ้ว) แต่ห่างจากบริเวณนัน้ ไปเพียง 10 ไมล์ กลับมีฝนน้อย จนกระทังไร่
่ อ้อยจาเป็ นต้องได้รบั
น้ าจากระบบชลประทาน
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ร่องมรสุมหรือแนวสอบของลมในเขตร้อน
(Intertropical Convergence Zone : ITCZ)
กล่าวนา
ผูซ้ ่งึ อยู่ในเขตร้อนมีความจาเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาลักษณะอากาศในเขตร้อน เพื่อให้สามารถ
เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ตามธรรมชาติได้ หลักเบือ้ งต้นของปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ พอจะอนุ โลม
ได้วา่ ทัง้ ในเขตร้อนและเขตละติจูดกลางนัน้ ส่วนใหญ่มหี ลักคล้ายกัน เช่นการเกิดหมอก ฝน หรือพายุฝนฟ้า
คะนอง ฯลฯ แต่ยงั มีสงิ่ ที่แตกต่างกัน ออกไปอยู่อกี มาก ร่องมรสุมเป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในเขตร้อนที่
แสดงให้เห็นได้ในแผนที่อากาศผิวพื้น ซึ่งจะมีการเคลื่อนขึน้ ลงตามฤดูกาล และขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงของ
ตัวแปรอื่นทีเ่ กิดขึน้ ในเขตละติจูดกลาง ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อการเคลื่อนตัวขึน้ ลงของร่องมรสุมด้วย
1. ความหมายของร่องมรสุม
ร่ อ งมรสุ ม เกิด จากการพัด สอบเข้า หากัน ของลมตามแนวละติจู ด ในเขตร้ อ น ระหว่ า งลมค้ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast trade wind) จากซีกโลกเหนือ และลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
trade wind) จากซีกโลกใต้ การพัดสอบของลมค้านี้จะปรากฏเป็ นแนวชัดเจนบริเวณเส้นศูนย์สูตร จะ
เคลื่อนทีข่ น้ึ ลงได้ตามฤดูกาลหรือตามการเคลื่อนทีข่ องโลกซึ่งเอียงทามุมกับดวงอาทิตย์ (Declination) เมื่อ
เคลื่อนตัวออกห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปยังละติจูดสูงขึ้นไป แรงคอริโอลีสจะทาให้ทศิ ทางของลมเปลี่ยนไป
เช่น เมื่อเคลื่อนตัวขึน้ ไปทางซีกโลกเหนือ จะทาให้ทศิ ทางของลมเหนือแนวร่องพัดเฉไปกลายเป็ นลมฝ่าย
ตะวันออก ส่วนใต้แนวร่องซึ่งเป็นลมจากซีกโลกใต้พดั ตามขึน้ ไป จะพัดเฉไปทางตะวันออกกลายเป็นลมฝา่ ย
ตะวันตก (Equatorial westerlies) หรือบางครัง้ ก็มกี ารพัดวนของลมแบบไซโคลนิค (Cyclonic circulation)
ตามแนวแกนของร่องมรสุม ร่องมรสุมนี้จะเกิดเป็ นแนวขนาดใหญ่ (Grand scale) คาดไปรอบโลก มีความ
กว้างประมาณ 6-8 องศาละติจูด ปรากฏให้เห็นได้ชดั เจนในบริเวณเหนือมหาสมุทร ส่วนบนพื้นทวีปจะไม่
ชัดเจนนัก (Less defined) เป็ นบริเวณที่มคี วามกดอากาศต่ า ซึ่งบางครัง้ เรียกว่าร่องความกดอากาศต่ า
(Low pressure trough) มีอุณหภูมสิ ูงและความชืน้ มาก
2. สภาพอากาศบริ เวณร่องมรสุม
ปริมาณความร้อนที่โลกได้รบั จากดวงอาทิตย์บริเวณเส้นศูนย์สูตรนัน้ จะเป็ นผลทาให้อากาศใน
บริเวณเส้นศูนย์สูตรเบาแล้วลอยตัวสูงขึน้ ทาให้เกิดเป็ นร่องความกดอากาศต่ า (Trough) และบริเวณความ
กดอากาศต่าซึ่งอยู่ระหว่างบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกทัง้ สอง เขตนี้เป็ นเขตที่มคี วามร้อนสูงและ
มีความชืน้ มาก ทาให้เกิดลมพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงทัง้ สองเข้าสู่บริเวณความกดอากาศต่า ลมนี้จะ
พัดมาปะทะกันเกิดเป็นแนวของร่องมรสุมหรือแนวปะทะ แนวนี้มคี วามกว้างเปลี่ ยนแปลงไปตามความแรง
ของลมทัง้ สองด้านของแนว ถ้าลมทัง้ สองด้านมีกาลังแรงขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะบีบให้แนวนี้แคบจะมีค วาม
รุนแรงในการปะทะกันของลมทาให้เกิดเมฆและฝนได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกระแสลมพัดวนแบบ
ไซโคลนิคจะทาให้มฝี นตกหนักได้ ถ้าลมทัง้ สองด้านของแนวนี้มกี าลั งอ่อนลงด้วยกัน การปะทะกันของลม
ก็จะไม่รุนแรง แนวปะทะนี้กจ็ ะมีบริเวณกว้าง สภาพอากาศก็จะไม่รุนแรง
จากการศึกษาเกี่ยวกับร่องมรสุมบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของ Harris (1970), Lim et.al.
(1982) และบริเวณอื่นๆ ของ Sadler (1964) พบว่า โครงสร้างของร่องมรสุมที่เกิดขึน้ เหนือน่ านน้ า บริเวณ
ใต้ร่องมรสุม ในระบบของลมฝ่ายตะวันตก (Converging westerlies) จะมีเมฆเป็ นชัน้ ๆ (Layer clouds),
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ฝนตกเป็ นบริเวณกว้าง (Widespread rain), ลมพัดตัดกันในทางตัง้ รุนแรง (Strong tropospheric vertical
shear) และมีการไม่ทรงตัวของอากาศเพียงเล็กน้อย (Weak convective instability) ตามบริเวณแกนของ
ร่องมรสุ มจานวนเมฆลดลง และความกดอากาศที่ผวิ พื้นลดลงจนถึงต่ า ที่สุด การไม่ทรงตัวของอาก าศ
จะรุนแรงกว่าทางตอนใต้ของร่อง ส่วนตอนเหนือของร่องมรสุม ในระบบของลมฝ่ายตะวันออก (Converging
easterlies) จานวนเมฆจะเพิ่มขึ้นจากบริเวณแกนของร่อง แต่ก็ยงั น้ อยกว่าทางตอนใต้ของร่อง การไม่
ทรงตัวของอากาศจะรุนแรงกว่าทางตอนใต้ของร่อง เกิดเมฆก้อน (Cumuliform type) ร่วมอยู่ด้วย สาหรับ
บนพื้นทวีป โครงสร้างของร่องมรสุมจะขึ้นอยู่กบั อิทธิพลของพื้นที่ (Orographic) และความแปรปรวน
ในรอบวัน (Diurnal variation) เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
3. การเคลื่อนที่ของร่องมรสุม
ร่องมรสุมจะมีการเคลื่อนที่ข้นึ -ลงตามแนวละติจูด โดยจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือตามการ
เคลื่อนทีข่ องแกนโลกซึ่งเอียงทามุมกับดวงอาทิตย์ แต่จะช้ากว่าประมาณ 1-2 เดือน และจะเคลื่อนขึน้ ไปทาง
ซีกโลกเหนือมากกว่าที่จะลงไปทางซีกโลกใต้ ทัง้ นี้เพราะทางซีกโลกเหนือมีพ้นื ทวีปมากกว่าซึ่งเป็ นแหล่ง
ทีท่ าให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน (Heat low) ตาแหน่ งที่ไกลที่สุดของการเคลื่อนที่
ขึน้ -ลงจะอยู่ในเดือน ม.ค. และเดือน ก.ค. โดยในเดือน ม.ค. ซึ่งซีกโลกเหนือเป็ นฤดูหนาว (Winter monsoon)
ร่องมรสุมจะไปพาดอยู่ทต่ี อนเหนือของออสเตรเลีย และอาฟริกาใต้ หรือประมาณละติจูด 10 องศาใต้ จากนัน้
จะเคลื่อ นตัว ขึ้น ไปทางเหนื อ เรื่อ ยๆ ผ่ า นเส้ น ศู น ย์สู ต รขึ้น ไปทางซี ก โลกเหนื อ ในฤดู ร้อ น (Summer
monsoon) ไปพาดอยู่ในแนวสู งสุดบริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาฟริกาเหนือ หรือ
ประมาณละติจูด 25 องศาเหนือ ในเดือน ก.ค.
4. แบบของร่องมรสุม
ร่องมรสุมมีอกี หลายชือ่ ในภาษาอังกฤษ โดยเรียกชือ่ ตามลักษณะการเกิดหรือตามบริเวณทีพ่ าดผ่าน
เช่น แนวปะทะแห่งเขตร้อน (Intertropical front : ITF) หรือร่องความกดอากาศต่าแห่งศูนย์สูตร (Equatorial
trough) หรือแนวลมพัดตัดกันแห่งศูนย์สูตร (Equatorial shear line) หรือแนวลมสอบแห่งศูนย์สูตร
(Equatorial convergence zone) หรือ Heat trough ฯลฯ อย่างไรก็ตามชื่อที่ใช้เรียกแตกต่างกันนี้ มักเรียก
รวมๆ กันว่า ร่องมรสุมหรือแนวสอบของลมในเขตร้อน (Intertropical convergence zone : ITCZ) แบ่งออก
ได้ดงั นี้
4.1 Trade Wind Trough : TWT หรือ Near-Equatorial Trade Wind Convergence : NETWC
เกิดจากการพัดสอบของลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือจากซีกโลกเหนือ และลมค้าตะวันออกเฉี ยงใต้จาก
ซีกโลกใต้มาพบกันบริเวณเส้นศูนย์สูตรในระดับผิวพื้นหรือใกล้ผวิ พื้น มักเกิดบริเวณเหนือพื้นมหาสมุทร
โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลาง, ด้านตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติก เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวไม่มสี งิ่ กีดขวางทิศทางของลมค้าในระดับต่า รูปที่ 1
20 N
10 N
EQ

รูปที่ 1 Trade Wind Trough
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4.2 Equatorial Trough : ET คือแนวระหว่างความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อน (Subtropical high
pressure belt) จากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เป็ นบริเวณที่มคี วามกดอากาศต่ าที่สุด ซึ่งเป็ นแนวพาดอยู่
ใกล้เส้นศูนย์สูตร และเป็ นเขตลมสงบ (Doldrums or Belts of calms) ในบางบริเวณแนวนี้จะเคลื่อนขึน้ -ลง
ได้ตามฤดูกาลหรือตามการเคลื่อนที่ของโลกที่เอียงทามุมกับดวงอาทิตย์ แต่ในบางบริเวณเกือบจะคงที่
ตลอดทัง้ ปี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างละติจูด 5 องศาใต้ ถึง 25 องศาเหนือ และค่าเฉลี่ยทัง้ ปี ของ Equatorial
trough มิได้อยู่ทเ่ี ส้นศูนย์สูตรตามหลักภูมศิ าสตร์ แต่จะอยู่ท่ปี ระมาณละติจูด 5 องศาเหนือ จึงเรียกบริเวณ
เส้นละติจูดนี้วา่ เส้นศูนย์สูตรทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological equator) รูปที่ 2
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รูปที่ 2 Equatorial Trough

ในระบบลมชัน้ บนแสดงให้เห็นในรูปของ Cyclonic circulation โดยเปลี่ยนจาก Trade wind trough
เนื่องมาจากค่าของ Coriolis force เพิม่ ขึ้น จึงเปลี่ยนจาก Convergence เป็ น Cyclonic circulation มี
คุณสมบัตเิ ป็น Warm core low ความรุนแรงลดลงตามความสูง รูปที่ 3
C

C

EQ

รูปที่ 3 Equatorail Trough
4.3 Near - Equatorial Trough : NET คือร่องความกดอากาศต่ าที่อยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร
เป็ นร่องความกดอากาศต่ าในบรรยากาศระดับต่ าในแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งพาดอยู่บริเวณใกล้เส้น
ศูนย์สูตรแถบเอเซียและอาฟริกา โดยจะปรากฏเป็ นแนวพัดสอบของลมอยู่สองแนวคือ ทางตอนเหนือของ
ร่องจะมีแนวพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออก ส่วนทางตอนใต้ของร่องจะมีแนวพัดสอบของลมฝ่ายตะวันตก
ความรุนแรงของลมที่พดั สอบเข้าหากันนี้ทางตอนเหนือจะแรงกว่าทางตอนใต้ และมีการจมตัวของกระแส
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อากาศใกล้แกนกลางของร่อง (Predominance of subsidence near it’s axis) ปกติ NET จะมีสองแนว
(Double NET) ทัง้ ในซีกโลกเหนือและในซีกโลกใต้โดยไม่เคลื่อนตัวข้ามเส้นศูนย์สูตร นันคื
่ อเมื่อซีกโลก
เหนือเป็ นฤดูร้อน NET ของซีกโลกใต้จะหายไปหรืออ่อนกาลังลงมาก และเมื่อซีกโลกเหนือเป็ นฤดูหนาว
(หรือเป็นฤดูรอ้ นของซีกโลกใต้) NET ในซีกโลกเหนือจะหายไปหรืออ่อนลงมากเช่นเดียวกัน

4.4 Monsoon Trough : MT หรือ Heat Trough จะเกิดขึน้ เมื่อ Equatorial Trough เคลื่อนตัวออก
ห่า งจากเส้นศูนย์สูตรซึ่งแรงคอริโอลิสจะมีค่ามากขึ้น จึงทาให้ทิศทางของลมเปลี่ยนไป ในซีกโลกเหนือ
ทิศทางของลมที่พดั เหนือแนวร่องจะเฉไปทางทิศตะวันตกกลายเป็ นลมฝ่ายตะวันออก (Easterlies on the
poleward side) ส่วนใต้แนวร่องซึ่งเป็ นลมจากซีกโลกใต้พดั ตามขึ้นไป จะพัดเฉไปทางทิศตะวันออก
กลายเป็ นลมฝ่ายตะวันตก (Westerlies on the equatorward side) โดยทัวไปจะปรากฎบริ
่
เวณเหนือ
พืน้ ทวีปหรือบริเวณใกล้พน้ื ทวีป อาจปกคลุมตลอดทัง้ ปี เหนืออเมริกาใต้และอาฟริกาใต้ ส่วนบริเวณเอเซีย
จะปรากฎชัดเจนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ รูปที่ 4

Indian Ocean

South China Sea

รูปที่ 4 Monsoon Trough
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4.5 Monsoon Cyclone : MC คือหย่อมความกดอากาศต่ าที่เกิดอยู่ ใน Monsoon Trough แล้ว
พัฒนาขึน้ จนเกิดการเหนี่ยวนาให้เกิดการหมุนวนของลมแบบไซโคลนิค (Cyclonic circulation) ซึ่งจะก่อตัว
และพัฒนาได้ดตี งั ้ แต่ระดับผิวพื้นขึน้ ไปถึงระดับ 700 hPa (10,000 ฟุต) โดยมีแกนเอียงเข้าไปหาเส้น
ศูนย์สูตรตามระยะสูง เป็นตัวการหนึ่งทีท่ าให้ร่องมรสุมมีกาลังแรง
สรุปร่องมรสุม
1. ร่องมรสุม เป็ นร่องความกดอากาศต่ าที่คาดอยู่รอบโลกอันเกิดจากการ Convergence ระหว่าง
ลมค้า (Trade) ทัง้ สอง หรือระหว่าง Subtropical highs จากสองซีกโลก
2. ร่องมรสุมเป็นแนวของ Convergence แคบๆ และบางครัง้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นแนวที่มคี วามกด
อากาศต่าทีส่ ุด
3. โดยธรรมชาติแ นวของร่ องมรสุม จะไม่ปรากฏว่ามีค วามแตกต่างของมวลอากาศ (Density
differences) เมื่อเปรียบเทียบกับแนวปะทะอากาศ
4. สภาพอากาศที่เกิดขึน้ ตามแนวของร่องมรสุม ไม่จาเป็ นจะต้องมีความรุนแรงเหมือนกันตลอด
ทัง้ แนว
5. แนวร่องมรสุมทีร่ ุนแรงจะมีสภาพอากาศเลวมากทีส่ ุด สังเกตได้จากมีการ Convergence ในทาง
ระดับอย่างแรงระหว่าง Westery component ของซีกโลกหนึ่ง พบกับ Eastery component ของอีกซีกโลก
หนึ่ง ปรากฏว่า
ก. ระบบของเมฆมักเกิดขึน้ ณ บริเวณซึ่งมีอากาศ Convection และเป็ นพวกเมฆ CB ก่อ
ตัวขึน้ บางครัง้ มียอดสูงถึงระดับ Tropopause ในกรณีท่รี ่องมรสุมมีกาลังแรงมาก พายุฟ้าคะนองเกิดขึ้น
มีความกว้างตามแนวเมฆ CB ประมาณ 50-200 ไมล์ และปรากฏมีเมฆ AS ในระดับสูงประมาณ 8,00012,000 ฟุต ในทัง้ สองด้านของแนวร่องมรสุม และมีฝนตกจากเมฆชันนี
้ ้ดว้ ย
ข. ตามปกติแล้วมักปรากฎเป็ นแนวของเมฆอันเกิดจากอาการ Convection ขึน้ สองหรือ
สามแนว แยกจากกันโดยมีบริเวณ Subsidence คัน่ แต่จะมีฝนธรรมดาตกต่อเนื่องกัน อันเกิดจากเมฆ AS
6. ถ้า Pressure gradient ที่มกี าลังแรงปรากฏผ่านข้ามแนว Equator ไป แสดงว่าจะเกิดภาวะ
Unstable ขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากกระแสลมมีอตั ราเร่ง (Acceleration) ในลักษณะเช่นนี้สามารถจะทาให้เกิดการ
ก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนขึน้ ได้ในแนวร่องมรสุม
7. ในกรณีแนวร่องมรสุมที่มกี าลังอ่อนนัน้ จะปรากฎว่าลมทัง้ สองด้านของแนว พัดเกือบขนานกัน
ลักษณะเช่นนี้จะทาให้ปรากฏ
ก. มีเมฆ CU ก่อตัวขึน้ ช้าๆ มียอดสูงประมาณ 8,000 ฟุต หรือสูงกว่าเล็กน้อย ย่านที่เกิด
ฝนกว้างประมาณ 15 ไมล์
ข. อุปสรรคในการบินเกือบไม่มี ทัง้ นี้เพราะยอดของเมฆกระจัดกระจายและเห็นได้ง่าย
โดยเฉพาะในตอนกลางวัน
8. สภาพอากาศในบริเวณแนวร่องมรสุมนัน้ เปลี่ยนแปลงได้มากโดยเฉพาะบนพื้นดิน ฉะนัน้ การ
ตรวจอากาศโดยเครื่องบินจึงมีความจาเป็ นมาก เพื่อนามาพิจารณาประกอบกับรายงานต่างๆ ที่ได้รบั ทาง
ภาคพืน้ ดิน
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คลื่นอากาศในเขตร้อน
(Tropical Wave)
กล่าวนา
เขตร้ อ นเป็ น บริ เ วณที่ มี รู ป แบบของสภาพอากาศต่ า งไปจากที่ อ่ื น ท าให้ เ ป็ น ที่ ส นใ จของ
นักอุตุนิยมวิทยาเป็ นพิเศษ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตร้อนที่เห็นได้ในแผนที่อากาศ จะได้ร ับ
อิทธิพลโดยตรงจากฮาดลีเซล (Hadley cell) อาจกล่าวได้วา่ มี 2 ประเภท คือประเภทแรก ปรากฏการณ์นนั ้
เกิดขึน้ ในเขตร้อนเอง แล้วเคลื่อนที่ไ ปตามกระแสลมฝ่ายตะวันออก (Easterly) อีกประเภทหนึ่ง เกิดใน
ละติจูดสูงขึน้ ไปแล้วมีความรุนแรงแผ่ลงมาถึงเขตร้อน ซึ่งพอสรุปได้ดงั นี้
1. คลื่นตะวันออก (Easterly wave) หรือ คลื่นในกระแสลมฝา่ ยตะวันออก
ั ่ ่วนของกระแสอากาศในเขตร้อน ที่มกี ระแสลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้าพัด
เป็นปรากฏการณ์ปนป
ปกคลุมอยู่ อากาศเป็นของไหลชนิดหนึ่งจึงมักเคลื่อนตัวในลักษณะการไหลขึน้ ๆ ลงๆ เป็นลูกคลื่นเสมอ และ
ั ่ ว่ นของอากาศร่วมอยู่ดว้ ยในคลื่นนัน้ ก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อสภาพอากาศมากยิง่ ขึน้ ไปด้วย
หากมีการปนป
แม้วา่ โดยทัวไปแล้
่
วในลมค้าจะเป็ นลมธรรมดาๆ ที่มคี วามคงตัวดี (Steady) ซึ่งทาให้สภาพอากาศ
เหนือบริเวณที่ลมค้าพัดปกคลุมพลอยมีอากาศดีไปด้วยก็ตาม แต่ในบางพื้นที่ของเขตร้อนก็อาจเกิดการ
ั ่ ่วนของอากาศได้ ในบางครัง้ มีการปนป
ั ่ ่วนของอากาศในรูปคลื่น (Wave disturbance) หลายแบบ
ปนป
ปรากฏบนแผนที่อ ากาศซึ่ง มีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกันออกไป มีลกั ษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือ
ศูนย์กลาง (Main center) ของความกดอากาศต่ าจะไม่เป็ นวงปิ ด แต่เป็ นเพียงรูปคลื่นบนเส้นความกด
อากาศเท่า โดยมีแนวร่องความกดอากาศต่ า (Trough line) ทามุมตัง้ ฉากกับเส้นความกดอากาศเท่า และ
เอียงทามุ มไปทางขวากับ แนวลมค้า ตามรู ปที่ 5 เนื่อ งจากคลื่น เหล่ านี้ เคลื่อ นตัว ไปกับกระแสลมฝ่า ย
ตะวันออก จึงเรียกว่า คลื่นตะวันออก (Easterly wave)
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1.1 แหล่งทีเ่ กิดคลื่นตะวันออก
ส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ บริเวณด้านตะวันตกของพืน้ มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ในระหว่างละติจูด 5-20 องศา
รู้จกั กันดีในแถบทะเลคาริบเบียน และที่มีลกั ษณะคล้ ายกับคลื่นตะวันออกก็พบในแปซิฟิก ตอนเหนือเส้น
ศูนย์สูตร แต่ในซีกโลกใต้ไม่ค่อยปรากฏ
คลื่นตะวันออกเกิดขึน้ ได้มากในช่วงปลายฤดูร้อน ซึ่งเป็ นช่วงที่ชนั ้ อุณหภู มกิ ลับในลมค้า (Trade
wind inversion) มีความรุนแรงลดลงเนื่องจากอุณหภูมิผวิ น้ าทะเลมักจะขึ้นสูงสุดในรอบปี ถ้าเป็ น แถบ
คาริบเบียนอาจเกิดขึน้ ได้บ่อยๆ ทุก 3-5 วัน และบริเวณเกาะกวมอาจเกิดขึน้ ได้ทุกๆ 2-3 วัน
1.2 การก่อตัวของคลื่นตะวันออก
โดยทัวไปการสั
่
งเกตหาร่องรอยตาแหน่ งเริ่มแรกของการเกิดคลื่นในบรรยากาศนัน้ เป็ นเรื่องยาก
โดยเฉพาะในเขตร้อน ทัง้ นี้เพราะสถานีตรวจอากาศในเขตร้อนมีน้อยจึงทาให้ขาดข้อมูลทีจ่ ะนามาวิเคราะห์
ในลมค้าหรือกระแสลมฝา่ ยตะวันออกทีอ่ ยู่ในละติจูดสูงขึน้ ไป จะมีบางบริเวณทีม่ แี หล่งกระแสอากาศ
ชืน้ อยู่ขา้ งใต้อากาศแห้ง โดยมีชนั ้ อุณหภูมกิ ลับ (Inversion) กัน้ กลาง บริเวณนี้จะเกิด Wind shear และ
Curvature ทีพ่ น้ื ผิวนัน้ ความไม่ราบเรียบจะเริม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ จนกลายเป็ นคลื่นไปในที่สุด กระแสอากาศ
จะเคลื่อนตัวขึน้ และลงอย่างรวดเร็ว เร็วกว่าตัวคลื่นเองที่ค่อย ๆ ขยับที่ละน้อยคล้ายกับลูกคลื่นที่เคลื่อนตัว
ช้าๆ ในกระแสน้ า ดังรูปที่ 6 การเคลื่อนตัวในร่องคลื่นแบบนี้จะก่อให้เกิด
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บริเวณ Divergence และ Convergence ควบคู่กนั ไป และเมื่อลูกคลื่นใหญ่ขน้ึ เรื่อยๆ ขณะเคลื่อนที่
ไปทางตะวันตก ก็จะมีความชืน้ จากมหาสมุทรเข้าไปสะสมมากขึน้ เรื่อยๆ ยิง่ กว่านัน้ ยังมีความไม่ทรงตัวมาก
อีก ด้ ว ย จากการเคลื่อ นตัว ผ่า นน้ า ทะเลอุ่ น มาเป็ น ระยะทางไกล ดัง นั น้ เมื่อ ถึง เวลาและบริเ วณที่ช นั ้
อุณหภูมกิ ลับในลมค้าอ่อนลงไปเรื่อยๆ ตามระยะทาง อากาศอุ่นก็จะทะลักออกขึน้ ข้างบนเป็ นสาเหตุให้เกิด
เป็นฝนและพายุฝนฟ้าคะนอง และอาจเป็ นต้นเหตุของการเกิดพายุหมุนในเขตร้อนได้ ซึ่งมีผลให้มผี สู้ นใจ
ศึกษาคลื่นตะวันออกมากยิง่ ขึน้
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1.3 ลักษณะของคลื่นตะวันออก
ั ่ ่วนของอากาศในรูปคลื่น (Wave disturbance) ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่
คลื่นตะวันออกเป็ นการปนป
อากาศในลักษณะของร่องความกดอากาศต่ า (Trough of low pressure) โดยแนวแกนของคลื่นได้แผ่ออก
จากบริเวณความกดอากาศต่ าแถบศูนย์สูตร (Equatorial low pressure zone) ไปทางขัว้ โลกและวางอยู่ใน
แนวทิศใต้เฉียงตะวันตกเฉียงใต้ และทิศเหนือเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้แล้วยังลาดเอียงตาม
ความสูงอีกด้วย กล่าวคือจะเอียงไปทางทิศตะวันออกเมื่อความสูงเพิม่ ขึน้ โดยทัวไปแล้
่
วคลื่นชนิ ดนี้มกี าลัง
ไม่ แ รงนัก ในระดับ ล่ า งๆ แต่ จ ะแรงขึ้น และปรากฏให้ เ ห็น อย่ า งชัด เจนในระดับ กลางของบรรยากาศ
โทรโพสเฟี ยร์ และในระดับนี้เองจะเห็นเป็นการหมุนเวียนแบบไซโคลนิค (Cyclonic circulation)
คลื่นตะวันออกครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว้าง รูปที่ 7 มีความรุนแรงน้อยกว่าทีร่ ะดับใกล้ผวิ พื้น เมื่อเทียบกับ
ทีร่ ะดับ 4,000 เมตร (13,000 ฟุต) ซึ่งรุนแรงทีส่ ุด โดยทัวไปคลื
่
่นตะวันออกเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ
15-20 กม./ชม. (10-15 นอต) หากลมค้าที่ระดับล่างมีความรุนแรง คลื่นตะวันออกก็จะเคลื่อนตัวช้ากว่า
ลมค้าเสมอ แต่ทร่ี ะดับสูงขึน้ ไปประมาณ 2,000 เมตร (6,500 ฟุต) ซึ่งลมค้าอ่อน คลื่นตะวันออกจะเคลื่อนตัว
เร็วกว่าลมค้า ทาให้คาดได้วา่ มี Divergence ทีร่ ะดับล่างถูก Convergence ทับซ้อนอยู่ระดับบน ขณะที่ด้าน
ตะวันตกของแนวคลื่นกลับมีลกั ษณะตรงข้ามคือมี Convergence อยู่ระดับล่าง Divergence ระดับบน สภาพ
อากาศเลวจึงเกิดด้านตะวันออกของคลื่น ในกรณีทล่ี มค้าระดับล่างอ่อน คลื่นตะวันออกจะเคลื่อนตัวเร็วกว่า
ลมค้า แต่ทร่ี ะดับสูงขึน้ ไปลมค้ามีกาลังแรง คลื่นตะวันออกจึงเคลื่อนตัวช้ากว่า สภาพอากาศเลวจะปรากฎที่
ด้านตะวันตกของคลื่น โดยทัวไปจะพบในกรณี
่
แรกมากกว่า
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1.4 สภาพอากาศทีเ่ กิดกับคลื่นตะวันออก
ด้านตะวันตกของคลื่นตะวันออกมักมีสภาพอากาศดี เนื่องจากมีชนั ้ อุณหภูมิกลับในลมค้าขวาง
อากาศไม่ให้ยกตัวและทอดตัวลาดลงต่ าไปทางตะวันออก ทาให้บริเวณด้านตะวั นตกของคลื่นตะวันออกมี
ความชืน้ น้อย เป็ นชัน้ หนาเพียงประมาณ 5,000 ฟุต แต่ด้านตะวันออกของแนวคลื่นมีแนวพายุฟ้าคะนอง
(Squall line) เกิดขึน้ เด่นชัด เพราะไม่มชี นั ้ อุณหภูมกิ ลับในลมค้าขวาง และเป็ นบริเวณที่เกิด Convergence
ได้สูงสุด จึงมีความชืน้ มาก มีชนั ้ หนาประมาณ 20,000 ฟุต และชัน้ ความชืน้ นี้จะเริม่ ลดลงจากบริเวณแนว
คลื่นออกไปทางตะวันออก และยิง่ ไกลออกไปก็จะอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของลมค้า สภาพอากาศก็กลับสู่ปกติ
คลื่นตะวันออกเป็นข้อสังเกตสาคัญในเชิงภูมอิ ากาศ เนื่องจากทาให้เกิดฝนตกมากในบริเวณที่ควร
จะแล้ง จึงนับว่าเป็นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้มปี ริมาณฝนสูงสุดในช่วงฤดูรอ้ น ซึ่งมักปรากฏในหลายๆ แห่งของ
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คาริบเบียน และแปซิฟิ กตะวันออก ที่ซ่งึ มีฝนตกหนักจริง ๆ เพียง 2-3 วันเท่านัน้ ในรอบปี เช่นที่เกาะกวม
ในฮาวาย ช่วง 10 ปี 2 ใน 3 ของฝนรวมมาจากผลรวม 10 วันเท่านัน้ ซึ่งก็เป็ นช่วงที่มี Easterly wave
เคลื่อนตัวผ่าน
2. คลื่นแถบศูนย์สตู ร (Equatorial wave)
จากการสังเกตของ Palmer พืน้ ทีบ่ ริเวณเกาะมาแชล ในแปซิฟิกตอนกลางช่วงปลายทศวรรษ 1940
ั ่ ่วนของกระแสอากาศในเขตร้อนอีกแบบหนึ่ง อยู่ภ ายใต้อ ิทธิพลของกระแสลม
พบว่าคลื่นนี้เป็ นการปนป
ฝ่ายตะวันออก (Easterly) ที่เกิดจากการสอบกันของกระแสลมฝ่ายตะวันออก (The convergent easterly
current) ใกล้ๆ แถบศูนย์สูตร มีความยาวคลื่นประมาณ 15 องศาลองกิจูด เคลื่อนตัว (Propagation) ไปทาง
ทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 10-15 นอต และเห็นได้ชดั เจนทีส่ ุดใกล้กบั เส้นศูนย์สูตร แกว่งตัวในแนว
เหนือ-ใต้ ระหว่างซีกโลกทัง้ สอง ตามรูปที่ 8a แม้วา่ Palmer จะไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบสภาพอากาศที่เกิดขึน้
แต่กส็ ามารถวิเคราะห์ได้จากบริเวณที่เป็ นคอนเวอร์เจนซ์ (บริเวณเครื่องหมายลบ (–) ในรูปที่ 8b) Palmer
เชื่อว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของแปซิฟิกตอนกลางระหว่างลองกิจูด 160 องศาตะวันออก ถึง 150 องศา
ตะวันตก ยิง่ กว่านัน้ บริเวณที่มคี ลื่นแถบศูนย์สูตรปรากฏ มักจะเป็ นต้นเหตุของการไหลวนแบบไซโคลนิค
(Cyclonic vortices) อาจมีโอกาสทวีความรุนแรงขึน้ เป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ Palmer ยังชีใ้ ห้เห็นว่าในความ
เป็นจริงแล้วพายุหมุนเขตร้อนล้วนเกิดจากคลื่นทีอ่ ยู่ภายใต้อทิ ธิพลของกระแสลมฝา่ ยตะวันออกทัง้ สิน้ ไม่ว่า
จะเป็นคลื่นแถบศูนย์สูตรหรือคลื่นตะวันออกก็ตาม
จากการศึกษาในช่วงเวลาต่อมา เมื่อนาภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมมาประกอบกับตัวแบบของ
Palmer แล้ว พบว่าสภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับสมมติฐานของ Palmer ได้เป็นอย่างดี
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3. คลื่นเหนี่ ยวนา (Induced wave)
ั ่ ว่ นของอากาศในรูปคลื่น (Wave disturbance) อีกแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบรรยากาศใน
เป็นการปนป
ั ่ ่ว นใน
ระดับ ต่ า ที่อ ยู่ ภ ายใต้ อิท ธิพ ลของลมฝ่ า ยตะวัน ออกถู ก รบกวนโดยการเหนี่ ย วน าจากการป นป
บรรยากาศระดับบน เช่น ไซโคลนในระดับสูงไม่สามารถแผ่ขยายลึกลงมาลงสู่ระดับต่ าได้ แต่เราทราบว่ามี
ไซโคลนในระดับสูงได้ โดยการสังเกตคลื่นไซโคลนิค (Cyclonic wave) ที่เกิดในระดับต่ า รูปแบบนี้มกั เกิด
ในช่วงฤดู ร้อน แต่ในฤดูหนาวก็สามารถเกิดได้ภ ายใต้ร่อ งความกดอากาศต่ าในกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ระดับบน ทีพ่ ดั ปกคลุมเหนือกระแสลมฝา่ ยตะวันออกชันล่
้ าง ซึ่งเรียกว่า Polar trough
คลื่นเหนี่ยวนานี้ มีลกั ษณะคล้ายคลื่นตะวันออกทัง้ รูปแบบและสภาพอากาศที่เ กิดขึ้น แต่ส่วนที่
แตกต่างกันคือการเคลื่อนที่ ซึ่งโดยทัวไปคลื
่
่นตะวันออกเคลื่อนไปทางตะวันตก แต่คลื่นเหนี่ยวนาเคลื่อนไป
ตามการเคลื่อนทีข่ องไซโคลนในระดับสูง ซึ่งอาจเคลื่อนไปทางตะวันตกอย่างช้า ๆ หรือเกือบหยุดนิ่ง หรือไป
ทางตะวันออกอย่างช้าๆ ก็ได้ และอาจเคลื่อนไปตาม Westerly trough ก็ได้
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Shear Line
Shear line คือ แนวการยกตัวของกระแสอากาศ (Line of active convection) มีความเกี่ยวข้อง
และการเคลื่อนตัวสัมพันธ์กบั แนวปะทะอากาศเย็น เกิดขึ้นเนื่องจากการพัดสอบเข้าหากันของลมตลอด
แนวนี้สามารถวิเคราะห์หาได้จาก Cyclonic shear ใน Upper tropospheric trough และมีลกั ษณะการเกิด
คล้ายกับ Near equatorial trade wind convergence (NETWC) ในระดับต่า
ระหว่างฤดูหนาวแนวปะทะอากาศเย็น มักจะเคลื่อนตัวลงมาในละติจูดต่ า ๆ ปกคลุม พื้นทวีปใน
เขตร้อน ขณะที่เคลื่อนตัวลงมาถึงบริเวณกึ่งเขตร้อน (Subtropic) ชัน้ ความหนาของกระแสอากาศเย็นจาก
ขัว้ โลก (Current of polar air) จะมีขนาดลดลง แนวของ Shear line พิจารณาได้จากบริเวณที่อุณหภูมแิ ละ
อุณหภูมจิ ุดน้ าค้างทีร่ ะดับผิวพืน้ เริม่ ทีจ่ ะไม่ต่อเนื่องกัน (Discontinuity) ซึ่งสาเหตุนนั ้ เกิดจากการเย็นลงของ
ผิวพืน้ ในเวลากลางคืนทีเ่ กิดขึน้ บริเวณทีอ่ ากาศแจ่มใสซึ่งมีคุณสมบัตเิ ย็นและแห้งหลังแนวปะทะอากาศเย็น
สภาพอากาศทีเ่ กิดในบริเวณ Shear line มักจะมีเพดานเมฆต่ า หรืออาจมีฝนตกได้หากมีลกั ษณะ
ภูมปิ ระเทศทีเ่ อือ้ อานวย เช่นแนวเทือกเขา เป็ นต้น เฉลี่ยความสูงของยอดเมฆที่ก่อตัวในทางตัง้ ประมาณ
10,000-15,000 ฟุต (3-4.5 กิโลเมตร) ส่วนการติดตามตาแหน่ งของ Shear line ที่เคลื่อนตัวผ่านน่ านน้ า
พิจารณาได้จากแนวปะทะอากาศเย็น โดยใช้ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมเป็ นเครื่องมือช่วย ซึ่งในแนวปะทะ
อากาศเย็นมักจะพบแนวการยกตัวของกระแสอากาศในทางตัง้ ปรากฏอยู่บริเวณขอบด้านหน้าของแนวปะทะ
แต่บางครัง้ อาจจะวางตัวขนานและอยู่ดา้ นหลังของแนวปะทะก็ได้
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รูปที่ 9 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ของแนวปะทะอากาศเย็นกับแนว Shear line
ในรูปแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ Shear line กับแนวปะทะอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวลงมาใน
ละติจูดต่าๆ Shear line มักจะเกิดขึน้ ตรงบริเวณแกนของแนวลมพัดสอบเข้าหากัน (Asymptote of convergence)
ของลมค้าหลังจากทีแ่ นวปะทะอากาศเย็นนัน้ เริม่ เคลื่อนที่ชา้ ลง กระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเมฆหรือฝน
จะมีลกั ษณะเช่นเดีย วกับ Near equatorial trade wind convergence เมฆแผ่นที่เกิดในแนว Shear line มี
ความสูงตัง้ แต่ 8,000-12,000 ฟุต มักจะแผ่ปิดบังเมฆก้อนทีแ่ ฝงตัวอยู่ภายใน เมื่อแนว Shear line เคลื่อนที่
ผ่านบริเวณทีเ่ ป็นภูเขา อาจจะก่อให้เกิดฝนตกในบริเวณด้านรับลมได้
ตัวอย่างเช่น วันที่ 31 ธ.ค.2530 และวันที่ 1 ม.ค.2531 แนว Shear line เกิดขึ้นพาดผ่านเกาะ
โออาฮู (Oahu) ในหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งมีแนวเทือกเขา กูลาอู (Koolau) เป็ นตัวทาให้เกิดแรงยก ประกอบกับ
แนว Shear line ที่เกิดขึน้ อยู่บริเวณด้านตะวันตกของ ร่องความกดอากาศต่ าในกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่
ระดับบน (Upper westerlies trough) สภาพอากาศที่เกิดขึน้ พบว่ามีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้าน
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ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ Oahu ซึ่งเป็นด้านรับลม แต่ไม่มลี กั ษณะของฟ้าคะนองเกิดร่วมด้วย ยอดเมฆสูง
ประมาณ 19,000 ฟุต (5.8 กม.) ปริมาณน้ าฝนภายใน 24 ชัวโมงวั
่
ดได้ถงึ 25 นิ้ว (635 มม.)
บางครัง้ Shear line ก็ยากต่อการตรวจพบ ถึงแม้วา่ จะใช้ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมเป็ นเครื่องมือ
ช่วยก็ตาม ทัง้ นี้เพราะ Shear line อาจจะสลายตัวลงอย่างรวดเร็วตามแนวปะทะอากาศเย็นทีเ่ คลื่อนตัวลงมา
บริเวณศูนย์สูตรอย่างรวดเร็ว (Strong equatorward surge)
สาหรับประเทศไทยมักได้รบั ผลกระทบจากแนว Shear line นี้ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเปลีย่ นฤดู คือเดือน ก.พ. - มี.ค. และ ต.ค.
ร่องความกดอากาศตา่ ระดับสูงในเขตร้อน (Tropical Upper Tropospheric Trough : TUTT)
TUTT ได้แก่ Trough ที่เกิดในชัน้ บรรยากาศระดับบนบริเวณแอตแลนติกตอนเหนือ และแปซิฟิก
ตอนเหนือและใต้ ซึ่งมีลกั ษณะการไหลเวียนของอากาศที่มรี ูปแบบเฉพาะ โดยเกิดในช่วงฤดูร้อนของแต่ละ
ซีกโลก มีการเรียงตัวตามแนว NE-SW ในซีกโลกเหนือ และจาก NW-SE ในซีกโลกใต้ TUTT จะปรากฏให้
เห็นเด่นชัดบนแผนที่ลมชัน้ บนที่วเิ คราะห์ได้ในเดือนกรกฎาคม ตามรูปที่ 10 ในแอตแลนติกตอนเหนือ
TUTT จะมีบริเวณครอบคลุมตลอดความกว้างของมหาสมุทรทัง้ หมด ขณะทีใ่ นแปซิฟิกตอนเหนือ TUTT จะ
มีผลกระทบเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกและตอนกลางของมหาสมุทรเท่านัน้ สาหรับในแอตแลนติกตอนใต้
TUTT จะมีความรุนแรงน้อยมาก จนแทบจะสังเกตไม่พบเมื่อวิเคราะห์จากแผนทีล่ มชันบนเฉลี
้
ย่ ในช่วงเดือน
มกราคมตามรูปที่ 10 อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูรอ้ นของซีกโลกใต้ TUTT มักปรากฎให้เห็นเด่นชัดและสังเกต
ได้ง่ายในการวิเคราะห์ Stream Line ในแต่ละวันทีร่ ะดับ 200 hPa ซึ่งตาแหน่งโดยเฉลีย่ ดูได้จากในรูปที่ 11
โดยทัวไป
่ TUTT จะมีความรุนแรงและสามารถสังเกตเห็นได้เด่นชัดกว่าที่แสดงในรูป (ซึ่งเป็ นเพียง
ผลของการวิเคราะห์โดยเฉลี่ย ) จากการศึกษาภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมลักษณะการเกิดของ TUTT ใน
แอตแลนติกตอนเหนือ และในแปซิฟิกด้านตะวันตก พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ า ระดับบน (Upper level
lows) หลังจากมีการก่อตัวแล้วมักจะเคลื่อนทีไ่ ปทางตะวันตก ตามแนวของ Trough นี้ ซึ่งจะไปกระตุ้นการ
เกิดคลื่น (Wave perturbations) และนาไปสู่กระบวนการพาความร้อน (Convective activity) ในบรรยากาศ
ระดับล่าง (Low level flow) โดยบางครัง้ การไหลเวียนลักษณะนี้ในชัน้ บรรยากาศระดับบนอาจมีอทิ ธิพล
ลงมาถึงการไหลเวียนในระดับล่าง ส่งผลต่อการเกิดสภาพอากาศ และอาจเป็ นปจั จัยเสริมในการเกิดพายุ
หมุนเขตร้อนได้
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การเกิ ดสภาพอากาศที่เป็ นผลมาจาก TUTT
แม้ว่าโดยปกติแล้ว TUTT จะมีลกั ษณะการเกิดเป็ นแนวของ Cyclonic shear ณ บริเวณรอยต่อ
ระหว่าง Ridge ทีร่ ะดับ 200 hPa มักมีลกั ษณะของการไหลวนเป็นวงปิด (Vortices) เกิดขึน้ ได้ตามแนวของ
TUTT และอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการไหลของอากาศลงมาในระดับล่างจนถึงผิวพื้นได้ โดยทัวไป
่
การไหลวนดังกล่าวจะมีความรุนแรงลดลงตามความสูง จนไม่ปรากฏเป็นวงปิด (Closed circulations) ในชัน้
บรรยากาศระดับต่า แต่ถงึ อย่างไรก็มโี อกาสเหนี่ยวนาให้เกิดคลื่น (Waves) ในระดับต่าได้ตามรูปที่ 12a และ
ในบางครัง้ ส่งผลให้เกิดการไหลวน (Vortex) ได้ถงึ ผิวพืน้ ตามรูปที่ 12b อันนาไปสู่สภาวะที่เหมาะสมสาหรับ
การก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน
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คุณสมบัติหลักที่สาคัญ พอจะสรุปได้ดงั นี้
1. โดยทัวไป
่ แกนของการไหลวน (Vortex) จะเอียงในแนวตะวันออกเฉียงใต้ ตามความสูงที่ลดลง
ในขณะที่ตาแหน่ งในระดับบนมีทศิ ทางอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตาแหน่ งที่ผวิ พื้น ซึ่ งระยะระหว่าง
ตาแหน่งทัง้ สองอาจมีค่ามากถึง 300 NM
2. ชัน้ บรรยากาศที่ผวิ พื้นจะได้รบั ผลกระทบมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ลักษณะความรุนแรงและชัน้
ความหนาของ Vortex ในระดับบน ในบางครัง้ อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยทีผ่ วิ พืน้ ก็เป็นได้ ซึ่งโดยทัวไป
่
Trade wind inversion จะขัดขวางการแผ่ขยายของระบบลงมายังระดับล่าง ซึ่งหมายความว่า การทีร่ ะดับผิว
พืน้ ได้รบั ผลกระทบจากระบบในระดับบนนัน้ ด้านตะวันตกของมหาสมุทรจะเกิดขึน้ ได้ดกี ว่าด้านตะวันออก
การเกิดและสิน้ สุดของคลื่นอากาศทีผ่ วิ พืน้ อาจเป็นไปตามจังหวะการแผ่ขยายลงมาของระบบ ในระดับบน
โดยสามารถสังเกตได้จาก การก่อตัวและรูปแบบการเกิดของเมฆที่ปรากฏให้เห็นจากภาพถ่ายเมฆจาก
ดาวเทียม
3. Disturbance ที่ผวิ พื้นจะมีการเคลื่อนตัวตามการเคลื่อนที่ของระบบที่เป็ นตัวการ ซึ่งโดยทัวไป
่
มักไม่แน่นอนหรือมีความแปรปรวนสูง โดยทัวไประบบที
่
่เกิดในแอตแลนติกตอนเหนือจนถึงด้านตะวันตก
ของเส้นลองกิจูดที่ 50 องศาตะวันตก จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ส่วนระบบทีอ่ ยู่ดา้ นตะวันออกของเส้น
ดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก และสาหรับระบบที่เกิดบริเวณตอนกลาง มีแนวโน้ม ที่จะเคลื่อนที่
ในทิศทางวนไปวนมาและมีค่าของความเร็วในการเคลื่อนที่แ ปรปรวนได้มาก คือตัง้ แต่ประมาณ 12 นอต
จนกระทังเกื
่ อบไม่เคลื่อนทีเ่ ลย ดังนัน้ จึงยากทีจ่ ะพยากรณ์การเคลื่อนทีข่ องระบบ ปกติจะใช้คุณสมบัตคิ วาม
ต่อเนื่อง (Persistence) มาใช้ในการพยากรณ์ส่วนบริเวณตอนเหนือของแปซิฟิกด้านตะวันตก การพยากรณ์
จะค่อนข้างง่ายกว่าเนื่องจากระบบมักจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 10-15 นอต
4. เมฆจะก่อตัวด้านทิศใต้ของ Trough ทีร่ ะดับ 200 hPa และรูปแบบการเกิดจะขึน้ อยู่กบั ชัน้ ความ
หนา ความรุนแรง และความชันของ Trough ดังตัวอย่างในรูปที่ 12-C ตาแหน่ งของระบบที่ระดับ 700 hPa
อาจสังเกตได้จากบริเวณศูนย์กลางของเมฆ ที่มรี ูปแบบการก่อตัววนเป็ นวง (Cloud vortex) แต่ส่วนใหญ่ท่ี
พบมักมีความรุนแรงน้อยกว่าทีแ่ สดงในรูป และบางครัง้ ถูกบดบังโดยกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ทอ่ี ยู่ดา้ นตะวันออก
เฉียงใต้ของตาแหน่งศูนย์กลางนี้ ซึ่งเมฆดังกล่าวมักเกิดบริเวณใต้ชนของ
ั้
Dirvergent ทีร่ ะดับ 200 hPa

รูปที่ 12-C
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ข้อเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เหมือนและแตกต่างระหว่าง TUTT กับ Easterly wave
1. บริเวณทีเ่ มฆปกคลุมมากที่สุดและมีสภาพอากาศเกิดร่วมด้วย จะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของ
ระบบทัง้ สอง
2. Easterly wave ที่มรี ูปแบบการเกิดชัดเจน (True easterly waves) จะมีการเคลื่อนที่ไปทางทิศ
ตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเร็วคงที่ แต่ Wave ทีเ่ กิดจาก TUTT จะมีทศิ ทางการเคลื่อนทีไ่ ม่แน่นอน
3. Easterly wave ส่วนใหญ่จะเริม่ พัฒนาตัวในชัน้ บรรยากาศระดับกลาง (Middle troposphere)
และความรุนแรงจะลดลงตามความสูง ขณะที่ ระบบของ TUTT จะมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ จากระดับล่างไป
จนถึงทีร่ ะดับ 200 hPa
4. รูปแบบการไหลวนของ Easterly wave มีแนวแกนเอียงไปทางด้านตะวันออก ในขณะที่ระบบ
ของ TUTT เอียงไปด้านตะวันตกตามความสูง
มรสุม (Monsoon)
คาว่า “Monsoon” นัน้ มาจากคาเดิมว่า “Mausim” เป็ นภาษาอาหรับ แปลว่า ลมประจาฤดู หรือ
ลมตามฤดูกาล ลมมรสุมเป็ น ระบบลมขนาดใหญ่ ท่ีพดั ครอบคลุมภู มิภ าคที่กว้างใหญ่ และมีอิท ธิพลต่ อ
ลัก ษณะภู มิอ ากาศของพื้น ที่ดงั กล่ าวอย่ า งเต็ม ที่ การหมุ นเวีย นในระบบนี้ข้นึ อยู่ กบั การเย็นตัวลงของ
พื้น แผ่ น ดิน อย่ า งรวดเร็ว ในช่ว งที่ เ ป็ น ฤดู ห นาว และการร้ อ นขึ้น อย่ า งรวดเร็ว ในช่ว งฤดู ร้ อ น ผลจาก
กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเป็ นบริเวณกว้าง จากฤดูร้อนสู่ฤดูหนาว
เป็นสาเหตุทาให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสลมกลับทิศทางกันในแต่ละฤดูกาล ภาคพื้นทวีปอันกว้างใหญ่
ไพศาลของทวีป เอเชีย เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ที่ท าให้เ กิด การผัน แปรของอุ ณ หภู ม ิอ ย่ า งรวดเร็ว เมื่อ ฤดู ก าล
เปลีย่ นไป เช่น ในฤดูหนาวในบางพืน้ ทีข่ องไซบีเรีย อุณหภูมจิ ะลดลงถึง -78 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูร้อน
มรสุมมักเกิดได้เด่นชัดใน เขตภูมภิ าคทีก่ ว้างใหญ่ มีลกั ษณะเป็นพืน้ ทวีปทีอ่ ยู่ตดิ ต่อกับพืน้ มหาสมุทร ดังนัน้
มรสุมมักปรากฎตามเขตต่างๆ ของทวีปเอเชีย เช่น แถบเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก
บริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ และด้านตะวันตกสุดของเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ นอกจากนัน้
ั่
ั ่ นีข องทวีป
ยังปรากฎในแถบชายฝงทางตอนเหนื
อ ของทวีปออสเตรเลีย คาบสมุทรอาหรับ และชายฝงกิ
อาฟริกา เป็ นต้น ดังรูปที่ 13 อิทธิพลของมรสุมจะลดลงหรืออ่อนกาลังลงอย่างชัดเจนในเขตภาคพื้นทวีป
ทางตอนใน ซึ่งเป็ นบริเวณที่อยู่ห่างจากเขตศูนย์สูตรออกไป โดยในช่วงฤดูร้อนการหมุนเวียนของมรสุม
ในบรรยากาศระดับต่าเหนือเขตภาคพืน้ ทวีปจะเป็นแบบไซโคลนนิค (Cyclonic) และในช่วงฤดูหนาวจะเป็ น
แบบแอนตีไ้ ซโคลนนิค (Anticyclonic)
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การก่อตัวของมรสุม
บนพื้นแผ่นดินนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามฤดูกาลมากกว่าบริเวณน่ านน้ าหรือมหาสมุทร
โดยเฉพาะบริเวณละติจูดที่ 15-30 องศาเหนือและใต้ เนื่องจากบริเวณนี้ได้รบั รังสีจากดวงอาทิตย์ในช่วงที่
เป็ นฤดูร้อนอย่างเต็มที่ ดังนัน้ อุณหภู มใิ นเขตนี้จะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นทวีปที่เป็ นทะเลทราย
ขณะทีพ่ ้นื ดินถูกทาให้ร้อนขึน้ อากาศที่อยู่ตดิ กับบริเวณนี้จะมีความหนาแน่ นลดลง ทาให้ความกดอากาศ
บริเ วณนี้ ลดลงด้วย ตรงกัน ข้ามกับ บริเ วณน่ านน้ าเมื่อได้ร ับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ผิว น้ า จะดู ดซับ
ความร้อนและกระจายลึกลงไป นอกจากนี้กระแสน้ าในมหาสมุทรยังช่วยกระจายความร้ อนจากบริเวณนี้
ไปยังละติจูดอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเพิม่ ความร้อนอย่างรุนแรงเหนือผิวน้ า ดังนัน้ ในช่วงฤดูร้อนอากาศที่อยู่
ติดกับบริเวณน่ านน้ าจะเย็นกว่า และมีความหนาแน่ นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณที่เป็ นแผ่นดิน
ทาให้บริเวณภาคพื้นทวีปตอนในจะกลายเป็ นศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ า (Low pressure
center) และเนื่องจากความชันของความกดอากาศทาให้ลมพัดจากบริเวณน่านน้ าเข้าสู่บริเวณทีเ่ ป็นพืน้ ดิน
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รูปที่ 14 Summer

ในช่วงฤดูหนาว บริเวณภาคพื้นทวีปที่กว้างใหญ่ ตอนในเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว อากาศที่ปกคลุม
บริเวณดังกล่าวย่อมเย็นลงตามไปด้วย ความหนาแน่นและความกดอากาศผิวพืน้ บริเวณนี้จงึ เพิม่ ขึน้ ขณะที่
บริเวณน่ านน้ าจะเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ทาให้มอี ุณหภู มสิ ูงกว่าบริเวณภาคพื้นทวีปทางตอนใน ดังนัน้ ในฤดู
หนาวความชันของความกดอากาศไหลจากบริเวณความกดอากาศสูง ทีป่ กคลุมเหนือแผ่นดินไปยังบริเวณที่
เป็นหย่อมความกดอากาศต่า ทีป่ กคลุมเหนือน่านน้ า ทาให้อากาศเคลื่อนตัวจากแผ่นดินไปสู่น่านน้ า คล้าย
กับลมค้าทีพ่ ดั ปกคลุมเหนือย่านมหาสมุทร แต่โดยทัวไปแล้
่
วลมมรสุมจะมีค่าความเร็วลมน้อยกว่า รูปที่ 15
km (Warm core Low)
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หากพิจารณาทิศทางของลมที่พดั ประจาในบริเวณที่เป็ นภาคพื้นทวีปและบริเวณมหาสมุทรที่อยู่
ติดต่อกันในเขตร้อนนัน้ จะสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็ น 2 ฤดูกาลใหญ่ คือ มรสุมฤดูร้อน (Summer or
Wet season) และ มรสุมฤดูหนาว (Winter or Dry season)
ลักษณะทัวไปของมรสุ
่
ม (General characteristics of monsoons)
ในทางอุตุ นิย มวิทยาเรามัก คุ้น เคยกับค าว่าลมมรสุม ทัง้ นี้ เพราะใช้อ ธิบ ายเหตุก ารณ์ท่ีเกิดขึ้น
ตามปกติของการเกิดฤดูฝนในเขตร้อน Ramage ได้ให้หลักเกณฑ์การพิจารณาเขตลมมรสุมไว้ 4 ประการ
ดังนี้
1. ทิศทางของลมทีพ่ ดั ประจาเปลีย่ นทิศไปอย่างน้อย 120 องศา ในระหว่างเดือนมกราคมและเดือน
กรกฏาคม
2. ค่าเฉลีย่ ของความถีข่ องทิศทางของลมทีพ่ ดั ประจาในเดือนมกราคมและกรกฎาคมมากกว่า 40%
3. ค่าความเร็วลมเฉลี่ยอย่างน้อยในเดือนใดเดือนหนึ่งระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม
ต้องมีความเร็วมากกว่า 6 นอต
4. ระบบมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายเพียงเล็กน้อย หรืออาจมีไซโคลนหรือแอนตี้ไซโคลน
เกิดขึน้ สลับกัน
บริ เวณพืน้ ที่ได้รบั อิ ทธิ พลของมรสุม ตามเกณฑ์ของ Ramage
พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ในเขตร้อนมีลกั ษณะภูมอิ ากาศแบบลมมรสุม (Monsoon climate) โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ท่อี ยู่ท างซีก ตะวัน ออก ลัก ษณะภู มิอ ากาศแบบมรสุ มพบทางตอนใต้ข องทวีปเอเชีย , อาฟริก า,
ตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย และตอนกลางของอเมริกากลาง ในแต่ละพื้นที่จะมีลกั ษณะของลมมรสุม
แตกต่างกัน ทัง้ นี้เนื่องจากมีความแตกต่างกันในทางภูมศิ าสตร์ เช่น ลักษณะภูมปิ ระเทศที่มผี ลต่ อทิศทาง
และการเคลื่อนทีข่ องลมมรสุม ในทวีปเอเชียลมมรสุมจะเห็นได้อย่างชัดเจนและรุนแรงกว่าบริเวณอื่น รวมทัง้
พัดปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ทัง้ นี้เนื่องจากเหตุผล 2 ประการคือ
1. ทวีปเอเชียเป็นแผ่นดินทีก่ ว้างใหญ่ และไหล่ทวีปทอดติดต่อกับพืน้ มหาสมุทรแปซิฟิก
2. เทือกเขาหิมาลัยซึ่งทอดตัวในแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก เป็ นตัวการสาคัญที่กนั ้ มวลอากาศ
ระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ออกจากกัน

21

มรสุมทวีปเอเชีย (The Asian Monsoon)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
พื้นที่ทางตอนใต้ข องทวีปเอเชียมีล ักษณะเป็ นภู เ ขาซึ่งวางตัว ในแนวตะวัน ออก -ตะวันตก แนว
เทือกเขาที่สาคัญประกอบด้วยแนวเทือกเขาหิมาลัย , แนวเทือกเขา MAKRAN ในประเทศปากีสถานและ
อิหร่าน แนวเทือกเขา KOPET, ELBURZ และ ZAGROS ในประเทศอิหร่าน แนวเทือกเขา GHAT ใน
ประเทศอินเดีย และ ARAKAN YOMA ในประเทศพม่า แนวเทือกเขาทัง้ หมดมีผลต่อระบบการหมุนเวียน
ของลมมรสุม สาหรับบริเวณพื้นน้ าที่สาคัญของทวีปเอเชียได้แก่มหาสมุทรอินเดีย , ทะเลจีนใต้, อ่าวไทย,
อ่าวเบงกอล, และทะเลอาระเบียน
การแบ่งเขตมรสุมในทวีปเอเชีย
บริเวณทางตอนใต้ของทวีปเอเชียตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของลมมรสุม แต่ผลกระทบที่เกิดขึน้ มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หากพิจารณาจากตาแหน่ งของที่ราบสูงธิเบต (Tibetan plateau) แบ่งออกได้
เป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
1. ด้านตะวันตกของทีร่ าบสูงธิเบต
บริเวณด้านตะวันตกของที่ราบสูงธิเบตมีลกั ษณะเป็ นทะเลทราย อากาศจะจมตัวลง (Subsidence)
ซึ่งเกิดขึน้ ตลอดทัง้ ปี ค่าเฉลีย่ รายปีของจานวนเมฆทีป่ กคลุมท้องฟ้าในบริเวณนี้ประมาณ 2-4/8 ส่วน
2. ด้านตะวันออกของทีร่ าบสูงธิเบต
ภูมอิ ากาศมีลกั ษณะชื้นและอากาศยกตัวตลอดทัง้ ปี จานวนเมฆปกคลุมโดยเฉลี่ยรายปี ประมาณ
5-6/8 ส่วน
3. ด้านใต้ของทีร่ าบสูงธิเบต
ลักษณะอากาศจะร้อนในฤดู ร้อนและหนาวในฤดูหนาว ในฤดูร้อ นจะมีเมฆปกคลุม ท้อ งฟ้ าเป็ น
จานวนมาก (Cloudy) แต่ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างแจ่มใส (Clear) จานวนเมฆปกคลุมท้องฟ้าเฉลี่ยรายปี
ในบริเวณนี้ประมาณ 4/8 ส่วน
อิ ทธิ พลของเทือกเขาหิ มาลัยและที่ราบสูงธิ เบต (The role of Himalayan – Tibetan Massif)
เทือกเขาหิมาลัยและทีร่ าบสูงธิเบตมีบทบาทอย่างมากทีก่ ่อให้เกิดลมมรสุมในทวีปเอเชีย ในฤดูร้อน
พลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์จะทาให้บริเวณนี้มอี ุณหภูมสิ ูงขึน้ และทาให้อากาศที่ปกคลุมในบริเวณเทือกเขา
หิมาลัยและที่ราบสูงธิเบตร้อนขึน้ อากาศยกตัวสูงขึน้ ก่อให้เกิดเป็ นระบบความกดอากาศต่ าบริเวณผิวพื้ น
ในขณะเดียวกัน ณ ระดับบนจะเป็นระบบความกดอากาศสูงตามระบบการหมุนเวียนของลมมรสุม ลมที่พดั
ออกจากศูนย์กลางนี้เรียกว่า Subtropical ridge ซึ่งพัดปกคลุมตอนใต้ของทีร่ าบสูงธิเบต หากระบบความกด
อากาศสูงในระดับบนมีกาลังแรงขึน้ ความเร็วของลมฝ่ายตะวันออกในระดับบนจะเพิม่ ขึน้ เกิดเป็ นกระแส
ลมกรดพัดผ่านบริเวณประเทศอินเดียระดับบน เรียกว่า Tropical Easterly Jet (TEJ)
ในฤดูห นาวบริเวณเทือกเขาหิมาลัย และที่ร าบสูงธิเบตจะเย็นลง ในขณะที่บรรยากาศระดับบน
อุ่นกว่า ทาให้บริเวณผิวพืน้ เป็นระบบความกดอากาศสูง และในระดับบนเป็นระบบความกดอากาศต่า ดังนัน้
ลมจะพัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงในระดับต่ าลงมาปกคลุมทวีปเอเชีย จากการศึกษาพบว่าหาก
ปีใดทีร่ าบสูงนี้ไม่มหี มิ ะตกในฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ แสดงว่าปีนนั ้ อากาศจะแห้งมาก แต่หาก
มีหมิ ะตกมากในฤดูหนาวจะบ่งบอกว่าการเริม่ ต้นของมรสุมฤดูร้ อนจะเกิดขึน้ ช้าและปริมาณฝนที่ตกจะมี
ปริมาณต่ากว่าค่าเฉลีย่ นอกจากนัน้ ทีร่ าบสูงนี้เป็นสิง่ ขวางกัน้ มวลอากาศฝา่ ยทวีปแถบขัว้ โลก (Continental
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polar air mass : cP) ทาให้บริเวณความกดอากาศสูงแถบไซบีเรีย (Siberean high) แทนที่จะเคลื่อนตัวลง
มาทางใต้ กลับเปลีย่ นทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก แล้ววกกลับมาสู่บริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มวลอากาศเย็นนี้ก่อให้เกิดมรสุมฤดูหนาว ซึ่งจะมีความรุนแรงกว่า
ด้านเอเชียตะวันตก
ช่วงเปลีย่ นฤดูมรสุม (มีนาคม – มิถุนายน)
ในช่วงเปลีย่ นฤดูจากมรสุมฤดูหนาวไปสู่มรสุมฤดูรอ้ น ซึ่งจะเริม่ ต้นเมื่อ Heat trough เกิดขึน้ ใกล้กบั
ั ่ านตะวันตกของอินเดีย
ปากีสถาน ทาให้ลมพัดพาความชืน้ เข้ามาเกิดฝนตกหนักบริเวณนี้ลงไปถึงชายฝงด้
ตอนใต้ ร่องมรสุมทีเ่ กิดขึน้ ในน่านน้ าของอ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับเคลื่อนตัวขึน้ ไปทางเหนือ พายุหมุน
เขตร้อนอาจจะเกิดขึน้ ใกล้ๆ กับร่องมรสุม ร่องความกดอากาศต่ าปกคลุมอยู่ในพื้นน้ าที่อุ่นบริ เวณนี้จะมีลม
พัดตัดกันกาลังอ่อน พายุไซโคลนมักจะเกิดขึน้ ในอ่าวเบงกอลหรือในทะเลอาหรับในระยะนี้ และเคลื่อนตัวไป
ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในขณะเดียวกันอากาศเย็นที่เคลื่อนตั วลงมาอย่างรวดเร็วยังคง
ส่งผลกระทบทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บางครัง้ การเคลื่อนตัวลงมาของแนวปะทะอากาศในเขตละติจูดกลาง จะทาให้เกิดฝนตกเป็ นจานวน
มากทางด้านตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มักเกิดขึน้ ในช่วงนี้ของทุกปี แนวปะทะอากาศแถบ
ขัว้ โลกในสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียกว่า Mei Yu และญี่ป่นุ เรียกว่า Baiu จะเคลื่อนลงมาบริเวณชายฝงั ่
ั ่ ว่ นของอากาศใน
มหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างไต้หวันและประเทศญี่ปนุ่ ก่อให้เกิดการปนป
แถบนี้และมีฝนตกหนักตามแนวชายฝงั ่
ฝนที่เกิดจากลมมรสุมเริ่มเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศอินเดี ยและแถบอินโดจีนในลาดับแรก
ต่อจากนัน้ ก็เคลื่อนไปทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตก จนกระทังถึ
่ งด้านตะวันตกของประเทศอินดียและ
ปากีสถานในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ Monsoon depression ก่อตัวขึน้ ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจะเสร็จสิ้น
ลงในเดือนมิถุนายน
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กรกฎาคม – สิงหาคม)
ในช่วงกลางมรสุมฤดูรอ้ น ลมฝ่ายตะวันตกมีกาลังแรงกับมีร่องความกดอากาศต่ าจากหย่อมความ
กดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนทีป่ กคลุมอยู่ในอาฟริกาและอาหรับ (Arabia) รวมทัง้ บริเวณเชิงเขาของแนว
เทือกเขาหิมาลัย เป็ นแนวไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางด้านตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กบั เกาะกวม ในช่วงนี้ Monsoon trough สามารถเคลื่อนที่สูงขึน้ ไปในละติจูดสูงได้
ไกลทีส่ ุด (Height of the southwest monsoon) และมักปรากฏพายุไต้ฝนุ่ เกิดขึน้ ในระยะนี้ของทุกปี โดยเฉพาะ
เมื่อร่องความกดอากาศต่าปกคลุมด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลฟิ ลปิ ปินส์ และทะเลจีนใต้
สภาพอากาศโดยทัวไปที
่
่เด่นชัดจะคงอยู่ตลอดช่วงมรสุมฤดูร้อน แต่บางครัง้ อาจเกิด Monsoon
break ขึน้ ซึ่งจะเป็ นผลทาให้ลกั ษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุท่กี ่อให้เกิด Monsoon break อาจเกิด
เนื่องจากร่องความกดอากาศต่าทีผ่ วิ พื้นเคลื่อนที่สูงขึน้ ไปจากเขตร้อนประมาณ 250 กิโลเมตร และแอนตี้
ไซโคลนในระดับบนทีป่ กคลุมอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย เคลื่อนตัวออกหรืออ่อนกาลังลงเป็นครัง้ คราวทาให้
TEJ อ่อนกาลังลง เป็นผลให้บริเวณทีม่ ฝี นตกหนักเคลื่อนทีอ่ อกไปจากตาแหน่งเดิม จากละติ จูดที่ 20 องศา
เหนือ ไปยังบริเวณละติจูด 25 องศาเหนือ
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ช่วงเปลีย่ นฤดูมรสุม (กันยายน – พฤศจิกายน)
มรสุมฤดูร้อน เริม่ ที่จะลดอิทธิพลที่มตี ่อทวีปเอเชีย เมื่อ Monsoon trough ที่ปกคลุมอยู่บริเวณ
ประเทศอินเดียและปากีสถานอ่อนกาลังลงในเดือนกันยายน ร่องความกดอากาศต่าจะเคลื่อนตัวลงมาทางใต้
ปกคลุมอยู่ในอ่าวเบงกอล ในขณะทีล่ มทิศตะวันออกเฉียงเหนือเริม่ พัดปกคลุมบริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ความเร็วลมของลมมรสุมฤดูรอ้ นอ่อนกาลังลงทุกระดับ และในระดับบนเหนือบริเวณเทือกเขา
หิมาลัยเริม่ เปลี่ยนเป็ นลมฝ่ายตะวันตกมากขึน้ ซึ่งบางครัง้ ทาให้คลื่นในกระแสลมฝ่ายตะวันตก (Westerly
wave) ในเขตละติจูดกลางเคลื่อนตัวต่าลงมา และทาให้ Monsoon depression ทวีความรุนแรงขึน้
อากาศเย็น แถบไซบีเ รีย ถู ก กัก โดยเทือ กเขาหิม าลัย ช่ว ยท าให้แ อนตี้ไ ซโคลน มีก าลัง แรงขึ้น
โดยเฉพาะในระดับต่า ประมาณกลางเดือนตุลาคมอากาศเย็นทะลัก (Surge) ลงมาอย่างรวดเร็วตามกระแส
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมถึงตอนเหนือของอินโดจีน และตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทา
ให้อุณหภูมทิ างตอนใต้ของแนวเทือกเขาหิมาลัยเริม่ ลดลง
ในเดือนพฤศจิกายนมวลอากาศเย็นแถบขัว้ โลกจะเคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็ว (Polar outbreak)
เข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งการเคลื่อนตัวลงมาของอากาศเย็นทาให้อากาศที่ปกคลุมด้านตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการทรงตัวดี ในระดับบนลมฝ่ายตะวันตกจะพัดเข้ามาแทนที่ลมฝ่ายตะวันออก
และจะเกิดแนวลมสอบเข้าหากันของลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออก บริเวณด้านตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้เกิดกระแสลมพัดแรงในบริเวณนี้ พร้อมทัง้ มีเมฆชันกลางและเมฆชั
้
นสู
้ งก่อตัว
ปกคลุมอยู่ได้นาน และมีฝนตกได้หลายวัน ลมชันบนเหนื
้
อบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับอ่อนกาลังลง
ร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ปกคลุมบริเวณพืน้ น้ าทีอ่ ุ่น กว่า บางครัง้ ทาให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนได้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อทางตอนใต้, ตอนกลางของประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ การยกตัวในทางตัง้ ของ
เมฆในบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง แต่พ้นื ที่การตกของฝนยังคงเป็ นบริเวณกว้างและคงอยู่นาน
ั่
อย่างไรก็ตามเกือบทุกทีม่ ปี ริมาณฝนน้ อยลงยกเว้นแถบอินโดจีน และตามชายฝงของอ่
าวเบงกอล ซึ่งเป็ น
บริเวณทีม่ ฝี นเฉลีย่ รายปีสูงสุดในช่วงนี้ ทัง้ นี้เนื่องจากพายุไซโคลน
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Winter monsoon)
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมรสุมฤดูหนาวจะเห็นได้อย่างชัดเจน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ผ่านลงมาถึงบริเวณละติจูดที่ 5 องศาใต้ บริเวณทะเลจีนใต้จะมีลกั ษณะของชัน้ อุณหภูมกิ ลับ (Inversion) ใน
ระดับต่ า ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงแถบไซบีเรีย (Siberian high) และบริเวณความกดอากาศสูง
เตอร์กสี ถาน (Turkestan high) ซึ่งอยู่ดา้ นตะวันออกของทะเลแคสเปียน (Caspain) เริม่ ก่อตัวขึน้ แล้วทาให้
อากาศเย็นทะลัก (Surge) ลงมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย พายุหมุนเขตร้อนในทะเล
อาหรับและอ่าวเบงกอลจะเกิดขึน้ ได้ยาก เนื่องจากเกิดลมพัดตัดกันในแนวระดับอย่างรุนแรง และอากาศเย็น
ที่ไหลลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว แต่ทางด้านตะวัน ตกของมหาสมุทรแปซิฟิ กยังคงมีพายุหมุนเขตร้อน
เกิดขึน้ ได้บา้ ง
ั่
บริเวณชายฝงทางตอนเหนื
อ ของแถบอิน โดจีน และทางใต้ข องสาธารณรัฐ ประชาชนจีนจะเกิด
ลักษณะอากาศทีเ่ รียกว่า “คราชิน“ (Crachin) คือสภาพอากาศที่มหี มอกปนกับฝนละอองหรือฝนกาลังอ่อน
มักจะเกิดขึน้ ในช่วงที่อุณหภูมเิ ฉลี่ยรายปี ต่ าที่สุดจนกระทังถึ
่ งปลายเดือนมกราคม ซึ่งทาให้อากาศเย็นชืน้
ั่
และคราชินยังคงเกิดขึน้ ได้จนย่างเข้าสู่ฤดูฝน ก่อให้เกิดลักษณะอากาศเลวตามบริเวณชายฝงโดยเฉพาะใน
บริเวณละติจูด 17-18 องศาเหนือ ถึงแม้จะมีฝนตกแต่มปี ริมาณเพียงเล็กน้อย ทัศนวิสยั ต่ามากในขณะที่ เกิด
คราชิน
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มรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้
นักอุตุนิยมวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่แี ตกต่างกันไป แต่โดย
ส่วนรวมแล้วมีความหมายคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะกล่าวถึงระบบลมทีพ่ ดั ผ่านในแถบทะเลอาระเบียน มหาสมุทร
อินเดีย และแผ่ขยายมาถึงบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ มักจะมีฝน หรือพายุฝนฟ้า
คะนองอย่างหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามสภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีลกั ษณะแตกต่างจากบริเวณอื่น ๆ ทัง้ นี้เนื่องจากทางตอนใต้ของทวีปเอเชียมีแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอด
แนวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เป็ นตัวการสาคัญที่แยกมวลอากาศจากซีกโลกเหนือกับมวลอากาศ
จากซีกโลกใต้ออกจากกัน
ก่อ นการเริ่ม ต้น มรสุม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ บริเ วณพื้น ที่ล ะติจู ดประมาณ 5-30 องศาเหนื อ ได้ร ับ
พลังงานจากดวงอาทิตย์มาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นน้ าในมหาสมุทรจะดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้
และแผ่ขยายออกไปเป็ น บริเ วณกว้า ง พลัง งานความร้อ นได้แ พร่ ก ระจายไปยัง ละติจู ด ที่สู ง ขึ้น ไปโดย
กระแสน้ าในมหาสมุทร ด้วยเหตุน้ีจงึ ไม่ทาให้อุณหภูมผิ วิ น้ าสูงขึน้ มากนัก แต่บนพื้นดินพลังงานความร้อน
ถูกดูดกลืน สะสมและคายความร้อนได้เร็วกว่า จึงทาให้พ้นื ดินโดยทัวไปมี
่ อุณหภูมิ สูงขึน้ โดยตลอด และแผ่
สูงขึน้ ไปในบรรยากาศ ประกอบกับในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงกึง่ เขตร้อนทีป่ กคลุมอยู่ในมหาสมุทร
เป็นเวลานานจะมีกาลังแรงเพิม่ มากขึน้ และแผ่อทิ ธิพลปกคลุมถึงพืน้ ดินบางส่วน เป็นตัวการเสริมให้อุณหภูมิ
สูงขึน้ ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมขิ องพื้นดินเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เกิดเป็ นหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจาก
ความร้อน (Thermal Low หรือ Heat Low) และค่อยๆ แผ่ขยายครอบคลุมถึงบริเวณใกล้ศนู ย์สูตร เป็นผลทา
ให้ร่องมรสุมขยายเป็นบริเวณกว้างออกจากเส้นศูนย์สูตรมากขึน้ ลมค้าจากซีกโลกใต้เคลื่อนตัวผ่านศูนย์สูตร
ความเร็ว ลมเริ่มลดลง เกิด เป็ น แนวลมพัด สอบเคลื่อนที่จากตาแหน่ งเดิม เนื่อ งจากการหมุน เวีย นของ
ไซโคลนรอบ Cyclonic circulation และผลของแรงคอริโอริส ทาให้ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนเป็ นลม
ฝา่ ยตะวันตก
การเริ่ม ต้น มรสุ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ นัก อุ ตุ นิ ย มวิท ยาหลายท่ า นได้ใ ห้ค วามหมาย การเริ่ ม ต้ น
(ONSET) ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ORGILL กล่าวว่า วันเริม่ ต้นมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ พิจารณาจากวันทีร่ ่องมรสุมทีค่ วามสูงระดับประมาณ 10,000 ฟุต เปลี่ยนสภาพหรือเริม่ บิดตัวเป็ น
แบบ Cyclonic และในขณะเดียวกันลมฝา่ ยตะวันตกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร มีกาลังค่อนข้างแรงและพัดแผ่
ขยายเข้าไปถึงละติจูดที่ 15 องศาเหนือหรือมากกว่า ซึ่งเป็ นวันสิ้นสุดของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาวันเริม่ ต้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในแถบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงระยะเวลาตัง้ แต่
ปี 1936-1964 พบว่า ค่าเฉลี่ยวันเริม่ ต้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือ วันที่ 17 พ.ค. เกิดขึน้ ได้เร็วที่สุด
วันที่ 1 พ.ค. และเกิดช้าสุดวันที่ 3 มิ.ย.
RIEHL ได้ให้ความเห็นว่าวันเริม่ ต้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระบุได้ยาก เพราะหากพิจารณาจาก
บริเวณทีอ่ ยู่ต่ากว่าละติจูดที่ 10 องศาเหนือ ซึ่งลมค้าจากซีกโลกใต้เปลี่ยนเป็ นลมฝ่ายตะวันตกเมื่อผ่านเส้น
ศูนย์สูตร แต่ขณะเดียวกันตอนเหนือของละติจูดที่ 15 องศาเหนือ ลมฝา่ ยตะวันตกในระดับต่าพัดผ่านอยู่เป็น
ประจาก่อนวันเริม่ ต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงเป็ นปญั หาที่สาคัญและยากมากที่จะทราบได้ว่าลมฝ่าย
ตะวันตกที่พ ัด ผ่า นอยู่ นัน้ มีแ หล่ ง กาเนิด มาจากตอนเหนือ ของประเทศอินเดีย ซึ่งมีคุ ณสมบัติร้อนและ
แห้งแล้ง หรือมาจากมหาสมุทรอินเดียทีม่ คี ุณสมบัตริ อ้ นและมีความชืน้ สูง
นอกจากนี้ในบางปี ปรากฎว่าวันเริม่ ต้นของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในแต่ละภูมิภ าคเกิดขึน้ ไม่
พร้อมกัน (รูป) ตามความเห็นของ ORGILL เลือกวันเริม่ ต้นหลังจากที่ลกั ษณะอากาศได้ปรากฏขึน้ เช่น
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ประเทศไทยเลือกวันเริม่ ต้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทส่ี ถานีตรวจอากาศกรุงเทพ แต่ RIEHL ไม่เห็นด้วยและ
กล่าวว่าควรจะบอกวันเริ่มต้นของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่อนที่สภาพอากาศจะเกิดขึ้น คล้ายกับคา
พังเพยทีว่ า่ “เตรียมเกวียนตัง้ แต่ยงั ไม่มมี า้ ” (Putting the cart before the horse)
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ระบบมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้
ระบบมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้มีความยุ่งยากและสับสนพอสมควร ทัง้ นี้ เนื่องจากลักษณะอากาศ
ที่เกิดขึน้ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แผ่ครอบคลุมเป็ นบริเวณกว้าง แม้ว่าจะปรากฎมีหย่อม
ความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนเด่นชัดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย แต่ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จะเริม่ เกิดขึน้ ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนบริเวณอื่น โดยไม่ได้เกิดขึน้ ในอินเดียตาม
การเกิดของหย่อมความกดอากาศต่า ทัง้ นี้เพราะลมชันบนที
้
ร่ ะดับประมาณ 20,000-27,000 ฟุต เป็นลมฝา่ ย
ตะวันตกที่มกี าลังแรงพัดปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย -ที่ราบสูงทิเบตในช่วงฤดูหนาว ลมนี้จะทาให้เกิดร่อง
ความกดอากาศต่ าในระดับสูงตามแนวเหนือ-ใต้ (Meridional upper air trough) ที่ปรากฏบริเวณอ่าวเบงกอล
ลักษณะเช่นนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเริม่ เข้าสู่มรสุมฤดูรอ้ นในซีกโลกเหนือ
ร่องความกดอากาศต่าทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ลมในระดับบนเป็นลมฝา่ ยตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณแหลม
อินโดจีน และตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลมค้าจากซีกโลกใต้เป็ นตัวการสาคัญที่ ก่อให้เกิดมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ กล่าวคือ เมื่อพัดผ่านเส้นศูนย์สูตรแล้วลมจะเปลีย่ นทิศทางไปทางขวามือ เนื่องมาจากแรง
คอริโอริส กลายเป็นลมฝา่ ยตะวันตก พัดปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าสู่ระบบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตามบริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดีย ลมฝ่ายตะวันตกที่พดั มีกาลังแรงในระดับความ
สูงประมาณ 25,000-27,000 ฟุต เป็นตัวปิดกัน้ ไม่ให้ระบบลมเปลีย่ นเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เกิดขึน้ จนถึง
ปลายเดือนพฤษภาคม ลมฝ่ายตะวันตกระดับบนเริม่ เคลื่อนขึน้ ไปทางเหนือถึงตอนบนของที่ราบสูงทิเบต
Meridional upper air trough จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมากขึน้ วางตัวอยู่ประมาณลองกิจูด 75 องศา
ตะวันออก ระยะนี้ลมระดับบนเป็ นลมฝ่ายตะวันออก พัดปกคลุม อินเดียตอนบน เป็ นการเริม่ ต้นเข้าสู่ฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย ลมฝา่ ยตะวันออกในระดับสูงมีความสัมพันธ์กบั มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซ่งึ
จะมีกาลังแรงที่สุดในกระแสลมกรดฝ่ายตะวันออกในเขตร้อน (Tropical easterly jet streams) แกนกลาง
ของกระแสลมกรดอยู่ประมาณละติจูด 15 องศาเหนือ ที่ระดับความสูง 40,000-50,000 ฟุต ความเร็วลม
สูงสุดประมาณ 120-150 นอต กระแสลมกรดมีกาลังแรงตัง้ แต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ในแถบเอเชียและ
แอฟริกา ในช่วงระยะเวลานี้กระแสลมกรดผ่ายตะวันออกจะพัดเข้าแทนที่กระแสลมกรดฝ่ายตะวันตกซึ่งมี
กาลังแรงในฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ
โครงสร้างโดยทัวๆ
่ ไป เมื่อเปรียบเทียบกับลมค้าแล้ว ลมค้าจะค่อนข้างคงที่มากกว่าทัง้ ทิศทางและ
ความเร็ว คุณสมบัตขิ องมรสุมจะมีอทิ ธิพลและกาลังแรงเป็นระลอกๆ ซึ่งระยะการเปลีย่ นในช่วงหนึ่งๆ จะอยู่
ประมาณ 3-10 วัน มรสุมจะมีกาลังแรงมากขึน้ เมื่อระบบการหมุนเวียนของกระแสลมระดับสูงมีกาลังแรงเป็ น
ระลอกๆ โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ าบกว้างใหญ่ จะมีฝนตกเป็ นบริเวณกว้าง โดยทัวไปจะมี
่
ฝนตกหนัก
อยู่ประมาณ 2-3 วัน หลังจากนัน้ ประมาณ 7-10 วัน มรสุมจะอ่อนกาลังอ่อนลง เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้
สลับกันไป เว้นแต่มตี วั การอื่นเข้ามาเกีย่ วข้องเช่น พายุหมุนเขตร้อน หรือคลื่นตะวันออก
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มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
การเริม่ ต้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปกติจะถือว่ าเป็ นวันที่ไม่ มสี ภาพอากาศของเขตร้อน
หรือ อากาศจากแถบศู น ย์ สู ต รปรากฏอยู่ บ นคาบสมุ ท รดิน โดจีน ส าหรับ ประเทศไทยถือ วัน ที่ล มทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมตัง้ แต่ระดับผิวพืน้ สูงขึน้ ไปถึงระดับประมาณ 10,000 ฟุต ซึ่งจากการค้นคว้า
ของ Booz Allen พบว่าวันเริม่ ต้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทัวไปจะอยู
่
่
ระหว่างวันที่ 23 ต.ค.ถึง 29 พ.ย. แต่ค่าเฉลีย่ คือวันที่ 13 พ.ย.
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อเกิดจากความกดอากาศสูงกึ่งถาวร (Semi-permanent high pressure)
แถบไซบีเรียมีกาลังแรงทาให้เกิดระบบการหมุนวนแบบแอนตี้ไ ซโคลนเป็ นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
นาเอาอากาศเย็นและแห้งพัดเข้าสู่ประเทศไทย ทาให้มที อ้ งฟ้าโปร่ง อุณหภูมลิ ดลง ฝนตกน้อยมาก เว้นแต่
ทางตอนใต้ของประเทศไทย เพราะบริเวณนี้ได้รบั มวลอากาศอุ่นชืน้ จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย โดยเฉพาะ
ั ่ านตะวันออกจะมีฝนตกและมีเมฆมาก
บริเวณชายฝงด้
ในระหว่างฤดูหนาว มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั อยู่บริเวณอินโดจีน (Indochina) มีกาลังแรง
กว่าทีพ่ ดั ปกคลุมบริเวณประเทศอินเดีย เป็นตัวการทีพ่ ดั พาเอาอากาศเย็นบนพืน้ ทวีปทีอ่ ยู่นอกเขตร้อนซึ่งมี
คุณสมบัตเิ ย็นและแห้งลงมาทางใต้เส้น Tropic of cancer (23 ½ องศาเหนือ) ยกเว้นบริเวณชายฝงั ่
เวียดนาม ซึ่งมวลอากาศดังกล่าวเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้ท่มี คี ุณสมบัตอิ ุ่นชืน้ เป็ นระยะทางไกล ในช่วง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแนวปะทะอากาศเย็นแถบขัว้ โลก ที่เกิดจากมวลอากาศเย็นบนพื้นทวีปกับมวล
อากาศอุ่นชื้นจากมหาสมุทร บางครัง้ เคลื่ อนตัวลงมาทางใต้ถึงแถบอินโดจีน ทาให้เกิดสภาพอากาศที่มี
ลักษณะคล้ายกับสภาพอากาศในเขตละติจูด กลาง ซึ่งมักจะเกิดบริเวณอ่ าวตังเกีย๋ กล่ าวคือมีฝนตกใน
ฤดูหนาว ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆเต็มท้อ งฟ้าและมีฝนละออง เรียกว่า คราชิน (Crachin) แต่บางครัง้
เคลื่อนไปได้ไกลถึงบริเวณละติจูดที่ 10 องศาเหนือ อาจทาให้เกิดดีเปรสชันหรื
่ อ Low disturbance ขึน้ ได้

SEP 1
SEP 15
OCT 1
OCT 15
NOV 1
NOV 15
DEC 1

OCT 15
NOV 15

Average dates of the start of the north-east monsoon over indo- china and malaysia
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JULY 1
JUNE 15
JUNE 10
JUNE 5
JUNE 1
MAY 25
MAY 20 MAY 15 MAY 10

Average dates of the onset of the south-west monsoon
มรสุมทวีปอาฟริ กา (The African monsoon)
ทวีปอาฟริกาถือว่ามีพน้ื ทวีปใหญ่เป็นอันดับสองและมีระบบการหมุนเวียนแบบมรสุ มเห็นได้ชดั เป็ น
ลาดับที่สองของโลก นักภูมอิ ากาศได้แบ่งมรสุมในทวีปอาฟริกาออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือบริเวณด้าน
ตะวันออกของ Great Rift mountain ซึ่งเป็ นส่วนที่อยู่ตดิ กับมหาสมุทรอินเดีย และได้รบั อิทธิพลจากลม
มรสุมทีพ่ ดั ผ่านบริเวณนี้ ส่วนทีส่ องคือทางด้านตะวันตกของแนวเทือกเขานี้ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กันออกไป ทวีปอาฟริกาเป็ นมีตาแหน่ งที่ตงั ้ ของทวีปคร่อมเส้น ศูนย์สูตรและมีพ้นื ดินที่ติดกับพื้นน้ าทัง้
สองด้าน ซึ่งพืน้ ดินทัง้ สองด้านมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการหมุนเวียนของลมมรสุม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ทวีปอาฟริกาแบ่งในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขา Great Rift ซึ่งจะอยู่ระหว่างลองกิจูด 30-40
องศาตะวันออก แนวเทือกเขาอื่นๆ ทีม่ คี วามสาคัญคือ ภูเขาแอตลาส ในประเทศมอรอคโค และแอลจีเรีย ที่
ราบสูงดราเกนสเบอร์ก (Drakensberge) ในอาฟริกาใต้ ทีร่ าบสูง เบงกิวลา (Benguela) ในประเทศแองโกลา
ทีร่ าบสูงดามารา (Darmara) ในประเทศนามิเบีย
ส่วนใหญ่ทวีปอาฟริกาอยู่ในเขตร้อนและมีพน้ื ทีท่ ะเลทรายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะ
ภูมอิ ากาศแบบปา่ ฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) หรือ ทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical savanna) ทะเลทราย
สะฮารานับว่าเป็ นทะเลทรายที่ใ หญ่ ท่สี ุดในโลก มีพ้นื ที่ส่วนใหญ่ ปกคลุมบริเวณทางตอนเหนือ ของทวีป
ซึ่งมีพ้นื ที่เกือบครึ่งหนึ่งของทวีปนี้ นอกจากนี้ยงั มีทะเลทรายที่อยู่บริเวณขอบของทะเลทรายสะฮารา เช่น
ทะเลทรายนู เ บีย (Nubian) ในประเทศซู ด าน ทะเลทรายอาหรับ (Arabian) ในประเทศอียิป ต์แ ละ
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโซมาเลีย ส่วนบริเวณประเทศคองโกที่ตงั ้ อยู่ระหว่างเส้นศูนย์สูตร
เป็ นบริเวณที่มลี กั ษณะอากาศแบบป่าฝนเขตร้อ น (Rain forest) ที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของโลกรองจาก
ป่า ฝนเขตร้อ นในแถบลุ่ ม น้ า อะเมซอน แต่ ท างตอนใต้ล งไปพื้น ที่จ ะมีล ัก ษณะแห้ง แล้ง โดยเริ่ม ตัง้ แต่
ทะเลทรายกาลาฮารี (Kalahari) ในประเทศบอตสวานา และทะเลทรายนามิบ (Namib) ในประเทศนามิเบีย
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ั ่ านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอาฟริกา และมี
กระแสน้ าอุ่นอะกุลฮาส (Agulhas) ไหลผ่านชายฝงด้
กระแสน้ าเย็นไหลผ่านด้านตะวันตก โดยที่กระแสน้ าเย็นเบงกิวลา (Benguela) ไหลอยู่บริเวณชายฝงั ่
ั่
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ และกระแสน้ าเย็น Canary ไหลผ่านบริเวณชายฝงแอตแลนติ
กตอนเหนือ
การเปลี่ยนมรสุมตามฤดูกาลจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภู มขิ องกระแสน้ า ซึ่งปรากฏชัดเจนแถบ
ั่
ชายฝงประเทศโซมาเลี
ย
ระบบการหมุ น เวี ย นของมรสุม ในทวี ป อาฟริ ก าบริ เ วณด้ า นตะวัน ออกของลองกิ จู ด 30 องศา
ตะวันออก (African monsoons east of 30ºE)
เดือนกรกฎาคม พืน้ ทีข่ องทวีปอาฟริกาทีอ่ ยู่ในซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูรอ้ น หย่อมความกดอากาศต่า
เนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป ในขณะเดียวกันบริเวณตอนใต้ของท วีป
พืน้ ดินเย็นลงเนื่องจากการแผ่รงั สี ทาให้มบี ริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณนี้ ก่อให้เกิดความชันของ
ความกดอากาศ โดยทีท่ างตอนใต้มคี วามชันมากกว่าทางตอนเหนือของทวีป ผลของความชันของความกด
อากาศดังกล่าว เป็ นสาเหตุทาให้เกิดลมฝ่ายใต้พดั ข้ามเส้นศูนย์สูตรไปบรรจบกับลมค้าจากซีกโลกใต้และ
ลมมรสุมที่พดั ผ่านบริเวณมหาสมุทรอินเดีย พื้นที่ส่วนใหญ่ ท่อี ยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจะปรากฎว่ามีอากาศ
ั่
จมตัวลงทาให้เกิดชันอุ
้ ณหภูมกิ ลับ โดยเฉพาะบริเวณชายฝงประเทศโซมาเลี
ยจะเกิดชัน้ อุณหภูมกิ ลับอย่าง
รุนแรง (Strong inversion) ทัง้ นี้เนื่องจากมีกระแสน้ าทีม่ อี ุณหภูมติ ่ากว่าจากเบือ้ งล่างถูกพัดพาขึน้ มาสู่ผวิ น้ า
สะสมอยู่บริเวณชายฝงั ่ (Upwelling) อีกด้วย จึงทาให้อุณหภูมขิ องน้ าบริเวณนี้เย็นกว่าบริเวณอื่น ๆ สภาพ
อากาศที่เกิดขึน้ บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอาฟริกาจึงมีปริมาณฝนเล็กน้ อย และทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอาฟริกาเป็นฤดูหนาวทีแ่ ห้งแล้ง (Dry season)
เดือนมกราคม ในซี ก โลกเหนื อ จะเป็ น ฤดู ห นาว บริ เ วณความกดอากาศสู ง ปกคลุ ม ด้ า น
ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายสะฮารา และทวีปเอเชีย ในขณะทีซ่ ีกโลกใต้มี Heat trough ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของ Monsoon trough เกิดขึน้ ทางตอนใต้ของอาฟริกา ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ดั มาจาก ทวีป
เอเชียจะพัดมาบรรจบกับลมฝ่ายเหนือและพัดเข้าสู่ทวีปอาฟริกา บริเวณที่มฝี นมากที่สุดจะอยู่ใต้เส้นศูนย์
สูตรใกล้กบั Monsoon trough
ระบบการหมุ น เวี ย นของมรสุ ม ในทวี ป อาฟริ ก าบริ เ วณด้ า นตะวัน ตกของลองกิ จู ด 30 องศา
ตะวันออก (African monsoons west of 30ºE)
เดือนกรกฎาคม ในซีก โลกเหนื อ บริเ วณทะเลทรายสะฮารา จะปรากฏแนวของหย่ อ มความกด
อากาศต่าเนื่องจากความร้อนใน Monsoon trough ในขณะที่ลมที่พดั ออกจากศูนย์กลางของแอนตี้ไซโคลน
ระดับ ต่ า บริเ วณทะเลทรายในซี ก โลกใต้ จะพัด สอบเข้ า หากัน กับ ระบบลมที่พ ัด ออกจากศู น ย์ ก ลาง
ั ่ านตะวันตก
แอนตี้ไ ซโคลนในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ เกิดเป็ นลมฝ่ายใต้พ ดั ผ่านบริเวณชายฝงด้
ั ่ าวกินีสูงขึน้ ไปได้ประมาณ 850 hPa ซึ่งเป็นระดับทีไ่ ม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ของทวีปขึน้ สู่แนวชายฝงอ่
ลมมรสุมทีพ่ ดั ผ่านในทวีปเอเชียทาให้อากาศมีการไม่ทรงตัวมากขึน้ เมื่อเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในแผ่นดิน ใน
ขณะเดียวกันความชื้นก็ลดลงเรื่อยๆ รูปแบบของฝน (Precipitation patterns) ทางตอนเหนือของเส้น
ศูนย์สูตรจะขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ งที่ตงั ้ และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะห่างจากบริ เวณชายฝงั ่
อิทธิพลของ TEJ และ Monsoon trough ซึ่งหากพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ จะแบ่งพื้นที่ตาม
รูปแบบของน้ าฟ้าออกเป็น 4 เขตด้วยกันคือ
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รูปที่ 16

เขตพื้นที่ A คือบริเวณที่อยู่เหนือ Monsoon trough ขึน้ ไป (ประมาณละติจูด 20 องศาเหนือ) ถึง
ั่
ชายฝงทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน ในเขตพืน้ ทีน่ ้บี างส่วนเป็นทะเลทราย อากาศจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในเวลา
กลางคืนเนื่องจากการคายความร้อนออกของพืน้ ดิน ทาให้เกิดชันอุ
้ ณหภูมกิ ลับในเวลากลางคืน (Nocturnal
inversion) ในเวลากลางวันพื้นดินร้อนขึน้ อย่างรวดเร็วทาให้ชนั ้ อุณหภูมกิ ลับสลายตัวไป แต่การยกตัวขึน้
ของอากาศไม่สูงมากนัก ทัง้ นี้เพราะในระดับบนอากาศจมตัวลงมาถึงระดับ 600 hPa ประกอบกับความชืน้
มีปริมาณน้อย ดังนัน้ อากาศทีถ่ ูกยกขึน้ ไปจึงค่อนข้างแห้ง สภาพอากาศโดยทั ่วไปร้อนจัดและแห้ง ท้องฟ้า
ปราศจากเมฆ แต่มกั จะพบพายุฝนุ่ และพายุทรายเกิดขึน้ เสมอๆ
เขตพื้นที่ B คือบริเวณที่อยู่ใต้ Monsoon trough ลงไปจนถึงประมาณละติจูด 12 องศาเหนือ หรือ
บริเวณแกนกลางของ TEJ แม้วา่ อากาศในระดับต่าๆ บริเวณนี้จะไม่ทรงตัว แต่ในระดับบนการจมตัวลงของ
อากาศยังคงปรากฎอยู่ ชัน้ ของอากาศชืน้ หนาประมาณ 1 กม. สภาพอากาศในช่วงเช้ามักจะมีหมอก และมี
เมฆเป็นส่วนมากในตอนกลางวัน เมฆคิวมูลสั อาจก่อตัวขึน้ ได้บา้ งแต่ฐานค่อนข้างจะสูง ดังนัน้ แนวโน้ มของ
น้ าฟ้าทีเ่ กิดขึน้ มักจะตกไม่ถงึ พืน้ เนื่องจากอากาศร้อนมากจึงมีการระเหยไปก่อนที่จะตกถึงพื้น เราเรียกน้ า
ฟ้าชนิดนี้วา่ “VIRGA” ซึ่งมักจะพบได้มากกว่าฝนโปรย (Rain shower)
เขตพืน้ ที่ C ตัง้ แต่บริเวณตอนใต้ของแกน TEJ จนถึงประมาณละติจูดที่ 7 องศาเหนือ บริเวณนี้ก าร
จมตัวลงของอากาศในระดับบนอ่อนลง ในขณะที่ชนั ้ ของอากาศชืน้ มีความหนาประมาณ 1-2.5 กม. และ
อากาศไม่ ท รงตัว อย่ า งมาก บริเ วณนี้ เ ป็ น พื้น ที่ท่ีมีค วามแตกต่ า งอย่ า งเห็น ได้ ช ัด เจนของอุ ณ หภู มิ
(Baroclinic zone) กล่าวคือเป็นบริเวณทีม่ วลอากาศร้อนและแห้งแล้งจากทะเลทรายพบกับมวลอากาศเย็น
และชื้นจากมหาสมุทรมาพบกันเกิดเป็ นแนวพายุฟ้าคะนอง (Squall line) บางครัง้ มีค วามรุนแรงมาก
นอกจากนัน้ พายุฟ้าคะนองขันรุ
้ นแรงอาจเกิดขึน้ ในขณะทีค่ ลื่นอากาศในเขตร้อน (Tropical wave) เคลื่อนตัว
ผ่านในบริเวณนี้
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บริเวณด้านตะวันตกของลองกิจูดที่ 25 องศาตะวันออก มักจะพบเสมอว่าพายุฟ้าคะนองเกิดขึน้ ใน
ฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะเกิดขึน้ ในช่วงบ่ายๆ ตามบริเวณที่ราบสูง และบางครัง้ อาจเกิดพายุฟ้าคะนองขนาดใหญ่
คลุมพื้นที่เป็ นบริเวณกว้างมีฝนหรือ พายุฝนฟ้าคะนองตกต่อเนื่องกันเป็ นเวลาหลายวัน คล้ายกับการเกิด
Mesoscale Convective Complex (MCC) ในละติจูดกลาง
เขตพืน้ ที่ D เริม่ จากละติจูดที่ 7 องศาลงไปจนถึงเส้นศูนย์สูตร อากาศเย็นและชืน้ บริเวณตามแนว
ั ่ ดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อให้เกิดมวลอากาศแบบภาคพื้นสมุทรขึน้ โดยทัวไป
ชายฝงพั
่ กระแสน้ าเย็น
เบงกิวลาทาให้อากาศเย็นลงในระดับล่าง อากาศจึงมีการทรงตัวมากขึน้ ฝนทีเ่ กิดขึน้ มักจะเป็นฝนกาลังอ่อน
แต่ ตกได้เป็ น เวลานาน ปริม าณฝนตกจะเพิ่ม มากขึ้น เมื่อ กระแสลมทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้มีก าลังแรงขึ้น
ในบริเวณทีร่ าบสูงอากาศจะเย็นกว่า จึงทาให้เกิดเมฆและฝนตกได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทีร่ าบลุ่ม
มรสุมฤดูหนาวในอาฟริก าใต้ใ นเดือนกรกฎาคม สภาพอากาศส่วนใหญ่ ท่พี บมักจะมีเมฆเพีย ง
เล็กน้อยและอากาศค่อนข้างแห้ง ยกเว้นทางตอนใต้สุดของอาฟริกาซึ่งมีลกั ษณะภูมอิ ากาศแบบเมดิเตอร์ เรเนียน และเป็นบริเวณที่มฝี นตกเฉลี่ยรายปี สูง ทัง้ นี้เนื่องจากได้รบั อิทธิพลจากตัวการที่เกิดขึน้ ในละติจูด
กลางในซีกโลกใต้เคลื่อนตัวผ่านมาในบริเวณนี้ เช่น เมืองเคปทาวน์ ในสาธารณรัฐอาฟริกาใต้
เดือนมกราคม ในซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวในขณะทีซ่ กี โลกใต้เป็นฤดูรอ้ น การเย็นลงของพื้นดิน
ทาให้เกิดระบบความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณตอนเหนือของอาฟริกาซึ่งเป็นแหล่งของอากาศเย็น แต่การ
เคลื่อนตัวลงมาของอากาศเย็นค่อนข้างที่จะจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนตัวลงมาของอากาศเย็น
บริเวณ Siberian high ในขณะที่ทะเลทรายกาลาฮารีร้อนขึน้ จนก่อให้เกิดระบบความกดอากาศต่ าปกคลุม
อาฟริกาตอนใต้ เป็ นแนวเชื่อมต่อกับ Monsoon trough ในมหาสมุทรอินเดีย หย่อมความกดอากาศต่ า
เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึน้ ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กกว่าและมีความรุนแรงน้อยกว่า ตลอดจนมีโครงสร้าง
ไม่ ชดั เจนเหมือ นดังเช่น Heat low ที่เ กิดขึ้นทางตอนเหนือ ของอาฟริกาในเดือ นกรกฎาคม มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากทวีปเอเชียจะเป็ นตัวช่วยเสริมทาให้แนวลมสอบที่ เกิดขึน้ บริเวณ Trough มีกาลัง
แรงขึน้
บริเวณตอนเหนือของอาฟริกาเกือบทัง้ หมดมีสภาพความแห้งแล้ง เมื่อมีแนวปะทะอากาศในเขต
ละติจูดกลางเคลื่อนตัวลงมาจากตอนเหนือ จึงทาให้เกิดพายุฝนุ่ และพายุทรายได้ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้า
ั่
ั่
ของแนวปะทะ ยกเว้นบริเวณที่อยู่ใกล้ก บั ชายฝงทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน และชายฝงประเทศโมรอคโคใน
มหาสมุทรแอตแลนติก จะได้รบั ปริมาณฝนรวมสูงสุดรายปี
ตอนใต้ของอาฟริกามักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย และเกิดได้บ่อยครัง้ กว่าบริเวณอื่น ๆ ในพื้นที่
ระหว่าง 10-15 องศาใต้ ซึ่งเป็ นบริเวณที่อยู่ใกล้กบั Monsoon trough อย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะแบ่ง
พื้นที่ตามรูปแบบของน้ าฟ้ าออกได้ดงั เช่นในอาฟริกาเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคม พายุหมุนเขตร้อนอาจ
เกิดขึน้ ได้บา้ ง และบางครัง้ เคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะมาดากัสการ์ แต่ส่วนใหญ่มกั จะโค้งกลับ (Recurve) ก่อนทีจ่ ะ
เคลื่อนตัวเข้าสู่ฝงั ่
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มรสุมทวีปออสเตรเลีย (Australian monsoon)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภู มิป ระเทศส่ วนใหญ่ เ ป็ น ทะเลทราย แต่ ทางตอนใต้แ ละตะวัน ตกเฉี ยงใต้มีล ักษณะภู มิอากาศ
ั่
แบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) และบริเวณปลายสุดของชายฝงทางตอนเหนื
อมีลกั ษณะภูมอิ ากาศ
แบบป่าฝนเขตร้อ น (Tropical rain forest) ส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มลี กั ษณะอากาศคล้ายกับใน
เขตละติจูดกลาง พื้นที่ท่เี ป็ นทะเลทรายได้แก่ ทะเลทรายเกรตแซนดี (Great Sandy) ทะเลทรายกิบซัน
(Gibson) ทะเลทรายซิมป์สนั (Simpson) และทะเลทรายเกรทวิคตอเรีย (Great Victoria) แนวเทือกเขาที่
สาคัญได้แก่ King Leopold (คิงเลโอโปลด์) ซึ่งตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของทวีป แนวเทือกเขาเกรตดิไวดิ้ง
(Great Dividing) ทางด้านตะวันออก เทือกเขาฟลินเดอร์ (Flinder) ทางตอนใต้ของทวีป ส่วนทางด้าน
ตะวันตกประกอบด้วยแนวเทือกเขาดาร์ลงิ (Darling) และแนวเทือกเขาแฮเมอร์เล่ย์ (Hamerley) ภายในทวีป
ประกอบด้วยแนวเทือกเขาเมคดอนเนล (Mec Donnell) และมัสเกรฟ (Mustgrave) กระแสน้ าอุ่นไหลผ่าน
ั ่ านตะวันออกในขณะที่ม ีกระแสน้ าเย็นทางด้านตะวันตก มวลอากาศที่ปกคลุมทวีปออสเตรเลีย
ชายฝงด้
ส่วนใหญ่ เป็ นแบบภาคพื้นทวีปเขตร้อนหรือทะเลทราย (Continental tropical or Desert) ตลอดทัง้ ปี
ถึงแม้ว่าบางช่ว งในฤดูร้อนอาจพบว่ามวลอากาศแบบภาคพื้น มหาสมุท รเขตร้อ น (Maritime topical)
ั ่ า นตะวัน ออกของทวีป เพราะว่า มีล มฝ่ า ยเหนื อ ที่พ ัด ออกจากบริเ วณ
เข้า มาปกคลุ ม บริเ วณชายฝ งด้
ความกดอากาศสูงทีป่ กคลุมอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนใต้
มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest summer monsoon)
ในเดือนมกราคม ร่องมรสุม (Monsoon trough) พาดจากหย่อมความกดอากาศต่าที่ปกคลุมบริเวณ
หมู่เกาะฟิ จิ (Fiji Island) เป็ นแนวไปทางทิศตะวันตกผ่านตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย และมหาสมุทร
อิน เดีย ตอนใต้ ถึง ตอนใต้ข องทวีป อาฟริก า ร่อ งมรสุ ม เป็ น ตัว การส าคัญ ที่ท าให้เ กิด พายุ ห มุน เขตร้อ น
(Tropical cyclone) ในมหาสมุทรในซีกโลกใต้ แนวของร่องความกดอากาศต่ าที่เกิดขึน้ บางครัง้ อาจเรียกว่า
Fiji front สภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ จะมีเมฆมาก และมีฝนตกตลอดปี ตาแหน่งของลิม่ ความกดอากาศสูง ใกล้
เขตร้อน (Subtropical ridge : STR) ที่ผวิ พื้นโดยทัวไปจะวางตั
่
วอยู่ในแนวละติจูดที่ 30 องศาใต้ แต่ใน
ระดับบน (200 hPa) STR จะวางตัวอยู่ระหว่างละติจูดที่ 10-20 องศาใต้ กระแสลมกรดใกล้เขตร้อน
(Subtropical jet : STJ) จะพัดอยู่บริเวณละติจูดที่ 30 องศาใต้ แต่มกี าลังอ่อนเมื่อพัดข้ามทวีปออสเตรเลีย
ลมมรสุ มตะวัน ตกเฉีย งเหนื อที่พ ัดปกคลุ มบริเ วณตอนเหนือของทวีป ออสเตรเลีย จะพัดลงไปได้
จนกระทังถึ
่ งแนวร่องมรสุม ซึ่งจะพัดลงจากศูนย์สูตรได้ไม่ไกลมากนัก ดังนัน้ พื้นที่ท่ตี กอยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจึงเป็ นบริเวณแคบๆ แต่จะเป็นแนวยาวตลอดตามการวางตัวของร่องมรสุม
โดยสามารถขยายออกไปจนถึงเส้นลองกิจูดที่ 180 องศาตะวันออก หรือบริเวณด้านตะวันออกของหมู่เกาะ
โซโลมอน อย่ างไรก็ต ามหากพิจ ารณาผลกระทบของร่อ งมรสุ ม ที่ก่ อ ให้เ กิดเมฆ จะพบว่า บริเ วณด้า น
ตะวันออกจะมีจานวนเมฆลดลง ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดแรงทีส่ ุดทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและ
ตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย (รวมตอนใต้ของประเทศอินโดนีเซีย ) และบริเวณใกล้ๆ กับร่องมรสุมใน
บริเวณดังกล่าว ทัง้ นี้เพราะบริเวณนี้มคี ่าความชันของอุณหภูมิระหว่างพื้นดินและพื้นน้ ามาก (Land-Sea
temperature gradient)
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มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast winter monsoon )
ในเดือนกรกฎาคม STR และกระลมฝ่ายตะวันออกจะมีอทิ ธิพลอย่างมากในซีกโลกใต้ การพัดของ
ลมค้าฝ่ายตะวันออก (Trade wind easterlies) บางครัง้ ทาให้เกิดเป็ นร่องความกดอากาศต่ าตื้น ๆ (Minor
ั่
trough) ปรากฏอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พดั ปกคลุมชายฝงทางตอนเหนื
อ
และทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเข้าสู่บริเวณ Buffer zone ในแถบศูนย์สูตร ต่อจากนัน้ จะเปลี่ยนเป็ น
ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ร่องมรสุมในทวีปเอเชีย (Asian monsoon trough)
ที่ระดับบน (200 hPa) ลิม่ ความกดอากาศสูงยังคงปรากฏอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 และ 15 องศาใต้
STJ ในซีกโลกใต้จะเกิดขึน้ ใกล้กบั ละติจูด 30 องศาใต้ และในช่วงนี้จะมีความเร็วเพิม่ ขึน้ โดยเมื่อพัดผ่าน
ั ่ านตะวันออกของออสเตรเลียอาจมีความเร็วมากกว่า 100 นอต
บริเวณตอนกลางและชายฝงด้
มรสุมอเมริ กากลาง (Central American monsoons)
ลักษณะทางภูมปิ ระเทศ
อเมริก ากลาง ครอบคลุม พื้น ที่ตงั ้ แต่ ต อนใต้ข องประเทศเม็ก ซิโก เบลิส กัว เตมาลา ฮอนดู ร ัส
เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา พื้นที่เกือบทัง้ หมดเป็ นภูเขา ยกเว้นคาบสมุทรยูคาตัน
โดยมีแนวเทือกเขาทอดเป็นแนวยาวตลอดจนถึงคอคอด ลักษณะภูมอิ ากาศจะเป็ นแบบ ภาคพื้นมหาสมุทร
เขตร้อน (Maritime tropical) แต่บางพื้นที่อาจมีลกั ษณะภูมอิ ากาศแบบภาคพื้นทวีปเขตร้อน (Continental
tropical) โดยเฉพาะในบริเวณที่ราบสูงฮอนดูรสั และกัวเตมาลา นอกจากนัน้ ยังมี กระแสน้ าอุ่นไหลผ่านทัง้
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รูปที่ 17
ผลกระทบของภูมภิ าค (Regional effect)
แนวเทือกเขาทีท่ อดตัวเป็นแนวยาวลงมามีลกั ษณะเป็นแนวแยกขาดออกจากกันเป็น 3 ช่อง ซึ่งช่อง
เขาเหล่านี้มผี ลต่อลมค้าในซีกโลกเหนือซึ่งพัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก นับว่าเป็ น
ส่วนสาคัญอย่างมากที่ทาให้เกิดลักษณะอากาศท้องถิน่ ในบริเวณนี้ ช่องเขาทัง้ 3 ประกอบด้วยช่องแรก
บริเวณคอคอดเตฮวนเตเปก (Tehuantepec) ในประเทศเม็กซิโก ช่องที่สองอยู่ท่บี ริเวณใกล้กบั ทะเลสาบ
นิการากัว และช่องสุดท้ายบริเวณคลองปานามา ประกอบกับบริเวณนี้มชี นั ้ อุณหภูมกิ ลับที่เกิดขึน้ ในกระแส
ลมค้าส่งผลทาให้ลมฝ่ายตะวันออกไม่สามารถพัดข้ามแนวเทือกเขาบริเวณอื่นได้ นอกจากบริเวณช่องเขา
เหล่านี้
เมื่อลมค้าทีพ่ ดั ผ่านช่องเขาทัง้ สามเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ความเร็วลมจะเพิม่ ขึน้ และมีลกั ษณะของ
การ Shear เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนแบบไซโคลนทางด้านซ้าย และแอนตี้ไซโคลนทางด้านขวาของ
ความเร็วลมสูงสุด (Speed maxima) ทาให้เกิดไซโคลนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก 3 ตัว ซึ่งปรากฏอยู่บน
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กระแสน้ าอุ่น ในขณะเดียวกันลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ท่พี ดั มาจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้
พัดข้ามเส้นศูนย์สูตร และมีทศิ ทางเฉไปด้านขวามือเนื่องจากแรงคอริโออิส และแนวเทือกเขาแอนดีสเป็นสิง่
กีดขวางและบัง คับให้ลมที่พ ัดขึ้น มาจากซีกโลกใต้เปลี่ยนเป็ นลมตะวัน ตกเฉียงใต้ โดยมีก ารหมุ นแบบ
ไซโคลนก่อนทีจ่ ะพัดมารวมกับกระแสอากาศทีไ่ หลผ่านช่องเขาบริเวณนี้ทาให้ไซโคลนมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้
หากพิจารณาการเกิดเป็ นไซโคลนในบริเวณดังกล่าวนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี Ramage ได้ให้คาจากัด
ความไว้ จะพบว่าไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ เลย แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดไซโคลนในลักษณะนี้มลี กั ษณะ
คล้ายกับ Monsoon trough
ไซโคลนที่เกิดบริเวณคลองปานามามี กาลังแรงมากที่สุด ทัง้ นี้เนื่องจากบริเวณนัน้ เป็ นบริเวณที่
น้ าทะเลอุ่นกว่าบริเวณอื่น ๆ นอกจากนัน้ ลักษณะภูมปิ ระเทศคือแนวเทือกเขาแอนดีสในซีกโลกใต้เป็ นตัว
บังคับให้เกิดการเบีย่ งเบนของลมเปลีย่ นเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ก่อนที่พดั เข้าหาไซโคลนที่เกิดขึน้ ก่อน
หน้านี้ สามารถทีจ่ ะคงทีอ่ ยู่ได้เป็นเวลานาน (ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม-มกราคม) ในฤดูหนาวบริเวณทีน่ ้ าทะเล
มีอุณหภูมสิ ูงสุดจะเคลื่อนไปทางใต้เล็กน้อย ลมค้าในซีกโลกเหนือมีกาลังแรงขึน้ ในขณะที่ลมทิศตะวันตก
เฉียงใต้จากซีกโลกใต้อ่อนกาลังลง เป็นปจั จัยทีท่ าให้ร่องความกดอากาศต่ า (Trough) เคลื่อนที่ห่างออกไป
ั่
จากชายฝงมากขึ
น้ แต่จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เพียง 2-3 เดือนเท่านัน้
ไซโคลนทีเ่ กิดขึน้ ใกล้กบั ทะเลสาปนิการากัวมีกาลังอ่อนเป็ นอันดับที่สอง ทัง้ นี้เพราะมีลกั ษณะของ
พืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกัน ส่วนไซโคลนทีอ่ ยู่บริเวณคอคอดเตฮวนเตเปกมีกาลังอ่อนทีส่ ุดในบริเวณนี้ และ มักจะไป
รวมกับร่องมรสุมทีพ่ าดผ่านอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ไซโคลนคู่น้สี ามารถคงอยู่ได้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน
ช่วงเปลีย่ นฤดูมรสุม (Transitional monsoon)
ถึงแม้ว่าแนวของไซโคลน (The series of cyclone) ที่วางตัวในบริเวณอเมริกากลาง จะมีลกั ษณะ
คล้ายกับ Monsoon trough แต่ไม่เข้ากฎเกณฑ์ของ Ramage ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เหตผลที่เป็ นเช่นนี้
เพราะไม่ มีล ัก ษณะการเปลี่ย นกลับ ความชัน ของความกดอากาศระหว่า งซีก โลกเหนื อ กับ ซี ก โลกใต้
(Reversing of meridional pressure gradients) เหมือนดังเช่นที่เกิดขึน้ กับในเขตร้อนบริเวณอื่น ซึ่งมักจะ
เกิดขึน้ ทุกๆ ครึง่ ปี นอกจากนี้ยงั มีสาเหตุอ่นื อีกเช่น
1. ทวีปอเมริกาใต้ ในเขตละติจูดกลางบริเวณตัง้ แต่ตอนใต้ของละติจูดที่ 20 องศาใต้ลงไป มี
พื้นที่ค่อนข้างแคบ จึงไม่เอื้ออานวยให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้ อนในฤดูร้อน และ
บริเวณความกดอากาศสูงในฤดูหนาว ทาให้เกิดความชันของความกดอากาศได้ไม่มากพอที่จะทาให้เกิด
ระบบมรสุมได้
2. ทวีปอเมริกาเหนือ พืน้ ทีท่ อ่ี ยู่เหนือเขตร้อนมีขนาดใหญ่กว่าพืน้ ทีใ่ นเขตร้อน และค่อนข้าง
จะอยู่ไกลออกไปทางขัว้ โลก เมื่อมวลอากาศฝ่ายทวีปแถบขัว้ โลกจากประเทศแคนนาดาเคลื่อนตัวลงมาใน
ฤดูหนาวจะถูก กระแสลมฝ่า ยตะวันตกพัดพาไปทางทิศตะวันออกก่อ นที่จะมีผลต่อ เขตร้อ น ในฤดูร้อ น
ความเข้มของรังสีจากดวงอาทิตย์จะอยู่ไม่เกินเส้นละติจูด 23½ องศา บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ าซึ่งจะร้อน
น้อยกว่าพื้นดิน ดังนัน้ การก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนขนาดใหญ่เหมือนดังที่
เกิดขึน้ ในทวีปเอเชียและในทวีปอาฟริกาจึงก่อตัวขึน้ ได้ยาก
3. ลักษณะภู มิประเทศและอุณหภูมิน้ าทะเล เป็ นสาเหตุสาคัญทาให้ไม่เกิดมรสุมอย่าง
แท้จริงถึง แม้ว่าจะมีความชันของความกดอากาศเกิดขึ้นที่ผ ิวพื้น ระหว่างพื้นน้ าที่เ ย็นกว่าที่ไหลอยู่ใ น
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กบั บริเวณพืน้ น้ าและพืน้ ดินทีอ่ ุ่นกว่าในทะเลแคริเบียนและแถบศูนย์สูตร ลักษณะ
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ั ่ น ตกของทวีป อาฟริก าในฤดู ร้อ น อย่ างไรก็ตามลมมรสุ มไม่
ดังกล่าวคล้ายกับมรสุม ที่เกิดขึ้น ในฝงตะวั
สามารถเกิดขึน้ ได้เนื่องจากแนวเทือกเขาแอนดีสเป็นตัวขวางกัน้ การพัดของลมทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างพืน้ ทีท่ งั ้ สอง
4. กระแสน้ าเย็นบริเ วณตะวัน ออกเฉียงใต้ของมหาสมุ ทรแปซิฟิ ก ทาให้ร่อ งมรสุมไม่
สามารถเกิดขึน้ ได้ในฤดูรอ้ นของซีกโลกใต้
5. ประการสุดท้ายพื้นที่บริเวณนี้มลี กั ษณะแตกต่างจากที่ราบสูงธิเบต ประกอบกับมีลมที่
พัดออกจากแอนตีไ้ ซโคลนทีป่ กคลุมทีร่ าบสูงโบลิเวียและทีร่ าบสูงเม็กซิโกมีกาลังค่อนข้างอ่อน เมื่อพัดสอบ
(Converge) เข้าหากันเหนือบริเวณร่องความกดอากาศต่ าที่ผวิ พื้น (Surface trogh) ทาให้มกี ารยกตัวขึน้
ของอากาศเพียงเล็กน้อย
คาว่า ช่ ว งเปลี่ ย นฤดู (Transitional monsoon) ในที่น้ี ใช้อธิบ ายถึง การเคลื่อ นตัว ไปมาของ
Monsoon trough ที่เ กิดในอเมริกากลางเท่ านัน้ ซึ่งขึ้นอยู่ก ับความแรงของลมที่พ ัดอยู่ใ นมหาสมุท ร
แอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก ในเดือนมกราคมลมค้าในซีกโลกเหนือมีกาลังแรง จะทาให้ Monsoon
trough เคลื่อนตัวไปทางใต้ ส่วนในเดือนกรกฎาคมลมค้าอ่อนกาลังลงในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้มกี าลัง
แรงขึน้ จะทาให้ Monsoon trough เคลื่อนตัวขึน้ ไปทางเหนืออีกครัง้ บางครัง้ Monsoon trough อาจเกิดขึน้
ในทะเลแคริบเบียนซึ่งจะทาให้มไี ซโคลนอยู่ตอนเหนือของประเทศปานามา ตาแหน่ งของ Monsoon trough
ยากที่จะกาหนดชี้ชดั ลงไปว่าเป็ นบริเวณใด ทัง้ นี้เนื่องจากลมบกและลมทะเลที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้มกั จะ
ปิดบังตาแหน่งทีแ่ ท้จริงของ Monsoon trough ดังนัน้ จึงควรตรวจสอบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความ
กดอากาศ และชัน้ ความหนาของความชืน้ ตลอดจนลมทีพ่ ดั ผ่านในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
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พายุหมุนเขตร้อน
(Tropical Cyclones)
พายุหมุนเขตร้อน คือ พายุท่กี ่อตัวขึ้นเหนือพื้นน้ าในเขตร้อน มีการหมุนเวียนของกระแสลม
เข้าหาศูนย์กลาง และมีเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 100 ไมล์ขน้ึ ไป เมื่อพายุน้ที วีความรุนแรงขึน้ ถึง 64 นอต จะมี
ชือ่ เรียกแตกต่างกันไปตามแหล่งทีเ่ กิด แต่ลกั ษณะการก่อตัวจะเหมือนกันทุกประการ
คาว่า "เฮอริเคน" มาจากสาเนียงการเรียกชื่อพายุในย่าน West Indies ของคนอินเดียแดง ซึ่ง
หมายถึง ลมใหญ่ หรือ Big Wind ใช้เรียกในแถบมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลคาริเบียน อ่าวเม็กซิโก และ
ด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
คาว่า "ไต้ฝ่นุ " มาจากภาษาจีนคือ Tat = Great, Fung = Wind ใช้เรียกในแถบตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ และเกือบทัวไปในแปซิ
่
ฟิกใต้
บริเวณมหาสมุทรอินเดียเรียก ไซโคลนกาลังแรง (Severe cyclone) คาว่า "ไซโคลน" มีความหมาย
มาจากประเทศอินเดีย เนื่องจากลมทีพ่ ดั เวียนเป็นวงขึน้ ไปของพายุมรี ูปร่างคล้ายลาคอของงู
ั ่ นตกของเม็กซิโกเรียกเฮอริเคนว่า
นอกจากนี้ยงั เรีย กแตกต่า งกันตามท้อ งถิ่น เช่น ทางฝงตะวั
"แอล คอโดนาโซ เดอ ซานฟรานซิสโก" (el Cordonazos de San Francisco) ที่ฟิลปิ ปิ นส์เรียกบาเกียว
(Baguios) ออสเตรเลียเรียก วิลลี่ วิลลีส์ (Willy Willes) อย่างไรก็ตามชือ่ ต่างๆ ดังกล่าวใช้เรียกรวมๆ กันว่า
พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclone หรือ Tropical revolving storm)
ประวัติความเป็ นมาการตัง้ ชื่อ พายุไ ต้ฝุ่นหรือ พายุเฮอริเคน ซึ่งเกิดขึ้นตอนเหนือ ของมหาสมุ ทร
แปซิฟิกและตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวสเปนเรียกชื่อของพายุเฮอริเคนตามวันของนักบุญ
(Saint's day) ซึ่งเป็นวันทีพ่ ายุเฮอริเคนเกิดขึน้ เช่น พายุเฮอริเคน Santa Ana ซึ่งเป็นชื่อของพายุเฮอริเคน
ทีผ่ า่ นประเทศเปอร์โตริโก้ ในปี ค.ศ.1876 และ 1928
ในระยะต้นศตวรรษที่ 20 นักอุตุชาวออสเตรเลียตัง้ ชือ่ พายุเฮอริเคนเป็นชือ่ ของนักการเมืองทีเ่ ขาไม่
ชอบ หรือบางทีกห็ มายถึงผูท้ ท่ี าให้เกิดความเดือดร้อนต่อบ้านเมืองและสังคม
การตัง้ ชื่อพายุหมุนเป็ นชื่อของสตรีค รัง้ แรกนั ้นมาจากนวนิยายเกี่ยวกับพายุหมุน ซึ่งเขียนโดย
George R.Steward, Random House ในปี ค.ศ.1941 นับตัง้ แต่นนั ้ มาการตัง้ ชือ่ โดยอาศัยชือ่ ของสตรีจงึ เป็น
ทีน่ ิยมแพร่หลายทัวไป
่ การทีน่ ิยมกันมากก็เพราะสะดวกใน การเขียน การพูด การสื่อสารทาได้ง่าย เพราะ
เป็นคาสัน้ ๆ ฟงั ไพเราะ ดังนัน้ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (ค.ศ.1941-45) จนท.อุตุนิยมวิทยาทางทหาร
จึง ให้ช่อื พายุ เป็ น ชื่อสตรี แม้ส งครามยุ ตินัก อุ ตุนิ ย มวิทยายังคงเรียกชื่อ เช่น นี้ ก ันต่ อ มาจนกระทังถึ
่ ง ปี
ค.ศ.1953 จึงได้กาหนดชื่อเป็ นทางการเรียงตามลาดับอักษร เริ่มต้นด้วย A เช่น Able-Baker-Charlie
เป็นต้น รวม 4 ชุดโดยไม่ซ้ากัน แล้วหมุนเวียนกันเรียกชือ่ ไปเรื่อยๆ จนครบทัง้ 4 ชุดแล้วก็ขน้ึ ชุดทีห่ นึ่งใหม่
บางคนกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า การทีเ่ ขาตัง้ ชือ่ ให้เหมือนกับชือ่ ของสตรี ก็เพราะทัง้ สตรีและไต้ฝ่นุ เป็ นสิง่ ที่
พยากรณ์ให้ถูกต้องได้ยากทัง้ นัน้ อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ.1979 ได้เพิม่ ชื่อบุรุษรวมในบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ด้วย
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การแบ่งขัน้ ของพายุหมุนเขตร้อน (Classification of tropical cyclones)
พายุหมุนเขตร้อนแบ่งออกได้เป็น 4 ขัน้ ตามลักษณะความรุนแรงได้ดงั ต่อไปนี้
1. อากาศเริม่ ถูกรบกวน (Tropical disturbance) เป็ นบริเวณที่มกี ระแสอากาศเริม่ ถูก รบกวนเกิด
การยกตัวขึน้ ในทางตัง้ (Convective activities) อาจมีเส้นความกดอากาศเท่าที่เป็ นวงปิ ดหรือไม่มกี ไ็ ด้ และ
มีการไหลแบบ Cyclonic ให้เห็นบนแผนทีล่ มชันบนได้
้
เล็กน้อย
2. พายุดเี ปรสชัน่ (Tropical depression) มีวงปิ ดของเส้นความกดอากาศเท่าตัง้ แต่หนึ่งวงขึ้นไปมี
การหมุนเวียนแบบ Cyclonic ให้เห็นบ้าง ความเร็วลมรอบๆ จุดศูนย์กลางเท่ากับหรือน้อยกว่า 33 นอต
3. พายุเขตร้อน (Tropical storm) เส้นความกดอากาศเท่าทีเ่ ป็นวงปิดมากขึน้ มีการหมุนเวียนแบบ
Cyclonic ชัดเจนขึน้ ความเร็วลมรอบศูนย์กลางตัง้ แต่ 34 นอต ถึง 63 นอต
4. พายุไต้ฝนุ่ (Hurricane หรือ Typhoon) เพิม่ จานวนของวงปิดของเส้นความกดอากาศเท่ามากขึน้
และชิดกันมากขึน้ มีการหมุนเวียนแบบ Cyclonic อย่างรุนแรง ความเร็วลมเท่ากับหรือมากกว่า 64 นอตขึน้
ไป แต่ถา้ พายุไต้ฝนุ่ ทีม่ คี วามเร็วลมเท่ากับหรือมากกว่า 130 นอต เรียกว่า Supper typhoon
วงรอบของพายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนจะมีชวี ติ เฉลี่ยประมาณ 6 วัน จากเวลาที่เกิด
จนถึงสลายตัวหรือเคลื่อนเข้าหาสิง่ กีดขวาง เช่น ภูเขาหรือแผ่นดิน หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไปยัง
ละติจูดสูงๆ ขึน้ ไป พายุหมุนบางลูกมีชวี ติ อยู่ประมาณ 2-3 ชัวโมง
่ และน้อยมากทีม่ ชี วี ติ อยู่ได้ถงึ สองอาทิตย์
ดังนัน้ จึงแบ่งวงรอบออกเป็น 4 ขัน้ ดังนี้
1. ขัน้ การก่อตัว (Formative stage) พายุหมุนเขตร้อนจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมีการเริม่ ต้นก่อตัวของระบบ
ความกดอากาศ เช่น ร่องมรสุม คลื่นตะวันออก ร่องความกดอากาศต่ า แนวลมพัดตัดกัน ฯลฯ บางครัง้
จะต้องใช้เวลานานมากทีจ่ ะทวีความรุนแรงขึน้ ในขันนี
้ ้ทวไปแล้
ั่
วความเร็วลมมักจะต่ากว่า 64 นอต ความกด
อากาศจะลดลงถึง 1000 hPa
2. ขัน้ เจริญเติบโต (Immature stage) ไม่แน่ ว่าความรุนแรงเหล่านัน้ จะถึงขัน้ พายุไต้ฝ่นุ เสมอไป
บางครัง้ อาจจะสลายตัวในขัน้ ก่อตัวภายใน 24 ชั ่วโมง ในกรณีท่มี คี วามรุนแรงถึงขัน้ ไต้ฝุ่นแล้วความเร็ว
ตัง้ แต่ 64 นอตขึน้ ไป ความกดอากาศจะลดลงจาก 1000 hPa ในขัน้ นี้เป็ นช่วงที่มคี วามเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้
และมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ หลายอย่าง เช่น มีตาของพายุเกิดขึน้ มีแถบเมฆหมุนเข้าหาศูนย์กลางเกิดขึน้
ความชันของความกดอากาศมีค่ามากขึน้ (Strong pressure gradient)
3. ขัน้ เจริญเติบโตเต็มที่ (Mature stage) หลังจากที่ความกดอากาศ ความเร็วลมและความรุนแรง
ของพายุไต้ฝนุ่ ถึงขีดสุดแล้ว คือ ความกดอากาศทีศ่ นู ย์กลางของพายุจะไม่ลดลงมากกว่านี้ และความเร็วลม
รอบจุดศูนย์กลางไม่เพิม่ ขึน้ การหมุนจะขยายวงออกไปรอบนอกซึ่งอาจใช้เวลาตลอดสัปดาห์ การหมุนของ
ลมในขัน้ เจริญเติบโต (Immature stage) ซึ่งมีรศั มีจากัดอยู่ประมาณ 20-30 ไมล์ เมื่อถึงขันนี
้ ้แล้วรัศมีอาจแผ่
ขยายไปได้ถึง 200 ไมล์ โดยปกติแล้วบริเวณด้านขวามือของการเคลื่อนที่จะมีลกั ษณะอากาศเลวกว่า
ทางด้านซ้ายมือ ขนาดของพายุมกั จะมีค่าไม่แน่ นอน เช่น พายุไต้ฝ่นุ ที่มคี ่าความกดอากาศที่ศูนย์กลาง
ต่ากว่า 950 hPa พายุบางลูกมีรศั มีเพียงแค่ 100-200 กม.
4. ขัน้ สลายตัว (Decaying stage) พายุหมุนเขตร้อนจะสลายตัวเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณที่มี
อุณหภูมเิ ย็นกว่า หรือผิวพืน้ ทีม่ สี งิ่ กีดขวางซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียแหล่งพลังงานความร้อนและความชืน้ ทาให้
ความรุนแรงลดลง และความเร็วลมลดลงจนต่ ากว่า 64 นอต บริเวณตาพายุจะถูปกคลุมด้ว ยเมฆ หรือมวล
อากาศเย็น จากขัว้ โลกแล้วสลายตัวไปในที่สุด ถ้าพายุ หมุ นเขตร้อ นเคลื่อนตัว ขึ้น ไปทางทิศเหนื อหรือ
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ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในละติจูดสูงๆ ขึน้ ไปสู่เขตอบอุ่น (Temperate zone) ความรุนแรงจะลดลงและ
เปลีย่ นคุณสมบัตเิ ป็นพายุหมุนนอกเขตร้อน (Extra tropical cyclone)
ปรากฏการณ์ เบือ้ งต้นในการเจริ ญเติ บโตของหย่อมความกดอากาศตา่ (Cyclogenesis)
ศาสตราจารย์ Riehl กล่าวว่า บรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเรานี้กไ็ ม่ผดิ แปลกแตกต่างจากเครื่องยนต์
ธรรมดา เริม่ จากการติดเครื่องยนต์ การเคลื่อนทีข่ องเครื่องยนต์ พลังงานทีใ่ ช้ในการขับเคลื่อน ตลอดจนการ
ระบายความร้อน พายุหมุน เขตร้อนนัน้ ก็เหมือนกันกับเครื่องยนต์กลไกธรรมดาเช่นกัน โดยพลังงานส่วน
ใหญ่ทม่ี อี ยู่ในพายุหมุนเขตร้อนมาจากไอน้ า ในรูปของพลังงานความร้อนแฝงจากการกลันตั
่ ว (Latent heat
energy of condensation) โดยมีองค์ประกอบทีจ่ าเป็นในการก่อตัว ดังนี้
1. พลังงานส่วนใหญ่ท่ใี ช้ในพายุหมุนเขตร้อน คือพลังงานความร้อนแฝงจากการกลันตั
่ ว (Latent
heat energy of condensation) ทานองเดียวกันกับทีเ่ ครื่องยนต์ได้พลังงานจากเชือ้ เพลิง
2. พายุหมุนเขตร้อนได้พลังงานจลน์จากลมทีพ่ ดั สอบเข้าหาศูนย์กลาง เป็ นแรงยกอากาศชืน้ ขึน้ ไป
เพื่อกลันตั
่ วในขณะทีเ่ ครื่องยนต์อาศัยกระแสไฟจากแหล่งจ่ายมาจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ นันคื
่ อ ใช้พลังงาน
จากแหล่งอิสระภายนอกมาจุดชนวนเริม่ กระบวนการ
3. ขณะอากาศชืน้ ถูกยกตัว การกลันตั
่ วเกิดขึน้ นันคื
่ อกรรมวิธใี นการแปรสภาพความร้อนแฝงไปอยู่
ในรูปความร้อนทีส่ มั ผัสได้ เมื่อมีการระบายออกทางเบือ้ งบน และการไหลเข้าทดแทนจากเบือ้ งล่างเกิดขึน้ ก็
หมายถึงพลังงานจลน์ของการไหลหมุนวนรอบจุดศูนย์กลางได้เริม่ เกิดขึน้ แล้ว
ในเครื่องยนต์กเ็ ปลี่ยนพลังงานความร้อนแฝงจากเชือ้ เพลิง ที่เติมเข้าไปให้กลายเป็ นความร้อนที่
สัมผัสได้ ซึ่งก็จะเป็นจุดเริม่ ต้นการทางานอย่างต่อเนื่องในห้องเผาไหม้ต่อไป
4. แรงคอริโอลิส (Coriolis force) กับแรงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal force) จะเหนี่ยวนาพลังงาน
จลน์ของลมทีพ่ ดั เข้าหาศูนย์กลาง ไปเป็นพลังงานจลน์ของการหมุนรอบศูนย์กลาง จนกระทังปรากฏเป็
่
นการ
หมุนเวียนรอบศูนย์กลาง
ส่วนในเครื่องยนต์จะมีกลไกต่อพ่วงเอาพลังงานที่เกิดตามข้อ 3 ไปใช้ให้เกิดการเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางทีต่ อ้ งการ
5. การไหลถ่ายเทอย่างรวดเร็วใน Troposphere ตอนบน ช่วยระบายความร้อนส่วนเกินจากระบบ
ไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งในเครื่องยนต์กต็ อ้ งมีระบบระบายความร้อนส่วนเกินเช่นกัน
พายุหมุนเขตร้อนเหล่านี้จะเจริญเติบโตจนมีความรุนแรงถึงขันพายุ
้
ไต้ฝนุ่ ได้กต็ ่อเมื่อ มีองค์ประกอบ
ตามทีก่ ล่าวมาครบถ้วน
พายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวในบริเวณที่เป็ นน้ าหรือมหาสมุทรเท่านัน้ ไม่มพี ายุหมุนเขตร้อนตัวใดที่
ก่อตัวบนบก ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า น้ าหรือมหาสมุทรเป็ นแหล่งผลิตความร้อนและความชืน้ ให้กบั พายุหมุน
เขตร้อน อุณหภูมขิ องน้ าทีเ่ หมาะสมในการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนจะสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส จากการ
ค้นคว้าพบว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนไปตามกระแสน้ าที่อุ่นกว่าบริเวณใกล้ๆ ถ้าหากเคลื่อนที่เข้าสู่
บริเวณทีเ่ ย็นกว่าความรุนแรงจะลดลง และในทางกลับกันถ้าเคลื่อนไปตามกระแสน้ าที่อุ่นกว่า ความรุนแรง
จะเพิม่ ขึน้ นักค้นคว้าลงความเห็นว่า ในขณะที่ไอน้ าถูกยกตัวขึน้ เมื่อกลันตั
่ วเป็ นหยดน้ าแล้วจะคายความ
ร้อนแฝงออกมา ความร้อนแฝงนี้เองทีเ่ ป็นพลังงานสาคัญในพายุห มุนเขตร้อน นอกจากนี้ยงั มีพลังงานความ
ร้อนอื่นๆ ทีร่ วมอยู่ดว้ ย เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทเ่ี มฆสะสมเอาไว้ พลังงานความร้อนเหล่านี้เองทีเ่ ป็น
สิง่ ทีช่ ว่ ยให้พายุหมุนเขตร้อนมีชวี ติ อยู่ได้
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ทฤษฎีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน (Theories of tropical cyclone formation)
สมมุตฐิ านเกีย่ วกับการพาความร้อนในทางตัง้ (Convectional hypothesis) ตามสมมุตฐิ านนี้กล่าวว่า
"ปรากฏการณ์อนั ใดที่เกิดขึน้ ผิดปกติ เป็ นต้นว่า ฝนตกหนัก มีพายุฟ้าคะนองเกิดขึน้ ตามบริเวณพื้นน้ าใน
เขตร้อนทีห่ ่างจากเส้นศูนย์สูตร มีฝนและเมฆมากในขณะเดียวกันจะเกิดการหมุนเวียนของอากาศในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกา (Cyclonic circulation) ขึน้ ที่พ้นื อันเนื่องมาจากกระแสอากาศไหลเข้าหากัน (Convergence)
"อย่างไรก็ดีสมมุติฐานนี้ยงั ไม่สมบูรณ์นักเพราะไม่ระบุกลไกแรกเริ่มของการก่อตัว , ไม่อธิบายถึงการ
ไหลเวียนในทางตัง้ ว่าเกิดอย่างไร จึงไม่ได้กล่าวถึงการระบายความร้อนของระบบ ไม่ได้อธิบายว่าทาไม
ความกดอากาศจึงลดลง หลักความจริงมีอยู่วา่ อากาศอุ่นชันบนที
้
เ่ กิดจากกระแสอากาศยกตัว (Convective
current) เป็นเหตุให้การไหลออกของอากาศเบือ้ งบนดีขน้ึ ไม่มกี ารอธิบายว่าทาไมการไหลออกของอากาศ
เบือ้ งบนควรจะมากกว่าการไหลเข้าของอากาศเบือ้ งล่าง และไม่มกี ารยืนยันว่าบริเวณทีม่ เี มฆมากจะอุ่นกว่า
บริเวณใกล้เคียง ทุกวันนี้ทราบกันอยู่แล้วว่าแม้ฝนจะตกหรือมีพายุฟ้าคะนองก็ตาม บางครัง้ ก็ไม่ใช่พายุหมุน
สมมุติฐานเกี่ยวกับ แนวปะทะอากาศ (Frontal hypothesis) แนวปะทะอากาศในที่น้ีหมายถึง
Intertropical front (ITF) ประมาณ 1920 นักอุตุนิยมวิทยาชาวนอร์เวย์ได้พยายามคิดค้นสมมุตฐิ านนี้ขน้ึ
อาศัยหลักความจริงทีว่ า่ บริเวณทีเ่ กิดของพายุหมุนเขตร้อนมักจะมีอุณหภูมสิ ูงมีความชืน้ มาก และเป็ นมวล
อากาศทีม่ กี ารทรงตัวไม่ดี โดยทัวไปแล้
่
วบริเวณที่เกิดพายุหมุนจะเป็ นบริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกทัง้ สองมา
พบกันเรียกว่า ร่องมรสุม พายุหมุน ฯ จะเกิดขึน้ เมื่อร่องมรสุมอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรประมาณ 5 องศา
เหนือและใต้ ทัง้ นี้เพราะว่าแรงคอริโอลิสบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีค่าน้อยทีส่ ุด
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รูปที่ 18 แสดงลักษณะการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในร่องมรสุม
ตามรูปที่ 18 ทราบแล้วว่าร่องมรสุมนัน้ เกิดบริเวณที่มคี วามกดอากาศน้อยที่สุด ณ ที่ใดที่หนึ่งใน
ร่องมรสุมทีเ่ กิดความกดอากาศลดลงมากทีส่ ุด การหมุนเวียนของมวลอากาศในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะ
ปรากฏขึ้น ในซีกโลกเหนื อ ในเวลาต่อ มาคลื่น อากาศที่เ กิด ขึ้น ในร่ อ งมรสุม จะเพิ่ม ขนาดความสูง คลื่น
(Amplitude) มากขึน้ ความกดอากาศก็จะลดลงมาก นันหมายถึ
่
งความกดอากาศต่ ากาลังมีความรุนแรง
เพิม่ ขึน้ จนร่องมรสุมนัน้ ขาดออก วงปิดของเส้นความกดอากาศต่ าก็จะปรากฏขึน้ ถ้าหากมีปจั จัยสนับสนุ น
เพียงพอที่จะทาให้เจริญเติบโตได้ หย่อมความกดอากาศต่ านัน้ ก็จะทวีความรุนแรงขึน้ ตามลาดับ จนเป็ น
ไต้ฝนุ่
สมมุตฐิ านนี้ได้อธิบายถึงการเกิดของความกดอากาศต่ า (Cyclogenisis) ได้อย่างชัดเจนมากกว่า
สมมติฐานเกีย่ วกับการพาความร้อนในทางตัง้ และกล่าวถึงกลไกเริม่ ต้น พร้อมด้วยแหล่งที่เกิดพลังงานที่จะ
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นามาใช้ในการหมุนเวียน แต่ไม่ได้อธิบายถึงการระบายความร้อน อย่างไรก็ตามสมมุตฐิ านนี้ยงั มีขอ้ ขัดแย้ง
อยู่บา้ ง เช่น พายุหมุนบางลูกเกิดขึน้ ภายในกระแสลมค้าโดยปราศจากร่องมรสุมก็มี
ร่อ งมรสุ ม นี้จ ะเคลื่อ นเข้ามาอยู่ท่ีม หาสมุ ทรแอตแลนติก และแปซิฟิ ก ตอนเหนือ ระหว่า งเดื อ น
พฤษภาคมถึงตุลาคม ในระหว่างเดือนเหล่านี้เป็ นเดือนที่มพี ายุหมุนมากที่สุดในบริเวณดังกล่าว และเป็ น
เดือนทีพ่ น้ื น้ ามีอุณหภูมสิ ูงมากทีส่ ุดด้วย
อย่างไรก็ตาม การอธิบายถึงสมมุติฐานการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนนี้ ยังเป็ นสิ่งซึ่งหาความ
ชัดเจนไม่ได้ แต่นักอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่จะพิจารณาเงื่อนไขการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน พอจะสรุป
สภาวะสาคัญทีเ่ หมาะแก่การเกิดได้ ดังนี้
1. ความต้อ งการขัน้ พื้น ฐาน ได้แก่ แหล่งของพลังงานความร้อนแฝงและความร้อ นที่สมั ผัสได้
(Latent heat and Sensible heat) ซึ่งได้มาจากบริเวณมหาสมุทรเขตร้อนที่มีอุณหภู มผิ วิ น้ ามากกว่า
26 องศาเซลเซียส และสภาวะนี้ ต้องมีค วามลึก ลงไปใต้ผ ิวน้ า ประมาณ 60-70 เมตร ลักษณะเช่น นี้
จะก่อให้เกิดการยกตัวในทางตัง้ ของกระแสอากาศได้เป็นอย่างดี
2. แรงคอริโอลิส (Coriolis force) จะต้องมีค่ามากพอที่จะเหนี่ย วนาให้การหมุนรอบศูนย์กลางของ
หย่อมความกดอากาศต่านัน้ แรงขึน้ ซึ่งจะอยู่ตงั ้ แต่ละติจูด 5 องศาเหนือและใต้ขน้ึ ไป บริเวณระหว่างละติจูด
5 องศาเหนือถึงใต้ พายุหมุนเขตร้อนจะมีโอกาสเกิดน้อยมาก สาหรับบริเวณทีพ่ ายุหมุนเขตร้อนก่อตัวเฉลี่ย
จะอยู่ประมาณละติจูด 15 องศา และประมาณ 65 เปอร์เซนต์ของทัวโลก
่
จะก่อตัวระหว่างละติจูดที่ 10-20
องศา (ตาม Gray ได้ทาการศึกษาไว้)
3. มี "ความแปรปรวนของกระแสอากาศในเขตร้อนระดับต่ า " เกิดขึน้ ก่อนแล้ว (Pre-Existing low
level disturbance is nescessary) กล่าวคืออากาศถูกรบกวนในระดับต่าๆ ทีม่ ลี กั ษณะของการเหนี่ยวนาให้
เกิดการหมุน (Vortices) เกิดขึน้ เช่น ไซโคลนในร่องมรสุม (Monsoon cyclone) คลื่นอากาศฝ่ายตะวันออก
(Eastery wave) คลื่นอากาศแถบศูนย์สูตร (Equatorial wave) หย่อมความกดอากาศต่า เป็นต้น
4. ลมพัดตัดกันในทางตัง้ มีกาลังอ่อน (Weak vertical wind shear) นันคื
่ อความเร็วลมต้องไม่
เพิม่ ขึน้ ตามความสูง ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดการไหลในทางตัง้ ของกระแสอากาศรอบๆ แกนของระบบพายุเป็นไปได้
อย่างดี เพราะถ้าหากลมพัดตัดกันในทางตัง้ มีกาลังแรง ก็จะเป็ นตัวการพัดพาเอาความร้อนกระจายออกไป
จะไม่มกี ารสะสมพลังงาน
5. มีความชืน้ สัมพัทธ์สูงในบรรยากาศ โดยเฉพาะในบรรยากาศชันโทรโพสเฟี
้
ยร์ตอนกลาง (Middle
troposphere) เพื่อการไหลเข้าสู่ระบบของพายุ (Entrainment of moist air)
6. มีกระแสอากาศไหลออกจากส่วนบนของพายุ (Upper level divergence) จะเป็ นตัวก่อให้เกิด
กระแสอากาศไหลพัดสอบเข้าสู่เบื้องล่าง (Low level convergence) ทาให้ความกดอากาศที่ผวิ พื้นลดลง
อย่างมาก
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โครงสร้างของพายุหมุนเขตร้อนที่ระดับผิวพืน้ (Surface structure of tropical cyclones)
ความกดอากาศทีผ่ วิ พืน้ ส่วนใหญ่แล้วความกดอากาศจะลดลงและน้อยที่สุดตรงจุดศู นย์กลางของ
พายุจากการสังเกตจะพบว่า เมื่อหันหน้าไปตามทิศทางที่เคลื่อนที่อตั ราเปลี่ยนค่าของความกดอากาศต่อ
ระยะทาง (Pressure gradient) ทางด้านขวาจะมีค่ามากว่าทางด้านซ้าย นันคื
่ อ เส้นความกดอากาศเท่า จะถี่
ทางด้านขวามากกว่าทางซ้าย ในการวิเคราะห์แผนทีอ่ ากาศไม่สามารถลากเส้นความกดอากาศเท่าเข้าไปอยู่
ภายในศูนย์กลางของพายุได้ ตามปกติแล้วใกล้ๆ ศูนย์กลางจะเขียนวงปิดของเส้นความกดอากาศเท่าให้ใกล้
วงกลมมากทีส่ ุด
อุณหภูมทิ ่ผี วิ พื้น จากผลการค้นคว้าและผลการตรวจวัด จะพบว่าอุณหภูมทิ ่ผี วิ พื้นส่วนนอกของ
ตาพายุไต้ฝนุ่ จะคงทีแ่ ละจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเมื่อใกล้ศนู ย์กลาง ส่วนในระดับสูงขึน้ ไปจะพบว่าภายในตาพายุ
ไต้ฝนุ่ จะอุ่นกว่าอากาศโดยรอบ
ลมผิวพืน้ ทราบกันอยู่แล้วว่าความเสียหายอันยิง่ ใหญ่จากพายุหมุนเขตร้อนมักจะเกิดจากลม ลมจะ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้ บนบกและในทะเล จากการวัดความเร็วลมในขณะที่มพี ายุ
หมุนเขตร้อนพบว่า ความเร็วลมจะมากทีส่ ุดทางด้านขวามือของทิศทางการเคลื่อนที่ ทัง้ นี้เพราะว่าทางด้าน
นี้ทงั ้ ทิศทางการเคลื่อนที่และทิศทางลมเป็ นไปในทางเดียวกัน ส่วนทางด้านซ้ายมือความเร็วลมจะน้ อย
เพราะทิศทางการเคลื่อนทีแ่ ละทิศทางลมจะสวนกัน
ลักษณะเฉพาะบริ เวณตาของพายุที่ผิวพืน้ (Surface charactoristics of the eye)
พายุหมุนเขตร้อนทัง้ หมดจะมีศูนย์กลางที่เรียกว่า ตาของพายุ ตาของพายุไต้ฝุ่นเป็ นที่สนใจนัก
ค้นคว้ามานานแล้ว และได้พบว่าในบริเวณตาของพายุไต้ฝ่นุ ปกติแล้วอากาศจะแจ่ม ใส ความเร็วลมอ่อน
น้อยกว่า 15 ไมล์ต่อชัวโมง
่
ความเร็วจะสงบ ณ ที่ตาของพายุ อุณหภูมภิ ายในตาของพายุมกั จะไม่ผดิ กับ
บริเวณภายนอกแต่เนื่องจากแสงอาทิตย์ส่ องตาของพายุได้จึงอาจจะอุ่นกว่า บางครัง้ ภายในตาของพายุ
อุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่ความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative humidity) จะลดอย่างรวดเร็ว
จากโครงสร้างของพายุไต้ฝนุ่ ในทางดิง่ จะพบว่าพายุไต้ฝนุ่ ในขันเจริ
้ ญเติบโตเต็มที่จะสามารถสูงถึง
ชัน้ โทรโพพอส (Tropopause) แต่ความจริงแล้วกระแสอากาศเบือ้ งสูง จะไหลออกในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ส่วนเบือ้ งล่างจะไหลเข้าในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดกระแสอากาศไหลออกทางเบื้องบนนี้
จะเป็นการทาให้พายุไต้ฝนุ่ ระบายความร้อนออกดังทีก่ ล่าวแล้ว
อาณาบริ เวณและฤดูที่พายุหมุนเขตร้อนเกิ ด
ตาบลและฤดูทเ่ี กิดพายุหมุนเขตร้อนพอทีจ่ ะรวบรวมสรุปได้ ดังนี้
1. ในเขตร้อนตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก
1.1 ทางทิศตะวันออกของหมู่เกาะ Lesser Antilles และทางทิศตะวันออกของลองกิจูด
70 องศาตะวันตกในทะเลคาริเบียน เกิดตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม ถึงต้นเดือน ตุลาคม
1.2 ตอนเหนือของหมู่เกาะ West Indies เกิดตัง้ แต่เดือน มิถุนายน ถึงต้นเดือน ตุลาคม
1.3 ทางทิศ ตะวัน ตกของทะเลคาริเบียน เกิด ในเดือน มิถุน ายน และตัง้ แต่ป ลายเดือ น
กันยายน ถึงต้นเดือน พฤศจิกายน
1.4 ในอ่าวเม็กซิโก เกิดตัง้ แต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน พฤศจิกายน
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ั ่ นตกของอเมริกากลาง เกิดตัง้ แต่เดือน มิถุนายน
2. ตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางฝงตะวั
ถึงเดือน ตุลาคม
3. ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ เกิดตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน
4. ในอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ เกิดตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน และเดือน
ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน
5. มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ทางทิศตะวันตกของลองกิจูด 140 องศาตะวันตก เกิดระหว่างเดือน
ธันวาคม ถึงเดือน เมษายน
6. มหาสมุทรอินเดียตอนใต้
ั ่ นตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย เกิดตัง้ แต่เดือ น พฤศจิกายน ถึงเดือ น
6.1 ทางฝ งตะวั
เมษายน
6.2 ทางตะวันตกของลองกิจูด 90 องศาตะวันออก เกิดตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน
พฤษภาคม

รูปที่ 19 แผนทีโ่ ลกแสดงถึงบริเวณของพายุหมุนเขตร้อนและแนวการเคลือ่ นที่
พายุ ห มุ น เขตร้อ นยัง ไม่ เ คยปรากฏว่า เกิด ขึ้น บริเ วณ ตอนกลางของมหาสมุ ท รแปซิฟิ ก เหนื อ
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้านตะวันออกของลองกิจูด 140 องศาตะวันตกในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
เนื่องจากว่าในฤดูร้อ นของซีกโลกใต้ ร่อ งมรสุม มักจะเลื่อนลงไปต่ า กว่าเส้นศูนย์สูตรประมาณ 4 องศา
เท่านัน้ ซึ่งไม่ไกลพอทีจ่ ะทาให้แรงคอริโอลิสมีบทบาทให้เกิดพายุหมุนเขตร้อน ตามรูปที่ 19
การเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อน
การเคลื่อนทีข่ องพายุหมุนเขตร้อนนัน้ ความเร็วในการเคลื่อนทีข่ องพายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็ว
ในการเคลื่อนทีเ่ ฉลีย่ ประมาณ 10-12 นอต ทิศทางการเคลื่อนทีข่ องพายุหมุนในซีกโลกเหนือจะเคลื่อนที่ไป
ในแนวตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือ จนกระทังถึ
่ งละติจูด ที่ 25 องศา ถึง 30 องศาเหนือ จะเป็ นบริเวณที่
พายุ ห มุ น เขตร้อ นจะค่ อ ยๆ เปลี่ย นทิศ ทางการเคลื่อ นที่ไ ปทางเหนื อ และเบี่ย งเบนไปทิศ ตะวัน ออก
ขณะเดียวกันความเร็วในการเคลื่อนทีก่ เ็ พิม่ ขึน้ ด้วย
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กระแสลมกรด
(Jet Streams)
1. ความหมายของกระแสลมกรด
กระแสลมกรด (Jet streams) คือ บริเวณแคบๆ ที่มลี มแรงในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ตอนบน
หรือตอนล่างของบรรยากาศชัน้ สตราโตสเฟี ยร์ และจะพบว่าในกระแสลมกรดจะมีลมพัดตัดกันอย่างรุนแรง
ทัง้ ในทางระดับและทางดิง่ ความเร็วลมที่จดั ว่าเป็ นกระแสลมกรดได้นนั ้ ต้องมีความเร็วตัง้ แต่ 50 นอต ขึน้
ไป และมีระยะทางยาวตัง้ แต่ 300 ไมล์ทะเล ขึน้ ไป โดยทัวไปแล้
่
วลมพัดตัดกันจะมีระยะทางยาวหลายพัน
ไมล์ทะเล ความกว้างหลายร้อยไมล์ทะเล และมีส่วนลึกหลายพันฟุต
ในกระแสลมกรดมีการเปลีย่ นแปลงทิศทางลมในทางดิง่ เล็กน้อยเท่านัน้ ดังนัน้ ลมพัดตัดกันในทาง
ดิง่ จึงเป็นแต่เพียงอัตราการเปลีย่ นแปลงความเร็วลมเท่านัน้ โดยทัวไปแล้
่
วจะคิดเป็ นนอตต่อ 1,000 ฟุต ลม
พัดตัดกันในทางดิง่ คิดเป็ นค่าบวก เมื่อความเร็วลมเพิม่ ขึน้ ตามระยะสูง และเป็ นลบเมื่อความเร็วลมลดลง
ตามระยะสูง ดังรูปที่ 20
40,000’

270/65
6 KTS/1,000’

35,000’

270/95

(Negative) Above core
11 KTS/1,000’

30,000’

270/150
Core level

25,000’

(No shear)

270/150
9 KTS/1,000’

20,000’

270/105

(Positive) Below core
5 KTS/1,000’

18,000’

270/95
รูปที่ 20 แสดงลมพัดตัดกันในทางดิง่

ในระหว่างทีม่ กี ระแสลมกรดทิศทางลมในทางระดับเกือบขนานกัน ดังนัน้ ลมพัดตัดกันจึงเป็ นเพียง
การเปลีย่ นแปลงของความเร็วลมในทางระดับเท่านัน้ หน่ วยวัดส่วนมากใช้เป็ นนอตต่อหนึ่งหน่ วยระยะทาง
ตามรูปที่ 21 ลมพัดตัดกันในทางระดับเท่ากับ 100 นอต ต่อ 100 ไมล์ทะเล หรือ 1 นอต ต่อ 1 ไมล์ทะเล
100 KTS
100 NM

150 KTS
200 KTS
Max speed
รูปที่ 21 แสดงลมพัดตัดกันในทางระดับ

axis

43
2. กาเนิ ดของกระแสลมกรด
แม้วา่ การค้นคว้าเกีย่ วกับกระแสลมกรดยังไม่เป็นทีน่ ่าพอใจนัก แต่คาอธิบายทีง่ ่ายเกี่ยวกับการเกิด
ของกระแสลมกรดนัน้ ก็คอื เกิดจากความแตกต่างของมวลอากาศสองมวล เป็ นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การ
เปลีย่ นแปลงของลมต่อระยะสูงนัน้ ขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ กล่าวคือในซีกโลกเหนือเมื่อหัน
หน้ าไปตามลม ความเร็วลมจะเพิ่มตามระยะสู งถ้าอากาศเย็น อยู่ทางด้านซ้ายมือ แต่ถ้าอากาศเย็นอยู่
ทางด้านขวามือความเร็วลมจะลดลงตามระยะสูง
ภายในมวลอากาศเดีย วกัน อุณ หภู มิจะต่า งกัน เพียงเล็ก น้ อ ยเท่ านัน้ ดังนัน้ ความแตกต่า งของ
ความเร็วลมจึงมีน้อย และตรงกันข้ามความแตกต่างของความเร็วลมจะมีมากระหว่างมวลอากาศสองมวลทีม่ ี
คุณสมบัตแิ ตกต่างกัน เมื่อมวลอากาศต่างกันเคลื่อนเข้าหากันจะทาให้อตั ราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมติ าม
ระยะทาง (Temperature gradient) ในทางระดับเกิดขึน้ ในบริเวณแคบๆ ซึ่งเรียกว่า เขตแนวปะทะอากาศ
(Frontal zone) หรือเขตอุณหภูมแิ ตกต่างสูงที่สุด (Zone of maximum contrast of temperature : ZOMCOT)
ด้วยเหตุน้จี งึ เกิดมีลมแรงในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ตอนบน และชันสตราโตสเฟี
้
ยร์ตอนล่าง ถ้าหากแนว
ปะทะอากาศชันมาก ความแตกต่างของอุณหภูมกิ ม็ าก ก็จะทาให้เกิดความเร็วลมเพิม่ ขึน้ ตามระยะสูงมาก
ตามไปด้วย
h
โทรโปพอสเขตร้อน

40,000’
30,000’
20,000’

B

Max Wind Level

โทรโปพอสขัวโลก
้
A

10,000’
0

Temp

Speed

รูปที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมแิ ละความเร็วลม
จากรูปที่ 22 จะพบว่าโทรโปพอสทางด้านมวลอากาศเย็นจะอยู่ต่ ากว่าทางด้านมวลอากาศอุ่น ตาม
รูปคือเส้นแสดงอุณหภูมิ (Temperature curve) สาหรับสถานี A อยู่ทางด้านอากาศอุ่นของแนวปะทะอากาศ
ส่วนสถานี B อยู่ทางด้านอากาศเย็นของแนวปะทะอากาศ ทางด้านขวามือของรูปแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของลมตะวันตก (West wind) ต่อระยะสูงระหว่างสถานี A และ B
ความเร็วลมจะเพิม่ ขึน้ ตามระยะสูงตราบเท่าทีอ่ ุณหภูมิ B เย็นกว่า A เนื่องจากระยะสูงของโทรโปพอส
ของสถานี A และ B ไม่เท่ากัน อุณหภูมทิ ่ี A จะลดลงได้มากกว่าและที่ระดับสูงกว่า B ที่ระดับหนึ่งอุณหภูมิ
จะเท่ากันทัง้ สองสถานี เหนือระดับนัน้ ขึน้ ไปอุณหภูมขิ องสถานี A จะเย็นกว่าสถานี B จึงทาให้ความเร็วลม
ลดลงตามระยะสูง นัน่ คือลมตะวันตกจะพัดแรงที่สุดตรงที่ เส้นอุณหภูมขิ องสถานี A และ B ตัดกัน คือตรง
เหนือโทรโปพอสแถบขัว้ โลก และใต้โทรโปพอสเขตร้อน ดังนัน้ พอจะสรุปได้วา่ ถ้ามีแนวปะทะอากาศเกิดขึน้
ก็มกั จะมีกระแสลมกรดเกิดขึน้ ด้วย
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Cross section of the subtropical and polar jet streams by latitude

Meanders of the northern hemisphere's polar jet stream developing (a), (b); then finally detaching a
"drop" of cold air (c). Orange: warmer masses of air; pink: jet stream
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3. โครงสร้างของกระแสลมกรด (Structure of the jet streams)
3.1 แบบของกระแสลมกรด (The jet streams model) กระแสลมกรดที่เกิดขึน้ แต่ละครัง้
หรือ แต่ ล ะแห่ ง จะไม่ เหมือนกัน แต่ โ ดยทัวไปแล้
่
ว จะมีล ัก ษณะคล้า ยกัน ซึ่งพอจะเขียนรู ปร่ า งลัก ษณะ
และตาแหน่ งที่อยู่ได้ ดังรู ปที่ 23 แสดงภาคหน้ าตัดของกระแสลมกรดและแนวปะทะอากาศแถบขัว้ โลก
(Polar front) ความเร็วลมแสดงไว้ในรูปเรียกว่า เส้นความเร็วลมเท่า (Isotach) เขียนไว้มชี ่วงห่างทุก 10 นอต
จะพบว่าบริเวณที่มคี วามเร็วลมมากที่สุดนัน้ เป็ นบริเวณแคบๆ ซึ่งเรียกว่า แกนกลางของกระแสลมกรด
(Core of the jet streams) ซึ่งอยู่สูงประมาณ 33,000 ฟุต โดยปกติจะพบเหนือบริเวณแนวปะทะอากาศตัด
กับพื้นผิวความกดอากาศระดับ 500 hPa หรือเหนือโทรโปพอสแถบขัว้ โลก และใต้โทรโปพอสเขตร้อน
ในกรณีท่มี ีลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออก ความสูงของแกนกลางของกระแสลมกรดนี้จะเปลี่ ยนแปลง
น้อยมาก

46
3.2 อุณหภู มิของอากาศใต้แกนกระแสลมกรด (Temperature distribution under jet
streams) เส้นอุณหภูมิเท่าจะชิดกันมากที่บริเวณใต้แกนกระแสลมกรดทางด้านความกดอากาศต่ าของ
บริเวณที่มลี มแรงที่สุด ถ้าทาการบินจากละติจูดต่ า (Equator side) ไปยังละติจูดสูง (Polar side) อุณหภูมิ
ขณะทีท่ าการบินนัน้ ลดลงทันทีทนั ใด จะแสดงว่าความเร็วลมลดลง แต่ถา้ อุณหภูมเิ พิม่ ความเร็วลมก็เพิม่ ขึน้
ด้วย ถ้าหันหน้ าไปตามลมบริเวณอากาศอุ่นจะอยู่ทางด้านขวามือ และบริเวณอากาศเย็นจะอยู่ทางด้าน
ซ้ายมือ ดังรูปที่ 23 ก
ทีร่ ะดับแกนกลางของกระแสลมกรดจะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมกิ บั ความเร็วลมจึงไม่มี เหนือแกนกลางกระแสลมกรดขึน้ ไปหรือประมาณชัน้ ล่าง
บรรยากาศชัน้ สตราโตสเฟี ยร์จะพบว่าบริเวณอากาศอุ่นอยู่ตรงด้านความกดอากาศต่า (Low pressure side)
ของบริเวณที่มลี มแรงที่สุด หรือถ้าหันหน้าไปตามลมบริเวณอากาศอุ่นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ และบริเวณ
อากาศเย็นจะอยู่ทางด้านขวามือ ดังรูปที่ 23 ข

รูปที่ 23
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ด้านความกดอากาศต่า

ด้านความกดอากาศต่า

อากาศเย็น

อากาศอุ่น
Top view

อากาศอุ่น
รูปที่ 23 ก ในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์

อากาศเย็น

รูปที่ 23 ข ในบรรยากาศชันสตราโตสเฟี
้
ยร์

4. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสลมกรดและเส้นความสูงเท่า (Contours)
กระแสลมกรดจะมีรูปร่างไปตามรูปร่างของเส้นความสูงเท่าในแผนที่อากาศชัน้ บน ในกรณีท่ลี มพัด
จากตะวันตกไปตะวันออก แกนของกระแสลมกรด (Jet axis) เกือบขนานไปตามเส้นความสูงเท่า แต่ถา้ หาก
กระแสลมกรดไหลผ่านบริเวณที่เป็ นร่องความกดอากาศต่ าหรือลิ่มความกดอากาศสูง แกนของกระแส
ลมกรดจะตัดกับเส้นความสูงเท่า และเป็นทีน่ ่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ กระแสลมกรดจะปรากฏอยู่ ตรงที่เส้น
ความสูงเท่าชิดกันมากๆ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างลมกับกระแสลมกรด
ที่ร ะดับ ใดๆ ก็ต ามทางด้ า นความกดอากาศต่ า ของแกนกระแสลมกรด ความเร็ว ลมจะลดลง
ได้มากกว่าทางด้านความกดอากาศสูง ดังนัน้ เส้นความเร็วลมเท่าของแผนที่ลมชัน้ บนทางด้านความกด
อากาศต่าจะชิดมากกว่าทางด้านความกดอากาศสูง ดังรูปที่ 24
Low pressure side
100 NM
100 NM

150 KTS
120 KTS
90 KTS

รูปที่ 24 ความเร็วลมใกล้กบั กระแสลมกรด
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เหนือแกนกระแสลมกรดทีม่ รี ูปร่างเป็นร่องความกดอากาศต่า หรือลิม่ ความกดอากาศสูง ความเร็วลมจะแรง
ทีส่ ุดตามแกนกระแสลมกรดนัน้ จะอยู่ระหว่างร่องความกดอากาศต่าและลิม่ ความกดอากาศสู ง ดังรูปที่ 25

รูปที่ 25 ความเร็วลมแรงทีส่ ุดตามแกนกระแสลมกรด
6. กระแสลมกรดและแนวปะทะอากาศ (Jet streams and fronts)
เนื่องจากแกนกลางของกระแสลมกรดจะอยู่สูงขึน้ ไปจากจุดตัดของพืน้ ผิวแนวปะทะอากาศ (Frontal
surface) และพื้นผิวความกดอากาศเท่าระดับ 500 hPa กระแสลมกรดจึงสามารถหาได้จากการคานวณ
ตาแหน่งของแนวปะทะอากาศทีผ่ วิ พืน้ เนื่องจากว่าแนวปะทะอากาศนัน้ มีความเอียงไปทางอากาศทีเ่ ย็นกว่า
ดังนัน้ แกนกลางของกระแสลมกรดจึงควรจะอยู่ทางด้านอากาศที่เย็นกว่า คือเหนือจุดตัดของแนวปะทะ
อากาศกับพืน้ ผิวความกดอากาศเท่าระดับ 500 hPa ตาแหน่ งที่ได้น้ีไม่แน่ นอนเสมอไป แต่จะขึน้ อยู่กบั ค่า
ของความเอียงของแนวปะทะอากาศและสิง่ อื่น เช่น การพัฒนาในแต่ละขัน้ ของคลื่นในแนวปะทะอากาศ
(The wave on the front)
เนื่องจากว่าค่าของความเอียงของแนวปะทะอากาศอุ่นมีค่าประมาณ 1/100 ถึง 1/200 และของแนว
ปะทะอากาศเย็นมีค่าประมาณ 1/50 ถึง 1/100 ดังรูปที่ 26 แกนกลางของกระแสลมกรดจะอยู่ทางด้านหน้า
ของพืน้ ผิวแนวปะทะอากาศอุ่นประมาณ 500-1,000 กม. (300-600 ไมล์ทะเล) และทางด้านหลังของพื้นผิว
แนวปะทะอากาศเย็นประมาณ 350-500 กม. (150-300 ไมล์ทะเล)
J
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1:50-1:100
150-300 NM
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1:100-1:200
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300-600 NM
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รูปที่ 26 ตาแหน่งของแกนกลางกระแสลมกรดทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั แนวปะทะอากาศทีผ่ วิ พืน้
โดยทัวไปแล้
่
วแกนกลางของกระแสลมกรดจะอยู่ ในตาแหน่ งดังกล่าว แล้วจะผ่านศูนย์กลางของ
ความกดอากาศต่า ในกรณีทย่ี งั ไม่เป็นแนวปะทะอากาศปิด กระแสลมกรดยังคงอยู่ทางด้านขวาของความกด
อากาศต่า ดังรูปที่ 27

L

รูปที่ 27 ตาแหน่งของกระแสลมกรดทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั คลื่นในแนวปะทะอากาศแถบขัวโลก
้
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ในกรณีของแนวปะทะอากาศปิ ด กระแสลมกรดจะพบอยู่ ระหว่างศูนย์กลางความกดอากาศต่ า
และจุดปลายบนสุดของส่วนอากาศอุ่น (The peak of warm sector) และเกือบตัง้ ฉากกับพื้นผิวของแนว
ปะทะอากาศปิด (Surface occluded front) ดังรูปที่ 28

LL

รูปที่ 28 ตาแหน่งของแกนกลางกระแสลมกรดที่เกีย่ วข้แงสัมพันธ์กบั คลื่นปิดในแนวปะทะอากาศ

50

7. เมฆและกระแสลมกรด
เมฆทีเ่ กิดนัน้ ส่วนมากจะเหมือนกับที่เกิดขึน้ ในขณะที่มแี นวปะทะอากาศ ในขณะทาการบินจะพบ
ขอบของแนวเมฆ (Border of the cloud shield) อยู่ห่างจากแกนกลางกระแสลมกรดไปทางด้านความกด
อากาศสูงเล็กน้อย และขนานไปกับแกนกระแสลมกรดได้หลายร้อยไมล์ทะเล ดังรูปที่ 29 เมฆชันสู
้ งส่วนมาก
จะเป็นพวกกลุ่มเมฆ CI (Cirrus shield)

L

Ci

รูปที่ 29 เมฆทีส่ มั พันธ์กบั แนวปะทะอากาศทีผ่ วิ พืน้ กับกระแสลมกรด
ตามรูปที่ 30 เป็ นภาพหน้ าตัดของเมฆ CI โดยมองไปตามกระแสลมจะเห็นกลุ่มเมฆ CI กับ
แกนกลางของกระแสลมกรดแบ่งแยกจากกันชัดเจน ระหว่างแกนกลางกระแสลมกรดกับขอบของแนวเมฆ
CI นี้ อากาศจะแจ่มใสหรือมีเมฆ CI เป็นแนวยาวๆ ก็ได้ แต่ทแ่ี กนกลางกระแสลมกรดและบริเวณแกนกลาง
ไปทางขัว้ โลกอากาศจะแจ่มใส
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40,000’
อากาศแจ่มใส

J

Ci

30,000’
รูปที่ 30 ภาพหน้าตัดของกระแสลมกรดกับเมฆ Ci

Clouds along a jet stream over Canada
8. กระแสลมกรดในเขตร้อน (Tropical jet stream)
8.1 กระแสลมกรดใกล้เขตร้อน (Sub tropical jet stream) กระแสลมมกรดใกล้เขตร้อนเป็ น
การหมุนเวียนของกระแสลมในเขตร้อนที่มรี ูปแบบค่อนข้างคงที่ (Persistent feature) กระแสลมมกรดใกล้
เขตร้อนเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องรอบโลกอาจมีความเร็วลมสูงถึง 150-200 นอต โดยปรากฏเป็ นลักษณะคลื่น
สามลูก ซึ่งมีตาแหน่ งของสันคลื่น (Ridge) และความเร็วลมสูงสุด (Max wind speed) เหนือ ชายฝงั ่
ตะวันออกของเอเชีย , ตอนเหนือของอเมริกา และตะวันออกกลาง ตาแหน่ งเฉลี่ยของแนวกระแสลมมกรด
ใกล้เขตร้อนอยู่ประมาณละติจูด 27.5 องศาเหนือ และแกว่งตัวอยู่ระหว่างละติจูด 20-35 องศาเหนือ ในช่วง
ฤดูหนาวปี 1955-1956 ตามรูปที่ 31 แสดงถึงตาแหน่ งและเส้นความเร็วลมเท่าเฉลี่ย (Mean isotach) ของ
กระแสลมกรดใกล้เขตร้อนและในเดือน ม.ค. ตามรูปที่ 32 แสดงถึงความเร็วลมเฉลีย่ ทัง้ เดือน ม.ค. สังเกตได้
ว่าค่าความเร็วลมเฉลี่ยในรูปที่ 31 สูงกว่ามาก ดังนัน้ รูปที่ 31 จึงน่ าจะเป็ นรูปแบบที่กระแสลมมกรดใกล้
เขตร้อนปรากฏในการวิเคราะห์ลมประจาวันของซีกโลกเหนือในช่วงฤดูหนาว (NH Winter) โดยทัวไปแล้
่
ว
กระแสลมมกรดใกล้เขตร้อนจะมีแกนกลางใกล้ระดับ 200 hPa และมีค วามเร็วลมประมาณ 140 นอต
แนวแกนกระแสลมกรดมีความลาดชันตามความสูงน้อยมาก (Very little slope with height)
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ในปี 1956-1961 มีการศึกษาถึงกระแสลมมกรดใกล้เขตร้อนในซีกโลกใต้ท่ี 200 hPa เหนือออสเตรเลีย
ตามรูปที่ 33 ปรากฏว่ากระแสลมมกรดใกล้เขตร้อนแกว่งตัวระหว่างละติจูด 26 องศาใต้ในฤดูหนาว ไปถึง
32 องศาใต้ในฤดูรอ้ น ความเร็วสูงสุดเฉลีย่ ทีแ่ กนกลาง 140 นอต ในเดือน ก.ค. และลดลงเป็ น 70 นอต ใน
เดือน ม.ค.-ก.พ. มีความแปรปรวนของตาแหน่งและความเร็วมากทีส่ ุดในฤดูรอ้ น น้อยทีส่ ุดในฤดูหนาว

รูปที่ 31

รูปที่ 32
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รูปที่ 33
8.2 กระแสลมกรดฝ่ายตะวันออกในเขตร้อน (Tropical easterly jet) กระแสลมกรดฝ่าย
ตะวันออกในเขตร้อนเป็ นรูปแบบหนึ่งของกระแสลมกรดที่ปรากฏค่อนข้างคงที่ (Persistent) บริเวณเอเชีย
ตอนใต้ และอาฟริกาเหนือในช่วงฤดูรอ้ นของซีกโลกเหนือ กระแสลมมกรดฝา่ ยตะวันออกในเขตร้อนปรากฏ
อยู่เหนือชัน้ บรรยากาศจาก 200-100 hPa ในช่วงละติจูด 5-20 องศาเหนือ มีคุณสมบัตคิ งทีใ่ นด้านตาแหน่ ง ,
ทิศทางและความรุนแรง แกนกลางกระแสลมกรดเฉลีย่ (Average jet core) ซึ่งอยู่ระหว่าง 10-15 องศาเหนือ
ใกล้ระดับ 150 hPa จะแยกออกมาจากกระแสลมกรดฝ่ายตะวันออกในชัน้ สตราโตสเฟี ยร์ (Summer
stratospheric easterlies) มีความเร็วลมทีแ่ กนกลางได้มากกว่า 100 นอต ที่เคยตรวจพบเมื่อปี 1956-1962
เหนือบอมเบย์ 18 กม. (ประมาณ 30,000 ฟุ ต) มีค วามเร็วลม 152 นอต ตัวอย่างกระแสลมกรดฝ่าย
ตะวันออกในเขตร้อนในเดือน ก.ค.-ส.ค. ทีร่ ะดับ 150 hPa ตามรูปที่ 34 แสดงถึงตาแหน่งและความรุนแรง
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รูปที่ 34
เชือ่ กันว่ากระแสลมกรดเกิดจากบริเวณมวลอากาศเย็นที่มคี วามหนาแน่ น หรือความกดอากาศสูง
มากๆ เหนือที่ราบสูงธิเบตในระดับบนช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนแบบ Direct hadley cell
โดยมีอากาศอุ่นไหลขึ้นและอากาศเย็น ปรากฏทัง้ บริเวณต้น ทาง (Entrance) ของกระแสลมกรดเหนื อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการหมุนเวียนแบบ Indirect hadley cell บริเวณปลายทาง (Exit) ของ
กระแสลมกรดเหนื ออาฟริกา ตามรู ปที่ 35 แสดงถึงการหมุนเวีย นกระแสอากาศที่บริเวณต้นทางและ
ปลายทางของกระแสลมกรด ในเชิงภูมอิ ากาศแล้วการหมุนเวียนกระแสอากาศแบบนี้ ทาให้เกิดการยกตัว
ในทางตัง้ และการรวมตัว (Lifting and Convection) เป็นบริเวณกว้างที่ด้านเหนือของกระแสลมกรดบริเวณ
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เอเซีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ พร้อ มทัง้ เกิด การจมตัว ลงอย่ า งรุ น แรง อัน น าไปสู่ ค วามแห้ ง แล้ง ที่บ ริเ วณ
อาฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง
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