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บทที่  2
ทฤษฎกีารเกิดลมและการเคลื่อนที่ของลม

การเกิดลมและการเคลื่อนที่ของลมเปนผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศซึ่งสามารถ
อธิบายไดโดยทฤษฎีทางฟสิกส นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความทรงตัวของสภาพอากาศ  ความแตกตาง
ของอณุหภูมิ  ส่ิงกีดขวาง  และสภาพความขรุขระของผิวพื้น  ฯลฯ โดยสามารถอธิบายไดดังนี้

2.1  ความสัมพันธของลมกับความกดอากาศ[5]

2.1.1 กลศาสตรของการเคลื่อนท่ีของลม
ความแตกตางของความดันทํ าใหเกิดแรงที่ผลักใหอากาศเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงไปยัง

ความกดอากาศตํ่ า     ลมสามารถเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนแตมักจะเคลื่อนที่ในแนวนอนมาก
กวา  หากให P คือความดันในแนวนอนที่อัดอากาศอยูดานหนึ่ง (หนวย N/m2) และ P+∆P คอืความดัน
ทีอั่ดอากาศอยูอีกดานหนึ่ง  แรงที่ผลักดันใหอากาศเคลื่อนไหวคือ ∆P   โดยสามารถเขียนสมการ
กลศาสตรของการเคลื่อนที่ของลมในแนวนอนไดดังนี้คือ

Fx   = - 















∆x
∆P

ρ
1 x             -------------------------(2.1)

โดยที่ Fx  คอืแรงตอหนวยที่เกิดจากความแตกตางของความกดอากาศ ( Pressure      
Gradient Force), N/kg

∆x คอืระยะทางเคลื่อนที่ในแนวนอน, m
ρ คอืความความหนาแนนอากาศ, kg/m3

ยกตวัอยางจากแผนที่พยากรณอากาศซึ่งพบวา เกิดความแตกตางของความกดอากาศของอากาศ
สองตํ าแหนงเทากับ 800 N/m2 (8 mb)     อากาศสองตํ าแหนงอยูในละติจูดเดียวกันแตหางกัน 700 กม.
ถาก ําหนดใหความหนาแนนอากาศเทากับ 1.225 kg/m3   จากสมการที่ 2.1 สามารถหาแรงที่กระทํ าเปน
แนวตัง้ฉากกับเสนความกดอากาศเทา(Isobar) ไดเทากับ Fx = 0.933 x 10-3 N/kg และจากกฎขอที่ 2 ของ
นวิตัน (Newton) อากาศจะมีอัตราเรงเทากับ 0.933 x 10-3 m/s2  ถาอากาศเคลื่อนที่ใน 1 วัน (8.64 x104

วนิาที) จะเกิดความเร็วลมเทากับ 80.6 m/s     นั่นคือแรงกดอากาศลดลง 8 mb ใน 1วัน จะเกิดความเร็ว
ลมที่อากาศชั้นบนเทากับ 80.6 m/s

สํ าหรับสมการกลศาสตรของการเคลื่อนที่ของลมในแนวดิ่ง สามารถเขียนไดดังนี้คือ

∆Pz =  -ρg ∆z   -------------------------(2.2)



กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน                                           โครงการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

6

โดยที่     P      คอืความดันที่เกิดจากมวลอากาศ
∆z    ระยะทางเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
g       คาคงที่แรงโนมถวงโลก

การเคลือ่นที่ของลมในแนวดิ่งจะถูกตานและทํ าใหสมดุลโดยแรงโนมถวงเสมอ ยกเวนลมที่
ผิวพืน้จะมีความสัมพันธกับระดับความสูงของภูมิประเทศ (Topography) ซ่ึงลมจะไมมีสภาพสมดุลและ
เคลือ่นที่ในแนวดิ่งตามอิทธิพลความคงตัวของความรอน (Thermal Stability)

2.1.2   GEOSTROPHIC WIND
ลมจะถกูตานทานจากแรงอื่นๆเพื่อใหเกิดสภาวะสมดุลเสมอ แรงอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรม

ชาติจากการหมุนของโลกคือแรงคอริออลิส(Coriolis)ซ่ึงสามารถเขียนสมการแรงของคอริออลิส 
(Coriolis)  ไดดังนี้

C   =  2 ΩVsin φ    ------------------------(2.3)

โดยที่     C      คือแรงคอริออลิส (Coriolis)
                   Ω     คือ Angular angle (เทากับ 7.29 x 10-5  rad/s)

 V     คือ ความเร็วลม, m/s
 φ        คือ Latitude, degree

แรงดังกลาวจะเกิดขึ้นที่ซีกโลกทางเหนือและที่ซีกโลกทางใตแตที่เสนศูนยสูตรแรงคอริออลิส
(Coriolis)จะเปนศูนย ลมจะเกิดจากความแตกตางของแรงกดอากาศโดยมีแรงตานจากแรงฝด(Friction)
เทานัน้   ลมจะเกิดจากความกดอากาศสูงไหลมายังความกดอากาศตํ่ าและการไหลของลมจะทํ าให
ความดนัอากาศลดลงจนกลายเปนศูนย  ดังนั้นศูนยกลางของความกดอากาศทั้งสูงและตํ่ าจะไมเกิดใกล
เสนศูนยสูตร

รูปที่ 2.1 การเกิด Geostrophic Wind
ในบรเิวณเสนศูนยสูตรถาเกิดความแตกตางของความกดอากาศลมจะไหลเปนเสนโคง  (รูปที่

2.1) ซ่ึงอธิบายไดคืออากาศที่ถูกผลักโดยแรงที่เกิดจากความแตกตางของความดันจะพยายามเคลื่อนที่
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ตัง้ฉากกบัเสนความกดอากาศเทา (Isobar) ซ่ึงถือวาเปนเสนระดับแนวนอนที่มีความกดอากาศคงที่
เมือ่อากาศเคลื่อนที่แรงคอริออลิส (Coriolis) จะพยายามตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมทํ าให
ลม เบีย่งเบนไปทางขวาของเสนทางเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางจะมีเฉพาะแรงที่เกิดจากความแตก
ตางของความกดอากาศเทานั้นที่กระทํ าเสริมในทิศทางเดิมทํ าใหลมมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นขณะที่ทิศ
ทางที่เปลี่ยนไปแรงลมก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งความเร็วลมจะคงที่และวิ่งขนานไปกับเสน
ความกดอากาศเทา (Isobar) ปรากฏการณดังกลาวสามารถอธิบายตามกฎของ Buys-Ballot ไดกลาวคือ
ถายนืทีซี่กโลกเหนือโดยหันหลังใหกับลม ความกดอากาศสูงจะอยูทางขวามือและความกดอากาศตํ่ า
จะอยูทางซายมือ      แตถายืนอยูที่ซีกโลกใตทิศทางจะสลับกัน    ลมที่ทํ าใหเกิดจุดสมดุลเรียกวาลม
Geostrophic Wind  โดยมีสมการดังนี้

2 ΩVsin φ      =   















∆x
∆P

ρ
1 x    --------------------------(2.4)

              โดยที่     V      คือความเร็วลม Geostrophic Wind, m/s

ถาความเรงของอากาศเทากับ 0.933 x 10-3 m/s2 (จากขอ 2.1.1) เกิดขึ้นที่ Latitude 40ο เมื่อแทนคาใน
สมการดังกลาวจะไดความเร็วลม Geostrophic Wind (V) เทากับ 9.95 m/s

2.1.3   GRADIENT WIND
ในบางกรณีลมจะไหลขนานกับเสนความกดอากาศเทา(Isobar)เพื่อใหงายตอความเขาใจ

สามารถอธิบายไดวา  ถาลมจะไหลไปตามเสนโคงที่แสดงในรูปที่ 2.2 ดวยความเร็ว V เมตร/วินาทีและ
ก ําหนดใหเสนโคงดังกลาวมีรัศมีความโคงเทากับ r จะเกดิแรงหนีศูนยกลาง(Ce) เทากับ

      รูปที่ 2.2 การเกิด Cyclonic Motion ท่ีซีกโลกทางเหนือ

ในกรณีที่แรงเกิดขึ้นจากความแตกตางของแรงกดอากาศไหลเขาหาความกดอากาศตํ่ าซึ่งอยูภาย
ในตามรูปที่ 2.2  โดยหลักของความสมดุลแรงที่เกิดจากความแตกตางของความดัน(Fx)จะเทากับแรง
คอริออลิส (Coriolis) รวมกับแรงหนีศูนยกลางโดยเขียนเปนสมการไดดังนี้

r
V2
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Fx =   















∆x
∆P

ρ
1 x   =  2 ΩVsin φ  +

r
V 2 -------------------------- (2.5)

  

                        รูปที่ 2.3 การเกิด Cyclonic Motion ท่ีซีกโลกทางใต

เมือ่ลมพดัอยูในบริเวณศูนยกลางของความกดอากาศสูงความสมดุลของแรงจะเปลี่ยนไป กลาว
คือแรงที่เกิดจากความแตกตางของความกดอากาศ(F)จะพยายามไหลออกจากวงกลมพรอมแรงหนีศูนย
กลาง ขณะเดียวกันแรงคอริออลิส (Coriolis) จะไหลเขาศูนยกลางตามในรูปที่2.3 เพื่อใหเกิดความสมดุล
โดยเขียนเปนสมการไดดังนี้คือ

     2 ΩVsin φ   =  















∆x
∆P

ρ
1 x   +

r
V 2 -------------------------- (2.6)

ปรากฏการณของการไหลของอากาศทั้งสองกรณีคือการไหลแบบไซโคลนและแอนตี้ไซโคลน 
ซ่ึงถาเกดิขึน้ที่บริเวณละติจูดตํ่ าๆ ซ่ึงในบริเวณนั้น แรงคอริออลิส (Coriolis) จะมีนอยจึงเกิดเปนลมพายุ
ประเภท เฮอริเคน  หรือ ทอรนาโด ขึ้น   อนึ่ง ลมดังกลาวไมเกิดขึ้นในประเทศไทย

2.1.4 ลมผิวพื้น (SURFACE WIND)
             ลมผิวพื้น (Surface Wind) คอืลมทีพ่ัดในบริเวณผิวพื้นโลกภายใตความสูงประมาณ 1 กิโลเมตร

รูปที่ 2.4 ผลของแรงตานและแรง Coriolis        รูปที่ 2.5 ลักษณะของความเร็วลมภายใต Atmosphere Boundary Layer

เหนอืพืน้ดนิ ซ่ึงเปนบริเวณที่มีการคลุกเคลาของอากาศและมีแรงฝดอันเกิดจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง
รวมกระท ําดวย ในระดับตํ่ าแรงที่เกิดจากความแตกตางของความกดอากาศในแนวนอนจะไมสมดุลกับ
แรงคอริออลิส (Coriolis) ลมผิวพืน้จะไมพัดขนานกับเสนความกดอากาศเทา (Isobar) แตพัดขามเสน
ความกดอากาศเทา(Isobar)จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศตํ่ าและทํ ามุมกับเสนความกด
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อากาศเทา(Isobar) (รูปที่ 2.4) การท ํามุมนั้นขึ้นอยูกับความขรุขระของผิวพื้น ถาเปนทะเลที่ราบเรียบจะ
ท ํามมุ 10 องศา ถึง 20 องศา แตที่พื้นดิน (ระดับความสูง 10 เมตร)จะทํ ามุม 20 – 40 องศา สวนบริเวณที่
เปนปาไมหนาทึบอาจทํ ามุมถึง 90 องศา แตที่ ระดบัความสูงมากกวา 10 เมตรขึ้นไปแรงตานจะลดลง
และความเร็วลมจะเพิ่มขึ้น (รูปที่ 2.5) และมุมที่ทํ ากับเสนความกดอากาศเทา (Isobar) จะเล็กลง      สวน
ทีร่ะดบัความสูงใกล 1 กิโลเมตร เกือบไมมีแรงฝด ดังนั้นลมจึงพัดขนานกับเสนความกดอากาศเทา
(Isobar)

2.1.5  ลมสํ าคัญท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย
2.1.5.1 ลมมรสุม

ในฤดรูอนของทวีปเอเชีย แผนดินจะไดรับความรอนเต็มที่ ขณะที่ในฤดูหนาวแผนดินจะไดรับ
ความเยน็เตม็ทีโ่ดยเฉพาะในบริเวณทางเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ในฤดูหนาวอากาศจะหนักทํ าใหเกิด
ความกดอากาศสูงแตปกคลุมทั่วทวีปเอเชีย ในฤดูรอนแผนดินจะรอนระอุทํ าใหเกิดความกดอากาศตํ่ า
ลมมรสมุจึงเกิดขึ้นจากวงจรของความแตกตางของความกดอากาศดังกลาว     กลาวคือในมหาสมุทร
อินเดยีลมจะพดัจากทะเลสูแผนดินจากทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใตในฤดูรอน เมื่อถึงเดือน
พฤศจิกายนทวีปเอเชียจะเริ่มเขาสูฤดูหนาวซึ่งถูกปกคลุมดวยลมหนาวที่เปนอากาศแหงพัดจากทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงใต

ลมมรสุม (Monsoon) มาจากคํ าในภาษาอาหรับวา Mausim  แปลวาฤดู ดังนั้นลมมรสุมจึงหมาย
ถึงลมทีพ่ดัเปล่ียนทิศทางกับการเปลี่ยนฤดู คือฤดูรอนจะพัดอยูในทิศทางหนึ่ง และจะพัดเปลี่ยนทิศทาง
ในทางตรงกนัขามในฤดูหนาว ลมประเภทนี้ใชเรียกครั้งแรกในบริเวณทะเลอาหรับ ซ่ึงพัดอยูในทิศทาง
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปนระยะเวลา 6 เดือน และพัดอยูในทิศทางตะวันตกเฉียงใตเปนระยะเวลาอีก 6
เดอืน แตอยูในสวนอื่น ๆ ของโลก ลมมรสุมที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ ลมมรสุมที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออก
และ เอเชียใต

ลักษณะการเกดิลมมรสุมเหมือนกับการเกิดลมบกและลมทะเล    โดยในฤดูหนาวอากาศภายใน
แผนดินเย็นกวาอากาศในมหาสมุทรที่อยูใกลเคียงทํ าใหภาคพื้นทวีปบริเวณไซบีเรียเปนเขตความกด
อากาศสูง สวนบริเวณมหาสมุทรอินเดียเปนเขตความกดอากาศตํ่ า อากาศเหนือมหาสมุทรอินเดียซ่ึงมี
อุณหภมูสูิงกวาบริเวณไซบีเรียจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณไซบีเรียจะไหลเขาไปแทนที่ใน
ทศิทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา อากาศที่ไหลออกจากบริเวณความกดอากาศสูงไซบีเรียเปนอากาศที่
ไหลจมลงและทิศทางลมจะเบนไปทางขวา กลายเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผานเขาไปยังเอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต   ในฤดูนี้ทั่วไปมีลักษณะอากาศดีและอากาศแหงดังนั้นลมมรสุมฤดูหนาว
ลักษณะทองฟาจึงแจมใส

ในฤดรูอนลมจะพัดเปลี่ยนในทิศทางตรงกันขาม เพราะอากาศภาคพื้นทวีปอุนกวาอากาศพื้นนํ้ า
ซ่ึงท ําใหภาคพื้นทวีปเปนเขตความกดอากาศตํ่ า พื้นนํ้ าเปนเขตความกดอากาศสูง เกิดลมพัดจากพื้นนํ้ าที่
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เปนเขตความกดอากาศสูงเขาสูพื้นดินซึ่งเปนเขตความกดอากาศตํ่ าในทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
กลายเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดจากพื้นนํ้ าเขามาและนํ าเอาความชื้นมาดวย

ลมมรสมุทีม่กี ําลังแรงจัดที่สุด เกิดขึ้นในบริเวณเอเชียตะวันออกและเอเชียใต    ในเอเชียตะวัน
ออก ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ญ่ีปุน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ลมมรสุมที่เกิดในเอเชียตะวันออกจะแตกตางจากเอเชียใตคือในเอเชียตะวันออกลมมรสุมฤดูหนาวมี
ก ําลังแรงกวาและมีทิศทางที่คงที่กวาลมมรสุมฤดูรอน  ความเร็วลมตามชายฝงในเดือนมกราคม จะมี
มากกวาเดอืนกรกฎาคมหลายเทา   ในเอเชียใตรวมทั้งประเทศ อินเดีย ปากีสถานและประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ลมมรสุมฤดูหนาวไมสามารถแผเขาไปถึงดินแดนเหลานั้นได เพราะมีเทือกเขา
หมิาลยัขวางกั้นอยู ดังนั้นเอเชียใตจึงไดรับลมมรสุมโดยตรงเฉพาะในชวงฤดูรอนเทานั้นและลมจะมี
ก ําลังแรงในฤดูรอนและแมแตในมหาสมุทร คือฤดูรอนลมมีความเร็วเฉลี่ย 24 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สวน
ฤดหูนาวลมมกีํ าลังออนมีความเร็วนอยกวา 10 กิโลเมตรตอช่ัวโมง บริเวณที่มีฝนตกหนักเนื่องจากได
รับอทิธิพลจากลมมรสุมฤดูรอน คือเมืองเชอรราปนจิ ทางภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย มีปริมาณ
ฝนตกในแตละปประมาณ 10,800 มิลลิเมตร สวนใหญจะมีฝนตกในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม
ฝนที่ตกมีประโยชนทางดานการเกษตรทํ าใหพืชผลเจริญเติบโตเนื่องจากบริเวณที่มีฝนอากาศแหงแลง     
แตฝนทีต่กลงมามีขอเสียที่ชวงเวลาที่ฝนตกจะมีความไมแนนอนรวมทั้งความแรงของฝน สํ าหรับใน
ประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู คือ ในชวงฤดูฝน ประมาณตนเดือนพฤษภาคมจนถึง
เดอืนตลุาคม ไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และตอมาเปนชวงฤดูหนาวประมาณปลายเดือน ตุลาคม
ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ ลมจะเปลี่ยนทิศเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากลมมรสุมที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียแลว ยังมีมรสุมเกิดขึ้นบริเวณสวนอื่น ๆ ของโลก เชน
ทางภาคเหนือของ ประเทศออสเตรเลียเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดขามเสนศูนยสูตรจะเปลี่ยน
ทศิทางเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเขาสูทางภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงมีแนวเขตลม
สินคาเบยีดตัวเขาหากันพาดผานอยู เปนแนวแบงเขตระหวางลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลก
เหนือกับลมสินคาตะวันออกเฉียงใตของซีกโลกใตรวมทั้งมีลมมรสุมเกิดขึ้นในอาวกินิของแอฟริกา
ตะวนัตก บางสวนของทวีปอเมริกาเหนือ และบางสวนของทวีปอเมริกาใต

2.1.5.2 ลมประจํ าถิ่น
ลมประจํ าถ่ินเปนลมที่เกิดขึ้นภายในทองถ่ินเนื่องจากอิทธิพลของภูมิประเทศและความเปลี่ยน

แปลงของความกดอากาศ ลมประจํ าถ่ินแบงแยกออกเปนประเภทใหญ  ๆ ดังนี้

(1) ลมบกและลมทะเล
ลมบกและลมทะเลคือลมประจํ าถ่ินซึ่งเกิดจากความแตกตางของความกดอากาศระหวางทะเล

กบัแผนดินคือ
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• ลมทะเล (Sea Breeze) เกดิขึน้ในฤดูรอนตามชายฝงทะเล ในเวลากลางวันเมื่อพื้นดินไดรับ
ความรอนจากแสงอาทิตยจะมีอุณหภูมิสูงกวาพื้นนํ้ า และอากาศเหนือพื้นดินเมื่อไดรับ
ความรอนจะขยายตัวลอยขึ้นสูเบื้องบน อากาศเหนือพื้นนํ้ าซึ่งเย็นกวาจะไหลเขาไปแทนที่
เกดิลมจากทะเลพัดเขาหาฝงเรียกวาลมทะเล (รูปที่ 2.6 ก.)  ซ่ึงจะเริ่มพัดในเวลาประมาณ
10.00 น. ลมทะเลสามารถพัดเขาหาฝงมีระยะไกลถึง 16 – 48 กิโลเมตร และความแรงของ
ลมจะลดลงเมื่อเขาถึงฝง  ลมทะเล มีความสํ าคัญตออุณหภูมิของอากาศในบริเวณชายฝง ทํ า
ใหอุณหภมูขิองอากาศลดลง เชน กอนที่ลมทะเลจะพัดเขาไปพื้นดินมีอุณหภูมิ 30οC แต
เมือ่ลมทะเลพัดผานเขาไปทํ าใหอุณหภูมิลดลงเปน 22 οC ในชวงบาย

       ก.  ลมทะเล                                             ข.   ลมบก
               รูปที่ 2.6 ลมบกและลมทะเล

• ลมบก (Land Breeze) เกดิขึน้ในเวลากลางคืน เมื่อพื้นดินคายความรอนโดยการแผรังสีออก
จะคายความรอนออกไดเร็วกวาพื้นนํ้ า ทํ าใหมีอุณหภูมิตํ่ ากวาพื้นนํ้ า อากาศเหนือพื้นนํ้ าซึ่ง
รอนกวาพืน้ดนิจะลอยตัวขึ้นสูเบื้องบน อากาศเหนือพื้นดินซึ่งเย็นกวาจะไหลเขาไปแทนที่
เกดิเปนลมพัดจากฝงไปสูทะเลเรียกวา ลมบก (รูปที่ 2.6 ข.)  ซ่ึงลมบกจะมีความแรงของลม
ออนกวาลมทะเล จึงไมสามารถพัดเขาสูทะเลไดระยะทางไกลเหมือนลมทะเล โดยลมบก
สามารถพัดเขาสูทะเลมีระยะทางเพียง 8 – 10 กม.

(2)  ลมภูเขาและลมหุบเขา
ลมภูเขาและลมหุบเขา เปนลมประจํ าถ่ิน อีกชนิดหนึ่ง เกดิขึน้ประจํ าวัน เชนเดียวกับลมบกและ

ลมทะเลซึ่งเกิดขึ้นเองจากความแตกตางของความกดอากาศคือ
• ลมหุบเขา (Valley-Mountain Breeze) เกดิขึน้ในเวลากลางวันคือ อากาศตามภูเขาและลาด

เขารอนเพราะไดรับความรอนจากดวงอาทิตยเต็มที่ สวนอากาศที่หุบเขาเบื้องลางมีความ
เยน็กวาจึงไหลเขาแทนที่ ทํ าใหมีลมเย็นจากหุบเขาเบื้องลางพัดไปตามลาดเขาขึ้นสูเบื้อง
บนเรียกวาลมหุบเขา (รูปที่ 2.7 ก.)
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• ลมภูเขา (Mountain-Valley Breeze) เกดิขึน้ในเวลากลางคืน อากาศตามภูเขาและลาดเขาจะ
เยน็ลงอยางรวดเร็วดวยการคายความรอนออก อากาศตามลาดเขาที่เย็นและหนักกวาอากาศ
บริเวณใกลเคียงจึงไหลออกมาทํ าใหมีลมพัดมาตามลาดเขาสูหุบเขาเบื้องลางเรียกวาลม     
ภูเขา (รูปที่ 2.7 ข.)

                                              ก.  ลมหุบเขา                                    ข.  ลมภูเขา
                รูปที่ 2.7 ลมภูเขาและลมหุบเขา

(3)  ลมตะเภา
ลมตะเภา เปนลมทองถ่ินในประเทศไทย โดยลมตะเภาเปนลมที่พัดมาจากทิศใตไปยังทิศเหนือ

คอืพดัจากอาวไทยเขาสูภาคกลางตอนลาง พัดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ซ่ึงเปนชวงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนลมที่นํ าความชื้นมาสูภาคกลาง      
ตอนลาง ในสมัยโบราณลมนี้จะชวยพัดเรือสํ าเภาซึ่งเขามาคาขายใหแลนไปตามแมนํ้ า เจาพระยา

(4)  ลมวาว
ลมวาว เปนลมที่พัดจากทิศเหนือไปยังทิศใต เกิดในระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

เปนลมเยน็ที่พัดมาตามลํ านํ้ าเจาพระยา และพัดในชวงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะเปลี่ยนเปนลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ หรืออาจจะเรียกวาลมขาวเบา เพราะพัดในชวงที่ขาวเบากํ าลังออกรวง

2.1.6  ความสัมพันธของลมกับอุณหภูมิ
โดยปกติขอบเขตของชั้นบรรยากาศโลก(Atmospheric Boundary Layer) จะอยูที่ความสูง 1,000

– 2,000 เมตร ซ่ึงมีตัวแปรสํ าคัญที่มีผลกระทบตอการเกิดลมคือความแตกตางของอุณหภูมิในแนวดิ่ง
(Vertical Temperature Gradient) ซ่ึงอธิบายถึงความเร็วลมที่ความสูงระดับตาง ๆ และความทรงตัวของ
สภาพอากาศ (Atmospheric Stability) ซ่ึงมีความสัมพันธกันทางคณิตศาสตรดังนี้ คือ

dT/dz  =  -g/cp -------------------------- (2.6)

โดยที่ dT   คอืการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
dz   คอืการเปลี่ยนแปลงความสูง
 g     คือคาคงที่แรงโนมถวงโลกเทากับ 9.8 m/s2

 cp   คอืความรอนจํ าเพาะของอากาศแหง เทากับ 103 J / (kg   K)
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โดยกฎดงักลาวสามารถประมาณการไดวาอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 10ο C ทกุๆความสูงที่เพิ่ม
ขึ้น 1 กิโลเมตร

 ความแตกตางของอุณหภูมิจะกํ าหนดสถานะตางๆของชั้นบรรยากาศโลก  กลาวคือ  อุณหภูมิ
จะเปลีย่นแปลงจากกลางวันไปกลางคืน  ในเวลากลางวันอากาศใกลพื้นผิวโลกจะคอยๆรอนและรอน
ขึน้เมื่อความสูงเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งที่ความสูง Zi ความรอนจะกลับลดลงขณะที่ความสูงยังเพิ่มขึ้นตอไป
ถึงชั้นความสูงที่เหนือระดับ Zi ณ ช้ันนี้จะเรียกวาชั้นบรรยากาศผสม    (Convective หรือ Mixing Layer)
 รูปที ่ 2.8 แสดงความแตกตางของอุณหภูมิ เสนทึบเริ่มจากตะวันตกดินจนถึงรุงเชา เสนประเริ่มจาก
รุงเชาจนถึงตะวันตกดิน

รูปที่ 2.8 อุณหภูมิเหนือผิวโลกที่ระดับความสูงตางๆ
ในสถานการณที่มวลอากาศไหลเขาแทนที่อยางรวดเร็วในทิศทางขาขึ้นแตอุณหภูมิกลับลดลง

ตลอดเวลายิง่ความสูงเพิ่มขึ้นอากาศจะอยูในสภาพแวดลอมที่เย็นกวา อากาศจึงขยายตัวและลอยตัวสูง
ขึน้ตลอดเวลา  ในขณะเดียวกันก็จะมีอากาศสวนหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันขามคือลอยตัวตํ่ าลง
ณ ทีจ่ดุนีเ้รียกวาสภาวะสภาพอากาศไมทรงตัว (Unstable Atmosphere) อากาศทั้งสองจะผสมกัน เรียก
วาขบวนการ Convective Process ในชั้นบรรยากาศ Convective Layer จากการคลุกเคลาของอากาศ
อยางแรงในขบวนการดังกลาวจะลดความแตกตางของความเร็วและอุณหภูมิ (รูปที่ 2.9 ก.) ภายในชั้น
บรรยากาศของมัน

ในสถานการณที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น   มวลอากาศจะลอยสูงขึ้น   แตไมขยายตัว
เนือ่งจากสภาพแวดลอมมีอุณหภูมิสูงกวา เมื่อถึงระดับหนึ่งอากาศจะตกลงไปที่จุดเริ่มตน ถามวลอากาศ
เคลือ่นทีล่งมันจะมีความรอนสูงกวาบรรยากาศรอบตัว ดังนั้น มวลอากาศจะเบากวาและอาจไหลกลับ
ขึน้ไปทีจุ่ดเดิม สภาพอากาศนี้เรียกวาสภาพอากาศทรงตัว (Stable Atmosphere) (รูปที่ 2.9 ข.)

ในบางขณะอุณหภูมิจะคงที่ตลอดเวลาไมเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น การเคลื่อนที่
ของมวลอากาศขึ้นหรือลงอยางสมดุล ขณะที่ความดันลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิมวลอากาศจะ
ลดลง    สภาพอากาศที่สถานะนี้เรียกวาสภาพอากาศ  Neutral  (รูปที่ 2.9 ค.)

เปนที่ทราบอยูแลววาโดยทั่วไปอากาศจะเคลื่อนที่โดยสะดวกในแนวนอนมากกวาในแนวดิ่ง
แตในชัน้สภาพอากาศนี้อากาศจะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไดโดยสะดวกเทากับเคลื่อนที่ในแนวนอน[6]
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PARCEL OF AIR MECHANICALLY PERTURBED TO A HIGHER LEVEL
                 ก.  Unstable Atmosphere         ข. Stable Atmosphere             ค. Neutral Atmosphere

รูปท่ี 2.9  สภาพอากาศในสภาวะตาง ๆ

โดยปกตใินวนัหนึ่งที่มีอากาศแจมใส  ความรอนจากการแผรังสี  จะทํ าใหเกิดสภาวะของสภาพ
อากาศไมทรงตัว(Unstable)ในชวงเวลากลางวัน (11.00–17.00 น.)  และมสีภาวะทรงตัวในเวลากลางคืน
ถึงเชา ( 20.00 – 7.00 น)     สวนสภาวะ Neutral  หรือ ใกล Neutral คอืชวงเวลาเปลี่ยนแปลง (Transition
period) จะเกดิใกลตะวันขึ้นจนสาย (07.00 – 11.00 น.)    และใกลตะวันตกดินจนคํ่ า (17.00 –  20.00 น.)
ในบางวนัทีท่องฟามีเมฆปกคลุมมากอาจถือไดวาเกิดสภาวะNeutral หรือใกล Neutral ตลอดวัน
2.1.7  ความสัมพันธของความเร็วลมกับสภาพอากาศและความขรุขระของพื้นผิวโลก

ความทรงตัวของสภาพอากาศและความขรุขระของผิวพื้นมีความสัมพันธกับความเร็วลมโดยมี
ผลกระทบกับความเร็วลมทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน (คาความขรุขระของผิวพื้นแสดงในตารางที่         
ง 5 ในภาคผนวก ง) ความทรงตัวของสภาพอากาศสามารถกํ าหนดไดโดยอัตราสวนของความทรงตัวที่
มคีวามสัมพันธกับความยาวของความทรงตัว (Stability Length) ตามทฤษฎีของ Monin - Obukhov[6]

ซ่ึงไดกํ าหนดคาความยาวของความทรงตัว (Stability Length) ดังนี้
สภาพอากาศ           Stability Length,  L (m)    Stability Ratio (Z/L)
ทรงตัว  (Stable) 50            10
คอนขางทรงตัว (Slightly Stable)               200            N/A  
Neutral                ∞                0
ไมทรงตัว  (Unstable)              -50           - 10

ภายใตขอบเขตชั้นบรรยากาศโลก (Atmospheric Boundary Layer) ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นตาม
ความสูงที่เพิ่มขึ้นถามี Wind Shear Exponent เปนบวก ตามสูตร

V1 / V2   =  (H1/H2) a  -------------------------- (2.7)

โดยที่  a   คือ  Wind Shear Exponent
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รูปที่ 2.10 ถึง 2.12  แสดงกราฟความสัมพันธ ของความเร็วลมกับอัตราสวนของความทรงตัวที่
ระดับความสูงตั้งแต   100 เมตร 500 เมตร และ 3,000 เมตร ตามลํ าดับ   โดยมีความขรุขระของผิวพื้นให
เลือก 3 คา คือ  0.001 เมตร  0.03 เมตร และ 0.40 เมตร  จากกราฟสามารถสรุปไดดังนี้
(1) ความกดอากาศและอุณหภูมิมีความสัมพันธกับความเร็วลม ทีส่ภาพอากาศทรงตัว(Stable) ความเร็ว

ลมจะเพิ่มขึ้นตามความสูงมากกวาที่สภาพอากาศ Neutral เนือ่งจากในสถานะที่สภาพอากาศทรงตัว
คาอตัราสวนของความทรงตัวจะมีคาใกลศูนย ซ่ึงในสถานะดังกลาวการเคลื่อนที่ของอากาศในแนว
ดิง่จะมีแรงกดสูง    ในสภาพภูมิประเทศที่เปนที่สูง เชน บริเวณเชิงเขา หรือ ภูเขาสูง ลมที่ยอดเขาใน
สถานะทีส่ภาพอากาศทรงตัวจะมีความเร็วสูงกวาในสถานะที่สภาพอากาศ Neutral มาก

(2) ในพืน้ทีซ่ึ่งผิวพื้นมีความขรุขระมาก ความเร็วลมที่อากาศชั้นบนจะลดลงเมื่อความสูงลดลง มากกวา
ในพืน้ทีซ่ึ่งมีความขรุขระนอย  เนื่องจากยิ่งความสูงลดลงแรงตานของผิวพื้นยิ่งเพิ่มขึ้นมาก
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ก. Stability Ratio: Unstable       ข. Stability Ratio: Neutral

ค. Stability Ratio: Slightly Stable     ง. Stability Ratio: Stable

            รูปที่ 2.10 Wind Profile ที่ความสูง 10-100 เมตร ที่ความขรุขระของพื้นผิวโลก และ Stability Ratio ตางๆ

0.4 0.03

0.001
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ก. Stability Ratio: Unstable       ข. Stability Ratio: Neutral

ค. Stability Ratio: Slightly Stable            ง. Stability Ratio: Stable

           รูปที่ 2.11 Wind Profile ที่ความสูง 100-500 เมตร ที่ความขรุขระของพื้นผิวโลก และ Stability Ratio ตางๆ
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     ก. Stability Ratio: Unstable       ข. Stability Ratio: Neutral

ค. Stability Ratio: Slightly Stable       ง. Stability Ratio: Stable

         รูปที่ 2.12 Wind Profile ที่ความสูง 500-3000 เมตร ที่ความขรุขระของพื้นผิวโลก และ Stability Ratio ตางๆ
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2.1.8  สภาพอากาศในประเทศไทย [7]

2.1.8.1  ฤดหูนาว (กลางเดือน ตุลาคม- กลางเดือน กุมภาพันธ)
สภาพอากาศหนาวเกิดจาก บริเวณความกดอากาศสูง(High Pressure Area) แผปกคลุม

ประเทศไทย (ดูรูปที่ 2.13)   ท ําใหประเทศไทยตอนบนมีลมกระโชกแรง   บริเวณอาวไทยมีคล่ืนลม
แรง   ภาคใตจะไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางภาคใตฝงตะวันออกจะมี
ฝนตกชกุและมีอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดทุกปซ่ึงเปนสภาพอากาศชนิดทรงตัว ( Stable )โดยมีองค
ประกอบดังตอไปนี้

(1) ความแรงของความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลียและจีนที่แผปกคลุมทั่วประเทศไทย 
หากความกดอากาศสูงมีประมาณ 1020 mb จะมแีนวโนมปกคลุมทั่วประเทศไทยและอาว
ไทยมากขึ้นซึ่งเปนสภาพอากาศ Neutral

(2) แนวปะทะอากาศบริเวณประเทศจีนดานตะวันออกจากสภาพภูมิประเทศเปนตัวการที่กั้น
มวลอากาศเย็นใหเคลื่อนลงมาทางใต  หากลมชั้นบนที่ระดับ 500-200 mb เปนลักษณะรอง
ความกดอากาศตํ่ า (Trough)  อยูประมาณ Longitude 110-120 องศาตะวันออกจะทํ าใหมวล
อากาศเย็นแผลงมาทางใตไดเร็วขึ้น

(3) Sub-tropical Jet ทีร่ะดับ 500-200 mb ถาแกนอยูใกลภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมีแนวโนมจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยมากขึ้น

(4) พายหุมนุเขตรอนในทะเลจีนใตตอนลาง ทะเลอันดามัน  และอาวเบงกอลตอนลางรวมทั้ง
บริเวณมหาสมุทรอินเดียดานตะวันออกตอนลางจะเปนตัวการที่ทํ าใหอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยไดมากและเร็วข้ึน

(5) คล่ืนกระแสลมตะวันตกจากประเทศอินเดียและบังคลาเทศเคลื่อนทางตะวันออกผานอาว     
เบงกอลและประเทศเมียนมารเขามาพาดอยูบริเวณทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ถามีความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยพอดีจะเกิดเปนสภาพ
อากาศชนิดไมทรงตัว (Unstable) ทีบ่ริเวณทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ในฤดนูีจ้ะมีโอกาสเกิดฝน พายุโซนรอน และ พายุไตฝุน โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ในระหวางเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน หากมีรองความกดอากาศตํ่ ากํ าลังแรงพาดผานภาค

ใต จะท ําใหเกิดฝนตกทั้งฝงทะเลอันดามันและอาวไทย สภาพอากาศเปนชนิด Neutral
(2) ในทะเลจีนใตตอนลางใกลเกาะบอรเนียวหากมีหยอมความกดอากาศตํ่ าเกิดขึ้นซึ่งเปน

สภาพอากาศชนิด Neutral หากมกี ําลังแรงขึ้นอาจจะกลายเปนพายุดีเปรสชั่น หรือพายุโซน
รอนแลวเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาคใตฝงตะวันออก เชน
เดยีวกับพายุโซนรอน “แฮเรียต” (ตลุาคม 2505) พายุไตฝุน “เกย” (พฤศจกิายน 2532) และ
พายุไตฝุน “ลินดา” (พฤศจิกายน 2540)
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2.1.8.2  ฤดรูอน (กลางเดือน มีนาคม - กลางเดือน พฤษภาคม)
สภาพอากาศรอนเกิดจาก หยอมความกดอากาศจากอากาศรอนซึ่งมีการเคลื่อนตัว เปน

ลักษณะ Cyclonic Motion  ในชัน้บรรยากาศระดับตํ่ าและระดับสูง  แตในระดับกลางจะเกิด
ลักษณะ Anti-Cyclonic Motion  ปกคลมุประเทศไทยตอนบน ซ่ึงเปนสภาพอากาศชนิดทรงตัว
(Stable) ท ําใหเกดิการจมตัวจากระดับสูงลงมายังระดับกลาง เปนเหตุใหทองฟาโปรง ประกอบกับ
ลํ าแสงของดวงอาทิตยตั้งฉากกับผิวพื้น อากาศและพื้นดินจึงไดรับความรอนมากทํ าใหอุณหภูมิดัง
กลาวสงูมาก    เกิดเปนสภาวะแหงแลงขึ้นในประเทศไทย

ในฤดนูีจ้ะมโีอกาสเกิดพายุฤดูรอนและพายุฝนฟาคะนองโดยมีองคประกอบดังตอไปนี้

(1) มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนซึง่มอีากาศรอน  ทํ าใหเกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและอากาศรอนเนื่องจาก
มวลอากาศมคีุณสมบัติแตกตางกันมากจึงทํ าใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจ
มลูีกเห็บตกได

(2) คล่ืนกระแสลมตะวันตกในระดับ 500 mb ขึน้ไปซึง่จะเริ่มกอตัวใหเห็นกอนที่บริเวณประเทศ
อินเดยี บังคลาเทศ และเคลื่อนตัวมาทางตะวันออกผานอาวเบงกอลและประเทศเมียนมารเขาสู
ประเทศไทยตอนบน  คล่ืนนี้มักจะออนลงและสลายไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย คล่ืนนี้จะทํ าใหเกิดสภาพอากาศชนิดไมทรงตัว(Unstable) กลาวคือเกิดการ
พดัสอบของลมใตและลมตะวันตก และเปนการกระตุนใหการหมุนเวียนของอากาศในแนวตั้ง
ท ําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองที่รุนแรง

2.1.8.3   ฤดฝูน (กลางเดือน พฤษภาคม – กลางเดือน ตุลาคม)

ในฤดนูีจ้ะมีโอกาสเกิดพายุฝนฟาคะนองโดยมีองคประกอบดังตอไปนี้

(1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเร่ิมพัดปกคลุมประเทศไทยทางใตประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
และพดัปกคลุมประเทศไทยตอนบนประมาณตนเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนตุลาคม  (ดูรูปที่
2.14)  ท ําใหมีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใตฝงตะวันตก และ
ภาคใตฝงตะวันออก  ความแรงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตสัมพันธโดยตรงกับความแรงของ
บริเวณความกดอากาศสูงบริเวณซีกโลกใต  สภาพอากาศเปนชนิดไมทรงตัว (Unstable )

(2) รองความกดอากาศตํ่ าหรือรองมรสุมพาดผานทํ าใหบริเวณดังกลาวมีฝนตกชุกหนาแนนซึ่งเปน
สภาพอากาศชนิด Neutral   ฝนจะมากหรือนอยข้ึนกับความแรงของรองความกดอากาศตํ่ า
ซ่ึงรองมรสุมจะเคลื่อนตัวผานประเทศไทยในชวงปลายเดือนเมษายนจนถึงประมาณปลายเดือน
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พฤศจกิายน โดยเคลื่อนตัวจากทางใตสุดขึ้นไปทางเหนือแลวเคลื่อนตัวกลับลงมาทางใตอีก
โดยที่ความแรงของรองความกดอากาศตํ่ าหรือรองมรสุมขึ้นอยูกับ

• บริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใตมีกํ าลังแรงประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากจีน
มกี ําลังแรงขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน

• มลีมหมนุเขาหาจุดศูนยกลางในระดับสูง (Upper Vortex) ในแนวรองความกดอากาศตํ่ าตั้งแต
ระดับ 2,000-10,000 ฟุต

• มีพายุหมุนเขตรอนบริเวณทะเลจีนใตแลวเคลื่อนตัวทางตะวันตกหรือตะวันตกคอนทางเหนือ
ในแนวรองความกดอากาศตํ่ า

• เมื่อรองความกดอากาศตํ่ าหรือรองมรสุมมีกํ าลังแรงจะทํ าใหบริเวณที่รองนี้พาดผานมีฝนตก
หนกัถึงหนกัมาก จนทํ าใหเกิดนํ้ าทวมฉับพลันและนํ้ าปาไหลหลากขึ้นได

(3) พายโุซนรอนซึ่งมักกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกแลวเคลื่อนตัวผานประเทศฟลิปปนส ลงสูทะเล
จีนใตหรือกอตัวขึ้นในทะเลจีนใตแลวเคลื่อนเขาสู ประเทศเวียดนามหรืออาวไทยตอไป        
สภาพของอากาศเปนชนิดไมทรงตัว (Unstable)       โดยในแตละชวงเวลาจะมีแนวการเคลื่อน
ตัวดังนี้

• ชวงเดอืน สิงหาคม - กันยายน มักจะมีแนวโนมเคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยตอนบน
• ชวงเดอืน ตุลาคม – พฤศจิกายน มักจะมีแนวโนมเคลื่อนตัวเขาสูอาวไทยและขึ้นฝงภาคใตฝง

ตะวันออกของประเทศไทย
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    รูปที่  2.13 สภาพอากาศและทิศทางลมชวงเดือน พฤศจิกายน-เมษายน

     รูปที่  2.14 สภาพอากาศและทิศทางลมชวงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
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2.2 ประวัติพายุขนาดใหญท่ีเคยพัดผานประเทศไทย[8]

พายขุนาดใหญที่พัดผานประเทศไทย ประกอบดวยพายุโซนรอนและพายุไตฝุนซึ่งกรมอุตุนิยม
วทิยาไดบันทึกไวตั้งแต พ.ศ 2495 –2540  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.2.1 ลักษณะทั่วไปของพายุเขตรอน
พายหุมนุเขตรอนเปนคํ าทั่วๆ ไปที่ใชสํ าหรับเรียกพายุหมุนหรือพายุไซโคลน (Cyclone) ที่มีถ่ิน

กํ าเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตรอนแถบละติจูดตํ่ าแตอยูนอกเขตบริเวณเสนศูนยสูตรเพราะยังไมเคย
ปรากฏวามพีายุหมุนเขตรอนเกิดที่เสนศูนยสูตร พายุนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเลที่มีอุณหภูมิสูง
ตั้งแต 26o C หรือ 27o C ขึน้ไป และมีปริมาณไอนํ้ าสูง เมื่อเกิดขึ้นแลวมักเคลื่อนตัวตามกระแสลม
สวนใหญจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก และคอยโคงขึ้นไปทางละติจูดสูง แลวเวียนโคงกลับไป
ทางทิศตะวันออกอีก

พายุหมุนเขตรอนเมื่ออยูในสภาวะที่เจริญเติบโตที่จะเปนพายุที่มีความรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งใน
บรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มีเสนผาศูนยกลางประมาณตั้งแต 100 กิโลเมตร ขึ้นไปและเกิดขึ้นพรอมกับ
ลมทีพ่ดัแรงมาก ระบบการหมุนเวียนของลมเปนไปโดยพัดเวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเขาสูศูนย
กลางของพายใุนซีกโลกเหนือ สวนในซีกโลกใตพัดเวียนตามเข็มนาฬิกา ยิ่งใกลศูนยกลางลมจะหมุน
เปนวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุด

ความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกลศูนยกลางนํ ามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาความรุนแรงของ
พาย ุ ซ่ึงในยานมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใตมีการแบงตามขอตกลงระหวาง
ประเทศดังนี้

(1) พายดุเีปรสชั่นเขตรอน (Tropical Depression) ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมถึง 34 น็อต      
  (62 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  หรือ 17 เมตร/วินาที)

(2) พายโุซนรอน (Tropical Storm) ความเร็วลมใกลศูนยกลาง 34 น็อต ขึน้ไปแตไมเกิน 64
น็อต (118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  หรือ 33 เมตร/วินาที )

(3) ไตฝุน (Typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 64 น็อต (118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
หรือ  33 เมตร/วินาที )  ขึ้นไป

2.2.2 สถิติพายุตั้งแตป พ.ศ. 2495 – 2540
สํ าหรับพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยสวนใหญเปนพายุดีเปรสชั่น เนื่องจากพายุ

ออนกํ าลังลงกอนถึงประเทศไทย สวนที่มีกํ าลังแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุนมีโอกาสเคลื่อนเขาสู
ประเทศไทยนอย จากสถิติในรอบ 45 ป ที่ผานมามีเพียง 11 คร้ังที่มีกํ าลังแรงเปนพายุโซนรอนหรือ
ไตฝุน (ไมถึง 10 เปอรเซ็นตของจํ านวนพายุทั้งหมดที่เคลื่อนที่เขาสูประเทศไทย)และในจํ านวน 11 คร้ัง
ดงักลาวมเีพียงครั้งเดียวที่พายุเคลื่อนเขามาขณะมีกํ าลังแรงเปนไตฝุนไดแกไตฝุน “ เกย ” ที่เคลื่อนขึ้นฝง
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จงัหวดัชมุพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532    สถิติของพายุแสดงในตารางที่ 2.1 และเสนทางการเคลื่อน
ตวัแสดงในรูปที่ 2.15 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) พายุไตฝุน “เวย” (Vae)

เกดิจากทิศตะวันออกของหมูเกาะฟลิปปนส   เมื่อวันที่  16  ตุลาคม 2495      พัดผานประเทศ
ฟลิปปนส และเขาสูทะเลจีนใต ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม  ถึง วันที่ 20 ตุลาคม และขึ้นฝงที่ประเทศ
เวยีดนาม  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม    ผานเขาประเทศไทย วันที่ 22 ตุลาคม ที่ จังหวัด จันทบุรี ระยอง  ชลบุรี
ผานอาวไทย และ จังหวัดเพชรบุรี เขาสูประเทศเมียนมาร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม

(2) พายุโซนรอน “ฮาเรียต” (Harriet)
พายุโซนรอน ฮาเรยีต ไดเคลื่อนตัวเขาสูอาวไทยในวันที่ 25 ตุลาคม 2505 เนื่องจากมีศูนยกลาง

เล็กมากซึง่มีความเร็ว ที่ศูนยกลางเกินกวา 25.8 เมตร/วินาทีเคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณ จังหวัด
นครศรธีรรมราช ทํ าใหเกิดลมแรง และมีฝนตกหนัก พายุลูกนี้ทํ าความเสียหายใหแกประเทศไทยมากที่
สุด คอืมีคนตายมากกวา 1,000 คน บานเรือนเสียหายประมาณ 52,400 หลังคาเรือน สถานที่ราชการพัง
860 หลัง คนไรที่อยูประมาณ 10,000 คน เรือประมงจมนํ้ า 150 ลํ า คาเสียหายทั้งสิ้น 360 ลานบาท

(3) พายุโซนรอน “ทิลดา” (Tilda)
พายลูุกนีไ้ดพดัเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันที่ 23 กันยายน 2507 โดยมี

ศนูยกลางอยูระหวางจังหวัดอุตรดิตถ และพิษณุโลก ในวันที่ 24 กันยายน  ยังคงเคลื่อนตัวไปทางตะวัน
ตกและวกขึน้ทางเหนือไปยังจังหวัดตากในวันที่ 25 กันยายน  ผานภาคกลางของประเทศเมียนมารและ
อาวเบงกอล เคลือ่นตัวตอไปทางตะวันตกไปยังฝงตะวันตกของประเทศอินเดีย  แลวสลายตัวบริเวณ
ตอนใตของประเทศอินเดีย พายุลูกนี้ชวยดึงใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกํ าลังแรง และทํ าใหมีฝนตก
หนกัมาก เกดิพายุกระโชกแรงและมีนํ้ าทวมอยางฉับพลันในหลายทองที่ที่พายุนี้ผาน

(4) พายุไตฝุน “ดอริส”  (Doris)
กอตวัขึ้นทางบริเวณตะวันออกหมูเกาะฟลิปปนส 29 สิงหาคม 2512 เคลื่อนตัวเขาสูชายฝงของ

สาธารณรัฐเวยีดนาม ในวนัที่ 2 กันยายน  เคลื่อนตัวหางออกไปและผานเขามาทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืและภาคเหนือของประเทศไทย  จังหวัดนครพนม  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัด
อุตรดติถ และจังหวัดแมฮองสอน พายุลูกนี้ทํ าใหมีฝนตกกระหนํ่ าตั้งแตภาคกลางไปจนจดทางตอน
เหนอื ในชวง 2 ถึง 4 กันยายน 2512

(5) พายุโซนรอน “รูท” (Ruth)
 เปนพายโุซนรอนจากทะเลจีนใต  ไดเคลื่อนตัวเขาประเทศไทยที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่

30 พฤศจิกายน 2513
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(6) พายุโซนรอน “แซลลี่” (Sally)
กอตวัจากพายุดีเปรสชั่น ในทะเลจีนใตบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียวในตน

เดอืน ธันวาคม 2515 เคลื่อนตัวสูอาวไทยและออนกํ าลังเปนพายุโซนรอน เคลื่อนตัวผานเกาะสมุย
จงัหวดัสรุาษฎรธานี อํ าเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร ในวันที่ 4 ธันวาคม  พายุลูกนี้ไดเคลื่อนตัวหางออก
ไปทางตะวันตกอยางชาๆและออนกํ าลังลงเปนพายุดีเปรสชั่น หลังจากนั้นไดเคลื่อนตัวเขาสูทะเล
อันดามนัพายลูุกนีท้ํ าใหมีฝนตกชุกเปนบริเวณกวาง กับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากเปนบางแหงเหนือ
บริเวณชายฝงทะเลของอาวไทยและภาคใต กระแสนํ้ าไดทวมแถวบริเวณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จงัหวัดชุมพร และ จังหวัดสุราษฎรธานี

(7) พายุไตฝุน “เกย “(Gay)
เปนพายหุมุนเขตรอน เขาสูประเทศไทย เปนพายุไตฝุนมีความรุนแรงและกอใหเกิดความ

เสยีหายอยางหนัก พายุนี้กอตัวขึ้นเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม  2532  จากหยอมความกดตํ่ ากํ าลังแรงใน
อาวไทย ตอมาไดมีกํ าลังแรงขึ้น เปนพายุดีเปรสชั่นในแนวทิศตะวันออกของสงขลา เคลื่อนตัวทางทิศ
ตะวนัตกคอนไปทางเหนือและไดเปลี่ยนเปนพายุดีเปรสชั่น ทวีกํ าลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน “เกย” ยัง
คงเคลือ่นตวัไปทางเดิม วันที่ 3พฤศจิกายน  ไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลํ าดับ ตอมาเมื่อ 16.00 น. ไดทวี
ก ําลังแรงขึ้นสูงสุดเปนพายุไตฝุนมีความเร็วบริเวณศูนยกลางประมาณ  33 เมตร/วินาที วันที่ 4
พฤศจิกายน เวลา   7.00 น. พายุไตฝุนเกย มศีนูยกลางอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อํ าเภอ ปะทิว
จงัหวัด ชุมพร

(8) พายุไตฝุน “เบกกี” (Becky)
พายุไตฝุนเบกกี(Becky)  เปนพายดุีเปรสชั่นที่เขาประเทศไทยโดยกอตัวบริเวณมหาสมุทร

แปซฟิก เคลือ่นตัวทางตะวันตกอยางชาๆ และไดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัว เปนทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ทวีกํ าลังแรง เปนพายุโซนรอน “เบกกี” (Becky)  ความเร็วใกลศูนยกลางประมาณ 33 เมตร/วินาที
วนัที ่27 สิงหาคม 2533 พอถึงวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 1.00 น.  ไดออนกํ าลังเปนพายุโซนรอน เคลื่อนตัว
ทางทศิตะวนัตกไปทางเหนือผานประเทศลาว เขา อํ าเภอ บึงกาฬ จังหวัด หนองคาย ผานไปประเทศลาว

(9) พายุไตฝุน “เฟรด”  (Fred)
เปนพายทุีก่อตัวจากหยอมความกดอากาศตํ่ า กํ าลังแรงในมหาสมุทรแปซิฟก   แลวทวีกํ าลังแรง

ขึน้เปนพายุดีเปรสชั่น ทางตะวันออกของหมูเกาะฟลิปปนส และเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวเปนตะวันตก
ขึ้นฝงเกาะลซูอน และไดทวีกํ าลังแรงเปนพายุโซนรอน “เฟรด”  (Fred) เคลือ่นไปยังเกาะไหหลํ าผาน
ตอนใตประเทศจีน และเปลี่ยนทิศทางของวันที่ 17 สิงหาคม 2534  ขึ้นฝงเวยีดนาม ออนกํ าลังลงเปน
พายโุซนรอน เคลื่อนเขาสูลาว และเขาประเทศไทย   จังหวัดนครพนม เวลา 22.00 ของวันที่ 17
สิงหาคม  โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ  30.8 เมตร/วินาที แลวเปลี่ยนทิศทางการ
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เคลือ่นตวัเปนตะวันตกคอนไปทางใตเล็กนอย ผานจังหวัดสกลนคร อุดรธานี วันที่ 18 สิงหาคม เวลา
13.00 น. ไดออนกํ าลังลงเปนพายุดีเปรสชั่นอยูในบริเวณจังหวัดขอนแกน แลวเคลื่อนตัวตอไปในแนว
ทศิตะวนัตกผานจังหวัดเลย และออนกํ าลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่ าบริเวณ อํ าเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบรูณ เมื่อตอนบายวันที่ 19 สิงหาคม กอนจะสลายตัวในที่สุด

(10)   พายุโซนรอน “ฟอรเรสต “(Forrest)
กอตวัขึน้เปนพายุดีเปรสชั่น ในมหาสมุทรแปซิฟกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 จนกระทั่งถึงวันที่

13 พฤศจกิายน ไดออนกํ าลังลง  หยอมความกดอากาศตํ่ าไดเปลี่ยนทิศทางและทวีกํ าลังแรงขึ้นเปนพายุ
ดเีปรสชัน่และพายุโซนรอน ไดเคลื่อนตัวในแนวทิศตะวันตก ผานอาวไทย เขาสูภาคใต ขึ้นฝงบริเวณ
จงัหวดันครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  ดวยความเร็ว 46 เมตร/วินาที แลวจึงเคลื่อนผาน
จงัหวดัสรุาษฎรธานี และพังงา ลงสูทะเลอันดามัน เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน ตอมาไดเคลื่อนตัวทางทิศ
ตะวนัตกคอนไปทางเหนือเล็กนอยจนกระทั่งวันที่ 18 พฤศจิกายน ไดเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัววกกลับ
ขึน้ไปทางเหนือ ในขณะที่พายุนี้มีศูนยกลางอยูในอาวเบงกอล ตอนบน ไดทวีกํ าลังแรงขึ้นอีก โดยมี
ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางสูงถึงประมาณ 63.8 เมตร/วินาที

(11)   พายุไตฝุน “ลินดา” (Linda)
เปนพายุหมุนเขตรอนลูกที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลามคม 2540 ความกดอากาศสูง กํ าลังแรง จาก

ประเทศจนีแผลงมาปกคลุมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอาวไทย หยอมความกดอากาศตํ่ านี้ ไดทวี
ความแรงเปนพายุดีเปรสชั่น จากนั้นไดทวีกํ าลังแรงเปนพายุโซนรอนเมื่อ วนัที ่1 พฤศจิกายน และวันที่
3 พฤศจกิายน ไดทวีความแรงขึ้นเปนพายุไตฝุนระยะหนึ่ง โดยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกไปทางเหนือ
และออนกํ าลังลง เปนพายุโซนรอนกอนเคลื่อนเขาฝงที่ อํ าเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ตารางที่ 2.1 สถิติพายุท่ีพัดผานประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2495 – 2540
           ชื่อ     พายุ วัน เดือน ป อํ าเภอ จังหวัดที่เขา จังหวัดที่พัดผาน

1.เวย (Vae)

2.ฮาเรียต   
  (Harriet)

3.ทิลดา (Tilda)

4.ดอรีส (Doris)

5.รูท (Ruth)
6.แซลลี่(Sally)
7.เกย (Gay)
8.เบกกี (Becky)
9.เฟรด (Fred)

10.ฟอรเรส
    (Forrest)
11.ลินดา
    (Linda)

ไตฝุน

โซนรอน

ไตฝุน

ไตฝุน

โซนรอน
ไตฝุน
ไตฝุน
ไตฝุน
ไตฝุน

โซนรอน

ไตฝุน

22  ต.ค. 2495

25  ต.ค. 2505

23  ก.ย. 2507

3  ก.ย. 2512

30  พ.ย. 2513
5 ธ.ค. 2515
4 พ.ย. 2532
30 ส.ค. 2533
17 ส.ค. 2534

15 พ.ย. 2535

4 พ.ย. 2540

แหลมตะลุมพุก
(อ.ปากพนัง)

ปะทิว
บึงกาฬ

ตราด

นครศรีธรรมราช

นครพนม

นครพนม

สุราษฎรธานี
ชุมพร สุราษฎรฯ
ชุมพร
หนองคาย
นครพนม

นครศรีธรรมราช

ประจวบคีรีขันธ

จันทบุรี ชลบุรี อาวไทย
เพชรบุรี
สุราษฎรธานี พังงา

สกลนคร อุดรธานี
ขอนแกน หนองบัวลํ าภู
เลย พิษณุโลก
อุตรดิตถ แพร ลํ าปาง
ลํ าพูน เชียงใหม
แมฮองสอน

สกลนคร  อุดรธานี
ขอนแกน หนองบัวลํ าภู
เลย  เพชรบูรณ
พิษณุโลก อุตรดิตถ
แพร  ลํ าปาง ลํ าพูน
เชียงใหม  แมฮองสอน

ระนอง
ระนอง
-
นาน แพร
สกลนคร อุดรธานี
ขอนแกน เลย
เพชรบูรณ
สุราษฎรธานี พังงา

-



กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน                                           โครงการจัดทํ าแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย

28

2.2.3 ผลกระทบท่ีมีตอกังหันลม
พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฏการณธรรมชาติที่ปกคลุมพื้นที่กวางนับรอยกิโลเมตรจึงกอใหเกิด

ผลกระทบเปนบริเวณกวางโดยเฉพาะในอาณาบริเวณที่ศูนยกลางพายุเคลื่อนผานจะไดรับผลกระทบ
มากทีสุ่ด ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากพายุแปรผันตามความรุนแรงของพายุ เมื่อพายุมีกํ าลังแรงใน
ขัน้ดเีปรสชัน่ความเสียหายสวนใหญจะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อ
พายุมีกํ าลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอนหรือไตฝุนจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งชีวิตและทรัพยสิน
เนือ่งจากฝนตกหนัก อุทกภัย ลมพัดแรงจัด ในทะเลมีคล่ืนสูงเปนอันตรายตอการเดินเรือ และมีคล่ืน
ซัดฝง พายุหมุนเขตรอนที่มีความรุนแรงทํ าใหมีผูเสียชีวิตนับพันคน ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อ
พ.ศ. 2505 ที่แหลมตะลุมพุก

ในสวนของประเทศไทยผลกระทบเนื่องจากพายุมีทั้งประโยชนและโทษ พายุที่ออนกํ าลังลง
เปนดเีปรสชัน่มีประโยชนในแงที่กอใหเกิดฝนตกปริมาณมากซึ่งชวยคลี่คลายสภาวะความ  แหงแลง
และสามารถกักเก็บนํ้ าไวตามแหลงกักเก็บนํ้ าตางๆ เพื่อใชในชวงที่มีฝนนอย ในสวนที่เปนโทษของพายุ
ดเีปรสชัน่คอื อุทกภัยซ่ึงมักเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักตอเนื่องและโรคระบาดที่เกิดตามมาหลังจาก
เกดิอทุกภยั และเมื่อพายุมีกํ าลังแรงขนาดพายุโซนรอนจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก     จากวาตภัย เนื่อง
จากความเร็วลมตั้งแต 34 นอ็ต (62 กิโลเมตร/ช่ัวโมง หรือ 17 เมตร/วินาที ) ถึง 64 น็อต (118  กิโลเมตร/
ช่ัวโมง หรือ 33 เมตร/วินาที) ซ่ึงอาจทํ าใหกังหันลมเสียหาย (สวนใหญกังหันลมจะออกแบบใหหยุด
ท ํางานเพือ่ปองกันความเสียหายจากพายุที่ความเร็ว 25 เมตร/วินาที) หากเกิดพายุไตฝุนที่มีความเร็วลมที่
มากกวา 33 เมตร/วินาทีขึ้นไปจะเปนอันตรายตอกังหันลมมาก ดังนั้นการออกแบบกังหันลมและโครง
สรางไดแกฐานรากและเสารวมถึงตํ าแหนงติดตั้งกังหันลมจะตองคํ านึงถึงความแข็งแรงและปลอดภัย
จากโอกาสที่พายุไตฝุนจะเคลื่อนที่ผานดวย

2.2.4 ความสัมพันธของพายุกับศกัยภาพพลังงานลม
จากสถติใินรอบ 45 ป ซ่ึงไมเคยปรากฏพายุขนาดใหญในฝงทะเลอันดามัน แตจะเกิดจากฝงอาว

ไทยทัง้สิน้ จงึอาจกลาวไดวาความเร็วลมในอาวไทยมีแนวโนมมากกวาฝงทะเลอันดามัน  ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาครั้งนี้ (ดูบทที่ 6) ซ่ึงแสดงศักยภาพพลังงานลมที่เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ผนวกกบัแหลงพลังงานที่อยูในมหาสมุทรแปซิฟก  ซ่ึงนอกจากจะมีอิทธิพลทํ าใหเกิดพายุไตฝุน พายุ
หมนุเขตรอน เคลื่อนตัวจากดานทิศตะวันออก มายังทิศตะวันตก พาดผานประเทศ เวยีดนาม  ลาว
กัมพูชา และ ไทย ตามล ําดบั ยังเกิดกระแสลมกํ าลังแรงพัดเขาสูอาวไทยในชวงเดือน พฤศจิกายน ถึง
เมษายน ตามลํ าดับ
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