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ค าน า 

              ตามค ารับรองการปฏิบัติ ร าชการ  ปี งบประมาณ 2560 ของศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(ศล.) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ศล. ได้คัดเลือกแผนการจัดการความรู้ เรื่อง ลักษณะอากาศส าคัญ
ในแต่ละฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของส่วนพยากรณ์อากาศ เพื่อด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
“เพ่ิมประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา” นอกจากนั้นแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ ให้กับ
นักอุตุนิยมวิทยา และเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาให้กับบุคลากรของ ศล.ในสายงานอ่ืน พร้อม
ทั้งใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการให้บริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 
 
 

       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
      14 กรกฎาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการจัดการความรู้ KM ศล. ปี พ.ศ. 2560 
เรื่อง “ลักษณะอากาศที่ส าคัญในแต่ละฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 

 จากการจัดการความรู้(KM) ของ ศล.  สามารถสรุปลักษณะอากาศท่ีส าคัญในแต่ละฤดูกาลของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้ 
 

1. ฤดูร้อน  ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

1.1) หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน (Heat low)  
   คือ พ้ืนที่ที่ได้รับความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์สูง ท าให้พื้นดินร้อนจัด อากาศใกล้ผิวพ้ืนร้อนกว่า

บริเวณข้างเคียงถูกยกตัวขึ้นเกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าที่ผิวพ้ืน และสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเบื้องบนไม่
มาก มักไม่มีการเคลื่อนที่ บริเวณหย่อมเกิดการพัดเวียนของลมระดับล่างอ่อนๆ  หย่อมความกดอากาศต่ า
เนื่องจากความร้อนไม่มีการเกิดเมฆและฝน เนื่องจากขาดความชื้นในระดับกลางของชั้นบรรยากาศ หรือ
ประมาณที่ระดับ 700-500 hPa 

การพิจารณาหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน 
   - จากแผนที่อากาศผิวพ้ืน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าบนแผ่นดิน และไม่มีบริเวณความกดอากาศ

สูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมเลย 
   - แผนที่ลมชั้นบน จะมี Cyclonic Vortex ที่ระดับ 925 hPa และท่ีระดับ 850 hPa สว่นระดับสูง

ขึ้นไปเป็น Anticyclonic Vortex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1.2) ความกดอากาศสูงในฤดูร้อน 
   1.2.1) ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน   

ถ้าแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน  จะท าให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็น 
กับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่ก่อนหน้า ท าให้เกิดการยกตัวของกระแสอากาศอย่างฉับพลัน 
ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า พายุฤดูร้อน  และใน
กรณีท่ีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาแรงๆ จะท าให้อุณหภูมิลดลงได้ถึง 10 องศาเซลเซียส  

 
 

 
   
 1.2.2) ความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific High)  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อน (Subtropical Highs)  โดย ความ
กดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific High) นี้ จะมีก าลังแรงที่สุดในฤดูร้อน และจะปรากฏเห็นเด่นชัด
อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันออก บางครั้งความกดอากาศสูงนี้จะแผ่มาถึงด้านตะวันออกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดการพัดสอบเข้าหากันของลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ ก่อให้เกิดฝนฟ้า
คะนองเพ่ิมข้ึนได้ แต่ผลกระทบต่อสภาวะอากาศจะไม่รุนแรงเท่าผลกระทบจากการแผ่ลงมาปะทะของความ
กดอากาศสูงจากประเทศจีน   
 
 
 
 
 
 
 



2. ฤดูฝน  ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม        
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

2.1)  ร่องความกดอากาศต่ า  (Low Pressure Trough)   
   คือ บริเวณแนวของหย่อมความกดอากาศต่ าที่อยู่ระหว่างความกดอากาศสูงของทั้งสองซีกโลก แนว

ร่องความกดอากาศต่ านี้จะวางตัวในแนวค่อนข้างจะเป็นตะวันตก-ตะวันออก ในการลากแผนที่อากาศผิวพ้ืนจะ
ลากเชื่อมระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความแรงของร่องความกดอากาศต่ า จะข้ึนอยู่กับ 
   1) ความแคบ หรือการถูกบีบโดยบริเวณความกดอากาศสูงจากท้ังสองขั้วโลก (ยิ่งแคบยิ่งแรง)  
   2) ระยะห่างระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ า (ยิ่งถี่ยิ่งแรง)  
   3) จ านวนหย่อมความกดอากาศต่ าที่ประกอบขึ้นเป็นร่องความกดอากาศต่ า (ยิ่งมากยิ่งแรง) 
ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น 
   ลักษณะอากาศในแนวร่องความกดอากาศต่ าจะแปรปรวน อากาศมีการยกตัว ท าให้บริเวณแนวร่อง

จะมีเมฆก่อตัวได้ดี ท าให้มีเมฆมากและมีฝนตกได้มากกว่าพ้ืนที่ที่อยู่นอกแนวร่อง โดยลักษณะฝนที่ตกจะตกได้
หลายเวลา ฝนจะตกต่อเนื่อง  บริเวณท่ีเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้น หย่อมความกด
อากาศนี้จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องจากตะวันออกไปตะวันตก 

การเคลื่อนตัวของแนวร่องความกดอากาศต่ า 
    แนวร่องความกดอากาศต่ าจะเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงตามแนวดันของบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ทั้งสองซีกโลก ซึ่งโดยปกติจะเลื่อนขึ้นเหนือในช่วงต้นฤดฝูนจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากซีก
โลกใต้ที่มีก าลังแรงขึ้น และจะเลื่อนจากเหนือลงใต้ในช่วงปลายฤดูฝนหลังจากท่ีเคลื่อนตัวไปพาดผ่านอยู่
บริเวณประเทศจีนตอนใต้ 

 



    ร่องความกดอากาศต่ าอาจมีได้สองร่องเมื่อมีความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาแทรก 
ที่เราเรียกว่า Secondary Trough โดยตัวร่องหลักจะพาดอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ และร่องที่สองจะพาด
อยู่บริเวณประเทศไทย แต่มักจะมีก าลังไม่ค่อยแรง โดยวางตัวจากชายฝั่งประเทศอินเดีย ผ่านอ่าวเบงกอล 
ประเทศไทยไปยังชายฝั่งประเทศเวียดนาม  ในการลากแผนที่อากาศผิวพ้ืน จะลากเป็นเส้นคู่ที่ลากเชื่อม
ระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ า ส่วนระยะห่างของเส้นคู่ขนานไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสเกลของแผนที่นั้นๆ โดยปกติจะห่างกันประมาณ 2 ละติจูด        

2.2) ร่องมรสุม  (Monsoon Trough) 
       เป็นร่อง หรือ Trough ที่เกิดขึ้นในกระแสลมชั้นบนจากการพัดโค้ง (Cyclonic Curvature) 

หรือพัดเป็นวงก้นหอยเข้าหาศูนย์กลาง (Cyclonic Vortex) ของกระแสลมในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาในซีก
โลกเหนือซึ่งสามารถต่อเชื่อมเป็นแนวยาว ที่เกือบจะเป็นตะวันตก-ตะวันออก เช่นเดียวกับร่องความกดอากาศ
ต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะการพัดของกระแสลมของร่องมรสุม 
   เกิดจากการพัดเวียนรอบๆ หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงท่ีปรากฏในระดับผิวพ้ืน หรือลักษณะ

ที่เกิดจากการพัดเฉือนกัน (Shear) ของลมสองกระแสที่มีทิศทางต่างกัน หรือมีทิศทางเดียวกันแต่มีความเร็ว
ต่างกัน ในแผนที่ลมชั้นบนจะลากแกนกลางของ Trough ด้วยเส้นประหนาเชื่อมต่อระหว่าง Vortex 

ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น 
   ลักษณะอากาศในแนวร่องมรสุมจะแปรปรวน อากาศมีการยกตัวได้ดี ท าให้บริเวณแนวร่องมรสุมมี

เมฆมากและมีฝนตกได้มากกว่าพ้ืนที่ที่อยู่นอกแนวร่องมรสุม บริเวณท่ีเป็น Vortex จะมีฝนตกต่อเนื่องและมี
ฝนตกหนักได้  Vortex นี้เคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตกตามกระแสอากาศหลักในเขตร้อน แนวนี้จะ
เลื่อนขึ้น-ลง ไปยังละติจูดสูงและต่ าเช่นเดียวกับร่องความกดอากาศต่ า 

 



 
2.3) แนวพัดสอบเข้าหากันของลมค้า  (Inter Tropical Convergence Zone : ITCZ) 
      เกิดจากการพัดเข้าหากันของลมค้าจากทั้งสองซีกโลก โดยต้นก าเนิดของลมค้าทั้งสองจะอยู่

บริเวณประมาณละติจูดที่ 30 องศาเหนือใต้ หรือที่เรียกว่าพ้ืนที่กึ่งเขตร้อน เป็นพ้ืนที่จมตัวของอากาศตามการ
หมุนเวียนของ Hadley Cell  โดยในซีกโลกเหนือจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้จะเป็นลม
ตะวันออกเฉียงใต้ แนวพัดสอบนี้จะเลื่อนขึ้นและลงตามฤดูกาล กล่าวคือจะพาดผ่านอยู่บริเวณซีกโลกเหนือ
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน เช่นเดียวกับร่องความกดอากาศต่ า  ลักษณะการพัดของกระแสลมในเขตแนวพัดสอบ 
กระแสลมไม่มีการหมุนเวียนเกิดขึ้น  

 
ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น 
   ลักษณะอากาศในแนวของแนวพัดสอบจะมีการยกตัวของอากาศได้ดี ท าให้มีเมฆมากและมีฝนตก

ได้มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ และบ่อยครั้งที่มีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นด้วย   

 
 

 
 

แนวร่องความกดอากาศต่ า 
ที่พาดผ่านประเทศไทย 
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2.4) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  (Southwest Monsoon) 
   เป็นลมที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูฝน โดยพัดจากทะเลอันดา

มัน และมหาสมุทรอินเดีย และเป็นตัวน าความชื้นจากทะเลเข้ามาบนแผ่นดิน 

 
 

การพิจารณาการเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   
   พิจารณาจาก ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาความชื้นจาก

ทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนจะเป็นลมตะวันออกพัดปก
คลุม และบริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

พิจารณามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีก าลังแรง 
- พิจารณาแผนที่อากาศผิวพ้ืนจะมีหย่อมความกดอากาศก าลังแรงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศอินเดีย

ต่อเนื่องขึ้นไปถึงทิเบต และมีบริเวณความกดอากาศสูงอยู่บริเวณซีกโลกใต้ 
- พิจารณาแผนที่ลมชั้นบน 
- เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแตร่ะดับผิวพ้ืนจนถึงระดับความสูง 850 hPa พิจารณาว่ามีก าลัง 
  ปานกลาง 

          - เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแตร่ะดับผิวพ้ืนจนถึงระดับความสูง 700 hPa พิจารณาว่ามีก าลัง  
 ค่อนข้างแรง 

          - เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแตร่ะดับผิวพ้ืนจนถึงระดับความสูง 500 hPa พิจารณาว่ามีก าลัง 
 แรง 

         - ทิศทางลมระดับความสูง 300 hPa ขึ้นไป เป็นทิศตะวันออก 
 
 
 



พิจารณามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีก าลังไม่แรง 
   - พิจารณาแผนที่อากาศผิวพ้ืนจะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศก าลังแรงที่ปกคลุมอยู่บริเวณ

ประเทศอินเดียต่อเนื่องขึ้นไปถึงทิเบตมีก าลังอ่อนลงหรือมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศรัสเซียเข้า
มาปกคลุม และบริเวณความกดอากาศสูงทีอ่ยู่บริเวณซีกโลกใต้มีก าลังอ่อนลง 

   - พิจารณาแผนที่ลมชั้นบน มรสุมมีก าลังอ่อน จะเห็นว่าเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ถึงท่ีระดับไม่เกิน 
850 hPa ส่วนลมระดับสูงขึ้นไปจะเป็นลมตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือ 

2.5) คลื่นกระแสลมตะวันออก  (Easterly Wave) 
   คือ คลื่นยาวที่เกิดขึ้นในแนวเขตของกระแสลมค้า หรืออยู่ที่ประมาณ 5-15 องศาเหนือและใต้ คลื่น

กระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  ลมตะวันออกที่พัดอ่อนสลับกับแรงท าให้
เกิดเป็นคลื่นได้ และบริเวณที่มีการพัดสอบเข้าหากันของกระแสลม ท าให้มีอากาศร้ายที่ยกตัวอย่างรุนแรง ซึ่ง
ระดับความสูงที่ 500-300 hPa เป็นระดับที่มีการยกตัวมากที่สุด คลื่นกระแสลมตะวันออกที่มีก าลังอ่อน-ปาน
กลางจะสามารถมีความแรงมากที่สุดถึงระดับ 700 -500 hPa ต่อจากนั้นความแรงจะลดลง ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงความกดอากาศในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนที่ผ่านสถานี จะเห็นว่า 
ด้านหน้าของคลื่น ความกดอากาศจะลดลงมาก โดยการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศในรอบ 24 ชั่วโมงจะมีค่า
ลดลง ส่วนด้านหลังคลื่นความกดอากาศจะเพ่ิมข้ึน  

 
 

ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น 
   ด้านหน้าของคลื่นอากาศจมตัว จะมีลักษณะอากาศดี ส่วนหลังคลื่นมีลักษณะของเมฆฝน หรืออยู่ใน

รูปแบบของหย่อมความกดอากาศต่ า เป็นต้น 
 
 
 



การพิจารณาคลื่นกระแสลมตะวันออก 
   - แผนที่อากาศผิวพ้ืน จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่แผ่เข้ามา 
   - แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ 700-500 hPa ลงมาสามารถมองเห็นเป็นคลื่นได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

  
 
2.6) พายุหมุนเขตร้อน  

   มีแหล่งก าเนิดในทะเลหรือมหาสมุทร  และเป็นพายุที่ทวีก าลังแรงขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ า
ก าลังแรง ซ่ึงหย่อมความกดอากาศต่ าพิจารณาได้ดังนี้ 

- Dynamic Low Pressure Cell เป็นหย่อมความกดอากาศต่ าที่มีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางใน
ชั้นบรรยากาศระดับล่าง หรือเกิดการหมุนเวียนจากลมท่ีพัดสวนทางกัน หรือลมที่มีทิศทางเดียวกันแต่มี
ความเร็วต่างกัน ที่เราเรียกว่า Wind Shear สามารถแบ่งได้เป็น  

  1) Active Low เป็นหย่อมความกดอากาศต่ าที่ไม่ได้เกิดจากความร้อน แต่มีการหมุนเวียนของลม 
จะมีเมฆและฝนได้ ท าให้เกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าจากบน-ล่าง และล่าง-บน  หย่อมความกดอากาศต่ า
ก าลังแรงนี้ยังพบได้ในบริเวณแนวร่องความกดอากาศต่ าก าลังแรง หรือแนวร่องมรสุมก าลังแรง 

 2) Heat Low เป็น Dynamic Low ตื้นๆ เป็นหย่อมความกดอากาศต่ าที่เกิดจากการพาความร้อน 
อากาศยกตัวดีมีเฉพาะการหมุนเวียนของลมแต่ไม่มีความชื้น ที่ระดับความสูง 850-700 hPa อากาศจะจมตัว 
พบในฤดูร้อน 

- Relative Low Pressure Cell  ส่วนใหญ่เปรียบเทียบกับความกดอากาศกับบริเวณใกล้เคียงพบ
ได้ทั้งบนแผ่นดินและเหนือน่านน้ า หย่อมความกดอากาศต่ านี้มีอายุค่อนข้างสั้น ไม่มีความต่อเนื่อง บางเวลา
วิเคราะห์เห็น บางเวลาก็หายไป ท าให้ไม่มีการก่อตัวของเมฆและฝน ไม่มีลักษณะอากาศเกิดขึ้น 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน 
   - ก่อตัวเหนือน่านน้ าในทะเลหรือมหาสมุทรเท่านั้น  โดยมีอุณหภูมิน้ าทะเลอย่างน้อย 26 องศา 
     เซลเซียสขึ้นไป 
   - ต้องเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก่อน 
   - อยู่ในละติจูดไม่น้อยกว่า 5 องศา 
   - มี Divergence ในระดับบน 

 
 



   - มีลมเฉือนในแนวตั้งน้อย หรือไม่มี เนื่องจากลมเฉือนในแนวตั้งในระดับที่รุนแรงจะเป็นการหยุดยั้ง
การก่อตัวของแกนกลางที่อุ่นซึ่งเป็นการระงับการเจริญเติบโตของพายุ 

   - Gyre คือ ลมในทะเลที่หมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลาง อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนได้ 
   - อยู่ภายใน ITCZ 
 

3. ฤดูหนาว  ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

3.1) บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  
   เป็นมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนทางภาคพ้ืนดิน ซ่ึงจะน าเอาอากาศแห้งและเย็นเข้า

มาปกคลุม ท าให้มีอากาศหนาวเย็น แตถ่้าแผ่ลงมาทางทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมจะน าเอาอากาศชื้นจากทะเล
เข้ามาปกคลุมด้วยนั้นท าให้เกิดฝนละอองข้ึนได้ 

การพิจารณาบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน 
              - จากแผนที่อากาศผิวพ้ืน เส้นความกดอากาศจะเป็นรูปแบบลิ่มหรือแผ่กว้าง  ถ้าเส้นความกด
อากาศเท่ามีความถี่มากๆ แสดงว่าจะมีลมแรงเกิดขึ้น 
              - พิจารณาว่ามีระบบตัวขวางกั้นมวลอากาศเย็น ได้แก่แนวปะทะอากาศ หรือ Trough ที่อยู่บริเวณ
ด้านตะวันออกของประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น หรือบริเวณประเทศเกาหลี หรือไม่ 
             - ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมเหนือ หรือลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

   - การก าหนดศูนย์กลางความแรงของความกดอากาศสูง  ถ้าศูนย์กลางของความกดอากาศสูงเป็น 
1030 hPa แสดงว่า ความกดอากาศสูงมีก าลังปานกลาง  เป็น 1045 hPa แสดงว่า ความกดอากาศสูงมีก าลัง
ค่อนข้างแรง และศูนย์กลางของความกดอากาศสูงเป็น 1050 hPa แสดงว่า ความกดอากาศสูงมีก าลังแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่อากาศผิวพื้น ลมชั้นบน และภาพดาวเทียมในฤดูหนาว 

 



3.2) คลื่นกระแสลมตะวันตก  (Westerly Trough) 
   เป็นร่องความกดอากาศต่ าที่เกิดขึ้นในแนวของกระแสลมตะวันตกบริเวณละติจูดกลาง มีแกนวางตัว

ในแนวเหนือ-ใต้ โดยปกติจะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปทางตะวันออก ทางด้านหน้าของ Trough จะเป็นลม
ตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนทางด้านหลังของ Trough เป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงเหนือ เมื่อ Trough เคลื่อนที่ผ่าน
ลมจะเปลี่ยนทิศจากตะวันตกเฉียงใต้เป็นตะวันตกเฉียงเหนือทันที ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอ จะท าให้เกิด
เมฆ และมีฝนตกบริเวณหน้า Trough  ฝนที่ตกจะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเกิดชั่วคราว แต่มีความรุนแรง ส่วน
บริเวณหลัง Trough อากาศจะจมตัว ไม่มีฝน   
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แผนที่อากาศผิวพื้น ลมชั้นบน และภาพดาวเทียมที่มีคลื่นกระแสลมตะวันตกพาดผ่าน 

  


