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ค าน า 

 ปทำนุกรมอุตุนิยมวิทยำ ฉบับประชำชน เป็นหนังสือที่รวบรวมค ำศัพท์
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยำ เพ่ือใช้ประกอบกำรอ่ำนข้อมูลข่ำวสำรอุตุนิยมวิทยำ เช่น กำร
พยำกรณ์อำกำศ หรือกำรคำดหมำยลักษณะอำกำศเพ่ือให้ประชำชนได้มีควำมเข้ำใจ
ในควำมหมำยของค ำศัพท์ต่ำง ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่น ำมำจำก พจนำนุกรมภูมิศำสตร์ 

ฉบับรำชบัณฑิตสถำน จึงสำมำรถใช้เป็นหนังสืออ้ำงอิงได้อีกด้วย 1 
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1 
ก 

กระแสน  าย้อนกลับ   กระแสน้ ำที่ระดับพื้นผิวน้ ำหรือใกล้พื้นผิวซึ่งไหลแรงเป็น
(rip current)   ทำงแคบ ๆ จำกฝั่งออกทะเลด้วยควำมเร็วสูง(อำจถึง 2  

นอต) ผ่ำนย่ำนคลื่นหัวแตกออกไปในทิศทำงที่เกือบจะ
เป็นมุมฉำกกับแนวชำยฝั่ง กำรเกิดกระแสน้ ำนี้มีช่วง
ระยะเวลำสั้น ๆตั้ งแต่ไม่กี่นำที จนถึง 1 -2 ช่ัวโมง 
มองเห็นเป็นแถบของน้ ำไหลย้อนกลับสู่ทะเลหลังจำกน้ ำ
ได้ก่อตัวสูงขึ้น บริเวณชำยฝั่งเนื่องจำกแรงของคลื่นและ
ลม 
 อันตรำยของกระแสน้ ำย้อนกลับจะเกิดคนที่ไม่
รู้วิธีรับมือกับมัน เมื่อตกเข้ำไปในกระแสของมัน เพรำะ
ธรรมชำติของคนเรำมักจะว่ำยน้ ำสวนทวนกระแสของ
กระแสน้ ำย้อนกลับ ซึ่งมักจะแพ้และหมดแรงต้ำนทำนใน
ที่สุด เมื่อประสบกับกระแสน้ ำย้อนกลับ จงอย่ำว่ำยสวน
กระแส แต่ให้ว่ำยไปในระนำบของชำยฝั่ง ซึ่งเรำจะหลุด
พ้นจำกกระแสได้ในท่ีสุด จำกนั้นจึงค่อยว่ำยเข้ำหำฝั่งเมื่อ
รอดพ้นอิทธิพลของมัน (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน)  

กระแสลมวนในเขตขั วโลก  กระแสอำกำศท่ีไหลเวียนเข้ำสู่ศูนย์กลำงควำมกดอำกำศ 
(circumpolar whirl,   ต่ ำเป็นบริเวณกว้ำง อยู่สูงขึ้นไปในระดับตอนกลำงของ 
polar vortex)   ช้ันบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์จนถึงช้ันบรรยำกำศสแตร- 

โทสเฟียร์ระบบกำรหมุนเวียนของกระแสอำกำศนี้เป็นลม
ฝ่ำยตะวันตก โดยทั่วไปแล้วศูนย์กลำงจะในภูมิภำคแถบ
ขั้วโลก ในซีกโลกเหนือจะมีศูนย์กลำงอยู่  ๒ บริเวณ 
ศูนย์กลำงแห่งหนึ่งอยู่ใกล้เกำะแบฟฟิน และอีกแห่งหนึ่ง
อยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย หำกมีก ำลังอ่อน
ลงมักเคลื่อนที่ลงใต้สู่ละติจูดต่ ำลงมำท ำให้มวลอำกำศ
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หนำวเย็นเคลื่อนที่ปกคลุมมำทำงใต้มำกขึ้น เช่น 
เหตุกำรณ์ควำมหนำวเย็นจัดในทวีปอเมริกำเหนือ
ในเดือนมกรำคม พ.ศ.๒๕๕๗ นอกจำกนี้กระแส
อำกำศวนแถบขั้วโลกในซีกโลกใต้ ยังเป็นกลไก
ส ำคัญช่วยในกำรก่อตัวของแก๊สคลอรีนในช้ัน
บรรยำกำศ สแตรโตสเฟียร์ ซี่งเป็น สำเหตุของกำร

เกิดปรำกฎกำรณ์หลุม โอโซน (ozone hole) 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน)  

การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก  ทฤษฎีซึ่งอธิบำยว่ำ เปลือกโลกท่ีเรียกว่ำธรณีภำค 
(plate tectonics) (lithosphere) ประกอบด้วย แผ่นเปลือกโลก 

ขนำดใหญ่หลำยแผ่น และแผ่นขนำดเล็กอีกจ ำนวน
หนึ่งเรียงเช่ือมต่อกัน แต่ละแผ่นมีควำมหนำตั้งแต่ 
๖-๒๔ กิโลเมตรสุดแล้วแต่ว่ำเป็นแผ่นเปลือกโลก ที่
รองรับอยู่ใต้ทวีป หรือรองรับอยู่ใต้มหำสมุทร หำก
เป็นแผ่นเปลือกโลกท่ีรองรับอยู่ใต้ทวีป หรือรองรับ
ทวีป จะมีควำมหนำมำก แผ่นเปลือกโลกนี้เคลื่อนที่
ไปมำได้อย่ำงช้ำๆ เนื่องจำกเปลือกโลกที่ เป็น
ของแข็งนี้ลอยตัวอยู่บนหินหนืดในช้ันของฐำนธรณี
ภำค (Asthenosphere) กระแสควำมร้อนของหิน
หนืดในฐำนธรณีภำคส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่
เบื้องบนเคลื่อนที่ไปมำได้ท ำนองเดียวกับแผ่น
น้ ำแข็งที่ลอยอยู่บนพื้นน้ ำ  

โลกของเรำจะประกอบไปด้วยแผ่น
เปลือกโลกมำกมำย จริงๆแล้วมีถึง ๗0 กว่ำแผ่น 
แต่แผ่นที่ใหญ่ๆและส ำคัญ ส่วนมำกแบ่งเป็น ๗ 
แผ่น ใหญ่กับอีก ๘ แผ่นเล็ก รวมเป็น ๑๕ แผ่น 
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ประเทศไทยอยู่บนเปลือกโลกที่เรียกว่ำ ยูเรเชีย 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

การจมตัวลงอากาศ  กำรจมลงช้ำๆ ของมวลอำกำศบริเวณกว้ำง ซึ่งโดย
(subsidence)   ปกติแล้วจะมีอำกำศไหลแผ่ออกในแนวนอนในช้ัน 

ต่ ำ ๆ ท ำให้บริเวณดังกล่ำวมีอำกำศแจ่มใสเช่นใกล้
ศูนย์กลำงของบริ เวณควำมกดอำกำศสูงหรือ

สัญลักษณ์    H    ในแผนที่อำกำศ 

การผันแปรภูมิอากาศ  กำรเปลี่ยนแปลงสมบัติของอำกำศอย่ำงช้ำๆ ตำม 
(climate change) กำลเวลำและสถำนที่ โดยอำจเห็นได้จำกหลักฐำน

ทำงธรณีวิทยำในช่วงเวลำยำวนำน หรือกำร
เปลี่ยนแปลงของพืชพรรณในช่วงเวลำสั้นๆ เช่น 
เมื่อเกิดฝนแล้ง กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ
อำจสังเกตได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่มีควำมถูกต้อง
แม่นย ำหรือจำกข้อมูลดำวเทียม ข้อมูลน้ ำแข็ง วงปี
ไม้ เช่น ระหว่ำง พ.ศ.๒๓๙๓-๒๔๘๓ พบว่ำมีก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์  ในอำกำศและอุณหภูมิก็
สูงขึ้นประมำณ ๑ องศำเซลเซียส  (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

การพยากรณ์อากาศ  กำรพยำกรณ์อำกำศ คือ กำรคำดหมำยสภำวะ 
(weather forecast)  อำกำศและปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ท่ีจะเกิดขึ้น 

ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ งในอนำคต ส่วนมำกจะ
เกี่ยวข้องกับสภำวะอำกำศที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรำ เช่น
ฝน อุณหภูมิ  เมฆ หมอก คลื่นลม รวมทั้งภัย
ธรรมชำติที่รุนแรงและไม่รุนแรง ได้แก่ พำยุหมุน

เขตร้อน,พำยุฟ้ำคะนอง,กำรเกิดอุทกภัย,ภัยแล้ง 
ฯลฯ 
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การหมุนเข้าหาศูนย์กลาง,   กำรหมุนของลมเข้ำศูนย์กลำง ซึง่เมื่อมองจำกข้ำง 
การหมุนแบบไซโคลนิค  บนลงมำเห็นกำรหมุนของลมไปในทิศทำงทวนเข็ม 
(cyclonic rotation)  นำฬิกำในซีกโลกเหนือและตำมเข็มนำฬิกำในซีก 

โลกใต้จะเห็นกำรหมุนเวียนของอำกำศลักษณะนี้ 
ในบริเวณควำมกดอำกำศต่ ำ 

การหมุนออกจากศูนย์กลาง,  กำรหมุนของลมออกจำกศูนย์กลำง ซึ่งเมื่อมองจำก 
แบบแอนตี ไซโคนนิค  ข้ำงบนลงมำจะเห็นกำรหมุนของลมไปในทิศทำง 
(anticyclonic rotation)  ตำมเข็มนำฬิกำในซีกโลกเหนือและทวนเข็มนำฬิกำ 

ในซีกโลกใต้ จะเห็นกำรหมุนเวียนของอำกำศ
ลักษณะนี้ในบริเวณควำมอำกำศสูง 

การไหลขึ น, อัพดราฟท์  กำรไหลขึ้นของกระแสอำกำศพื้นที่แคบๆ ในเมฆ 
(updraft)   พำยุฟ้ำคะนอง หรือ เมฆคิวมูโลนิมบัส 

การไหลลง, ดาวน์ดราฟท์  กำรไหลลงของกระแสอำกำศพื้นทีแ่คบๆ ในเมฆ 
(downdraft) พำยุฟ้ำคะนอง หรือ เมฆคิวมูโลนิมบัส อำจท ำให้

เกิดปรำกฏกำรณ์ลมเฉือนใกล้พื้นดินได้ 
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ข 
ขนาดของแผ่นดินไหว  กำรก ำหนดขนำดของควำมแรงของแผ่นดินไหว 
(magnitude of earthquake) ซึ่งได้จำกกำรบันทึกควำมสั่นสะเทือนของเครื่องมือ 

ที่เป็นชนิดมำตรฐำน ขนำดควำมแรงจะแตกต่ำงกัน
ไปตำมควำมรุนแรงของคลื่นแผ่นดินไหว ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนต่อสภำพแวดล้อมของผิวโลก
ค ำนี้ ซี.เอฟ.ริกเตอร์ (C.F. Richter) น ำมำใช้เป็น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ โดยได้ก ำหนดควำม
รุนแรงของแผ่นดินไหวข้ึน เรียกว่ำ มำตรำ ริกเตอร์ 
       ในเหตุกำรณ์กำรเกิดสึนำมิในท้องทะเล
อันดำมันนอกฝั่งทะเลไทยในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีจุด
ก ำเนิดในทะเลทำงตอนเหนือของสุมำตรำใน
ประเทศอินโดนิเซีย มีขนำด ๙.๓ ริกเตอร์ คือเป็น
ขนำดแผ่นดินไหวที่รุนแรงเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก
ที่มีกำรบันทึกไว้ ซึ่ งอันดับที่  ๑ ที่บันทึกไว้คือ
แผ่นดินไหวที่ประเทศชิลี เมื่อ ซึ่งมีขนำด ๙.๕ ริก
เ ต อร์  ( จ ำ ก พ จ น ำ นุ ก ร ม ศั พ ท์ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ฉ บั บ
รำชบัณฑิตยสถำน) 

เขตร้อน    บริเวณที่อยู่ในเขตศูนยส์ูตรจนถึงเขตละติจูด ๓0 
(tropic zone) องศำเหนือและใต้โดยประมำณ ซึ่งบริเวณนี้มี

อำกำศแบบร้อนช้ืน ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนนี้ 
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ค 

คลื่นกระแสลมตะวันออก  ควำมปั่นป่วนของบรรยำกำศชนิดที่เป็นคลื่นใน 
(easterly wave) ระดับควำมสูงไม่มำก เกิดขึ้นในกระแสลมที่พัดปก

คลุมเขตร้อน จะเห็นได้ค่ อนข้ำงชัดเจนในลม
ระดับบนมำกกว่ำในลักษณะควำมกดอำกำศที่ผิว
พื้นคลื่นนี้เคลื่อนตัวไปทำงทิศตะวันตก และท ำให้
เกิดเมฆคิวมูลัสและฝนซู่ตกหนักบริเวณด้ำนหนัง
ของคลื่น คลื่นนี้เกิดจำกกำรลดลงของอุณหภูมิตำม
สูงในอัตรำที่รวดเร็วมำก ซึ่งเกี่ยวของกับบริเวณที่
เ ข ต ล ม ค้ ำ พั ด เ ข้ ำ ห ำ กั น  ( Intertropical 
convergerzone) คลื่นนี้บำงครั้ง ( ประมำณร้อย
ละ ๑0 ) พัฒนำขึ้นเป็นพำยุไซโคลนได้ คลื่น
กระแสลมตะวันออกนี้ เป็นสำเหตุหนึ่งในกำรก่อตัว
ของพำยุหมุนเฮอร์ริเคน ในมหำสุมทรแอตแลนติก
นอกฝั่งแอฟริกัน (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน) 

คลื่นใต้น  า   คลื่นท่ีมีแหล่งก ำเนิดอยู่ใต้ทะเล เช่น คลื่นสึนำมิ 
(internal wave)   เกิดจำกกำรที่น้ ำทะเลแบ่งช้ันอย่ำงชัดเจน เช่น ใน 

มหำสมุทรอำร์คติกที่มีน้ ำช้ันบนเป็นน้ ำจืดจำกกำร
ละลำยของหิมะหรือน้ ำจำกแม่น้ ำลอยอยู่เหนือน้ ำ
ทะเล ก็จะเกิดคลื่นท่ีผิวของน้ ำทะเลช้ันล่ำงได้ ซึ่งมี
ควำมหมำยจำกค ำว่ำ คลื่นหัวเรียบ (swell) 

คลื่นหัวแตก   คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจำกคลื่นใหญ่ที่วิ่งจำกน้ ำลึกเข้ำ 
(breaker) หำฝั่ ง  เมื่ อเข้ ำมำถึ งที่ตื้ นในเขตคลื่นหัวแตก 

(preacher zone) ท้องคลื่นจะกระทบพื้นดินหรือ
สิ่งกีดขวำงต่ำงๆ ที่อยู่ใต้น้ ำ ท ำให้ช่วงท้องคลื่นสั้น
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เข้ำและควำมเร็วลดลง แต่ช่วงยอดคลื่นมีควำมเร็ว
มำกกว่ำจึงยกตัวสูงขึ้นและถล ำไปข้ำงหน้ำ ท ำให้
ช่วงคลื่นเสียระเบียบไม่คงรูปเดิม ยอดคลื่นจึงฝำด
ตัวลงและแตกเป็นฟอง (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

คลื่นหัวเรียบ,สเวล   คลื่นในมหำสมุทรซึ่งคลื่นตัวจำกแหล่งก ำเนิด 
(swell)    ลักษณะของคลื่นมีช่วงยำวสม่ ำเสมอและยอดเรียบ 

ค ำนี้บำงที่ใช้เรียกอำกำรของน้ ำในแม่น้ ำที่สูงกว่ำ
ป ก ติ  ( จ ำ ก พ จ น ำ นุ ก ร ม ศั พ ท์ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ฉ บั บ
รำชบัณฑิตยสถำน) 

คลื่นอากาศร้อน    ช่วงเวลำที่อุณหภูมิอำกำศขึ้นสูงผิดปกติ ช่วงเวลำ 
(heat wave) เ ช่นนี้จะคงอยู่อย่ำงน้อยที่สุด ๑ วัน แต่ตำม

ธรรมดำเมื่อมีคลื่นอำกำศร้อนผ่ำนเข้ำมำ อำกำศ
มักจะมีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติเป็นเวลำหลำยวันหรือ 
อำจเป็นสัปดำห์ ๆ ในสหรัฐอเมริกำจะถือเอำ
ช่วงเวลำที่มีอุณหภูมิสูงถึง ๓๒.๒ องศำเซลเซียส   
หรือมำกกว่ำนั้น  และมีช่วงเวลำตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 
ส่วนประเทศอื่น ๆ กำรก ำหนดอุณหภูมิและ
ช่วง เวลำอำจแตกต่ ำ งกัน ไปแต่ ละประ เทศ 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

ควัน     อนุภำคขนำดเล็กท่ีลอยตัวในอำกำศ  และถูกพัด 
(Smoke)    พำไปตำมกระแสลม ประกอบดว้ยสำรคำร์บอนท่ี 

เกิดกำรไหม้ไม่สมบูรณ ์(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 
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ความสูงคลื่น   ระยะทำงในแนวดิ่งระหว่ำงท้องคลื่นจนถึงยอดคลืน่  
(Wave height) ถัดไป  ซึ่งท้องคลื่นคือส่วนที่ต่ ำที่สุดของคลื่น และ

ยอดคลื่นคือส่วนที่สูงที่สุดของคลื่น  ชำวเรือ
ประมำณค่ำควำมสูงคลื่นของทะเล โ ดยกำร
คำดคะเนด้วยสำยตำ เปรียบเทียบเสำกระโดงเรือ
หรือล ำเรือ  (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน) 
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จ 

จุดน  าค้าง จุดอุณหภูมิซึ่งอำกำศถูกท ำให้เย็นลงด้วยควำมกด 
(Dew point) คงที่ และด้วยปริมำณของไอน้ ำในอำกำศนั้นคงที่

จนกระทั่งเกิดกำรอิ่มตัวขึ้น หรือจุดอุณหภูมิ ซึ่ง
ควำมดันไออิ่มน้ ำ (saturated vapour pressure)
ของอำกำศเท่ำกับควำมดันไอที่แท้จริงของไอน้ ำ ที่
มีอยู่ในอำกำศนั้น  หรือจุดที่เกิดน้ ำค้ำงจำกกำร
กลั่นตัวของไอน้ ำบนใบหญ้ำ (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

จุดเห่ียว    เมื่อควำมช้ืนของดินในเขตรำกพืชลดลงถึงจุดนี้ 
(Wilting point) จะท ำให้พืชเหี่ยวเฉำขำดน้ ำตำย เพรำะไม่สำมำรถ

ดูดน้ ำมำทดแทนกำรคำยน้ ำได้  ซึ่งอยู่กับอุณหภูมิ
และควำมช้ืนของดินในอำกำศ 
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ช 

ช่วงฝนชุก   ช่วงเวลำที่มีฝนตกต่อกันทุกวันเป็นเวลำหลำยวัน 
(Wet spell)   โดยไม่มีวันท่ีฝนหยุด  โดยในแต่ละวันมีฝนเกิน 

ปริมำณน้อยที่สุดที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้จ ำนวนวันที่ฝน
ตกและปริมำณฝนนั้นยังไม่มีกำรก ำหนดเป็นสำกล 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

ช่วงฝนแล้ง   ช่วงเวลำซึ่งอำกำศแห้งผิดปรกติ หรือขำดฝน ท ำให ้
(Drought)   เกิดกำรขำดแคลนน้ ำใช้ และพชืผลต่ำงๆเสยีหำย  

ควำมรุนแรงของช่วงฝนแล้งน้ัน  ข้ึนอยู่กับควำมช้ืน
ในอำกำศ ระยะเวลำที่เกิดควำมแห้งแล้งและควำม
กว้ำงใหญ่ไพศำลของบริเวณพื้นที่ที่เกิดควำมแห้ง
แล้ง 

ช่วงฝนแล้งครั้งที่รุนแรงที่สุด  เกิดขึ้นใน 
พ.ศ.2522 ซึ่ งเกิดจำกฝนทิ้งช่วงกลำงฤดูฝน
ยำวนำนกว่ำปกติ  ตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือน
กันยำยน  ปริมำณฝนรำยปีต่ ำกว่ำค่ำปกติทุกภำค 
บริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้ำงคือ ภำค
กลำงต่อภำคกลำงทั้งหมด  ตอนบนและตอน
ตะวันตกของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทำง
ตอนบนของภำคใต้ฝั่งตะวันออก (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

ชั นโอโซน   ช้ันบรรยำกำศที่มีสัดส่วนของโมเลกุลออกซิเจนใน 
(Ozone layer)    รูปโอโซนท่ีสูง ช้ันบรรยำกำศนี้ท ำหน้ำท่ีเป็นกลไก 

ในกำรกรองรังสีอุลตรำไวโอเล็ตจำกดวงอำทิตย์  
อยู่ระหว่ำงช้ันบรรยำกำศ  โทรโพสเฟียร์  และ 
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สแตรโทสเฟียร์ ที่ระดับควำมสูงระหว่ำง 15-20 
กิโลเมตรจำกพ้ืนโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

ด 

ดวงอาทิตย์ขึ น   เวลำที่ขอบบนดวงอำทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมำที่ขอบฟ้ำ 
(Sunrise)    ปรำกฏ (apparent horizon)  ในเวลำเช้ำ  เวลำที่ 

ดวงอำทิตย์ขึ้นจะแปรไปตำมละติจูด  และมุม
ระหว่ำงแนวล ำแสงดวงอำทิตย์  เมื่อเที่ยงกับสุริยะ
กับระนำบศูนย์สูตร ก ำหนดให้มีค่ำเป็นบวก  เมื่อ
วัดไปทำงทิศเหนือและมีค่ำเป็นลบเมื่อวัดไปทำงทิศ
ใต้ มุมเดคลิเนชัน  มีค่ำเปลี่ยนไปทุกวันระหว่ำง 

 -23.45  ถึง 23.45   

ดวงอาทิตย์ตก   เวลำที่ขอบบนดวงอำทิตย์ลับไปจำกขอบฟ้ำปรำกฏ 
(Sunset)    ในเวลำเย็น  เวลำที่ดวงอำทิตย์ตกจะแปรไปตำม 

ละติจูด  และมุมระหว่ำงแนวล ำแสงดวงอำทิตย์  
เมื่อเที่ยงกับสุริยะกับระนำบศูนย์สูตร ก ำหนดให้มี
ค่ำเป็นบวกเมื่อวัดไปทำงทิศเหนือ และมีค่ำเป็นลบ
เมื่อวัดไปทำงทิศใต้  มุมเดคลิเนชันมีค่ำเปลี่ยนไป

ทุกวันระหว่ำง -23.45  ถึง 23.45   

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ดำวเทียมทีส่่งไปในวงจรเพื่อให้ไดข้้อมูลและ 
(Meteorological satellite)  ภำพถ่ำยทำงอุตุนิยมวิทยำ  เช่น ภำพเมฆในช่วง 

ควำมยำวคลื่นต่ำงๆ  ดำวเทียมทำงอุตุนิยมวิทยำมี
อยู่ 2 ประเภท คือ “ค้ำงฟ้ำ” กับ “โคจร”  ใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จำกดำวเทียม
ค้ำงฟ้ำ MTSAT ของประเทศญี่ปุ่น, FY2 ของ
ประเทศจีน และดำวเทียม NOAA ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เพื่อติดตำมวิเครำะห์สภำพอำกำศ 
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ดีเปรสชัน   1. เป็นค ำท่ัวไปในทำงอุตุนิยมวิทยำ หมำยถึง  
(Depression) บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำ ที่มีลมพัดเวียนเข้ำหำ

ศูนย์กลำง คล้ำยวงก้นหอยทวงเข็มนำฬิกำ ส ำหรับ
พำยุหมุนที่เกิดขึ้นในซีกโลกเหนือ (ส่วนพำยุที่เกิด
ในซีกโลกใต้ ลมจะพัดเข้ำหำศูนย์กลำงตำมเข็ม
นำฬิกำ)  บริเวณศูนย์กลำงพำยุเป็นบริเวณที่มี
ควำมกดอำกำศต่ ำที่สุด 
2. เรียกว่ำ พำยุดีเปรสช่ัน หมำยถึง พำยุที่มีก ำลัง
อ่อนเกิดในเขตร้อน  มีควำมเร็วน้อยกว่ำ 34 นอต
ลงมำ มีกลุ่มเมฆที่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน  มักมีฝน
ตกกระจำยเป็นบริเวณกว้ำง พำยุดีเปรสช่ันเป็น
พำยุที่มีก ำลังอ่อน  ท้องฟ้ำเต็มไปด้วยเมฆช้ันต่ ำ
หนำแน่นมีฝนปำนกลำงถึงตกหนัก และมีบริเวณ
ปกคลุมไม่กว้ำงมำกนัก ควำมเร็วสูงสุดใกล้บริเวณ
ศูนย์กลำงไม่ถึง 34 นอต หรือ 63 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง แต่เมื่อพำยุดีเปรสช่ันทวีก ำลังแรงขึ้นก็จะ
กลำยเป็นพำยุโซนร้อน (tropical storm) ซึ่งมี
อันตรำยรุนแรงเกิดขึ้น และเมื่อพำยุโซนร้อนทวี
ก ำลังแรงขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีก ก็จะกลำยเป็นพำยุใต้
ฝุ่น (typhoon) ซึ่งมีอันตรำยที่เกิดจำกคลื่นลมและ
ฝนรุนแรงมำก ใช้สัญลักษณ์ D ในแผนที่อำกำศ 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

เดซิเบล, dBz   ค่ำควำมสะท้อนท่ีเรดำร์ตรวจอำกำศส่งคลื่นเรดำร์ 
(Decibels) ออกจำกจำนสำยอำกำศเข้ำสู่บรรยำกำศแล้ว 

กระทบเป้ำสะท้อนกลับสู่จำนสำยอำกำศ  ซึ่งค่ำ 
dBz นี้ ไม่มีหน่วย 
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โดยค ำนวณจำกสูตร 
 dBz  = 10 log Z 

 
Fig H1. Rainfall intensity chuart, for radar 
reflectivity returns in unit of dBZ (from 
stull,2000: “Meteorology for Scientists and 
Engineers,2 nd Ed., Brooks/Cole Thomson 
Learing.502 pp.)    

ค่ำเดซิเบลสำมำรถน ำไปแปลงและใช้
ประโยชน์ได้มำกมำยในทำงเรดำร์ตรวจอำกำศ
ส ำ ห รั บ ภ ำ พ เ ร ด ำ ร์ จ ำ ก เ ว ป ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม
อุตุนิยมวิทยำมีค ำว่ำ INTENSITY ก ำกับอยู่ด้วยนั่น
แสดงว่ำใช้ค่ำ dBz แปลงเป็นค่ำแรงของฝนมีหน่วย 
เป็น มม/ชม เช่น 30 dBz คือ 3 มม/ชม หรือ 40 
dBz คือ 12 มม/ชม เป็นต้น ค่ำ dBz นี้ยังแปลงค่ำ
เป็นค่ำควำมเร็วของกลุ่มฝนและอื่นๆอีก ส่วนค่ำ 
dBz ที่ปกคลุมพื้นที่ใดนำนๆและมีค่ำ dBz มำกๆ
จะท ำให้พ้ืนท่ีนั่นมีฝนตกมำกด้วย 
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ต 

ตาพายุ    ศูนย์กลำงของพำยุหมุนเขตร้อน  มีเส้นผ่ำนศูนย์ 
(Eye of storm) กลำงโดยเฉลี่ยประมำณ 20 กิโลเมตร  แต่พำยุ

หมุนขนำดใหญ่อำจมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงมำกกว่ำ 40 
กิโลเมตร ก็ได้ บริเวณนี้มีลมค่อนข้ำงสงบหรือลม
อ่อน อำกำศโปร่ง  มองเห็นท้องฟ้ำ  ถัดจำกบริเวณ
นี้ออกไปจะเป็นบริเวณที่มีพำยุรุนแรงควำมกด
อำกำศที่ศูนย์กลำงอำจลดต่ ำลงถึง 96 เฮกโตพำส
คัล (หรือ มิลลิบำร์) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

ไต้ฝุ่น,พายุไต้ฝุ่น   พำยุหมุนเขตร้อนในบริ เวณเหนือมหำสมุทร 
(Typhoon)   แปซิฟิกทำงตะวันตก มีควำมเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์ 

-กลำงพำยุตั้งแต่ 64 นอตขึ้นไป ค ำว่ำ typhoon 
นี้ ยังไม่ทรำบแน่นอนว่ำมำจำกภำษำใด อำจมีที่มำ
จำกค ำในภำษำจีนกวำงตุ้งว่ำ t’ai fung  ซึ่งแปลว่ำ 
ลมแรงจัดหรือมำจำกภำษำอำหรับว่ำ tufan ซึ่ง
แปลว่ำควัน หรือมำจำกภำษำกรีกว่ำ typhon ซึ่ง
แปลว่ำลมพำยุหรือลมหมุน (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 
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ถ 

ถังวัดน  าฝน,เครื่องวัดปริมาณน  าฝน เครื่ องมือที่ ใ ช้วัดปริมำณน้ ำฝน  ซึ่ งจะตั้ ง ไว้ 
(rain gauge)   กลำงแจ้ง เพื่อรับน้ ำฝนที่ตกลงมำ  เป็นภำชนะทรง 
    กลมที่ภำยในมีกรวยเพื่อรองรับน้ ำฝนท่ีตกลงมำ น้ ำ 

ฝนที่รวบรวมได้จะไหลลงไปรวมกันในภำชนะที่
รองรับ  จำกนั้นจึงน ำน้ ำที่เก็บไว้ในเครื่องมำตวงก็
จะทรำบปริมำณน้ ำฝนที่ตกลงมำได้  น้ ำฝนที่ตกลง
มำบำงส่วนอำจระเหยไป  และถ้ำมีฝนตกลงมำ
น้อยกว่ำ 0.1 มิลลิเมตร  จะวัดได้ยำกมำก  ในทำง
อุตุนิยมวิทยำจึงถือว่ำฝนที่ตกปริมำณน้อยกว่ำ  
0.1  มิลลิเมตรนั้นเป็น ฝนวัดปริมำณไม่ได้ 
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ท 

ทรงกรด,โคโรนา   วงกลมสว่ำงเรืองสีมีศูนย์กลำงอยู่รอบดวงอำทิตย์ 
(corana) หรือดวงจันทร์ หรือแหล่งก ำเนิดแสงอื่น เมื่อมีเมฆ

บำงๆ มำบัง อำจมีได้หลำยวงซ้อนกัน โดยปกติจะ
เป็นสีรุ้งมีขอบในสีน้ ำเ งิน แล้วค่อย ๆ เปลี่ยน
ตำมล ำดับสีรุ้ง โดยมีขอบภำยนอกเป็นสีแดง (ตรง
ข้ำมกัน ล ำดับสีในวงแสง (halo) ชนิดที่มีสีรุ้ง) และ
แถบสีรุ้งรุ้งนี้อำจเกิดเป็นวงซ้ ำกันก็ได้ 

ทรงกรด เกิดจำกกำรเลี้ยวเบนของแสง
เมื่อผ่ำนหยดน้ ำในบรรยำกำศ ในบำงโอกำสอำจ
เกิดจำกกำรหักเหผ่ำนผลึก น้ ำแข็งหรือฝุ่นได้ (แต่
ไม่เกดิขึ้นบ่อยหนัก)  (จำกพจนำนกุรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

ทัศนวิสัย    ระยะไกลทีสุ่ดที่เรำสำมำรถมองเหน็และบ่งบอก 
(visibility)   ลักษณะของวัตถุท่ีมีขนำดพอสมควรเมื่อตดักับขอบ 

ฟ้ำได้อย่ำงชัดเจนในเวลำกลำงวัน หรือระยะไกล
ที่สุดที่เรำสำมำรถมองเห็นและบ่งบอกลักษณะของ
วัตถุได้ในเวลำกลำงคืน หำกให้แสงสว่ำงในระดับ
เทียบเท่ำแสงปกติของเวลำกลำงวัน (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับำชบัณฑิตยสถำน) 

ทิศทางลม   ทำงอุตุนิยมวิทยำใช้เรียกทิศทำงลมซึ่งเป็นทิศทำง 
(wind direction) ที่ลมพัดมำ เช่น ลมฝ่ำยตะวันออก หมำยถึงลมที่

พัดจำกทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 
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น 

นอต    หน่อยแสดงควำมเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีค่ำเท่ำกับ 
(knot)    ระยะทำงไมล์ทะเลของสิ่งนั้นเคลือ่นที่ไปได้ในเวลำ  

1 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่จะใช้กับกำรเดินเรือ หรือ
อุตุนิยมวิทยำ เช่นเรือแล่นไปได้ 8 ไมล์ทะเล
ภำยใน 1 ช่ังโมง เรียกว่ำ เรือมีควำมเรือมีควำมเร็ว 
8 นอต (1 ไมล์ทะเล เท่ำกับ 1,852 เมตร และ   
1 ไมล์บกมีค่ำเท่ำกับ 1.609 กิโลเมตร) (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าขึ นเต็มที่   น้ ำขึ้นถึงระดับสูงที่สดุของแต่ละครั้ง 
(high tide, High water)  (จำกพจนำนุกรมศัพทภ์ูมิศำสตร์ ฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าขึ นลง    อำกำรขึ้นและลงของระดับน้ ำตำมคำบเวลำที่เกิด 
(tide)    ขึ้นในมหำสมุทรและทะเลต่ำงๆ ซึ่งเป็นผลมำจำก 

แรงดึงดูดของดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ที่กระท ำ
ต่อโลก ขนำดของแรงดึงดูดนี้จะเป็นปฏิภำค
โดยตรงกับมวลของดวงอำทิตย์มีมวลมำกกว่ำดวง
จันทร์  26 ล้ ำนเท่ำ  แต่มีระยะห่ำงจำกโลก
ประมำณ 380 เท่ำของระยะห่ำงของดวงจันทร์ จึง
มีแรงดึงดูดได้ เพียง4/9 ของดวงจันทร์  (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าค้าง    หยดน้ ำท่ีเกำะบนใบไม้ ยอดหญ้ำหรือตำมวตัถุ 
(dew)  ต่ำงๆที่อยู่ ใกล้พื้นดิน เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของ

อำกำศลดต่ ำลงจนไอน้ ำที่มีอยู่ในอำกำศเกิดกำร
ควบแน่น หรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ ำ (อุณหภูมิใน
อำกำศมีค่ำเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำอุณหภูมิจุดน้ ำค้ำง) 
ตำมธรรมดำน้ ำค้ำงจะเกิดในเวลำกลำงคืนที่อำกำศ
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แจ่มใสแต่ส่วนมำกเกิดในตอนใกล้รุ่ ง ซึ่ งเป็น
ระยะเวลำที่อุณหภูมิของอำกำศประจ ำวันลดลง
ต่ ำสุดและมีค่ำเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำอุณหภูมิจุดน้ ำค้ำง 

    (จำกพจนำนุกรมศัพทภ์ูมิศำสตร์ ฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าค้างแข็ง   น้ ำค้ำงที่แข็งตัวอยู่ตำมต้นไม้ซึ่งอยูใ่กล้พื้นดิน เมื่อ 
(frost) อุณหภูมิ ผิ วหน้ำของพื้ นดินต่ ำกว่ ำ  0  องศำ

เซลเซียส ภำคเหนือเรียกว่ ำ เหมยขำบ ,ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่ำ แม่คะนิ้ง ในเมืองไทย
สำมำรถพบเห็น ได้ ต ำมบริ เ วณยอดดอยใน
ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีอำกำศหนำวจัด ส่วนมำกจะเกิดในช่วง
ปลำยเดือนธันวำคมถึงมกรำคม (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าคู่    น้ ำขึ้นน้ ำลงชนิดที่มี น้ ำขึ้น 2 ครั้ง และน้ ำลง 2  
(semi diurnal tide) ครั้ง ใน 1 วันจันทรคติ เป็นลักษณะของน้ ำขึ้นน้ ำ

ลงตำมปรกติ ถ้ำมี่น้ ำขึ้น 1 ครั้ง น้ ำลง 1 ครั้ง 
เรียกว่ำ น้ ำเดี่ยว (diurnal tide) และถ้ำมีน้ ำขึ้น
และน้ ำลงหลำยครั้งอย่ำงผิดปรกติ เรียกว่ำน้ ำผสม 
(mixed tide) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าตาย    น้ ำขึ้นและน้ ำลงท่ีเกิดขึ้นในวันข้ึน 8 ค่ ำ หรือ แรม  
(neap tide) 8 ค่ ำ ซึ่งช่วงระหว่ำงควำมสูงของน้ ำขึ้นกับน้ ำลงมี

ระยะต่ำงกันน้อยมำก (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

 

 



20 

น  าท่วม    น้ ำซึ่งท่วมพื้นท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นครั้งครำว 
(flood) เนื่องจำกมีฝนตกหนักหรือหิมะละลำย ท ำให้น้ ำใน

ล ำน้ ำหรือทะเลสำบไหลล้นตลิ่งหรือบ่ำลงมำจำกที่
สู ง  ( จ ำ ก พ จ น ำ นุ ก ร ม ศั พ ท์ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ฉ บั บ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าท่วมฉับพลัน,น  าป่า,น  าป่าไหลหลาก น้ ำที่เกิดท่วมในที่ต่ ำโดยรวดเร็วฉับพลัน และไหล
(flash flood)   ลดลงอย่ำงรวดเร็วตำมปกติมักเป็นผล เนื่องมำจำก 

ฝนตกชุกในที่สูงบริเวณเทือกเขำ หรือในป่ำ เมื่อ
สะสมไว้มีปริมำณมำกขึ้นก็จะไหลลงสู่ที่ต่ ำพร้อม ๆ 
กัน ท ำให้เกิดน้ ำท่วมฉับพลันข้ึน โดยมักเป็นบริเวณ
แคบ ๆ หรือเฉพำะท้องถิ่น ท ำควำมเสียหำยให้กับ
บ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ตำมเส้นทำงที่น้ ำไหลหลำกผ่ำน 
หรือท่ีตั้งอยู่บริเวณที่รำบเชิงเขำ 
 เหตุกำรณ์ที่ เกิดน้ ำท่วมฉับพลัน หรือ
น้ ำป่ำไหลหลำกรุนแรงในประเทศไทย เช่น เกิด
น้ ำป่ำไหลหลำก ดิน และโคลนถล่ม ที่อ ำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.
2549 เป็นต้น (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

น  าท่วม,น  าท่วมขัง   สภำวะที่เกิดจำกปริมำณน้ ำสะสมจ ำนวนมำกไหล    
(floods)    บ่ำเข้ำท่วมอำคำร บ้ำนเรือน เรือกสวน ไร่นำ ได้รับ 

ควำมเสียหำย หรือเป็นสภำพน้ ำท่วมขังในเมือง
ใหญ่ เกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
หรือ เกิดน้ ำทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชำยฝั่ง
ทะเล 

น  าท่า    น้ ำท่ีไหลไปตำมทำงน้ ำ 
(runoff)     
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น  าล้นตลิ่ง   ปริมำณน้ ำจ ำนวนมำกท่ีเกิดจำกฝนตกหนักตอ่เนื่อง    
(overbank flow)   ที่ไหลลงสู่ล ำน้ ำหรือแม่น้ ำมีปริมำณมำกจนระบำย 

ลงสู่ลุ่มน้ ำด้ำนล่ำง หรือออกสู่ปำกน้ ำไม่ทัน ท ำให้
เกิดสภำวะน้ ำล้นตลิ่งเข้ำท่วมพื้นที่ตำมสองฝั่งน้ ำ 
จนอำจได้รับควำมเสียหำย ถนนหรือสะพำนช ำรุด
ทำงคมนำคมถูกตัดขำดได้ 

น  าวน    กระแสน้ ำไหลวนเป็นวงในทะเลหรือแม่น้ ำ ซึ่ง    
(whirlpool)   เกิดจำกรูปร่ำงลักษณะของร่องน้ ำ หรือเนื่องจำก 

กระแสน้ ำ  2 สำยไหลมำปะทะกัน ในภำษำ
ฮอลันดำใช้ maelstorm (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

แนวปะทะอากาศ   แนวหรือบริเวณที่แบ่งเขตระหว่ำงมวลอำกำศ 2     
(front)    ชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ได้แก่  
    ควำมหนำแน่น อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ และ ทิศ
    ทำงลม แนวปะทะอำกำศท่ีพบ ได้แก่แนวปะทะอำ- 
    กำศขั้วโลก (polar front) แนวปะทะอำกำศอำร์ก- 
    ติก (Arctic front) ส่วนชนิดของแนวปะทะอำกำศ 

มี 2 ชนิด คือ แนวปะทะอำกำศเย็น (cold front) 
แนวปะทะอำอำกำศร้อน (worm front) และแนว
ปะทะอำกำศปิด (occluded front) (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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บ 

บริเวณความกดอากาศสูง บริเวณที่มีควำมกดอำกำศสูงกว่ำบริเวณอื่น ๆ 
(high) โดยรอบ โดยทั่วไปมักจะมีลักษณะอำกำศดี มลีม

พัดออกจำกบริเวณควำมกดอำกำศสูงในทำงเดียว 
กับเข็มนำฬิกำในซีกโลกเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้ลม
พัดในทิศทำงตรงกันข้ำม คือทวนเข็มนำฬิกำ ใน

แผนที่ใช้  H   เป็นสัญลักษณ์แสดงควำมกด
อำกำศสูง (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ป 

ปรากฏการณ์เกาะความร้อน, กำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจำกมนุษย์ คือกำรที่ 
โดมความร้อน อำกำศใกล้พื้นดินในเขตชุมชนเมือง ทีม่ีตึกรำมบ้ำน 
(urban heat) ช่องอยู่เป็นจ ำนวนมำก มีอุณหภูมิสูงกว่ำบริเวณที่

เป็นป่ำไม้ที่อยู่ถัดออกไปรอบ ๆ  

ปรากฏการณ์ฟูจิวะระ ทฤษฎีของ Mr.Sskuhei Fujiwhara เป็น 
(Fujiwara effect) ปรำกฏกำรณ์ที่พำยุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป

ถูกดึงซึ่งกันและกัน โดยหำกพำยุหมุนเขตร้อนที่มี
ขนำดเล็กกว่ำก็จะดึงดูดหรือถูกโคจรไปรอบ ๆ พำยุ
อีกลูกที่มีขนำดใหญ่กว่ำ ปรำกฎกำรณ์นี้เกิดจำก
กำรที่พำยุลูกหนึ่งวิ่งเข้ำหำอีกลูกหนึ่ง หรือเกิดจำก
ร่องควำมกดอำกำศก ำลังแรงเข้ำสู่หย่อมควำมกด
อำกำศต่ ำก ำลังแรงท้ัง 2 บริเวณจนพัฒนำเป็นพำยุ
หมุนเขตร้อนในท่ีสุด ปรำกรณ์กำรณ์นี้พำยุหมุนเขต
ร้อน 2 ลูกนี้ โดยใช้ เกณฑ์ประมำณ 1,450 
กิโลเมตร ส ำหรับปรำกฎกำรณ์นี้ ตัวอย่ำงพำยุหมุน
เขตร้อนฝำแฝดของโลกเมื่อปี  1997 มีพำยุ
ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ทั้งสองลูก จนกลำยเป็น
ปรำกฎกำรณ์ฟูจิวะระที่มีควำมรุนแรงสูงสุดใน

ประวัติศำตร์เท่ำที่เคยเจอมำ ช่ือว่ำ IVAN (ไอ
แวน) และ JOAN (โจแอน) เป็นพำยุหมุนเขตร้อน
ที่มีควำมสวยงำมมำกที่สุด ระเบียบที่สุดเท่ำที่เคย

เจอ หรือเมื่อปลำยปี 2007 ไต้ฝุ่น HAGIBIS (ฮำ

กิบิส) และ MITAG (มิแทก) ต่ำงดึงดูดซึ่งกันและ
กัน เป็นช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
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ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่ท ำให้บรรยำกำศของโลก 
(greenhouse effect) อ บ อุ่ น อ ยู่ ไ ด้ เ กิ ด จ ำ ก ไ อ น้ ำ แ ล ะ ก๊ ำ ซ

คำร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในบรรยำกำศโลกดูดซึม
รังสีควำมร้อนจำกนอกโลกแผ่ออกทุกควำมยำว
คลื่น ยกเว้น ช่วงควำมยำวคลื่น 8.5-14 ไมครอน 
ซึ่งคลื่นควำมร้อนสำมำรถผ่ำนบรรยำกำศโลก
ออกไปได้ในคืนวันท้องฟ้ำแจ่มใส ปรำกฎกำรณ์กำร
ดูดซึมควำมร้อนของบรรยำกำศเช่นนี้เปรียบได้กับ
อุณหภูมิในเรือนต้นไม้ที่บุหลังคำและฝำด้วยแผ่น
กระจกในประเทศหนำว รังสีดวงอำทิตย์ซึ่งเป็นรังสี
คลื่นสั้นสำมำรถผ่ำนกระจกเข้ำไปได้และถูกต้นไม้
และพื้นดินดูดซึมไว้ เมื่อพื้นดินและต้นไม้ในเรือน
กระจกแผ่รังสีคลื่นยำวซึ่งเป็นรังสีคลื่นยำวออกไป 
รังสีควำมร้อนจะผ่ำนกระจกออกมำไม่ได้ เนื่องจำก
กระจกมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันควำมรอ้น ด้วยเหตุ
นี้จึงท ำให้อุณหภูมิภำยในเรือนกระจกอบอุ่นกว่ำ
อุณหภูมิภำยนอก  

  ในปัจจุบัน นักวิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
เ ก ร ง ว่ ำ อุ ณ ห ภู มิ ใ น เ มื อ ง ใ ห ญ่ ๆ  แ ล ะ ย่ ำ น
อุตสำหกรรมจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกปรำกฏกำรณ์
เรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก
โดยส่วนรวม (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

ปรากฏการณ์เอนโซ่ ควำมผันแปรของระบบอำกำศซีกโลกใต้ เอลนีโญ่/ 
(El Nino/La nina Southern ลำนีญ่ำเป็นรูปแบบสภำพอำกำศท่ีเกิดขึ้นตลอด 
Oscillation หรือ ENSO) มหำสมุทรแปซฟิกเขตร้อน โดยเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกห้า

ปีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ ำทะเล
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ของมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันออก โดยอุ่นขึ้นหรือ
เย็นลงผิดปกติ ซึ่งเรียกว่ำ เอลนีโญและลำนีญำ
ตำมล ำดับ และควำมดันบรรยำกำศบริ เวณ
มหำสมุทรแปซิฟิกด้ำนตะวันตกเขตร้อน ซึ่งเรียกว่ำ
ควำมผันแปรของระบบอำกำศในซีกโลกใต้ กำร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดขึ้นได้สองกรณี: เอลนีโญ 
ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่อุณหภูมิมหำสมุทรอุ่นขึ้น
ผิดปกติ ประกอบกับควำมดันบรรยำกำศสูงบริเวณ
มหำสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ส่วนลำนีญำ เป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่อุณหภูมิมหำสมุทรเย็นลงผิดปกติ 
ประกอบกับควำมดันบรรยำกำศต่ ำบริ เ วณ
มหำสมุทรแปซิฟิกด้ำนตะวันตก กลไกที่ท ำให้เกิด
ควำมผันแปรดังกล่ำวยังคงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ 
เอนโซ่ก่อให้เกิดสภำพอำกำศเลวร้ำย เช่น อุทกภัย 
ภัยแล้ง หรือกำรรบกวนสภำพอำกำศในหลำย
ภูมิภำคของโลก 

ปริมาณน  าฝน ปริมำณน้ ำฝนท่ีตกในระยะเวลำ และพื้นท่ีหนึ่ง เช่น 
(rainfall) ปริมำณน้ ำฝนรำยวันกรุงเทพมหำนคร โดยวัดเป็น

หน่วยมิลลิ เมตร หรือ นิ้ว (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ปริมาณน  าไหล,อัตราน  าไหล ปริมำณน้ ำในล ำน้ ำที่ไหลผ่ำนพ้ืนท่ีหน้ำตัดของล ำ 
(discharge) น้ ำต่อหนึง่หน่อยเวลำ เช่น ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 

ปริมาณเมฆ ส่วนของท้องฟ้ำท่ีเมฆหรือปรำกฏกำรณ์อื่นๆ บดบัง 
(cloud amount) ไว้ ในรำยงำนตรวจอำกำศทั่วๆไป ได้ก ำหนดแบ่ง

ท้องฟ้ำออกเป็น 10 ส่วนเท่ำๆกัน ส ำหรับใช้ใน
กำรตรวจและรำยงำนส่วนของท้องฟ้ำที่ถูกบดบัง 
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เช่น มีเมฆบดบังอยู่ 4 ใน 10 ส่วนของท้องฟ้ำ ก็
จะรำยงำนว่ำมีท้องฟ้ำปิดอยู่ 4 ส่วน ถ้ำมีเมฆเต็ม
ท้องฟ้ำก็จะรำยงำนว่ำส่วนของท้องฟ้ำปิดอยู่ 10 
ส่วน ในกรณีที่ไม่มีสิ่งบดบังเลยก็จะรำยงำนว่ำเป็น
0 

  ลักษณะท้องฟ้าและเมฆ ตำมนิยำมของ
กรมอุตุนิยมวิทยำ กำรตรวจเมฆในท้องฟ้ำ โดยแบ่ง
ท้องฟ้ำเป็น 10 ส่วน (Deca) ดังนี ้

 - ท้องฟ้ำแจ่มใส (Fine) : ท้องฟ้ำไม่มีเมฆหรือมีแต่
น้อยกว่ำ 1 ส่วนของท้องฟ้ำ 

 - ท้องฟ้ำโปร่ง (Fair) : ท้องฟ้ำมีเมฆตั้งแต่ 1 ส่วน
ถึง 3 ส่วนของท้องฟ้ำ 

 - เมฆบำงส่วน (Partly Cloudy Sky) : ท้องฟ้ำมี
เมฆเกินกว่ำ 3 ส่วน ถึง 5 ส่วนของท้องฟ้ำ 

 - เมฆเป็นส่วนมำก (Cloudy Sky) : ท้องฟ้ำมีเมฆ
เกินกว่ำ 5 ส่วน ถึง 8 ส่วนของท้องฟ้ำ 

 - เมฆมำก (Very Cloudy Sky) : ท้องฟ้ำมีเมฆเกิน
กว่ำ 8 ส่วน ถึง 9 ส่วนของท้องฟ้ำ 

 - เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast Sky) : ท้องฟ้ำมีเมฆ
เกินกว่ำ 9 ส่วน ถึง 10 ส่วนของท้องฟ้ำ (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน)  

เปลือกโลก ส่วนช้ันนอกสุดของโลกหนำเฉลี่ยประมำณ 6-35  
(crust of the earth) กิโลเมตร แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนบนเป็นหิน

จ ำพวกแกรนิตหรือไซอัล (sial) และส่วนล่ำงเป็น
หินที่ เป็นเบสปำนกลำงหรือไซมำ ( sima) นัก
ธรณีวิทยำมีควำมเห็นว่ำโลกเมื่อแรกเริ่มเป็นวัตถุ
เหลวร้อนและส่วนนอกสุดเย็นลงจนเป็นของแข็ง
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ห่อหุ้มไว้โดยรอบ (sial ย่อมำจำก si คือ silica กับ 
al คือ alumina ส่วน sima ย่อมำจำก si คือ 
silica กับ ma คือ magnesia) (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ผ 

แผ่นดินไหว กำรสั่นสะเทือนของแผ่นดินท่ีรู้สึกได้ในจุดใดจุด 
(earthquake) หนึ่งบนผิวโลก แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดจำกกำร

คลำยตัวอย่ำงรวดเร็วของควำมเครียดภำยใน
เปลือกโลกที่มีกำรก่อตัวของควำมเครียดอย่ำงช้ำๆ
อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกในรูปของกำรเลื่อนตัวของหินหรือกำรระเบิด
ของภูเขำไฟ แต่ในปัจจุบัน กำรปะทุของระเบิด
นิวเคลยีร์ก็อำจท ำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกัน 

 (จำกพจนำนุกรมศัพทภ์ูมิศำสตร์ ฉบบั รำชบัณฑิตยสถำน) 

แผ่นดินไหวตาม,อาฟเตอร์ช็อค แผ่นดินไหวขนำดเล็กท่ีเกิดขึ้นหลำยครั้งเป็นเวลำ  
(aftershock) 1 ถึง 2 วัน หรืออำจเป็นเดือนหลังจำกเกิด

แผ่นดินไหวขนำดใหญ่โดยเกิดขึ้นทันทีที่บริเวณ
เดียวกัน เนื่องจำกหินต่ำงๆ รอบศูนย์กลำงไหว
สะเทือนใต้ผิวโลกพยำยำมปรับตัวให้คืนสภำพ
สมดุล จึงเกิดควำมควำมไหวสะเทือนตำมมำเป็น
ระยะๆกว่ำจะหยุดไหวสนิท (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

แผ่นดินไหวน า แผ่นดินไหวขนำดเล็กท่ีเกิดขึ้นมำก่อนเกิดแผ่นดิน 
(foreshock) ไหวหลัก โดยอำจมีช่องห่ำงเล็กน้อยเป็นวินำทีหรือ

มำกเป็นสัปดำห์ โดยมีจุดก ำหนดอยู่ใกล้หรือตรง
กับแผ่นดินไหวหลัก (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

แผ่นดินไหวหลัก แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นต่อจำกแผ่นดินไหวน ำและก่อน 
(main shock) เกิดแผ่นดินไหวตำม โดยมำกมักมีขนำดควำม

รุนแรงมำกกว่ำแผ่นดินไหวน ำและแผ่นดินไหวตำม
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เนื่องจำกเป็นช่วงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนศักย์
เป็นพลังงำนจลน์และเกิดกำรปล่อยพลังงำนใน
รูปคลื่นแผ่นดินไหวได้มำก (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

แผ่นที่อากาศ แผนที่บริเวณกว้ำงแสดงถึงสภำวะอำกำศ และตัว 
(synoptic chart, weather chart, แปรทำงอุตุนิยมวิทยำ (เช่น เสน้ควำมกดอำกำศ 
weather map) เท่ำ อุณหภูมิ ลม และอื่นๆ) ตำมก ำหนดเวลำที ่
 ตรวจอำกำศเดียวกัน เพื่อใช้พยำกรณ์อำกำศ (จำก

พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

  
 รูปแผนที่อำกำศ กรมอุตุนยิมวิทยำ 
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ฝ 

ฝน หยำดน้ ำฟ้ำชนิดหนึ่งซึ่งมีภำวะเป็นของเหลว เม็ด 
(rain) ฝนจะมีเว้ำผ่ำศูนย์กลำงโตประมำณ 0.5 มิลลิเมตร 

ขึ้นไป แต่ถ้ำฝนตกแผ่กระจำยเป็นบริเวณกว้ำง 
ขนำดของเม็ดฝนอำจมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กกว่ำ 
0.5 มิลลิเมตร 

  เกณฑ์การพิจารณาฝนตกมากน้อยใน 
24 ชั่วโมง ตำมนิยำมของกรมอุตุนิยมวิทยำ กำร
รำยงำนปริมำณฝนที่ตกรวมกันภำยในระยะเวลำ 
24 ช่ัวโมง พิจำรณำตำมลักษณะของฝนที่ตกใน
ประเทศท่ีอยู่ในโซนร้อนย่ำนมรสุม ดังน้ี 
- วัดปริมำณไม่ได้ (TRACE) คือ ฝนตกมีปริมำณ
น้อยกว่ำ 0.1 มิลลิเมตร (ในทำงปฏิบัติแล้วไม่
สำมำรถวัดปริมำณแน่นอนได้) 
- ฝนเล็กน้อย (SLIGHT RAIN) คือ ฝนตกมีปริมำณ
ตั้งแต่ 0.1 มม. ถึง 10.0 มม. 
- ฝนปำนกลำง (MODERATE RAIN) คือ ฝนตกมี
ปริมำณตั้งแต่ 10.1 มม. ถึง 35.0 มม. 
- ฝนหนัก (HEAVY RAIN) คือ ฝนตกมีปริมำณ
ตั้งแต่ 35.1 มม. ถึง 90.0 มม. 
- ฝนหนักมำก (VERY HEAVY RAIN) คือ ฝนตกมี
ตั้งแต่ 90.1 มม. ขึ้นไป หรือ ปริมำณฝนท่ีตกตั้งแต่ 
50.1 มม. ขึ้นไปภำยใน 1 ช่ังโมง 
- ฝนรำยวัน หมำยถึง ปริมำณฝนรวมใน 24 
ช่ัวโมง ตั้ งแต่ เวลำ 07.00 น. ของวันนั้นถึง 
07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
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 เกณฑ์การพยากรณ์ฝน ตำมนิยำมของ
กรมอุตุนิยมวิทยำ 
- ฝนเป็นบำงแห่ง (Isolated rain or showers) 
ฝนท่ีตกประมำณ 10 % ของพื้นที ่
- ฝนเป็นแห่งๆ (Widely scattered) ฝนที่ตก
ประมำณ 20-30 % ของพื้นที ่
- ฝนกระจำย (scattered rain or showers) ฝนที่
ตกประมำณ 40-60 % ของพื้นที ่
- ฝนเกือบทั่วไป (Almost widespread rain) ฝน
ที่ตกประมำณ 70-80 % ของพื้นที ่
- ฝนบริเวณกว้ำงหรือทั่วไป (Widespread rain) 
ฝนที่ตกมำกกว่ำ 80 % ของพื้นที่(จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฝนชะช่อมะม่วง,ฝนชะลาน เป็นค ำที่ใช้บริเวณประเทศไทยตอนบน หมำยถึง 
ฝนที่ตกในเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ และมีนำคม 
ซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงก ำลังออกช่อ หรือระยะที่จะ
ท ำกำรนวดข้ำวบนลำน 

ฝนซู่,ฝนไล่ช้าง ฝนท่ีตกหนักในช่วงเวลำสั้นๆ แล้วหยุดไปในทันท ี
(rain shower) ทันใด เกิดจำกเมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่ำน

ม ำ  ( จ ำ ก พ จ น ำ นุ ก ร ม ศั พ ท์ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ฉ บั บ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฝนละออง ฝนซึ่งมีเม็ดขนำดเล็กมำก (เส้นผ่ำศูนย์กลำงของ 
(drizzle) เม็ดฝนน้อยกว่ำ 0.5 มิลลิเมตร) สำมำรถลอยปลิว

ไปตำมกระแสลมได้ แตกต่ำงจำกหมอกตรงที่ฝน
ละอองนี้จะตกจำกท้องฟ้ำลงสู่พื้นดิน ฝนชนิดนี้
มักจะตกจำกเมฆสเตรตัส ท ำให้อำกำศมีทัศนวิสัยที่
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เลวบำงพื้นที่เช่น เกำะสมุย เรียกว่ำ ฝนหยิม (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฝุ่น อนุภำคของแข็งที่มีขนำดเล็กกว่ำ 0.6 มิลลิเมตร  
(dust) และมีน้ ำหนักเบำมำกจนเป็นวัตถแุขวนลอยอยู่ใน

อำกำศฝุ่นอำจเกดิอยู่ในอำกำศใกล้พื้นดินหรือ
แพร่กระจำยอยู่ในบรรยำกำศระดบัสูงก่อนท่ีจะตก
ลงถึงพื้นดินก็ได้(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 
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พ 

พวยน  า,นาคเล่นน  า 1. เป็นช่ือเรียกของพายุทอร์นาโดที่ปรากฏอยู่เหนือ 
(water spout) น้ ำ (tornadic waterspout) 
 2. เป็นช่ือเรียกพายุหมุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

พายุทอร์นาโดแต่มีความรุนแรงน้อยกว่านัก พายุนี้
เกิดขึ้นบ่อยกว่าชนิดแรก (ข้อ 1) และพบในบ้านเรา
เป็นระยะๆ เกิดจากการที่มวลอากาศเย็นเคลื่อน
ผ่านเหนือผิวน้้าที่อุ่นกว่า โดยมีลมเฉือน (wind 
shear) บริเวณเหนือพื้นผิวน้้า ผลก็คือ อากาศ
เหนือผิวน้้าจะหมุนวนเป็นเกลียวสูงขึ้นไป ด้านบน
ของนาคเล่นน้้าแบบนี้จะมีเมฆก้อนขนาดใหญ่ หรือ
เมฆคิวมูลัสที่อยู่ในระยะพัฒนาตัวโดยไม่ได้เกิดจาก
เมฆคิวมูโลนิมบัสชนิดซูเปอร์เซลล์ ซึ่งจะมีการหมุน
ภายในเมฆด้วย 

  ลักษณะของพายุนี้จะเป็นรูปพวยน้้า
หมุนรอบตัวเองจากฐานเมฆลงสู้ผิวน้้าท้าให้เห็นไอ
น้้าหมุนอยู่ในตัวพายุและมีลักษณะเป็นสีขาวพายุที่
มีลักษณะเหมือนพวยน้้าหรือนาคเล่นน้้า หากเกิด
เหนือพ้ืนดินเราเรียกว่า landspout (จำกพจนำนุกรม

ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

พายุ 1. ควำมแปรปรวนของอำกำศและผลเกี่ยวเนื่องใน 
(storm) ทำงเลวร้ำยหรืออำกำศไม่ดี มักเกี่ยวข้องกับกำร

เปลี่ยนแปลงของลมหรือควำมกดอำกำศ เช่น พำยุ
ทอร์นำโด พำยุไต้ฝุ่น 

 2. ลมที่มีอัตราเร็วลมระหว่าง 48 ถึง 55 นอต 
หรือ 10 โบฟอร์ต (ตามมาตราโบฟอร์ต) (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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พายุโซนร้อน พำยุหมุนเขตร้อนที่มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์ 
(tropical storm) กลำงระหว่ำง 34 ถึง 47 นอต ท ำให้มีฝนตกหนัก 

ลมแรง มีควำมรุนแรงมำกกว่ำพำยุดีเปรสช่ันใช้
สัญลักษณ์ TS (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

พายุโซนร้อนขั นรุนแรง พำยุหมุนเขตร้อนที่มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์ 
(severe tropical storm) กลำงระหว่ำง 48 ถึง 64 นอต (63-117 กม./

ชม.) 
  นิยำมโดยคณะกรรมกำรไต้ฝุ่นคอมมิทตี

ใช้สัญลักษณ์ STS 

พายุฝนฟ้าคะนอง ปรำกฏกำรณ์ฟ้ำแลบฟ้ำร้องที่เกิดขึ้นพร้อมกับเมฆ 
(thunderstorm) คิวมูโลนิมบัส และ มักมีฝนซู่ ลูกเห็บ หิมะ หรือ 

เกล็ดน้ ำแข็ง ติดตำมมำด้วย (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

พายุวิลลี่-วิลลี่ เป็นช่ือเรียกพำยุฝุ่นท่ีเกิดขึ้นในออสเตรเลีย 
(willy-willy)  ค ำนี้มักมีควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นช่ือเรียก

พำยุหมุน เขตร้ อน  ที่ เ กิ ดขึ้ น ในบริ เ วณภำค
ตะวันออกเฉียง เหนือของออสเตรเลีย ( จ ำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

พายุหมุน,ไซโคลน บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำที่มีกระแสอำกำศหมุน 
(cyclone) เวียนเข้ำหำศูนย์กลำงควำมกดอำกำศต่ ำในทำง

ทวนเข็มนำฬกิำในซีกโลกเหนือและตำมเข็มนำฬิกำ
ในซีกโลกใต้ ไซโคลนที่เกิดขึ้นในละติจูดกลำงหรือ
ละติจูดสูง มักเรียกกันว่ำ ดีเปรสช่ัน (depression) 
ไซโคลนในเขตร้อนเมื่อมีก ำลั งอ่อน เรียกว่ำ
ดีเปรสช่ัน ถ้ำมีก ำลังปำนกลำง เรียกว่ำ พำยุโซน-
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ร้อน ถ้ำมีก ำลังแรงจัดในมหำสมุทรอินเดีย ทะเล
อำหรับและอ่ำวเบงกอล เรียกว่ำพำยุไซโคลน 
(cyclone) ในมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เรียกว่ำ 
พำยุไต้ฝุ่น (typhoon) ส่วนในเขตร้อนอื่นๆ มัก
เรียกว่ำ พำยุเฮอร์ริเคน (hurricane) 

  อุตุนิยมวิทยำยุคใหม่ ก ำหนดเรียกกำร
หมุนแบบไซโคลนิกซึ่งมีขนำดใหญ่ว่ำไซโคลน แต่
ยังคงนิยมเรียกกำรหมุนเวียนขนำดเล็กที่มีควำม
รุนแรงมำกหรือน้อยว่ำไซโคลนด้วย เช่น พำยุทอร์-
นำโด  ( tornadoes)  พวยน้ ำหรื อนำค เล่นน้ ำ 
(water spouts) ลมฝุ่นอย่ำงรุนแรง (dust-devils) 
หรือลมบ้ำหมู (whirlwind) (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

พายุหมุนเขตร้อน ค ำที่ใช้ส ำหรับเรียกพำยุหมุนท่ีมีถิ่นก ำเนิดเหนือ 
(tropical cyclone) มหำสมุทรในเขตร้อนแถบละติจูดต่ ำ บริเวณที่พำยุ

หมุนปกคลุมแคบกว่ำบริเวณพำยุหมุนในเขตอบอุ่น 
พำยุดังกล่ำวเมื่ออยู่ในสภำวะเจริญเติบโตเต็มที่จะ
เป็นพำยุที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดำพำยุที่
เกิดขึ้นในโลก มี เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ ใหญ่นัก 
ประมำณตั้งแต่ 100 กม.ขึ้นไป เกิดขึ้นพร้อมกับ
ลมที่พัดรุนแรงมำก ระบบกำรหมุนเวียนของลม
เป็น ไปโดยพัด เวี ยน เป็นวงทวนเข็มนำฬิกำ 
(cyclonically) ในซีกโลกเหนือ ส่วนซีกโลกใต้พัด
เวียนตำมเข็มนำฬิกำเข้ำสู่ศูนย์กลำงพำยุ ยิ่งใกล้
ศูนย์กลำงลมจะหมุนเกือบเป็นวงกลมและมี
ควำมเร็วสูงที่สุด ควำมกดอำกำศต่ ำสุดบริเวณ
ศูนย์กลำงพำยุโดยทั่วไปต่ ำกว่ำ 1,000 เฮกโต
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ปำสคำล มีควำมชันของควำมกดอำกำศ (pressure 
gradient) และควำมเร็วลมแรงกว่ำพำยุหมุนนอก
เขตร้อน (extratropical storms) มีลักษณะ
อำกำศร้ำยติดตำมมำด้วย เช่น ฝนตกหนักมำกกว่ำ
ฝนปกติธรรมดำที่เกิดในเขตร้อนมำกบำงครั้งมีพำยุ
ฟ้ำคะนองเกิดขึ้นด้วย ฝนและเมฆมีลักษณะไม่
เหมือนกันมำกนักในพำยุแต่ละลูก ส่วนใหญ่จะเห็น
เป็นแนวโค้งหมุนเข้ำหำศูนย์กลำงหรือตำพำยุมีเมฆ
ประเภทคิวมูลัส (cumulus) และคิวมูโลนิมบัส 
(cumulonimbus) ที่มีฝนอยู่ด้วย เกิดคลื่นสูงใหญ่
ในทะเลและน้ ำขึ้นสูง 

  ตรงบริเวณศูนย์กลำงพำยุมีลกัษณะคล้ำย
กับมีตำเป็นวงกลมอยู่มองเห็นได้ ชัดเจนจำก
ภำพถ่ำยจำกจำนดำวเทียม เรียกว่ำ “ตำพำยุ - 
eye” เป็นบริเวณเล็กๆ เส้นผ่ำศูนย์กลำงของตำ
พำยุเพียงแค่เป็นสิบๆกิโลเมตร เท่ำนั้น (ประมำณ 
15-60 กม.) ภำยในตำพำยุนี้ เป็นบริ เวณที่มี
อำกำศแจ่มใส มีเมฆบ้ำงเล็กน้อยและมีลมพัดอ่อน 

  พำยุหมุนเขตร้อนนี้เกิดขึ้นหลำยแห่งใน
โลก โดยทั่วไปเกิดทำงด้ำนตะวันตกของมหำสมุทร
ในเขตร้อนบริเวณใกล้ศูนย์สูตร (ยกเว้นมหำสมุทร
แอตแลนติกใต้  และทำงด้ ำนตะวันออกของ
มหำสมุทรแปซิฟิกใต้) เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเคลื่อนตัว
ไปทำงทิศตะวันตก ท ำควำมเสียหำยให้แก่ทวีป
ต่ำงๆทำงด้ำนตะวันออก 

  พำยุหมุนเขตร้อนนี้มี ช่ือเรียกต่ำงๆกัน
แล้วแต่ท้องถิ่นที่เกิด เช่น ถ้ำเกิดในบริเวณตะวันตก
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เฉียงเหนือของมหำสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้
เรียกช่ือว่ำ “พำยุไต้ฝุ่น - typhoon” ถ้ำเกิดใน
บริเวณมหำสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลคำริบ-
เบียน และอ่ำวเม็กซิโก เรียกช่ือว่ำ “พำยุเฮอร์ริเคน 
- hurricane” ถ้ำเกิดในอ่ำวเบงกอลและทะเลอำรำ
เบียนในมหำสมุทรอินเดีย เรียกว่ำ “พำยุไซโคลน - 
cyclone”  

  ตำมข้อตกลงของไต้ฝุ่นคอมมิทตี  ได้
จัดแบ่งช้ันของพำยุหมุนเขตร้อนตำมควำมรุนแรง
ของพำยุในเขต NW Pecific ได้ 3 ชนิด ดังน้ี.- 
1. พำยุดีเปรสชัน (tropical depression) มี

ควำมเร็วลมใกล้ศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 34 นอต 
(63 กม./ชม.) 

2. พำยุโซนร้อน (tropical storm) มีควำมเร็ว
ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงอยู่ระหว่ำง 34 ถึง 64 
นอต (63-117 กม./ชม.) 

3. พำยุไต้ฝุ่น หรือ เฮอร์ริเคน (typhoon or 
hurricane) มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำง 
65 นอต หรือมำกกว่ำ หรือตั้งแต่ 118 กม./
ชม. ขึ้นไป 

(จำก Glossary of Meteorolory, American 
meteorological society, 1959) 

พายุหมุนนอกเขตร้อน บริเวณควำมกดอำกำศต่ ำขนำดใหณ่ที่ก่อตัวในแถบ 
(extratropical cyclone, ละติจูดกลำงและเหนือข้ึนไปมีลักษณะเป็นลมพัด 
Extratropical storm) เวียนจำกภำยนอกเข้ำหำศูนย์กลำงในซีกโลกเหนือ 

จะพักทวนเข็มนำฬิกำ ในซีกโลกใต้จะพัดตำมเข็ม
นำฬิกำ ในกำรวิเครำะห์แผนที่ลมฟ้ำอำกำศผิวพื้น
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พำยุนี้จะมีรูปร่ำงกลมหรือรูปไข่ มีขนำดเส้ำผ่ำ
ศูนย์กลำงประมำณ 900-1,800 กิโลเมตรใน
บริเวณพำยุจะมีลมพัดแรงเมฆมำกและฝนตก
บริเวณกว่ำ 300,000 ตำรำงกิลเมตร พำยุนี้เกิด
จำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมวลอำกำศ 2 ชนิด คือ 
กระแสอำกำศเย็นพัดจำกขั้นโลกกับกระแสอำกำศ
ร้อนพัดจำกเขตร้อนมำปะทะกันในบริเวณละติจูด
กลำง ดังนั้น พำยุนี้จะเกิดควบคู่กันไปกับแนว
ปะทะอำกำศเย็นและแนวปะทะอำกำศร้อน โดยที่
ศูนย์กลำงพำยุหมุนเขตร้อนที่ศูนย์กลำงเป็นอำกำศ
ร้อน ช้ืน  ( จ ำ กพจนำนุ ก รม ศัพท์ ภู มิ ศำ สตร์  ฉบั บ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

พายุหิมะ หิมะจ ำนวนมำกท่ีมำพร้อมลมพำยทุี่หนำวจัดท ำให ้
(snow storm) ทัศนวิสัยลดลง บำงครั้งทัศนวิสัยอำจเป็นศูนย์ 
 เกิดได้ 2 กรณี คือ 

1. กำรแปรปรวน(disturbance)ทำงอุตุนิยม-
วิทยำท ำให้เกิดพำยุและมีหิมะตกหนัก 

2. ลมพำยุที่พัดหิมะฟุ้งกระจำย 

พายุเฮอร์ริเคน พำยุหมุนเขตร้อน ที่เกิดแถบมหำสมุทรแอตแลนติก 
(hurricane) มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำง 64 นอต หรือ  
 มำกกว่ำ หรือตั้งแต่ 118 กม./ชม. ขึ้นไป 

พื นที่รับน  า พื้นที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมำแล้ว น้ ำจะไหลรวมกันลงสู ่
(basin area, watershed, แหล่งน้ ำ 
Catchment area) 
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ฟ 
ฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้ำที่เกิดจำกเมฆลงมำสู่พื้นโลก จะเห็น 
(thunderbolt, ground discharge) เป็นทำงยำวและมักแยกเป็นสำยเล็กๆ จำกแนว

หลักเป็นกำรถ่ำยเทประจุไฟฟ้ำจำกบรรยำกำศสูพ่ื้น
โลกอย่ำงรุนแรงและฉับพลัน (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฟ้าร้อง, ฟ้าคะนอง เสียงท่ีได้ยินหลังฟ้ำแลบ เมื่อมีฟ้ำแลบ ควำมร้อน 
(thunder) จะเกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน กำรขยำยตัวของอำกำศ

ตำมแนวที่เกิดฟ้ำแลบอย่ำงปัจจุบันทันด่วนจะท ำ
ให้เกิดเลียงดังขึ้น เรียกว่ำ ฟ้ำร้อง ระยะห่ำงจำก
บริเวณที่เกิดฟ้ำแลบมำถึงผู้ได้ยินเสียงฟ้ำร้องพอจะ
คำ ด ค ะ เ น ไ ด้ จ ำ ก ร ะ ยะ เ ว ล ำ ที่ ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง 
โดยประมำณดังนี้ คือ 5 วินำที ต่อ 1.6 กิโลเมตร 
ฟ้ำแลบจะได้ยินเสียงน้อยครั้งหำกบริเวณที่เกิดห่ำง
เกินกว่ำ 16 กิโลเมตร แต่ในที่บำงแห่งและบำง
เวลำอำจได้ยินเสียงฟ้ำร้องที่เกิดขึ้นในระยะห่ำงถึง 
40 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะห่ำงสูงสุดโดยประมำณ 
ถ้ำมีเสียงร้องปั่นป่วนติดต่อกันเป็นระยะๆ เรียกว่ำ 
ฟ้ำคะนอง (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์  ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฟ้าแลบ กำรถ่ำยเทประจุไฟฟ้ำภำยในก้อนเมฆหรือระหว่ำง 
(lightning) ก้อนเมฆขณะมีพำยุฟ้ำคะนองท ำให้เกิดแสงสว่ำง

เป็นฟ้ำแลบขึ้น ฟ้ำแลบมีลักษณะต่ำงๆกัน เช่น ฟ้ำ
แลบเป็นทำงยำว (streak lightning) เป็นกิ่งก้ำน 
(forked lightning) เป็นแผ่น (sheet lightning) 
และเป็นดวง (ball lightning) (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 



40 

ฟ้าหลัว,หมอกแดด ลักษณะอำกำศท่ีเกิดจำกอนุภำคฝุ่นหรือผงเกลือ 
(haze) ลอยกระจัดกระจำยอยู่ในส่วนหนึ่งของบรรยำกำศ

อนุภำคเหล่ำนี้มีขนำดเล็กมำกจนไม่สำมำรถ
มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ แต่เมื่อมีจ ำนวนมำกๆ อยู่
รวมกันจะท ำให้ทัศนวิสัยลดลง และท้องฟ้ำส่วนนั้น
มืดสลัวจนมองไม่เห็นแสงสีต่ำงๆ (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ภ 

ภัยพิบัติ เหตุกำรณ์ที่เป็นอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมเป็นอยู่ 
(hazard) ของสิ่งมีชีวิต อำจเกิดขึ้นตำมธรรมชำติหรือจำก

กำรกระท ำของมนุษย์ (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ภัยแล้ง ภัยที่เกิดจำกฝนแล้งปริมำณฝนตกน้อยกว่ำปกติ 
(drought) ฝนทิ้งช่วง ไม่เป็นไปตำมฤดูกำลในพื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่งเป็นเวลำนำน ก่อให้เกิดกำรขำดแคลนน้ ำ 
ส่งผลกระทบต่อกำรเกษตรกรรม น้ ำอุปโภคบริโภค
ของชุมชน และในส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล
อำจจะได้รับผลกระทบจำกน้ ำเค็มรุกล้ ำเข้ำไปตำม
ล ำน้ ำ ท ำควำมเสียหำยต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณ
สองฝั่งล ำน้ ำ 

ภาวะทะเล ค ำอธิบำยลักษณะควำมรุนแรงของคลื่นเป็นลำย 
(sea state) ลักษณ์อักษรหรือตัวเลขในประเทศไทยใช้มำตรำ

โบฟอร์ตเป็นมำตรฐำน (ดูที่ มำตรำโบฟอร์ต) ซึ่ง
แบ่งระดับควำมแรงของออกเป็น 13 ระดับ ตั้งแต่ 
0-12 โดยเรียกตัวเลขเหล่ำนี้ว่ำ ระดับควำมแรง 
หรือ Force 

  เหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดภำวะทะเลที่รุนแรง
ที่สุดในประเทศไทย คือช่วงที่เกิดพำยุเกย์ ในปี 
พ.ศ. 2532 ซึ่งมีภำวะทะเลเท่ำกับ ระดับ 12 

ภูมิอากาศ ลักษณะอำกำศในระยะเวลำนำน เป็นลักษณะ 
(climate) อำกำศเฉลี่ยของภูมิภำคแห่งใดแห่งหนึ่งในช่วง

ระยะเวลำหนึ่ง โดยที่ช่วงเวลำนี้อำจเป็นเดือน เป็น
ปี หรือเป็นศตวรรษก็ได้ ภูมิอำกำศต้องอำศัยผลมำ
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จำกกำรตรวจอำกำศประจ ำวัน เพรำะเมื่อมีกำร
ตรวจอำกำศในท้องถิ่นใดช่ัวระยะเวลำหนึ่งแล้ว 
ย่อมมีกำรรวบรวมข้อมูลของลมฟ้ำอำกำศต่ำงๆ 
เข้ำเป็นหมวดหมู่เพื่อหำค่ำเฉลี่ยและค่ำปรกติของ
ส่วนประกอบอุตุนิยมวิทยำแต่ละชนิด แล้วน ำไป
วิเครำะห์จัดท ำเป็นภูมิอำกำศของท้องถิ่นนั้นๆขึ้น 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

ม 

มรสุมฤดูร้อน ลมมรสุมที่พัดมำจำกมหำสมุทรเข้ำสู่พื้นทวีปในฤดู 
(summer monsoon) ร้อน ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมำจำกลม

ตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ำยใต้ ในช่วงประมำณ
กลำงเดือนกุมภำพันธ์จนถึงประมำณเดือนเมษำยน 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

มรสมุฤดูหนาว ลมมรสมุที่พัดจำกพื้นทวีปออกไปสู่มหำสมุทรในฤดู 
(winter monsoon)  หนำว ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมำจำกลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงประมำณกลำงเดือน
ตุลำคมถึงประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

มวลอากาศ อำกำศในบริเวณกว้ำงซึ่งมีสมบัติคล้ำยคลึงกันโดย 
(air-mass) เฉพำะอุณหภูมิและควำมช้ืน (จำกพจนำนุกรมศัพท์

ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

มาตราความกดอากาศ,บารอมิเตอร ์ เครื่องวัดควำมกดอำกำศท่ีใช้กันท่ัวไป ในทำงอุตุ- 
(barometer) นิยมวิทยำมีอยู่  2 ชนิด คือ เครื่องวัดควำมกด

อำกำศแบบปรอท (mercury barometer) และ
เครื่องวัดควำมกดอำกำศแบบตลับ (aneroid 
barometer) 

  ปัจจุบันมีเครื่องวัดควำมกดอำกำศโดย
วิ ธี ก ำ รอื่ น  เ ช่น  เ ครื่ อ ง วั ด ควำมกดอำกำศ
อิเล็กทรอนิกส์ (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 
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มาตราโบฟอร์ต,สเกลโบฟอร์ต มำตรฐำนกำรวัดก ำลังลมแบบหนึ่งเป็นกำรวัดลม 
(Beaufort scale) โดยวิธีกำรกะประมำณ โดยเทียบจำกผลที่เกิดขึ้น

เมื่อมีลมพัดผ่ำนสิ่งกีดขวำงทั้งที่อยู่บนบกและใน
ทะเล เช่น ธงบนยอดเสำธง ควันไฟ ใบไม้  กิ่งไม้ 
สำยโทรเลข โทรศัพท์ สิ่งปรักหักพังต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
บนพื้นดิน คลื่นและลักษณะของคลื่นในทะเล กำร
แล่นเรือใบ ฯลฯ วิธีวัดก ำลังลมแบบนี้ พลเอก 
ฟรำนซิสโบฟอร์ต ชำวอังกฤษ เป็นผู้คิดค้นใช้เมื่อ 
พ.ศ. 2348 เริ่มตั้งแต่ลมสงบเรียบก ำหนดให้เป็น 
0 โบฟอร์ต จนถึงก ำลังลมอย่ำงเต็มที่ในพำยุหมุน
ก ำหนดให้เป็น 12 โบฟอร์ต และจำกก ำลังลมตำม
มำตรำโบฟอร์ตนี้จะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อช่ัวโมง
หรือนอตก็ได้ (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

มาตราริกเตอร์ มำตรำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก ำหนดขนำด  
(Richter scale) (magnitude) ของแผ่นดินไหว ซี.เอฟ. ริกเตอร์ 

(C.F. Richter) นักธรณีวิทยำแผ่นดินไหวแห่ง
สถำบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ เป็น
ผู้คิดค้นและเผยแพร่ ใน พ.ศ. 2478 โดยใช้
หลักกำรจำกผลบันทึกของเครื่องวัดควำมไหวสั่น
เทือนและมีกำรปรับแก้เกี่ยวกับระยะทำงศูนย์กลำง
แผ่นดินไหว มำตรำนี้มีตั้งแต่ 0-9 (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

เมฆ ไอน้ ำที่กลั่นตัวแล้วและรวมตัวกันเข้ำเป็นกลุ่มก้อน 
(cloud) และลอยอยู่ในอำกำศ อำจมีสภำพเป็นหยดน้ ำเล็กๆ

หรือมีเม็ดน้ ำแข็งเล็กๆ (ice particle) เมฆต่ำงกับ
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หมอก ตรงที่หมอกจะต้องมีฐำนอยู่ติดกับพื้นดิน 
เมฆที่สำมำรถพบเห็นได้บ่อยๆ ในข่ำวอำกำศ คือ  
1. เมฆคิวมูลัส หรือ Cu (cumulus cloud) เป็น 
เมฆก้อน ส่วนมำกหนำและมองเห็นขอบนอก
ชัดเจน ก่อตัวในแนวยื่นพอกพูนสูงขึ้นยอดเมฆ
ลักษณะเหมือนโดมหรือหอคอยส่วนที่นูนขึ้นไปมี
รูปร่ำงคล้ำยกะหล่ ำดอก ส่วนที่แสงอำทิตย์ส่อง
ทะลุจะมีสีขำวสดใส ฐำนของเมฆคิวมูลัสนี้มีสีค่อย
ข้ำงด ำ ถ้ำเกิดข้นเป็นหย่อมๆหรือลอยอยู่โดดเดี่ยว
จะแสดงถึงภำวะอำกำศดี ถ้ำก้อนมีขนำดใหญ่ขึ้น
อำจมีฝนตกภำยใต้ก้อนเมฆได้ ฝนที่เกิดจำกเมฆนี้
จะมีลักษณะเป็นฝนซู่เฉพำะแห่ง 
2. เมฆคิวมูโลนิมบัส,เมฆฝนฟ้ำคะนอง หรือ Cb  
(cumulonimbus cloud) มีสีเทำหรือค่อนข้ำง
ขำวหรือทั้งเทำและค่อนข้ำงขำว มีลักษณะเป็น
แผ่นแผ่ออกไปในแนวเดียวกัน มีบำงส่วนเป็นสีด ำ 
เมฆนี้ประกอบด้วยเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน
สี่เหลี่ยมเล็กๆหรือก้อนกลมเล็กๆ หรือเมฆม้วนตัว 
แต่ไม่มีลักษณะเป็นเส้นใยละเอียด ยกเว้นเมฆที่มี
ฝนเป็นสำยๆ ตกลงมำไม่ถึงพื้นดิน (virga) เมฆที่
ประกอบเป็นเมฆส่วนใหญ่นี้  อำจผสมรวมกัน
หรือไม่รวมกันก็ได้โดยปกติจะจัดตัวเข้ำเป็นกลุ่ม 
เป็นแนวหรือเป็นลูกคลื่นท ำให้มองเห็นเมฆมี
ลักษณะเป็นลอนเช่ือมติดต่อกันไป ส่วนมำกมียอด
แบนเรียบและกว้ำงใหญ่และควำมกว้ำงของก้อน
เมฆรองรับมุมกับตำเรำเกิน 5 องศำ เมื่อเมฆขึ้นอยู่
สูงจำกขอบฟ้ำเกิน 30 องศำ 
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เมฆฝนฟ้าคะนอง, เมฆที่ท ำให้เกิดฝนฟ้ำคะนอง หรือเป็นเมฆที่เรียก 
เมฆคิวมูโลนิมบัส,เมฆ Cb ช่ือว่ำ คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) หรือ Cb 
(thundercloud) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ไมล์ทะเล หน่วยท่ีใช้วัดระยะทำงเดินเรือในทะเล 1 หน่วย 
(nautical mile) ของไมล์ทะเลที่มีค่ำเท่ำกับ 1,852 เมตร หรือ 

6 ,0 8 0 ฟุ ต  ค่ ำ นี้ ส ภ ำ ส ำ ก ล อุ ท ก นิ ย ม 
(International Hydrographic Bureau) ได้
ก ำหนดขึ้นไว้เมื่อ พ.ศ. 2472 และได้ยอมรับใช้กัน
ทั่วไปในหมู่ประเทศที่มีอำณำเขตจดทะเล หรือ
ประเทศที่มีกำรเดินเรือ (มีควำมหมำยเหมือนกับ 
geographical mile) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ร 

ร่องความกดอากาศต่ า บริเวณเป็นแนวยำวท่ีมีค่ำควำมกดอำกำศต่ ำกว่ำ 
(trough of low pressure) บริเวณใกล้เคียง หำกเป็นแนวต่อระหว่ำงหย่อม

ควำมกดอำกำศต่ ำที่อยู่ใกล้กัน มักมีเมฆปกคลุมอยู่
เป็นส่วนใหญ่ (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

รอยเลื่อน,รอยเหลื่อม รอยแตกหรือแนวรอยแตกของหิน 2 ฟำกซึ่ง 
(fault) เคลื่อนที่สัมพันธ์กันและขนำนไปกับรอยแตกนั้น 

(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

รอยเลื่อนปรกติ รอยเลื่อนในหินซึ่งส่วนที่อยู่ข้ำงบนระนำบรอย 
(normal fault) เลื่อนเคลื่อนตัวลดระดับลงสัมพันธ์กับส่วนที่อยู่

ข้ำงล่ำงที่เคลื่อนตัวขึ้น ถ้ำส่วนที่อยู่ข้ำงบนเคลื่อน
ตัวย้อนขึ้น เรียกว่ำ รอยเลื่อนย้อน ( reverse 
fault) ถ้ำรอยเลื่อนย้อนมีค่ำมุมเทเท่ำกับหรือน้อย
กว่ำ 45 องศำ เรียกว่ำ รอยเลื่ อยย้อนมุมต่ ำ 
(thrust fault) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

รอยเลื่อนย้อน ดูค ำอธิบำยในรอยเลื่อนปรกติ  
(reverse fault) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ระดับน  า เป็นควำมสูงของผิวน้ ำจำกระดับมำตรฐำนท่ี 
(water stage) ก ำหนด 

ระดับน  าใต้ดิน เป็นแนวแบ่งเขตระหว่ำงดินช้ันบนซึ่งยังไม่อิ่มน้ ำ 
(water table) และดินชั้นล่ำงซึ่งชุ่มน้ ำ (saturated soil) จนอ่ิมตัว 

ระดับน  าทะเล ควำมสูงของพื้นน้ ำทะเลในขณะใดขณะหนึ่ง 
(sea level) (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ระดับน  าทะเลปานกลาง ค่ำเฉลี่ยของระดับน้ ำทะเล ซึ่งค ำนวณได้จำกผล 
(mean sea level) กำรตรวจระดับน้ ำข้ึนและน้ ำลงในท่ีใดท่ีหนึ่งที่ได้ 
 บันทึกติดต่อกันไว้เป็นระยะเวลำนำน  
 (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ระลอกคลื่น กำรกระเพื่อมและปั่นป่วนของน้ ำในทะเลหรือใน 
(rip) แม่น้ ำ ท ำให้พ้ืนผิวน้ ำไม่รำบเรียบ เกิดขึ้นได้ในกรณี

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ 
1. กระแสน้ ำจำกน้ ำขึ้นลงไหลจำกทิศทำงต่ำงกัน

มำพบกัน 
2. กระแสน้ ำบนพื้นผิวน้ ำหรือใกล้พื้นผิวน้ ำซึ่งมี

ก ำลังแรงไหลไปปะทะกับคลืน่หัวแตกที่เคลือ่น
ตัวเข้ำบริเวณชำยฝั่ง 

3. กระแสน้ ำจำกน้ ำขึ้นลงไหลเข้ำไปในบริเวณน้ ำ
ตื้นอย่ำงทันทีทันใด 

4. กระแสน้ ำจำกน้ ำขึ้นลง 

ริ วคลื่น  คลื่นขนำดเล็กเป็นริ้ว ๆ เกิดจำกกำรกระท ำของลม
(ripper) กับพ้ืนผิวน้ ำ (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ  
 รำชบัณฑิตยสถำน) 

เรดาร์ตรวจอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับกำรตรวจวัดสภำพอำกำศใน 
(weather radar) ระยะไกล สำมำรถตรวจวัดพำยุฝนฟ้ำคะนองควำม 

เข้มหรือวัดปริมำณฝน ควำมเร็วของกำรเคลื่อนตัว
ของกลุ่มฝน (Radial Velocity) และบอกถึงควำม
รุนแรงของกลุ่มฝนได้ โดยกำรส่งสัญญำณคลื่นวิทยุ 
เรดำร์ตรวจอำกำศจะท ำกำรส่งคลื่นวิทยุเป็น
จังหวะในช่วงเวลำสั้นๆ ในลักษณะล ำคลื่นมุม
แคบๆ เมื่อล ำคลื่นดังกล่ำวกระทบกับกลุ่มฝน หรือ
สิ่งกีดขวำง จะสะท้อนกลับมำยังจำนอำกำศ เข้ำสู่
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เครื่องรับเพื่อน ำไปใช่ในกำรประมวลผลสัญญำณ
ก่อนที่จะถูกส่งไปแสดงข้อมูลบนจอภำพเรดำร์
ต่อไปประโยชน์ของเรดำร์ตรวจอำกำศได้ดังนี้ 
1. ใช้ตรวจจับหาบริเวณที่มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง

รวมทั้งรายงานความแรงทิศทางและความเร็ว
ในการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนั้นๆด้วย 

2. ใช้ตรวจและติดตามการเคลื่อนตัว รวมทั้งหา
ศูนย์กลางของพายุหมุน เช่น พายุโซนร้อน 
พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น 

3. ใช้ตรวจหิมะ ลูกเห็บ เมฆ 
4. ช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น 
5. ใช้วิเคราะห์ทิศทางและความเร็วลมช้ันบนใน

ระดับต่างๆ 
6. ช่วยในการเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้้า

ท่วม 
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ฤ 

ฤด ู ช่วงเวลำต่ำงๆ ของปีโดยแบ่งตำมภูมิอำกำศของแต่ 
(season) ละบริเวณซึ่งข้ึนกับกำรเปลี่ยนแปลงของรังสีดวง 
 อำทิตย์ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูหนำว  
 ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง 
  ในซีกโลกเหนือ ฤดูต่ำงๆ จะเริ่มต้นดังนี้ 
 -ฤดูหนำว ตั้งแต่เดือนธันวำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ 
 -ฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม 
 -ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม 

-ฤดู ใบไม้ ร่ วง  ตั้ งแต่ เ ดือนกันยำยนถึ ง เดื อน
พฤศจิกำยน 
 ส่วนในซีกโลกใต้มี 4 ฤดูเช่นเดียวกัน  
แต่จะสลับตรงข้ำมกันกับซีกโลกเหนือ เช่น ถ้ำซีก
โลกเหนือเป็นฤดูหนำว ซีกโลกใต้คงเป็นฤดูร้อน 
และถ้ำในซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้พลิ ซีกโลกใต้จะ
เป็นฤดูใบไม้ร่วง 
 ส ำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนโดย
ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมมีเพียง 3 ฤดู คือ 
 -ฤดูหนำว เริ่มต้นประมำณกลำงเดือน
ตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 
 -ฤดูร้อน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือน
กุมภำพันธถ์ึงกลำงเดือนพฤษภำคม 
 -ฤดูฝน เริ่มต้นประมำณกลำงเดือน
พฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ฤดูฝน ระยะเวลำที่ฝนตกชุกมำกในรอบปี เป็นค ำที่มักใช้ 
(rainy season) เฉพำะประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนและใกล้เส้นศูนย์ 

สูตร เช่น ประเทศ มำเลเซีย พม่ำ อินเดีย 
 ฤดู ฝนของประ เทศไทยอยู่ ระหว่ ำ ง
ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมจนถึงประมำณ
กลำงเดือนตุลำคม (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฤดูร้อน ฤดูทีม่ีอุณหภูมิสูงมำกในรอบปีหรือฤดูที่ดวงอำทิตย์ 
(summer) อยู่ใกล้ตรงศีรษะ ช่วงเวลำของฤดูขึ้นอยู่กับละติจูด

ของต ำบลสถำนที่นั้นๆ (ดู ฤดู ประกอบ) (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ฤดูแล้ง ช่วงระยะเวลำซึ่งแทบไม่มีฝนตกในประเทศไทยเลย  
(dry season) ตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือน

พฤษภำคม ของทุกปี 

ฤดูหนาว ช่วงหรือระยะเวลำที่มีอุณหภูมิต่ ำในตอนเช้ำ หรือมี 
(winter) อำกำศเย็นในตอนเช้ำ เนื่องจำกอิทธิพลของลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทยเริ่มต้น
ประมำณกลำง เดื อนตุ ล ำคมถึ งกลำง เดื อน
กุมภำพันธ ์
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ล 

ลม อำกำศท่ีเคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตำมแนวนอนในทุก 
(wind) ทิศทำงและด้วยควำมเร็วต่ำงๆกัน ทิศทำงของลม

ทรำบได้จำกทิศซึ่งลมพัดเข้ำหำตัวตำมที่ก ำหนดไว้
บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมที่พัดมำจำกทิศใต้
เข้ำหำตัวเรำ ควำมเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง หรือไมล์ต่อช่ัวโมง แต่ในทะเลมักจะวัดเป็น
นอต กำรวัดทิศทำงและควำมเร็วลมใช้วัดด้วย
เครื่องวัดลม ตำมธรรมดำเมื่อมีลม จะสังเกตเห็นได้
จำกกำรไหวของกิ่งไม้ และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอำกำศซึ่ง
เป็นอำกำรของลมพัด (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมกรด,กระแสลมกรด,เจ็ทสตรีม กระแสลมแรงในบรรยำกำศช้ันบนในระดับสูง 
(jet stream) ประมำณ 10,000 เมตร ข้ึนไปถึง 15,000 เมตร 

มี ลักษณะเป็นค ำคล้ำยท่อรูปรีขนำดใหญ่ ในฤดู
ร้อนมีควำมเร็วเฉลี่ยประมำณ 50-60 นอต แต่ใน
ฤดูหนำวมีควำมเร็วมำกกว่ำ อำจพัดแรงประมำณ 
65-120 นอต ตำมที่ได้เคยบันทึกไว้ปรำกฏว่ำ 
บำงครั้ งกระแสลมชนิดนี้มีควำมเร็วประมำณ 
200-250 นอต ก็มี โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 
แบบ คือ 
(1) กระแสลมกรดบริเวณแนวอำกำศขั้วโลก มีอยู่

ในอำกำศช้ันสูงบริเวณที่เกิดจำกแนวปะทะ
ของอำกำศหนำวกับอำกำศร้อนในละติจูดสูงๆ 

(2) กระแสลมกรดบริเวณกึ่งโซนร้อนเป็นกระแส
ลมฝ่ำยตะวันตกเช่นเดียวกับกระแสลมกรดใน
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แบบ  1  แต่ เ กิ ด ในละติ จู ด ค่ อ ยข้ ำ งต่ ำ 
ประมำณ 20-30 องศำ และมักจะพัดแรง
ทำงฝั่งเอเชียตะวันออก 

(3) กระแสลมฝ่ำยตะวันออก เป็นกระแสลมกรด
แถบเส้นศูนย์สูตร เกิดในระดับสูงมำก พัดจำก
ตะวันออกไปถึงตะวันตก 

(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมกระโชก ลมทีเ่กิดขึ้นในทันทีทันใดชั่วขณะผิดไปจำกควำม 
(gust) แรงลมเฉลี่ยในระยะเวลำนั้น ระยะเวลำที่เกิดลม

กระ โ ชกจะน้ อยกว่ ำลมสควอลล์ ม ำก   คื อ 
โดยปรกติมักจะต่ ำกว่ำ 20 วินำที เมื่อลมกระโชก
หมดไปแล้วควำมเร็วลมจะลดลงกลำยเป็นลมอ่อน
ตำมเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกำ ถือกันว่ำ ลมกระโชก
จะต้องมีควำมเร็วอย่ำงต่ ำ 16 นอต และกำร
เปลี่ยนแปลงควำมเร็วลมระหว่ำงสูงสุดกับต่ ำสุด
จะต้องเกินกว่ำ 9 นอต ) (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมขวาง ที่พัดในแนวตั้งฉำกกับทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ 
(cross wind) เช่น เครื่องบิน เมื่อเทียบกับพ้ืนโลก (จำกพจนำนุกรม

ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมค้า ลมประจ ำถิ่น พัดในบรรยำกำศช้ันล่ำง จำกระบบ 
(trade wind) ควำมกดอำกำศสูงในเขตกึ่งโซนร้อนไปสู่บริเวณ

ควำมกดอำกำศต่ ำที่เส้นศูนย์สูตร โดยมีทิศทำงจำก
ตะวันออกเฉียงเหนือไปซีกโลกเหนือ และจำก
ตะวันออกเฉียงใต้ไปซีกโลกใต้ (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ลมเฉือน กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงของทิศ 
(wind shear) ทำงลม และ/หรือ อัตรำเร็วลมในระยะทำงสั้นๆ 

กำรเปลี่ยนแปลงน้ีอำจเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวรำบและ
แนวดิ่ง หำกเกิดขึ้นในเส้นทำงบิน โดยเฉพำะใน
ระยะกำรร่อนขึ้นลงของเครื่องบินก็เป็นอันตรำยต่อ
เครื่องบินอย่ำงมำก โดยทั่วไปแล้วจะเกิดพร้อมกับ
กำรปั่นป่วนของอำกำศที่รุนแรง มักพบในบริเวณ
พำยุฝนฟ้ำคะนองหรือพำยุโซนร้อน เป็นต้น (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมเฉ่ือย ลมที่มีก ำลังไม่สู้แรงนัก ตำมมำตรฐำนกำรวัดก ำลัง 
(breeze) ลมแบบโบฟอร์ด ถือเอำก ำลังลมตั้งแต่ 4 ถึง 27 

นอต (4 ถึง 31 ไมล์ต่อช่ัวโมง) โดยแบ่งเกณฑ์ออก
ได้ดังนี้ 

 -ลมอ่อน(light breeze)ควำมเร็วลม 4-6 นอต 
-ลมโชย(gentle breeze)ควำมเร็วลม 7-10 นอต 
-ลมปำนกลำง(moderate breeze)ควำมเร็วลม 
11-16 นอต 
-ลมแรง(fresh breeze)ควำมเร็วลม 17-21 นอต 
-ลมจัด(strong breeze)ควำมเร็วลม 22-27 นอต 
(จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมชั นบน ลมซึ่งพัดในบรรยำกำศช้ันบนๆ ที่ไม่ติดกับพ้ืนผิว 
(upper wind) โลก กรมอุตุนิยมวิทยำใช้ตั้งแต่ระดับ 2 ,000 ฟุต

หรือ 600 เมตรขึ้นไป 

ลมต้าน ลมที่มีทิศทำงสวนทำงกับกำรบิน 
(headwind) 
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ลมทะเล ลมแถบบริเวณชำยฝั่งที่พัดจำกทะเลเข้ำสู่ฝั่งใน 
(sea breeze, lake breeze) เวลำกลำงวัน เกิดขึ้นเนื่องจำกในเวลำกลำงวัน

พื้นดินร้อนกว่ำพื้นน้ ำ ดังนั้น อำกำศเหนือพื้นดินซึ่ง
ร้อนกว่ำจะเบำและลอยตัวสูงขึ้น อำกำศซึ่งเย็นกว่ำ
จำกทะเลจะเคลื่อนเข้ำมำแทนที่ (เข้ำสู่ฝั่ง) เพื่อ
ไม่ให้เสียสมดุลควำมร้อนท ำให้เกิดลมทะเลขึ้น ลม
ทะเลนี้โบรำณเรียกว่ำ “ลมขึ้น” 

ลมบก ลมแถบบริเวณชำยฝั่งที่พัดออกจำกฝั่งทะเลในเวลำ 
(land breeze) กลำงคืน เกิดขึ้นเนื่องจำกในเวลำกลำงคือแผ่นดิน

เย็นลงมำกกว่ำพื้นน้ ำ ดังนั้น อำกำศเหนือพื้นน้ ำซึ้ง
ร้อนกว่ำจะเบำและลอยตัวสูงขึ้นจึงพัดจำกแผ่นดิน
ที่เย็นกว่ำจำกฝั่งไปสู่บริเวณพื้นน้ ำที่ร้อนกว่ำเพื่อ
ไม่ให้เสียสมดุลย์ควำมร้อน ท ำให้เกิดลมบกขึ้น ลม
บกน้ีโบรำณเรียกว่ำ “ลมล่อง” 

ลมบ้าหม ู ลมหมุนท่ีเกิดในบริเวณแคบๆ มีควำมรนุแรงไม่มำก 
(whirlwind) นัก ถ้ำเกิดในบริเวณที่มีผงฝุ่นมำกจะมองเห็นได้

ชัดเจน โดยมีผงฝุ่นลอยวนเข้ำหำศูนย์กลำงควำม
กดอำกำศต่ ำและเคลื่อนที่ไปได้ช้ำๆ บอกครั้งจะ
มองเห็นผงฝุ่นเป็นล ำขึ้นไปในระยะสูง และบำงครั้ง
เป็นสำเหตุให้เกิดพำยุขึ้นได้ (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมผิวพื น ลมที่พัดในบริเวณใกล้พื้นผิวโลกบริเวณผิวพ้ืนโลก 
(surface winds) ไปถึงประมำณ 1 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ซึ่งเป็น

บริเวณที่มีกำรปั่นป่วนของอำกำศ และมีแรงฝืดอัน
เกิดจำกกำรปะทะกับสิ่งกีดขวำงร่วมกระท ำด้วย 
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แรงฝืดท ำให้ควำมเร็วลดลง ในทำงอุตุนิยมวิทยำ 
ท ำกำรตรวจวัดลมผิวพ้ืนท่ีระดับควำมสูง 10 เมตร 

ลมฝ่ายตะวันออก ลมใดๆทีม่ีทิศทำงมำจำกทิศตะวันออก มักใช้กับ 
(easter) กระแสลมที่เกิดบริเวณกว้ำงหรือลมที่พัดมำจำกทิศ

ตะวันออกสม่ ำเสมอ เช่น ลมฝ่ำยตะวันออกบริเวณ
เส้นศูนย์สูตร เป็นต้น (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมพัดสอบ กำรเบียดตัวเข้ำหำกันของลม 2 ฝำ่ยบริเวณใกล้พื้น 
(confluence,convergence) โลกท ำให้อำกำศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นเบื้อง

บนตำมแนวนี้มัก จะมีเมฆฝนเกิดขึ้นและในที่สุดจะ
ตกลงมำเป็นฝน 

ลมฟ้าอากาศ สภำวะของบรรยำกำศ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ซึ่ง 
(weather) อธิบำยโดยตัวแปรหรือข้อมูลทำงอุตุนิยมต่ำงๆ (จำก

พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมมรสมุ,มรสุม ลมประจ ำฤดู เป็นค ำที่มำจำกภำษำอำหรับ คือ 
(monsoon) mausim แปลว่ำ ฤดูกำล ในครั้งแรก ใช้เรียกลมที่

เ กิ ด ในย่ ำนทะ เล อำหรั บ  ซึ่ ง พั ดม ำจำกทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลำ 6 เดือน และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้เป็นเวลำ 6 เดือน ต่อมำได้น ำค ำนี้
ไปใช้เรียกลมที่พัดเปลี่ยนทิศทำงตำมฤดูกำลในรอบ
ปีเช่นกัน อันเนื่องมำจำก ควำมแตกต่ำงของหย่อม
ควำมกดอำกำศเหนือภำคพื้นทวีปกับมหำสมุทรที่
อยู่ข้ำงเคียง ตัวอย่ำงท่ีเห็นเด่นชัด ได้แก่ บริเวณอนุ
ทวีปอินเดีย และภูมิภำคเอเชียเฉียงใต้ในช่วงฤดู
ร้อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพำควำมชุ่มช้ืน
จำกมหำสมุทรเข้ำสู่แผ่นดิน ท ำให้ เกิดฝนตก
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โ ด ยทั่ ว ไป  ส่ วน ใน ช่ ว งฤดู หนำ ว  ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดมำจำกพื้นแผ่นดินในทวีป
จะน ำควำมแห้งแล้งมำให้เป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่บำง
พื้นที่ที่ลมนี้พัดผ่ำนมหำสมุทรก่อนจะขึ้นสู่แผ่นดิน
อีกครั้งจึงจะน ำฝนมำตกบ้ำง 

   นอกจำกในทวีปเอเชียแล้ว ยังมีลมมรสุม
เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ ด้วย แต่มีอำณำเขตเล็กกว่ำ 
เช่น บริเวณตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย
บำงส่วนของแอฟริกำตะวันออกและแอฟริกำ
ตะวันตก ( จำกพจนำนุ กรมศัพท์ภูมิ ศำสตร์  ฉบั บ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลมส่งท้าย ลมที่มีทิศทำงเดียวกับกำรบิน 
(tailwind) 

ลมสงบ,ลมเงียบ อำกำรที่อำกำศไมม่ีกำรเครื่องไหวในแนวระดับหรือ 
(calm) ไม่มีลมพัด จำกกำรวัดควำมเร็วลมถือว่ำ ถ้ำลมมี

ควำมเร็วน้อยกว่ำ 1.9 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จัดเป็น
ลมสงบ บนบกจะสังเกตเห็นได้ง่ำยๆ จำกควันไฟที่
ออกจำกปล่องไฟลอยตั้งตรง ในทะเลผิวหน้ำน้ ำจะ
รำบเรียบ มีลักษณะคล้ำยกระจกเงำ บริเวณที่มีลม
สงบของโลกอยู่ที่เขตดอลดรัมส์ (doldrums) และ
เขตละติจูดม้ำ (horse latitudes) (จำกพจนำนุกรม
ศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลองจิจูด ระยะทำงเชิงมุมระหว่ำงเมริเดียนกรีนิชกับเมริ -  
(longitude) เดียนซึ่งผ่ำนต ำบลที่ตรวจวัดซึ่งวัดไปตำมขอบของ

เส้นศูนย์สูตร หรือขอบของเส้นขนำนละติจูด หรือ
เป็นมุมแนวระดับที่แกนโลกในระหว่ำงพื้นของ     
เมริเดียนกรีนิชจนถึง 180 องศำไปทำงตะวันออก
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หรือตะวันตกของเมริเดียนกรีนิชในสมัยก่อนเรียก
เส้นแวง ( จ ำกพจนำนุ ก รม ศัพท์ภู มิ ศำสตร์  ฉบั บ 
รำชบัณฑิตยสถำน) 

ละติจูด ระยะทำงเชิงมุมที่วดัไปตำมขอบเมริเดยีนซึ่งผ่ำน 
(latitude) ต ำบลที่ตรวจ โดยนับ 0 องศำจำกเส้นศูนยส์ูตรไป

ทำงเหนือหรือใต้จนถึง 90 องศำที่ข้ัวโลกท้ังสอง 
หรือเป็นแนวตั้งที่ศูนย์กลำงโลกท้ังสอง หรือเป็นมุม
แนวตั้งท่ีศูนย์กลำงโลกระหว่ำงเสน้รัศมีของโลกท่ี
ผ่ำนจุดซึ่งเส้นเมริเดียนตดัเส้นศูนย์สูตรกับเส้นรัศมี
ที่ผ่ำนต ำบลที่ตรวจ ในสมยัก่อนเรยีกว่ำเส้นรุ้ง (จำก
พจนำนุกรมศัพทภ์ูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบณัฑิตยสถำน) 

ลานีญา บุตรธิดำ มีช่ือเรียกต่ำง ๆ กันหลำยชื่อ เช่น น้อง 
(La nina) ของเอลนีโญ (El Nino’s sister) สภำวะตรงข้ำม

ของเอลนีโญ (anti-El Nino หรือ opposite of El 
Nino) สภำวะที่ไม่ใช่เอลนีโญ (non El Nino) และ
ฤดูกำลที่อุณหภูมิผิวน้ ำทะเลเย็น (season with 
cold SSTs) เป็นต้น แต่ทั้งหมดไม่ว่ำจะช่ือใดจะมี
ควำมหมำยเดียวกันคือปรำกฏกำรณ์ที่กลับกันกับ
เอลนีโญ กล่ำวคืออุณหภูมิผิวน้ ำทะเลบริ เวณ
ตอนกลำงและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมี
ค่ำต่ ำกว่ำปกติ เนื่องจำกลมสินค้ำตะวันออกที่พัด
อยู่เป็นประจ ำในแปซิฟิกเขตร้อนทำงซีกโลกใต้ 
(ละติจูด 0-30 องศำใต้) มีก ำลังแรงมำกกว่ำปกติ
จึงพัดพำผิวน้ ำทะเลจำกแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออก
(บริเวณชำยฝั่งเอควำดอร์ เปรู และชิลีตอนเหนือ)
ไปสะสมอยู่ทำงแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตก(บริเวณ
ชำยฝั่งอินโดนีเซียและออสเตรเลีย) มำกยิ่งขึ้น ท ำ
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ให้ทำงแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตก ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิ
ผิวน้ ำทะเล และระดับน้ ำทะเลสูงขึ้นไปอีก มีผลท ำ
ให้ทำงแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตกมีปริมำณฝนเพิ่ม
มำกขึ้น ขณะที่ทำงแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกจะมี
ควำมแห้งแล้งมำกขึ้นเช่นกัน ปรำกฏกำรณ์ลำนีโญ
เกิดขึ้นได้ทุก 2 -3 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนำน
ประมำณ 9-12 เดือน แต่บำงครั้งอำจปรำกฏอยู่
ได้นำนถึง 2 ป ี

ลูกโป่งหยั่งอากาศ,บัลลูนหย่ังอากาศ บัลลูนขนำดต่ำงๆ ซึ่งบรรจุด้วยก๊ำซไฮโดรเจน หรือ 
(ballon-sonde,sounding ฮีเลียม จนสำมำรถยกน้ ำหนักจ ำกัดอันหนึ่งได้แล้ว 
 balloon) ปล่อยให้ลอยตัวขึ้นไปในอำกำศด้วยอัตรำเร็วลอย 

(ascensional rate) ที่ก ำหนดให้ เพื่อตรวจหำ
ควำมสูงของฐำนเมฆ ทิศทำงและควำมเร็วลมใน
บรรยำกำศตำมระดับควำมสูงต่ำง ๆ หำกมีเครื่อง
วิทยุหยั่งอำกำศติดขึ้นไปด้วยก็สำมำรถจะตรวจวัด
อุณหภูมิ ควำมกด ควำมช้ืนในบรรยำกำศช้ันสูง
ตำมระดับต่ำง ๆ ได้ด้วย  (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

ลูกเห็บ  ก้อนน้ ำแข็งกลมที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 
(Hail) ตั้งแต่ 5 มลิลิเมตรขึ้นไป บำงครั้งอำจมีลักษณะ

เป็นรูปกรวยหรือรูปอื่นกไ็ด้ ตกจำกฐำนเมฆที่ก่อตัว
ในแนวตั้งประเภทคิวมูโลนมิบัส ในประเทศหนำว 
กำรเกิดลูกเห็บขนำดใหญ่มักจะท ำให้ควำมเสยีหำย
ให้แก่พืชได้มำก และเป็นอันตรำยต่อคนและสตัว์
เลี้ยง ในประเทศไทยลูกเห็บมักมขีนำดไม่ใหญ่และ
มักเกิดในฤดูร้อน ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ ในวันท่ี 20 
มีนำคม พ.ศ.2557 มีรำยงำนพำยุฝนฟ้ำคะนอง
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และลูกเห็บตก บรเิวณอ ำเภอภเูรือ จังหวัดเลย
(จำกพจนำนุกรมศัพทภ์ูมิศำสตร์ ฉบบั รำชบัณฑิตยสถำน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

ว 

วงแสง วงกลม ส่วนโค้ง แถบ หรือจุดของแสงสีขำวหรือส ี
(halo) รุ้งที่ปรำกฏในท้องฟ้ำ ซึ่งเกิดจำกกำรหักเห หรือ

กำรสะท้อนของแสงกับผลึกน้ ำแข็งในบรรยำกำศ 
โดยทั่วไป มักพบเห็นบริเวณใกล้แหล่งก ำเนิดของ
แสง โดยเฉพำะดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์ หรือ
จำกแหล่งก ำเนิดแสงประดิษฐ์ เช่น โคมไฟในหมอ
น้ ำแข็ง ปรำกฏกำรณ์วงแสงนี้มีได้หลำกหลำย
รูปแบบ วงแสงจะแตกต่ ำ งจำกรุ้ งทรงกลด 
(corona) หรือแสงรุ่งเรือง (glory) ที่ปรำกฏกำรณ์
เหล่ำนี้เกิดจำกกำรหักเห สะท้อน หรือเลี้ยวเบนกับ
หยดน้ ำในบรรยำกำศ  (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ 
ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

วงแหวนแห่งไฟ บริเวณในมหำสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหว และ 
(Pacific ring of fire) ภูเขำไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้ำ

ควำมยำวรวมประมำณ 40,000 กิโลเมตร และ
วำงตัวตำมแนวร่องสมุทร แนวภูเขำไฟ และบริเวณ
ขอบแผ่นเปลือกโลก โดยมีภูเขำไฟท่ีตั้งอยู่ภำยในวง
แหวนแห่งไฟทั้งหมด 452 ลูก และเป็นพื้นที่ที่มี
ภูเขำไฟคุกรุ่นอยู่กว่ำ 75% ของภูเขำไฟคุกรุ่นทั้ง
โลก ซึ่งบำงครั้งจะเรียกว่ำ circum-Pacific belt 
หรือ circum-Pacific seismic belt แผ่นดินไหว
ประมำณ 90%  ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลก
และกว่ำ 80% ของแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ เกิดขึ้น
ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟ นอกจำกวงแหวนแห่งไฟ
ยังมีแนวแผ่นดินไหวอีก 2 แห่ ง ได้แก่  แนว
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เทือกเขำอัลไพน์ ซึ่งมีแนวต่อมำจำกเกำะชวำสู่
เกำะสุมำตรำผ่ำนเทือกเขำหิมำลัย และทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแนว
วงแหวนแห่งไฟน้ี เช่น แผ่นดินไหวคำสคำเดีย แมก
นิจดู 9.0 เกิดเมื่อ ค.ศ.1700 แผ่นดินไหวฟรีเอตำ 
ในแคลิฟอร์เนีย แผ่นดินไหวภำคคันโตในประเทศ
ญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1923 ท ำให้มีผู้ เสียชีวิตกว่ำ 
130,000 ศพ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฮันชินในปี 
1995 และครั้ งใหญ่ที่สุดที่ เคยบันทึกไว้  คือ 
แผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ.2004 บริเวณมหำสมุทร
อินเดีย แมกนิจุด 9.3 ท ำให้เกิดคลื่นสึนำมิพัดถล่ม
บริเวณโดยรอบ โดยเฉพำะอินโดนีเซียที่ถูกถล่ม
ด้วยคลื่นขนำด 10 เมตร ท ำให้มีผู้ เสี ย ชีวิต
ประมำณ 230,000 ศพ ประเทศที่ตั้งหรือมีพื้นที่
บ ำ งส่ วนอยู่ ใ นแนวว งแหวนแห่ ง ไ ฟ  ได้ แ ก่ 
ประเทศเบลีส โบลิเวีย บรำซิล แคนำดำ โคลัมเบีย 
ชิลี  คอสตำริกำ เอกวำดอร์  ติ มอร์ตะวันออก 
เอลซัลวำดอร์  ไมโครนี เ ชีย  ฟิจิ  กั ว เตมำลำ 
ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คิริบำตี  เม็กซิโก 
นิวซีแลนด์ นิกำรำกัว ปำเลำ ปำปัวนิวกินี ปำนำมำ 
เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ซำมัว หมู่เกำะโซโลมอน 
ตองกำ ตูวำลู และสหรัฐอมริกำ 
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ศ 

ศรลม ศรลมด้ำนหัวมีลักษณะคล้ำยลูกศร ด้ำนหำงมี 
(wind arrow) ลักษณะคล้ำยหำงปลำ ตัวศรตั้งอยู่บนแกนหมุนได้

รอบตัว ใต้แกนศรลมมีเครื่องหมำยบอกทิศทำงที่
ส ำคัญไว้ 4 ทิศ คือ เหนือ (N) ใต้ (S) ตะวันออก 
(E) และตะวันตก (W) หัวศรลมจะหันเข้ำหำทิศทำง
ที่ลมพัดมำปะทะ เช่น ลมพัดมำจำกทิศเหนือ หัว
ศรลมจะช้ีไปทำงทิศเหนือ (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 
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ส 
สควอล,พายุกระโชก ลมกระโชกท่ีรุนแรงและเกิดขึ้นทันทีทันใด มีระยะ 
(Squall) เวลำ 1-2 นำที มักเกิดพร้อมกับฝนหรือลูกเห็บ  
 (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

สตรอมเสิร์จ,น  าขึ นจากพายุ กำรที่ระดับน้ ำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วเกินกว่ำระดับ 
(storm surge) น้ ำทะเลปรกติเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในบรรยำ - 

กำศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเคลื่อนตัวของบริเวณ
ควำมกดอำกำศต่ ำที่รุนแรง เช่น พำยุโซนร้อนน ำ
ลมที่พัดรุนแรงเข้ำสู่ ฝั่ ง   (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

สึนามิ คลื่นมหำสมุทรขนำดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่ำงรวดเร็ว
(Tsunami) และมีพลังงำนมำก เกิดจำกมวลน้ ำในทะเล  และ 

มหำสมุทรได้รับกำรสั่นสะเทือนอย่ำงรุนแรงจน
กลำยเป็นคลื่นกระจำยตวัออกไปจำกศูนยก์ลำงของ
กำรสั่นสะเทือนนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจำกสำเหตุ
อื่นๆ เช่น กำรปะทุภูเขำไฟบนเกำะหรือใต้ทะเล 
กำรพุ่งชนของของอุกกำบำตขนำดใหญ่ลงบนพื้น
น้ ำในมหำสมุทร  
 คลื่นสึนำมิมีลักษณะแตกต่ำงจำกคลื่น
ธรรมดำที่เกิดจำกลมหลำย ๆ ประกำร เช่น คลื่น
ธรรมดำมีควำมยำวคลื่นเพียง 100 -1,000 
กิโลเมตร และควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ไม่เกิน 80 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แต่คลื่นสึนำมิมีควำมยำวคลื่น
ยำวมำกถึง 100- 1,000 กิโลเมตรและควำมเร็ว
ในกำรเคลื่อนที่ 700-800 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
เมื่อคลื่นซัดเข้ำฝั่งหำกเป็นคลื่นธรรมดำมักมีควำม
สูงไม่เกิน 1 เมตร ยกเว้นกรณีมีพำยุอำจสูง 2 -3 
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เมตร แต่คลื่นสึนำมิจะมีควำมสูงได้ถึง 30 เมตร 
ด้วยเหตุนี้คลื่นสึนำมิจึงมีอ ำนำจในกำรท ำลำยล้ำง
สูงจนถือเป็นภัยธรรมชำติที่ร้ำยแรงมำกอย่ำงหนึ่ง
ของมนุษย์  
 แต่เดิมเช่ือกันว่ำ คลื่นสึนำมิเกิดจำกกำร
ขึ้นลงที่ผิดปกติของน้ ำทะเล จึงเรียกว่ำ น้ ำขึ้นลง 
(tidal waves) ปัจจุบันไม่นิยมใช้ค ำนี้แล้ว และ
เปลี่ยนมำใช้ตำมค ำญี่ปุ่นที่เรียกว่ำ Tsunami ซึ่ง
แปลว่ำคลื่นอ่ำวจอดเรือ (harbour waves) ทั้งนี้
เนื่องจำกประเทศญี่ปุ่นมักรับภัยจำกคลื่นสึนำมิ
บ่อยๆ โดยเฉพำะตำมบริเวณอ่ำวขนำดเล็กซึ่งใช้
เป็นที่จอดเรือ  
 บริเวณที่มักเกิดคลื่นสึนำมิบ่อยครั้ งใน
มหำสมุทรแปซิฟิก ส่วนในทะเลอันดำมันของ
มหำสมุทรอินเดียนั้นไม่เคยเกิดคลื่นสึนำมิที่รุนแรง
มำก่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่  26 ธันวำคม พ.ศ.
2547 จึงเกิดคลื่นสึนำมิที่รุนแรงมำก มีจุดก ำเนิด
อยู่ในทะเลทำงตอนเหนือของเกำะสุมำตรำใน
ประเทศอินโดนีเซียแล้วแผ่ขยำยไปในทะเลอันดำ
มัน จนเลยไปถึงฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกำ 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมำกกว่ำ 200,000 คน ใน 
11 ประเทศ โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศ
ที่มีผู้เสียชีวิตมำกที่สุดประมำณ 150,000 คน 
ส่วนในประเทศไทยจ ำนวนผู้เสียชีวิตใน 6 จังหวัด
ภำคใต้ที่อยู่ติดชำยฝั่งอันดำมันมีประมำณ 5,400 
คน ได้แก่จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงำ กระบี่ ตรัง 
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และสตูล  (จ ำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิ ศำสตร์  ฉบั บ 
รำชบัณฑิตยสถำน)  

เส้นกระแสลม,สตรีมไลน์ เส้นสมมุติที่แสดงทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของอำกำศ 
(streamline) โดยรวมในขณะใดขณะหนึ่ง  ( จำกพจนำนุกรมศัพท์ 
 ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน)  

เส้นความกดเท่า,ไอโซบาร์ เส้นที่เช่ือมจุดต่ำงๆ ที่มีควำมกดอำกำศที่ระดับผิว
(isobar) พื้นเท่ำกัน (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ  
 รำชบัณฑิตยสถำน)  

แสงเงิน แสงท่ีปรำกฏบนขอบฟ้ำทำงทิศตะวันออก เมื่อดวง 
(nautical twilight) อำทิตย์อยู่ต่ ำกว่ำขอบฟ้ำ 12 ในตอนเช้ำก่อนรุ่ง 
 สว่ำง  

แสงทอง แสงท่ีปรำกฏบนขอบฟ้ำทำงทิศตะวันออก เมื่อดวง 
(civil twilight) อำทิตย์อยู่ต่ ำกว่ำขอบฟ้ำ 6 ในตอนเช้ำก่อนรุ่ง 
 สว่ำง  
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ห 

หมอกน  าค้าง ละอองน้ ำที่ลอยอยู่ในอำกำศมีลักษณะเช่นเดียวกับ
(mist) หมอกแต่บำงกว่ำ เมื่อมีหมอกน้ ำค้ำงเกิดขึ้นเหนือท่ี 

ใด มักจะดูคล้ำยม่ำนบำงสีเทำคลุมอยู่เหนือภูมิ
ประเทศแห่งนั้น ท ำให้ทัศนวิสัยในบรรยำกำศลดลง 
แต่ยังมองเห็นได้ไกลกว่ำ 1 กิโลเมตร ควำมช้ืน
สัมพัทธ์ในหมอกน้ ำค้ำงมักจะสูงกว่ำร้อยละ 95 
แต่จะต่ ำกว่ำร้อยละ 100 (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

หย่อมความกดอากาศต่ าจาก ระบบควำมกดอำกำศต่ ำที่เกิดขึ้นจำกอำกำศท่ีร้อน  
ความร้อน (heat low, อันเนื่องมำจำกควำมร้อนแรงของพื้นผิวโลกใน 
Thermal low) บริเวณนั้น (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
  รำชบัณฑิตยสถำน) 

หยาดน  าฟ้า ค ำรวมของน้ ำในบรรยำกำศที่ตกลงมำสู่พื้นผิวโลก 
(precipitation) ในรูปต่ำง ๆ ได้แก่ ฝน ฝนละออง ฝนน้ ำแข็ง ลูก - 
  เห็บ หิมะ (จำกพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ 
  รำชบัณฑิตยสถำน) 

หลุมโอโซน บริเวณชั้นบรรยำกำศสตรำโตสเฟียร์ระดับต่ ำระดับ 
(ozone hole) ของโอโซนได้ลดลง 13% จำกกำรวัดครั้งแรกในปี  

 พ.ศ.2519 หลุมโอโซนเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
ณ ทวีปแอนตำร์กติกำในช่วงเดือนกันยำยนถึงต้น
เดือนธันวำคม เกิดลมทิศตะวันตกก ำลังแรงพัด
หมุนเวียนทั่วทวีปและสร้ำงควำมปั่นป่วนในช้ัน
บรรยำกำศ กำรท ำลำยโอโซนในแต่ละปีนั้นพบว่ำ 
50% เกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทวีปแอนตำร์
กติกำ บริเวณที่มีกำรสูญเสียก๊ำซโอโซนในช้ัน
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บรรยำกำศสตรำโตสเฟียร์เหนือทวีปแอนตำร์กติกำ
ในแถบขั้วโลกใต้ ซึ่งเกิดในฤดูใบไม้ผลิ และมีโอกำส
ที่จะเกิดขึ้นเหนือมหำสมุทรอำร์กติกในแถบขั้วโลก
เหนือได้เช่นกัน กำรสูญเสียโอโซนเกิดจำกปฏิกิริยำ
เคมีระหว่ำงโอโซนกับคลอรีน(ที่ก่อตัวเมฆในแถบ
ขั้วโลกที่หนำวจัดในฤดูหนำว และรังสีดวงอำทิตย์
ในฤดูใบไม้ผลิ 

หิมะ หยำดน้ ำฟ้ำที่รวมตัวกันในรูปของผลึกน้ ำแข็ง เกิด
(snow) จำกไอน้ ำในเมฆซึ่งกลั่นตัวอย่ำงรวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 

 ต่ ำกว่ำจุดเยือกแข็ง จึงเป็นผลึกน้ ำแข็งโดยไม่ผ่ำน
กำรเป็นหยดน้ ำก่อน ผลึกน้ ำแข็งนี้จะจับตัวกันใน
เมฆ และตกลงมำผ่ำนช้ันบรรยำกำศที่มีอุณหภูมิต่ ำ
มำกพอที่จะไม่ให้เกิดกำรละลำยตัวก่อนตกลงสู่พื้น
โ ล ก  ( จ ำ ก พ จ น ำ นุ ก ร ม ศั พ ท์ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ฉ บั บ
รำชบัณฑิตยสถำน) 

หิมะถล่ม มวลหิมะ และน้ ำแข็งที่ไหลลงมำตำมไหล่เขำอย่ำง 
(avalanche) ฉับพลันพำเอำดิน เศษดินและหินทุกชนิดลงมำด้วย  

ซึ่งดินและหินต่ำง ๆ เหล่ำนี้สำมำรถท ำลำยสิ่งต่ำงๆ 
ที่ขวำงกั้นและท ำให้เกิด“ลมหิมะถล่ม(avalanche 
wind)ด้วย 
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องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก องค์กำรระหว่ำงรัฐบำลซึ่งมีรัฐและดินแดนสมำชิก
(World Meteorological  จ ำนวน 191 รำย จัดตั้งขึ้นเป็นทบวงกำรช ำนำญ 
Organization หรือ WMO  พิเศษขององค์กำรสหประชำชำติเมื่อปี พ.ศ.2493  

 โดยด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกองค์กำรอุตุนิยมวิทยำ
ระหว่ำงประเทศ (International Meteorological 
Organization) ที่จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2416 มีหน้ำที่
ขอเสนองบสนับสนุน และจัดท ำข้อก ำหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงอุตุนิยมวิทยำโลก 
ภูมิอำกำศกำรเฝ้ำระวังเตือนภัยธรรมชำติ กำร
พยำกรณ์อำกำศ ทั้งนี้มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ ณ กรุง
เจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นกลุ่ม
สมำชิกพัฒนำสหประชำชำติ (United Nation 
Development Group) ประเทศไทยเป็นสมำชิก
อันดับต้น ๆ ขององค์กำรโดยมีกรมอุตุนิยมวิทยำ
เป็นตัวแทนหลัก เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ.
2492 

อากาศ ก๊ำซต่ำง ๆ ที่ผสมรวมกันเข้ำเป็นบรรยำกำศของ
(air) โ ล ก ( จ ำ ก พ จ น ำ นุ ก ร ม ศั พ ท์ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ฉ บั บ
 รำชบัณฑิตยสถำน) 

อากาศเย็น กรมอุตุนิยมวิทยำ นิยำมว่ำ เปน็อำกำศท่ีมีอุณหภูมิ 
(cool) ต่ ำสุดอยู่ระหว่ำง 16-22.9 องศำเซลเซียส 

อากาศร้อน กรมอุตุนิยมวิทยำ นิยำมว่ำ เปน็อำกำศท่ีมีอุณหภูมิ 
(hot) สูงสุดอยู่ระหว่ำง 35-39.9 องศำเซลเซียส 

อากาศร้อนจัด กรมอุตุนิยมวิทยำ นิยำมว่ำ เปน็อำกำศท่ีมีอุณหภูมิ 
(very hot) สูงสุดตั้งแต่ 40 องศำเซลเซียสขึ้นไป 



70 

อากาศหนาว กรมอุตุนิยมวิทยำ นิยำมว่ำ เป็นอำกำศท่ีมีอุณหภูมิ 
(cold) ต่ ำสุดอยู่ระหว่ำง 8-15.9 องศำเซลเซียส 

อากาศหนาวจัด กรมอุตุนิยมวิทยำ นิยำมว่ำ เปน็อำกำศท่ีมีอุณหภูมิ 
(very cold) ต่ ำสุดน้อยกว่ำ 8 องศำเซลเซียส 

อุณหภูมิ ระดับควำมร้อนหนำวของอำกำศและสิ่งต่ำงๆ  
(temperature) อำจวัดได้ด้วยเครื่องมือท่ีเรียกว่ำเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่ง 

มักเป็นองศำเซลเซียสหรือองศำฟำเรนไฮต์ บน
พื้นผิวโลก อุณหภูมิอำกำศจะค่อย ๆ ลดลงจำก
บริ เวณเส้นศูนย์สูตรไปยั งขั้ ว โลกทั้ ง  2 ข้ ำง 
อุณหภูมิอำกำศของต ำบลที่ แห่ ง ใดแห่ งหนึ่ ง 
นอกจำกจะเปลี่ยนแปลงไปตำมละติจูดแล้ว ยัง
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย เช่น ควำม
สูง ลักษณะของผิวพื้น ทิศทำงลม แสงแดด (จำก
พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน) 

อุณหภูมิดิน ที่ตรวจวัดใต้ผิวพื้นดินที่แต่ละระดับควำมลึก  
(soil temperature)  

อุณหภูมิต่ าสุดประจ าวัน ค่ำของอุณหภูมิต่ ำสุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลำ 24 
(daily minimum temperature) ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน  

อุณหภูมิต่ าสุดยอดหญ้า อุณหภูมิต่ ำสุดที่อ่ำนไดจ้ำกเทอร์โมมิเตอร์ ณ ระดับ  
(grass minimum temperature) ใบหญ้ำที่ตัดสั้น  

อุณหภูมิน  าทะเล อุณหภูมิน้ ำทะเลที่ตรวจวัดที่แต่ละระดับควำมลึก  
(sea temperature)   

อุณหภูมิผิวน  าทะเล อุณหภูมิบริเวณผิวหน้ำน้ ำทะเล    
(sea surface temperature)   
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อุณหภูมิสูงสุดประจ าวัน ค่ำของอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลำ 24 
(daily maximum temperature) ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน  

อุตุนิยมวิทยา วิชำที่กล่ำวถึงเรื่องรำวของบรรยำกำศ รวมทั้ง 
(Meteorology) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศกับพ้ืนโลก   

มหำสมุทร และสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป วิชำนี้เกี่ยวข้อง
กับลักษณะทำงกำยภำพ ทำงเคมี  และกำร
เปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศ จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้
อยู่ที่กำรศึกษำให้เข้ำใจในเรื่องรำวของบรรยำกำศ
กำรพยำกรณ์อำกำศให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ถูกต้อง
และแม่นย ำ 

อุทกภัย อันตรำยอันเกิดจำกน้ ำท่วม (จำกพจนำนุกรมศัพท์ 

(flood) ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 

เอลนิโญ ปรำกฏกำรณ์ที่เกดิขึ้นเป็นครั้งครำว เมื่อกระแสน้ ำ 
(El Niño) เย็น เปรูบริเวณชำยฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกำใต้ 

ถูกกระแสน้ ำอุ่นจำกศูนย์สูตรไหลเข้ำมำแทนที่ ท ำ
ให้อุณหภูมิที่ผิวน้ ำสูงข้ึน 10 องศำเซลเซียส และมี
ผลให้แพลงก์ตอนในบริ เวณนั้นลดจ ำนวนลง 
จ ำนวนปลำจึงลดน้อยลงไปด้วย ปรำกฏกำรณ์
เช่นนี้เกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีอันเป็นผลจำกกำรอ่อน
ก ำลังลงของลมค้ำตะวันออกเฉียงใต้ ในมหำสมุทร
แปซิฟิก เมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์นี้ขึ้น จะมีผลกระทบ
ต่อภูมิอำกำศของบริเวณชำยฝั่งใกล้เคียงในลักษณะ
ที่ท ำให้มีฝนตกน้อยลง 

โอโซน ก๊ำซท่ีประกอบด้วยโมเลกุลออกซเิจน (O3) จัดเป็น 
(ozone) สำรมลภำวะหำกปรำกฏในช้ันบรรยำกำศโทรโพส

เฟียร์ตอนล่ำง แต่จัดเป็นก๊ำซ จ ำเป็นในช้ันสแตร
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โทสเฟียร์ ซึ่งท ำหน้ำที่ ป้องกันโลกจำกรังสีอุลตรำ
ไวเล็ตจำกดวงอำทิตย์ 

ไอน  า น้ ำท่ีกลำยเป็นไอลอยอยู่ในอำกำศ น้ ำจำกพ้ืนดิน 
(water vapour) และแม่น้ ำล ำคลองเมื่อได้รับควำมร้อนจะระเหย

กลำยเป็นไอขึ้นไปในอำกำศ ครั้นเมื่อได้รับควำม
เย็นจำกอำกำศเบื้องบนก็จะเกิดกำรกลั่ นตัว
กลำยเป็นเมฆหรือฝนตกกลับลงมำยังพ้ืนโลกอีก ไอ
น้ ำเป็นส่วนผสมที่ส ำคัญในบรรยำกำศและตัว
กระท ำท่ีท ำให้เกิดลมฟ้ำอำกำศ (จำกพจนำนุกรมศัพท์
ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) 
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ฮ 
เฮกโตพาสคาล,มิลลิบาร์ หนว่ยวัดควำมกดบรรยำกำศท่ีมีค่ำเท่ำกับเศษหนึ่ง 
(hector Pascal หรือ hPa,millibar) ส่วนพันของบำร์ ควำมกดอำกำศ 1 มิลลิบำร์ จะมี

ค่ำเท่ำกับควำมกดอำกำศ 1 ,000 ดำยน์ บน
พื้นที่หน้ำตัด 1 ตำรำงเซนติเมตร หรือเท่ำกับควำม
กดที่พ้ืนฐำนของท่อปรอท ซึ่งสูง 0.75 มิลลิเมตร 

  ทำงอุตุนิยมวิทยำ นิยมใช้ เฮกโตพำส -
คำล มำกกว่ำมิลลิบำร์ 
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INDEX 
A 
aftershock แผ่นดินไหวตำม, อำฟเตอร์ช็อค 
air อำกำศ 
air-mass มวลอำกำศ 
anticyclonic rotation กำรหมุนออกจำกศูนย์กลำง, 
 กำรหมุนแบบแอนตีไ้ซนิค 
avalanche หิมะถลม่ 

B 
ballon-sonde ลูกโป่งหยั่งอำกำศ, บัลลูนหยั่งอำกำศ 
barometer มำตรควำมกดอำกำศ, บำรอมิเตอร์ 
basin area พื้นที่รับน้ ำ 
Beaufort scale มำตรำโบฟอร์ต, สเกลโบฟอร์ต 
breaker คลื่นหัวแตก 
breeze ลมเฉื่อย 

C 
calm ลมสงบ, ลมเงียบ 
catchment area พื้นที่รับน้ ำ 
circumpolar whirl กระแสลมวน ในเขตขั้วโลก 
civil twilight แสงทอง 
climate ภูมิอำกำศ 
climate change กำรแปรผันภูมิอำกำศ 
cloud เมฆ 
cloud amount ปริมำณเมฆ 
cold อำกำศหนำว 
confluence ลมพัดสอบ 
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convergence ลมพัดสอบ 
cool อำกำศเย็น 
corona ทรงกรด, โคโรนำ 
cross wind ลมขวำง 
crust of the earth เปลืองโลก 
cyclone พำยุหมุน, ไซโคลน 
cyclonic rotation กำรหมุนเข้ำหำศูนย์กลำง, กำรหมุนแบบไซโคลนิค 

D 
daily maximum temperature อุณหภูมิสูงสุดประวันจ ำ 
daily minimum temperature อุณหภูมิต่ ำสุดประวันจ ำ 

decibels เดซิเบล, dBz 

Depression ดีเปรสชัน 

dew น้ ำค้ำง 

dew point จุดน้ ำค้ำง 

discharge ปริมำณน้ ำไหล, อัตรำน้ ำไหล 

downdraft กำรไหลลง, ดำวน์ดรำฟท์ 

drizzle ฝนละออง 

drought ช่วงฝนแล้ง 

drought ภัยแล้ง 

dry season ฤดูแล้ง 

dust ฝุ่น 
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E 

earthquake แผ่นดินไหว 

easterlies ลมฝ่ำยตะวันออก 

easterly wave คลื่นกระแสลมตะวันออก 

El Niño เอลนิโญ 

El Niño/La niño –Southern ปรำกฏกำรณ์เอนโซ่ 

Oscillation หรือ ENSO 

extratropical cyclone พำยุหมุนนอกเขตร้อน 

extratropical storm พำยุหมุนนอกเขตร้อน 

eye of storm  ตำพำยุ 

F 

fault  รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม 

flash flood  น้ ำท่วมฉับพลัน, น้ ำป่ำ, น้ ำป่ำไหลหลำก 

flood  น้ ำท่วม 

flood  อุทกภัย 

floods  น้ ำท่วม, น้ ำท่วมขัง 

foreshock  แผ่นดินไหวน ำ 

front แนวปะทะอำกำศ 

frost น้ ำค้ำงแข็ง 

Fujiwara effect ปรำกฏกำรณ์ฟูจิวะระ 
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G 

grass minimum temperature อุณหภูมิต่ ำสุดยอดหญ้ำ 

greenhouse effect ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก 

grond discharge ฟ้ำผ่ำ 

gust ลมกระโชก 

H 

hail ลูกเห็บ 

hailstone ลูกเห็บ 

halo วงแสง 

hazard ภัยพิบัติ 

haze ฟ้ำหลัว, หมอกแดด 

headwind ลมต้ำน 

heat low หย่อมควำมกดอำกำศต่ ำจำกวำมร้อน 

heat wave คลื่นควำมร้อน 

heat wave คลื่นอำกำศร้อน 

hecto Pascal เฮกโตปำสคำล, มิลลิบำร์ 

high บริเวณควำมกดอำกำศสูง 

high tide น้ ำขึ้นเต็มที่ 

high water น้ ำขึ้นเต็มที่ 

hot อำกำศร้อน 
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hPa เฮกโตปำสคำล, มิลลิบำร์ 

hurricane พำยุเฮอร์ริเคน 

I 

internal wave คลื่นใต้น้ ำ 

isobar เส้นควำมกดเท่ำ, ไอโซบำร์ 

J 

jet stream ลมกรด, กระแสลมกรด, เจ็ทสตรีม 

K 

knot นอต 

L 

la niña ลำนีญำ 

lake breeze ลมทะเล 

land breeze ลมบก 

latitude ละติจูด 

lightning ฟ้ำแลบ 

longitude ลองจิจูด 

M 

magnitude of an earthquake ขนำดของแผ่นดินไหว 

main shock แผ่นดินไหวหลัก 

mean sea level ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
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Meteorological satellite ดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำ 

Meteorology อุตุนิยมวิทยำ 

millibar เฮกโตปำสคำล, มิลลิบำร์ 

mist หมอกน้ ำค้ำง 

monsoon ลมมรสุม, มรสุม 

N 

nautical mile ไมล์ทะเล 

nautical twilight แสงเงิน 

neap hole น้ ำตำย 

ozone layer รอยเลื่อนปรกติ 

O 

overbank flow น้ ำล้นตลิ่ง 

ozone โอโซน 

ozone hole หลุมโอโซน 

ozone layer ช้ันโอโซน 

P 

Pacific ring of fire วงแหวนแห่งไฟ 

plate tectonics กำรเคลื่อนที่ของเปลืองโลก 

polar vortex กระแสลมวน ในเขตขั้วโลก 

precipitation หยำดน้ ำค้ำง 



80 

R 

rain ฝน 

rain gauge ถังวัดน้ ำฝน, เครื่องวัดปริมำณน้ ำฝน 

rain shower ฝนซู่, ฝนไล่ช้ำง 

rainfall ปริมำณน้ ำฝน 

rainy season ฤดูฝน 

reverse fault รอยเลื่อนย้อน 

Richter scale มำตรำริกเตอร์ 

rip ระลอกคลื่น 

rip current กระแสน้ ำย้อนกลับ 

ripple ริ้วคลื่น 

runoff น้ ำท่ำ 

S 

sea breeze ลมทะเล 

sea level ระดับน้ ำทะเล 

sea state ภำวะทะเล 

sea surface temperature อุณหภูมิผิวน้ ำทะเล 

sea temperature อุณหภูมิน้ ำทะเล 

season ฤดู 

semi diurnal tide น้ ำคู ่
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severe tropical storm พำยุโซนร้อนขั้นรุนแรง 

smoke ควัน 

snow หิมะ 

snow storm พำยุหิมะ 

soil temperature อุณหภูมิดิน 

sounding balloon ลูกโป่งหยั่งอำกำศ, บัลลูนหยั่งอำกำศ 

squall สควอล, พำยุกระโชก 

storm พำย ุ

storm surge สตรอมเสิร์จ, น้ ำขึ้นจำกพำยุ 

streamline เส้นกระแสลม, สตรีมไลน์ 

subsidence กำรจมตัวลงของอำกำศ 

summer ฤดูร้อน 

summer monsoon มรสุมฤดูร้อน 

sunrise ดวงอำทิตย์ขึ้น 

surface winds ลมผิวพ้ืน 

synoptic chart แผนที่อำกำศ 

T 

tailwind ลมส่งท้ำย 

temperature อุณหภูมิ 

thermal low หย่อมควำมกดอำกำศต่ ำจำกควำมร้อน 
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thunder ฟ้ำร้อง, ฟ้ำคะนอง 

thunderbolt ฟ้ำผ่ำ 

thundercloud เมฆฝนฟ้ำคะนอง, เมฆคิวโลนิมบัส, เมฆ Cb 

thunderstorm พำยุฝนฟ้ำคะนอง 

tide น้ ำขึ้นลง 

trade wind ลมค้ำ 

tropical cyclone พำยุหมุนเขตร้อน 

tropical storm พำยุโซนร้อน 

trough of low pressure ร่องควำมกดอำกำศต่ ำ 

Tsunami สึนำมิ 

typhoon ไต้ฝุ่น, พำยุไต้ฝุ่น 

U 

updraft กำรไหลขึ้น, อัพดรำฟท์ 

upper wind ลมชั้นบน 

urban heat ปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน, โดมควำมร้อน 

V 

very cold อำกำศหนำวจัด 

very hot อำกำศร้อน 

visibility ทัศนวิสัย 
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W 

water spout พวยน้ ำ, นำคเล่นน้ ำ 

water stage ระดับน้ ำ 

water table ระดับน้ ำใต้ดิน 

water vapour ไอน้ ำ 

watershed พื้นที่รับน้ ำ 

wave height ควำมสูงคลื่น 

weather ลมฟ้ำอำกำศ 

weather chart แผนที่อำกำศ 

weather forecast กำรพยำกรณ์อำกำศ 

weather map แผนที่อำกำศ 

weather radar เรดำร์ตรวจอำกำศ 

wet spell ช่วงฝนชุก 

whirlpool น้ ำวน 

whirlwind ลมบ้ำหมู 

willy-willy พำยุวิลลี่-วิลลี่ 

wilting point จุดเหี่ยว 

wind ลม 

wind arrow ศรลม 

wind direction ทิศทำงลม 
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wind shear ลมเฉือน 

winter ฤดูหนำว 

winter monsoon มรสุมฤดูหนำว 

World Metorological องศ์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก 

Organization หรือ WMO 
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