
  
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ 

วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (ว30194)  ม.4 อาจารย์ชัยทศ  จ้าเนียรกุล ผู้สอน 
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สรุปบทที่ 5-10 วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ชั้น ม.4 
 

 

     

 
 ธรณีวิทยา คือ การศึกษาว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เกิดขึ้นอย่างไร และประกอบด้วยหิน
อะไรบ้าง กุญแจไขประวัติศาสตร์ของโลกซ่อนอยู่ในหินท้ังหลายน้ันเอง 

 การศึกษาโครงสร้างโลกจากคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก นั้นคลื่นที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
คลื่นปฐมภูมิ (Primary waves, P waves) และคลื่นทุติยภูมิ (Secondary waves, S waves) ซึ่งเป็น
คลื่นในตัวกลาง (Body wave) โดยที่คลื่นไหวสะเทือนดังกล่าวมีสมบัติส าคัญ ดังนี้ 

-  คลื่น P สามารถที่ผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะ และมีความเร็วมากกว่าคลื่น S 
-  คลื่น S สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น 

 นักวิทยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างของโลกตามลักษณะมวลสาร คือ ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก 
โดยเรียงล าดับจากผิวโลกลึกลงไปด้านใน โครงสร้างโลกแต่ละชั้นมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน 

 เปลือกโลก แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ เปลือกโลกทวีป และเปลือกโลกมหาสมุทร ทั้ง 2 แบบ                
มีส่วนประกอบแตกต่างกัน 

 ธรณีภาคมีลักษณะแตกออกเป็นแผ่นแต่ละแผ่น เรียกว่า แผ่นธรณี 
 ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได้ต้ังสมมติฐานว่า ผืนแผ่นดินทั้งหมดบนโลกเดิมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน 
เรียกว่า พันเจีย (Pangaea) ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า แผ่นดินทั้งหมด 

 ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณี (plate tectonic theory) คือทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงของทวีป และมหาสมุทร 

 ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค คือ 1.แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 2.แผ่นธรณีที่
เคลื่อนเข้าหากัน 3.แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน หรือ แผ่นธรณีที่เคลื่อนที่เฉือนกัน   

 สาเหตุที่ท าให้แผ่นธรณีมีการเคลื่อนที่ คือ การไหลหมุนเวียนของหินหนืดในชั้นแมนเทิล ซึ่งไปดันให้
แผ่นธรณีที่อยู่ด้านบนเกิดการเคลื่อนที ่
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 แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ท าให้เกิดเทือกสันเขาใต้สมุทร 
 รอยเลื่อนซานแอนเดรียสในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
เคลื่อนที่เฉือนกัน 

 เทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีทวีปเคลื่อนที่ชนกับแผ่นธรณีทวีป  
 สาเหตุที่แผ่นธรณีมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน เพราะอัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลก
ไม่เท่ากัน   

 แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี 
 ต าแหน่งของจุดก าเนิดแผ่นดินไหว เรียกว่า ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ส่วนต าแหน่งบนผิวโลกที่อยู่ เหนือ
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเรียกว่า จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว 

 คาบอุบัติซ้ าเป็นระยะเวลาครบรอบการเกิดซ้ าของแผ่นดินไหวในต าแหน่งเดิม 
 บริเวณที่เรียกว่า  วงแหวนแห่งไฟ  ได้แก่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์  ด้านตะวันตกของ
ประเทศเม็กซิโก  และด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 

 ต าแหน่งของจุดก าเนิดแผ่นดินไหว เรียกว่า ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ส่วนต าแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือ
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเรียกว่า จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว 

 เครื่องตรวจวัดและบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวเรียกว่า ไซสโมกราฟ ท างานโดยรับคลื่นไหวสะเทือน
แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า 

 มาตราเมอร์คัลลี่ (Mercalli scale) เป็นมาตราที่นักธรณีวิทยาแผ่นดินไหวชาวอิตาเลียน กิเชปเป 
เมอร์คัลลี่ เป็นผู้คิดค้น ส าหรับใช้ในการวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว  โดยแบ่งความรุนแรง
ออกเป็น 12 ระดับ แสดงด้วยตัวเลขโรมัน I-XII 

 มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหว เรียกว่า มาตราริคเตอร์  เป็นมาตราที่นักธรณีวิทยาแผ่นดินไหว            
ซ.ีเอฟ.ริคเตอร ์ เป็นผู้คิดค้นส าหรับใช้ในการก าหนดขนาดของแผ่นดินไหว 

 จากสถิติการศึกษาความลึกของคลื่นไหวสะเทือนจากบริเวณศูนย์เกิดแผ่นดินไหว สามารถแบ่งศูนย์
เกิดแผ่นดินไหวตามระดับความลึก ได้เป็น 3 ระดับ คือ 

1. แผ่นดินไหวที่มีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับต้ืน จะเกิดที่ความลึกน้อยกว่า 70 กิโลเมตร 
จากผิวโลก 

2. แผ่นดินไหวที่มีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลาง จะเกิดที่ความลึกระหว่าง 70 ถึง 
300  กิโลเมตร จากผิวโลก 

3. แผ่นดินไหวที่มีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับลึก จะเกิดที่ความลึกมากกว่า 300 กิโลเมตร
จากผิวโลก 
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 ภูเขาไฟดับสนิท เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการประทุขึ้นมาอีก  พบได้มากมายบนผิวโลก และภูเขาไฟมีพลัง 
เป็นภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ หรืออาจเกิดการปะทุขึ้นมาได้อีก ภูเขาไฟมีพลังส่วนใหญ่พบตรงบริเวณ
แนวรอยต่อของแผ่นธรณี 

 ประเทศไทยมีภูเขาไฟที่ดับแล้วมาประมาณเกือบ 2 ล้านปี  เช่น บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ , 
ดอยผาคอกหินฟู จังหวัดล าปาง 

 หินที่เกิดจารการระเบิดของภูเขาไฟ  คือหินอัคนี  ซึ่งเกิดจากการเย็นตัวลงของแมกมาที่ประทุออกมา
ซึ่งอัตราการเย็นตัวจะมีผลกระทบต่อความพรุนของหินที่เกิดขึ้นด้วย  

 หลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ  ลักษณะรูปร่างพื้นที่จะเปลี่ยนไปท าให้แตกต่างจากบริเวณอ่ืน 
เช่น เกิดพื้นที่ ที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เช่นที่ราบสูงบะซอลต์เกิดจากการไหลผ่านของลาวา
เป็นบริเวณกว้าง หรืออาจเกิดการ ท าลาย ทรุดตัว กัดเซาะและผุพัง ท าให้ภูเขาไฟมีรูปร่างที่
เปลี่ยนไป 

 ถึงแม้ว่าภูเขาไฟจะสร้างความเสียหายมากและเป็นบริเวณกว้าง ภูเขาไฟก็ยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์
ด้วย เช่น ดินบริเวณรอบภูเขาไฟจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก แร่ธาตุต่างๆ  ที่พ่น
ออกมาจากภูเขาไฟจะกระจายบริเวณรอบๆภูเขาไฟท าให้เหมาะแก่การท าเหมืองแร่ และอาจท าให้
เกิดเป็นเกาะ จึงเป็นการเพิ่มเนื้อที่ส่วนที่เป็นพื้นดิน และนอกจากนี้ยังท าให้แผ่นดินยกตัวสูงขึ้น              
อีกด้วย 

 อายุทางธรณีวิทยาแบ่งเป็น 2 แบบคือ อายุเปรียบเทียบ และอายุสัมบูรณ์ 
 อายุเปรียบเทียบ (relative age) เป็นอายุหินเปรียบเทียบซึ่งบอกว่าหินชุดใด มีอายุมากหรือน้อย        
กว่ากัน อายุเปรียบเทียบหาได้โดยอาศัยข้อมูลจากซากดึกด าบรรพ์ที่ทราบอายุ ลักษณะการล าดับชั้น
ของหินชนิดต่าง ๆ  และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหิน แล้วน ามาเทียบสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า ธรณีกาล (geologic time) ก็จะสามารถบอกอายุของหินที่เรา
ศึกษาได้ว่าเป็นหินในยุคไหน หรือมีช่วงอายุเป็นเท่าใด 

 อายุสัมบูรณ์ (absolute age) เป็นอายุของหิน หรือซากดึกด าบรรพ์ ที่สามารถบอกเป็นจ านวนปีที่
ค่อนข้างแน่นอน การหาอายุสัมบูรณ์ใช้วิธีค านวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรั งสีที่มีอยู่ ในหิน  
หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ต้องการศึกษา ธาตุกัมมันตรังสีที่นิยมน ามาหาอายุสัมบูรณ์ ได้แก่ ธาตุ
คาร์บอน–14 ธาตุโพแทส เซียม–40 ธาตุเรเดียม-226 และธาตุ ยูเรเนียม-238 เป็นต้น 

 ซากดึกด าบรรพ์ คือ ซากของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เมือตายลงซากก็ถูก 
ทับถมและฝังตัวอยู่ในชั้นหินตะกอน 
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 ซากดึกด าบรรพ์ดัชนี หมายถึง ซากดึกด าบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอน เนื่องจากเป็นซากดึกด าบรรพ์   
ที่มีวิวัฒนาการทางโครงสร้างและรูปร่างอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุอย่างเห็น
เด่นชัด 

 ลักษณะของซากดึกด าบรรพ์ที่ปรากฏในปัจจุบันมีลักษณะหลายประการ คือ 1.แข็งกลายเป็นหิน             
2.อยู่ใสภาพแช่แข็ง 3.ถูกอัดในยางไม้หรืออ าพัน 

 หินที่สามารถเก็บรักษาซากดึกด าบรรพ์ได้ดีคือ  หินตะกอน เนื่องจาก ซากดึกด าบรรพ์นั้นเกิดได้ยาก 
เนื่องจากในธรรมชาติวัตถุต่างๆ ย่อมเกิดการสลายตัวไปตามกาลเวลา การเกิดเป็นซากดึกด าบรรพ์
ได้นั้นมักจะเกิดจากการที่ซากนั้นได้รับการปกป้องห่อหุ้มไปด้วยการทับถมของตะกอนต่างๆ ดังนั้น
ซากดึกด าบรรพ์จึงมักจะพบได้ในชั้นหินตะกอน 

 หิน (Rock) เป็นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ         
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. หินอัคนี , หินตะกอนหรือหินชั้น , หินแปร 

 เมื่อน ากรดมาหยดบนหินปูน จะเกิดฟองอากาศ หรือเกิดฟองฟู่  
 การศึกษาธรณีประวัติท าให้ได้ประโยชน์คือ น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส ารวจหาทรัพยากรธรณี 

 เหตุผลที่ยืนยันว่าบริเวณพื้นที่จังหวัดล าปางเมื่อหลายล้านปีก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อนคือ พบซากดึก
ด าบรรพ์ของหอยกาบคู่และหอยงวงช้าง สะสมในชั้นหิน 

 กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลท าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 
Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะ
โลกร้อน (Global warming) 

 ปรากฏการณ์เอลนีโญ คือ ปรากฏการณ์การที่ผิวน้ าทะเลทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขต
ร้อนอุ่นขึ้น และแผ่ขยายกว้างไกลออกไป เป็นเวลานานถึง 3 ฤดูกาลหรือมากกว่า ในทางกลับกันถ้า
ผิวน้ าทะเลบริเวณนี้เย็นลงจะเรียกว่า ลานีญา 

 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect)  คือ  ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่สะท้อนกลับถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของ  ไอ
น้ า  คาร์บอนไดออกไซด์ C2O มีเทน (CH4) และ CFCsไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในบรรยากาศท าให้
โมเลกุลเหล่านี้มีพลังงานสูงขึ้นมีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันท าให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ
สูงขึ้น 
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 อากาศมีน้ าหนักเช่นเดียวกับของแข็งและของเหลว เราเรียกน้ าหนักของอากาศที่กดทับกันลงมาด้วย
อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงว่า “ความกดอากาศ” (Air pressure) ความกดอากาศจะมีความแตกต่างกับแรง
ที่เกิดจากน้ าหนักกดทับของของแข็งและของเหลวตรงที่ ความกดอากาศมีแรงดันออกทุกทิศทุกทาง 
เช่นเดียวกับแรงดันของอากาศในลูกโป่ง 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกดอากาศ คือ 
- ยิ่งสูงขึ้นไป อากาศยิ่งบาง อุณหภูมิยิ่ ง ต่ า ความกดอากาศยิ่งลดน้อยตามไปด้วย 

เพราะฉะนั้น ความกดอากาศบนยอดเขา จึงน้อยกว่าความกดอากาศที่เชิงเขา 
- อากาศร้อนมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็น จึงมีความกดอากาศน้อยกว่า เรียกว่า 

“ความกดอากาศต่ า” (Low pressure) ในแผนที่อุตุนิยมจะใช้อักษร “L” สีแดง เป็น
สัญลักษณ์  

- อากาศเย็นมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อน จึงมีความกดอากาศมากกว่า เรียกว่า 
“ความกดอากาศสูง” (High pressure) ในแผนที่อุตุนิยมจะใช้อักษร “H” สีน้ าเงิน เป็น
สัญลักษณ์ 

 การพาความร้อน (Convection) ในบรรยากาศ ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศทั้งแนวต้ังและ
แนวราบ 

- การเคลื่อนตัวของอากาศแนวต้ัง คือ  บริเวณความกดอากาศต่ า (L) อากาศร้อนเหนือพื้นผิว 
ยกตัวขึ้นแล้วอุณหภูมิลดต่ าลง ท าให้เกิดการควบแน่นเป็นเมฆและฝน  บริเวณความกด
อากาศสูง (H) อากาศเย็นด้านบนมีอุณหภูมิต่ า เคลื่อนเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่อยู่เหนือ
พื้นผิว ท าให้เกิดแห้งแล้ง เนื่องจากอากาศเย็นมีไอน้ าน้อย  

- การเคลื่อนตัวของอากาศแนวราบ คือ อากาศเย็นมีมวลและความหนาแน่นมากกว่าอากาศ
ร้อน กระแสอากาศจึงเคลื่อนตัวจากหย่อมความกดอากาศสูง (H) ไปยังหย่อมความกด
อากาศต่ า (L) ท าให้เกิดการกระจายและหมุนเวียนอากาศไปยังต าแหน่งต่างๆ บนผิวโลก เรา
เรียกกระแสอากาศซึ่งเคลื่อนตัวในแนวราบว่า “ลม” (Wind) 

 ปัจจัยที่ท าให้ ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง (Climate change) มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอกได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์  และวงโคจรของโลก ปัจจัยภายในได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแก๊สในบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ซึ่งสรุปรวมได้ดังนี้ 

- พลังงานจากดวงอาทิตย์ 
- วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์
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- องค์ประกอบของบรรยากาศ 

- กระแสน้ าในมหาสมุทร 
- อัลบีโด หรือความสามารถในการสะท้อนแสงของบรรยากาศและพื้นผิวโลก 

- แผ่นน้ าแข็งขั้วโลก 

- การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

 ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง สภาพลมฟ้าอากาศของแต่ละสถานที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่าง
จากลมฟ้าอากาศ (Weather) ซึ่งเป็นสภาพอากาศซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวันตามที่เราเห็นในข่าวพยากรณ์
อากาศ ภูมิอากาศเป็นการมองสภาพอากาศในภาพรวมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ต้ัง
สภาพภูมิประเทศ และอิทธิพลของกระแสน้ าในมหาสมุทร   

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดเพื่อการพยากรณ์อากาศ  ได้แก่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละแห่งจะต้องติดต้ังอุปกรณ์ท าการ
ตรวจวัด ดังนี้  

- ความกดอากาศ ตรวจวัดด้วยบารอมิเตอร์ (Barometer) 
- ลม ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดทิศทางลม (Wind vane) และเครื่องวัดความเร็วลม 

(Anemometer)  
- อุณหภูมิอากาศ ตรวจวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์ชนิดสูงสุดต่ าสุด (Max-min thermometer) 
- ความชื้นสัมพัทธ์ ตรวจวัดด้วยไฮโกรมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง (Wet dry bulb 

hygrometer)  
- ชนิดและปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า ตรวจวัดด้วยสายตา เรดาร์ และดาวเทียม   
- หยาดน้ าฟ้า ตรวจวัดด้วยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน  
- ทัศนวิสัย ตรวจวัดด้วยสายตา  

 พื้นผิวโลกแต่ละบริเวณได้รับรังสีดวงอาทิตย์แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น  
สัญฐานโลกและการเอียงของแกนโลก เมฆและละอองลอย ลักษณะพื้นผิวโลก 

 การรับรังสีดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันของพื้นผิวโลกแต่ละบริเวณ  ส่งผลให้อากาศเหนือพื้นผิวโลกแต่ละ
บริเวณมีอุณหภูมิแตกต่างกันจึงเกิดการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของน้ าผิวหน้า
มหาสมุทรเพื่อถ่ายโอนความร้อน 

 เมื่ออุณหภูมิอากาศเหนือพื้นผิวโลกแต่ละบริเวณแตกต่างกันส่งผลให้เกิดแรงเนื่องจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศซึ่งท าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ 
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 การหมุนเวียนของอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ าและบริเวณความกดอากาศสูงส่งผลต่อลมฟ้า
อากาศ ณ บริเวณดังกล่าว 

 การหมุนรอบตัวเองของโลก ส่งผลให้เกิดแรงคอริออลิสซึ่งมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศโดย
อากาศที่เคลื่อนที่บนซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม และอากาศที่เคลื่อนที่บนซีกโลกใต้
จะเบนไปทางซ้ายจากทิศทางเดิม 

 การหมุนรอบตัวเองของโลกและความกดอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ  ท าให้เกิดการหมุนเวียน
ของอากาศ ซึ่งอธิบายได้ด้วยแบบจ าลองการหมุนเวียนอากาศตามละติจูด 

 การหมุนเวียนของอากาศในแต่ละแถบละติจูดส่งผลต่อภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศ 
 การหมุนเวียนของอากาศส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ าผิวหน้ามหาสมุทร  มีรูปแบบของกระแสน้ าที่
ส าคัญคือ กระแสน้ าอุ่นและกระแสน้ าเย็น ซึ่งส่งผลต่อภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 การหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหน้ามหาสมุทรที่เปลี่ยนไปท าให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและ
ลานีญา 

 โลกมีกระบวนการที่ท าให้เกิดความสมดุลพลังงาน ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในแต่ละปี 
ค่อนข้างคงที ่ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ บรรยากาศ เมฆ และพื้นผิวโลก 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณขององค์ประกอบในบรรยากาศ เช่น แก๊สเรือนกระจก ละอองลอย รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก ล้วนส่งผลต่อสมดุลพลังงานของโลกและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในหลาย  ๆ ด้าน ดังนั้นการลด
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการวางแผนรับมือต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงเป็น
หน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กรทั้งในระดับชาติและระดับโลก 

 ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่น าไปใช้ในการพยากรณ์อากาศมาจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 
 ซึ่งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก 
 เมื่อน าข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นแต่ละแห่งมาวิเคราะห์ร่วมกันจะท าให้ทราบลักษณะลมฟ้า
อากาศในบริเวณกว้าง 

 การใช้แผนที่อากาศผิวพื้นร่วมกับสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาอ่ืน ๆ ช่วยให้ทราบสภาพลมฟ้าอากาศใน
บริเวณกว้างได้ดีขึ้นและสามารถพยากรณ์อากาศได้แม่นย าขึ้น 

 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาที่น ามาใช้ประโยชน์ในการติดตามการ
เคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน ระบุชนิดและปริมาณเมฆปกคลุมในพื้นต่าง ๆ 

 ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเป็นสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาที่ช่วยให้ทราบความแรงและทิศทางการ
เคลื่อนตัวของกลุ่มฝน 
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 การใช้สารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาหลายชนิดประกอบกันจะช่วยให้คาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศซึ่ง
สามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานการประกอบอาชีพ  การเตรียมรับมือและ
ลดผลกระทบต่าง ๆ 

 ตัวอย่างสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศพื้นผิว 

สัญลักษณ ์ ชื่อสัญลกัษณ ์
ความหมายสัญลักษณ ์

และลักษณะลมฟ้าอากาศ 

H 
บริเวณความกดอากาศสูง 

(high pressurearea) 
มีอากาศเย็น ความชื้นต่ าและมักพบท้องฟ้าแจม่ใส 

 
พายุไต้ฝุ่น (tropicaltyphoon) มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง 

 

พายุโซนร้อน (tropicalstorm) มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง 

 
แนวปะทะอากาศเย็น  

(cold front) 
มีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนอง หลังจากนั้น

อุณหภูมิจะลดต่ าลงและอาจมีหมิะ 

 
แนวปะทะอากาศอุ่น 

(warm front) 

มีลมแรง เกิดฝนตกพร าๆ และอาจมีหยาดน้ าฟา้
ชนิดอื่นๆ ตกเป็นบริเวณกวา้งและเป็นระยะ
เวลานาน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น 

L 
หย่อมความกดอากาศต่ า 

(low pressurecell) 

หากสัญลักษณ์นี้อยู่เหนือแผ่นดนิหมายความวา่
บริเวณนั้นจะมีอากาศร้อนและความชื้นต่ าแต่หาก
สัญลักษณ์นี้อยู่เหนือทะเลหมายความวา่บริเวณนั้น

จะมีอากาศชื้นและมีโอกาสเกดิเมฆมาก 

 

พายุดเีปรสชัน 
(tropical depression) 

มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง 

 
แนวปะทะอากาศคงที ่

(stationary front) 
อาจมีท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง หรือมีโอกาสเกดิฝนหรือ

หิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

 
ร่องความกดอากาศต่ า 

(low pressure trough line) 
มีฝนตกชุก พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง 

 
 

 
 


