
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

     

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
 

พมิพค์รัง้ที ่2 



 
 

ค ำน ำในกำรพิมพ์ครั้งแรก 

 โรงเรียนอุตุนิยมวิทยาเริ่มเปิดด าเนินการเมื่อปี 2507 โดยรับสมัครผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 1 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. เปิดท าการสอนไม่เป็นประจ าทุกปีแล้วแต่ความจ าเป็นของ
ทางราชการกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องการบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าที่อุตุนิยม ปัจจุบัน
ก าลังด าเนินการสอนในรุ่นที่ 7  
 ข้าพเจ้าได้รับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี 2515 และรับหน้าที่เป็นอาจารย์วิชา
อุตุนิยมวิทยาทั่วไปแทนอาจารย์เดิมที่ลาออกจากราชการ เมื่อปี 2517 (นักเรียนรุ่นปัจจุบัน) นับเป็น
ครั้งที่สองที่ข้าพเจ้าท าหน้าที่สอนหนังสือ ครั้งแรกเมื่อปี 2491 เป็นครูสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาให้แก่
นักเรยีนจ่าส ารอง (คัดจากทหารเกณฑ์ที่มีความรู้จบชั้นมัธยม 6 ขึ้นไป) ที่กองการฝึก กองส ารองเรือ-
รบ กองทัพเรือ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้ามารับราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา 
นับเป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งเพราะข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในหลักสูตานาวิน
เหล่าเดินเรือ ไม่เคยสนใจเป็นพิเศษในวิชาอุตุนิยมวิทยามาก่อน จึงถือได้ว่าได้เกี่ยวข้องกับการสอน
วิชาอุตุนิยมวิทยามาตั้งแต่บัดนั้น 
 ในครั้งนั้นมีต าราอุตุนิยมวิทยาที่ทันสมัยอยู่แล้ว ซึ่งเรียบเรียงโดยเรือเอก จรัส บุญบงการ 
(อดีตนาวาเอก จรัส บุญบงการ รองเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา ปัจจุบันมียศเป็นพลเรือโท นายทหารนอก
ราชการ) แบ่งออกเป็นสามเล่ม จึงไม่มีปัญหาในเรื่องต าราแต่อย่างใด ข้าพเจ้าเพียงแต่เลือกหยิบเอา
มาสอนเฉพาะที่เห็นว่าความรู้ พ้ืนฐานของนักเรียนพอจะเรียนได้ เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นในด้าน
อุตุนิยมวิทยาไว้ประดับสติปัญญาตามสมควร 
 ในปัจจุบันนี้วิทยาการด้านอุตุนิยมวิทยาได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ต าราเรียนเป็น
ภาษาไทยยังหาได้ยาก เพราะไม่ค่อยมีผู้ใดแปลหรือเรียบเรียงขึ้นไว้ ที่พอมีอยู่บ้างก็ผู้สอนแต่ละท่าน
ท าข้ึนไว้เองเพ่ือใช้สอนตามความจ าเป็น อีกประการหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ได้ใช้มากว่า
สิบปีแล้ว สมควรจะปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแต่ละวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือใช้ด าเนินการ
สอนนักเรียนได้ทันในรุ่นต่อไป 
 ส าหรับวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปนั้น ข้าพเจ้าเพ่ิงเข้ารับการสอนใหม่จ าเป็นต้องเตรียมการสอน
ทั้งหมดอยู่แล้ว เห็นควรว่าจะสอนตามหลักสูตร คิดที่จะปรับปรุงใหม่ จึงได้ท าการแปลและเรียบเรียง
จาก “Compendium of Lecture Notes for Training Class IV Meteorology, WMO-No.266 
TP, 150, Unit I-General Meteorology, prepared by B.J. Retallack” หนังสือเล่มนี้ได้บรรยาย
แต่ละบทและตอนไว้สั้น ๆ ย่อ ๆ พอเป็นสังเขป แต่กินความครอบคลุมแทบทุกเรื่องของอุตุนิยมวิทยา
ทั่วไปเบื้องต้น จึงเหมาะสมส าหรับใช้สอนในหลักสูตรเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา เพราะผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
แค่ ม.ศ.5 สามารถเรียนได้ นอกจากนั้นได้อาศัย “Glossary of Meteorology, edited by Ralph 
E. Huschke” ช่วยขยายความเป็นบางตอน    



 
 

  ต าราอุตุนิยมวิทยาทั่วไปตามหลักสูตรใหม่นี้กล่าวถึงส่วนผสมและการแบ่งชั้นในแนวดิ่งของ
บรรยากาศไว้ในบทที่ 1 และ 2, บทที่ 3 ถึง 13 เป็นเรื่องฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา และ
อุตุนิยมวิทยาไดนามิกส์ ส่วนบทที่ 14 และ 15 กล่าวถึงลมเฉพาะถิ่นและพายุเฉพาะถิ่นทีมีความ
รุนแรง ติดตามด้วยเรื่องอุตุนิยมวิทยาแผนที่และพยากรณ์อากาศในบทที่ 15 ถึง 19 และส่งท้ายด้วย
เรื่องการหมุนเวียนทั่วไปในบทที่ 20 ต าราเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่อุตุนิยมได้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการด าเนินงานอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แต่ในการที่นักเรียนจะเข้าใจในบทเรียนอย่างแจ่มแจ้ง จ าเป็นต้องมีความรู้ ในวิชา
วิทยาศาสตร์แห่งโลกตามสมควร จึงได้จัดอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์แห่งโลกตามแนวของ 
“Compendium of Lecture Notes for Training Class IV Meteorology Pesonnel” 
เช่นเดียวกันควบคู่ไปด้วย 
 ในการที่ใช้ค าภาษาอังกฤษปะปนอยู่เป็นอันมากนั้น ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายให้นักเรียน
คุ้นเคยกับค าศัพท์ทางวิชาการอุตุนิยม โดยชั้นแรกก็พยายามให้ความหมายภาษาไทยประกอบไว้ด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่จะมีพ้ืนฐานเมื่อสนใจศึกษาด้วยตัวเองจากต าราที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดซึ่งส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ  
 เนื่องจากในการท าต ารานี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลาเตรียมตัวมาก่อนจ าเป็นต้องท าไปสอนไปเป็น
คราวๆ เพราะงานราชการทั้งประจ าและพิเศษมีมากท าให้ความละเอียดประณีตมีน้อยไป ประกอบกับ
ผู้ช่วยเหลือในด้านการพิมพ์ต้นฉบับมีหลายท่านด้วยกัน สุดแล้วแต่ผู้ใดจะว่างตัวพิมพ์จึงไม่เหมือนกัน
เพราะใช้เครื่องพิมพ์ดีดหลายเครื่องหลายชนิดหลายแบบตามความถนัดของแต่ละบุคคล ตัวเลข
บางครั้งจึงอาจเป็นเลขไทยและบางครั้งเป็นเลขอารบิคและก่อนจะมาเย็บเล่มข้าพเจ้าได้ตรวจทานเสีย
ใหม่ได้พบค าผิดหลงหูหลงตาอยู่อีก จึงได้จัดท าใบแก้ค าผิดแนบไว้ท้ายเล่มสิ่วบกพร่องต่าง ๆ ดังกล่าว 
และท่ีอาจพบเพ่ิมเติมภายหลังข้าพเจ้าขอรับผิดและขอประมายอภัยไว้ด้วย และข้าเจ้าขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงต่อผู้มีส่วนช่วยเหลือในด้านการพิมพ์ต้นฉบับและหมุนโรเนียว คือ นายณรงค์ จารุศิริ        
นางพรรณธิภา พรรณธรรม นางสาวสิริกานต์ พวงค า และนายอวยชัย สุดแดน และผู้ให้ความร่วมมือ
ในการพิมพ์ปกและเย็บเล่ม คือ  เรือโทวิรัติ กันปิตะกุล ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่งานโรงพิมพ์อีกหลายท่าน 
ซึ่งได้ช่วยให้ต าราเล่มนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มออกมาได้ 
 อนึ่ง ส่วนกุศลจากวิทยาทานของต าราเล่มนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าขออุทิศแก่บุพการีและครูบา
อาจารย์ของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว  
 
     นาวาโท  บ ารุง  สรัคคานนท์    
      (บ ารุง  สรัคคานนท์) 
   หัวหน้ากองการศึกษาและวิจัย, ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตุนิยมวิทยา 

 3 เมษำยน 2518 



 
 

ค ำน ำในกำรพิมพ์ครั้งที่สอง 

โดยที่ได้มีครูอาจารย์และนักเรียนหลายโรงเรียนให้ความสนใจในต าราเล่มนี้ พากันมาขอบ้าง
ก็ขอซื้อ ข้าพเจ้าก็จนใจเพราะมิได้พิมพ์ไว้เพ่ือจ าหน่าย   เพียงใช้ในราชการเท่านั้น แต่ก็ได้เจียดจ่ายให้
บ้างโดยไม่คิดมูลค่าจนหนังสือใกล้จะหมด ก็พอดีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กองการศึกษาและวิจัยได้เสนอ
เรื่องผ่านกองถึงข้าพเจ้า เป็นเชิงปรารถว่าสมควรที่จะจัดพิมพ์จ าหน่ายทั่วไปเพราะมีผู้ขอมาอยู่ไม่ขาด
และปัจจุบันนี้วิชาอุตุนิยมวิทยาสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิกา ร
แต่ยังขาดต าราที่จะใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบเช่นนี้ ก็ยินดีที่จะให้ต ารา
ที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงเล่มนี้ได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั่วไปด้วย   จึงได้เสนอเรื่องยกกรรมสิทธิ์ใน
ต าราเล่มนี้ให้เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา   เพ่ือจัดพิมพ์จ าหน่ายในราคาย่อมเยา   เป็นรายได้เข้าคลัง
ตามระเบียบของทางราชการ โดยสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย และเพ่ือรีบเร่งให้ทันผลิตออกจ าหน่าย
ในปีการศึกษาใหม่นี้   ข้าพเจ้าจึงเร่งรัดเวลาว่างเท่าที่มีตรวจแก้ค าผิด  แต่โดยที่เวลามีน้อยจึงยังอาจ
หลงหูหลงตาอยู่บ้าง ถ้าหากใดตรวจพบก็ขอความกรุราแจ้งให้ทราบด้วย นอกจากนั้นถ้อยค าที่ใช้เรียบ
เรียงอาจไม่สละสลวยเท่าที่ควร สืบเนื่องจากความไม่สันทัดจัดเจนประกอบกับความรู้น้อยของข้าพเจ้า
เอง ก็ขอได้โปรดอภัยให้ข้าพเจ้าด้วย 

 อนึ่ง  ค าน าในการพิมพ์ครั้งแรกยังขาดผู้ที่ควรขอบคุณอีกท่านหนึ่ง คือ นายอวยชัย  ถนัด-
ก่อสร้าง ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเขียนรูปประกอบตลอดทั้งเล่มจึงขอขอบคุณเป็นอย่างมากไว้
ด้วย เป็นขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อ นาวาเอก  ดร.ขจิต  บัวจิตติ  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ที่ได้
กรุณาให้ความสนับสนุนรับต าราเล่มนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและอนุมัติให้จัดพิมพ์
จ าหน่ายได้กับขอขอบคุณนางสาวยุรี  คุณกิตติ   ซึ่งเป็นต้นเรื่องเสนอให้จัดพิมพ์จ าหน่าย  และต้อง
เหน็ดเหนื่อยในการติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์โดยตลอด นายจ าลอง เชื้อน้อยที่ได้รับอนุเคราะห์
ถ่ายรูปภาพประกอบเรื่องโดยตรงจากต้นฉบับ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือด าเนินการ
พิมพ์ จนต าราเล่มนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มออกจ าหน่ายได้ทันก าหนดสมความมุ่งหมาย  

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุสลที่จะพึงมีจากการเรียบเรียงและเผยแพร่ต าราเล่มนี้แกบุพการีและครู
บาอาจารย์ของข้าพเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้ว 

 
นาวาโท  บ ารุง  สรัคคานนท์    

       (บ ารุง  สรัคคานนท์) 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำและวิจัย   กรมอุตุนิยมวิทยำ 

                                      ๑๔   มีนำคม   ๒๕๒0 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
บทที่                  หน้ำ 
1. ส่วนผสมของบรรยากาศ        1 
 1.1 ส่วนผสมของอากาศแห้ง 
 1.2 โอโซนในบรรยากาศ 
 1.3 ไอน้ าในบรรยากาศ 
 1.4 คาร์บอนไดออกไซด์ 
 1.5 ส่วนผสมของ Thermosphere 
 1.6 แก๊สระหว่างดาว 
2. การแบ่งชั้นในทางดิ่งของบรรยากาศ       5
 2.1 การแบ่งชั้นในทางดิ่งของบรรยากาศ 
 2.2 Troposphere 
 2.3 Stratosphere 
 2.4 Mesosphere 
 2.5 Thermosphere 
 2.6 Exosphere 
3. กรรมวิธีแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ      10
 3.1 Solar Radiation (รังสีดวงอาทิตย์) 
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อุตุนิยมวิทยำทั่วไป 
บทที่ ๑ 

ส่วนผสมของบรรยำกำศ 

 คนส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอยู่ก้นมหาสมุทรของอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเรามีแก๊ส
หลายชนิดห้อมล้อมโลกเราอยู่ซึ่งผูกพันโดยแรงดึงดูด 
 เขตจ ากัดส่วนบนของบรรยากาศนั้นตามต าราถือว่าอยู่ประมาณ ๑,000 กิโลเมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเลเฉลี่ยปานกลาง แต่นักวิทยาศาสตร์สมัครใจที่จะถือว่ามันค่อยๆผสมกลมกลืนกันกับที่
บางที่สุดและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีขอบเขตที่แน่นอนระหว่างบรรยากาศกับขอบ
นอกของอวกาศ 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาแต่เพียงขอบเขตในทางดิ่งของบรรยากาศ อาจท าให้เข้าใจผิด 
เพราะที่ขอบเขตส่วนบนระดับ ๑,000 กิโลเมตร  บรรยากาศจะบางมากถึงกับมีความแน่นน้อยกว่า
สูญญากาศที่เกิดจากคนท าและความจริงก็มีเพียงประมาณ ๑% ของมวลบรรยากาศเท่านั้น ที่อยู่
เหนือความสูงในระดับ ๓o กิโลเมตร 
 เพ่ือที่จะเข้าใจกรรมวิธีทางฟิสิกส์ที่เกิดข้ึนในบรรยากาศ เราจ าเป็นต้องศึกษาถึงส่วนผสมของ
มัน ซึ่งในบทนี้จะกล่าวส่วนผสมของมัน  ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงส่วนผสมของบรรยากาศและการแพร่
ไปในอวกาศ 

๑.๑ ส่วนผสมของอำกำศแห้ง 
 บรรยากาศประกอบด้วยการผสมของแก๊สโดยแท้  อย่างไรก็ตามภายในแก๊สก็ยั งมีอนุภาค
ของแข็งเล็กๆขแงฝุ่นและควันลอยอยู่ และยังมีน้ าที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะในรูปไอน้ า  แต่ยังเกิดขึ้นในรูป
ของแข็งและของเหลวรวมอยู่ด้วย 
 ส่วนผสมของอากาศแห้งโดยปริมาตรที่ระดับทะเลแสดงไว้ในตาราง ๑.๑ ณ ต าบลที่ซึ่งอยู่
ห่างไกลมาจากนครใหญ่ๆ และไฟป่า 

ตาราง ๑.๑ ส่วนผสมของอากาศแห้ง 
แก๊ส เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 

ไนโทรเจน 
ออกซิเจน 
อาร์คอน 

คาร์บอนไดออกไซค์ 
นีออน 
ฮีเลี่ยม 

๗๘.o๘๔ 
๒o.๙๔๖ 
o.๙๓๔ 
o.o๓๓ 

o.oo๑๘๒ 
o.ooo๖๖ 

คริปตัน , ไฮโดรเจน 
ซีนอน , โอโซน 
เรดอน , ฯลฯ 
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      โดยทั่วไป แก๊สของบรรยากาศปรากฏในอัตราส่วนเดี่ยวกันจนถึงความสูงประมาณ ๘o 

กิโลเมตร แต่มีข้อยกเว้น ส าหรับแก๊สสองอย่าง คือ โอโซน (    ) และ ไอน้ า (     ) ส่วน

คาร์บอนไดออกไซค์ (     ) จะเปลี่ยนแปลงปริมาณได้ในระดับต่ าๆ 

๑.๒  โอโซนในบรรยำกำศ  

 อณูของโอโซน (    ) ประกอบด้วยสามปริมาณ ของออกซิเจน ความเข้มข้นของโอโซน
เปลี่ยนแปลงตามสูง ละติจูดและเวลา 
 โอโซนส่วนมากที่ก่อตัวใน upper stratosphere  ซึ่งผลจากกรรมวิธี ซึ่งรวมทั้งการดูดรังสี
อุลตราไวโอเล็ต อณูของโอโซนมักจมในบรรยากาศและสะสมเพ่ิมพูนใน  lower stratosphere ที่
ความสูงประมาณ ๑๕ ถึง ๒๕ กิโลเมตร 
 ปริมาณเล็กน้อยของโอโซนเกิดขึ้นในอากาศใกล้กับผิวโลก เปลี่ยนผลจากการปล่อย
กระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของโอโซนที่ความสูงใดๆเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหมุนเวียน
ของบรรยากาศเป็นส าคัญ 
 การปรากฏของโอโซนใน  stratosphere   มีความส าคัญต่อความปลอดภัยของเราบนโลก  
โดยการดูดรังสีอุลตราไวโอเล็ต ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตจากดวงอาทิตย์เป็นจ านวนมหาศาลท าให้
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้บนพ้ืนโลก 

๑.๓ ไอน้ ำในบรรยำกำศ 
 บรรยากาศไม่เคยแห้งโดยสมบูรณ์ มักจะมีไอน้ าปรากฏอยู่เสมอในจ านวนที่มากบ้างน้อยบ้าง 
ในบริเวณชายฝั่งในแถบโซนร้อนที่มีอากาศร้อน อาจจะมีความเข้มข้นของไอน้ าได้ถึงประมาณ ๓% 
ของมวลอากาศ ตรงกันข้ามในบางท้องถิ่นอาจจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถจะวัดได้ 
 เป็นที่สังเกตว่า ปริมาณเล็กน้อยของไอน้ าสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงใน
ลมฟ้าอากาศได้ ส่วนใหญ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดใน troposphere โดยเฉพาะในระดับต่ า
กว่า ๖ กิโลเมตร ซึ่งมีความชื้นในอัตราสูง ไอน้ าระเหยจากผิวหน้าน้ าและโดยการกลายเป็นไอจากชีวิต
พืชผิวพ้ืนโลกเข้าสู้บรรยากาศต่อมาไอน้ าได้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็ง และในที่สุดก็
กลับสู่ผิวพ้ืนโลกเป็นน้ าค้าง น้ าค้างแข็ง ฝนหิมะ หรือลูกเห็บ 
 โดยปกติความเข้มข้นของไอน้ าในบรรยากาศจะลดลงตามส่วนสูง อย่างไรก็ตาม ในบางส่วน
ของบรรยากาศอาจจะกลับกัน 

๑.๔ คำร์บอนไดออกไซค์ 

  คาร์บอนไดออกไซค์ (     ) เข้าไปอยู่ในบรรยากาศโดยกรรมวิธีการหายใจมนุษย์และสัตว์ 
การละลายเน่าเปื่อยและการเผาไหม้ของวัตถุท่ีประกอบด้วยคาร์บอนและการระเบิดของภูเขาไฟ ส่วน
ใหญ่เคลื่อนจากบรรยากาศโดยการด ารงชีวิตของพืช 
 ประมาณ ๙๙% ของคาร์บอนไดออกไซค์ของโลกสามารถละลายได้ในมหาสมุทร อย่างไรก็
ตามการละลายได้เปลี่ยนตามอุณหภูมิ ฉะนั้น คาร์บอนไดออกไซค์จึงเข้าไปในหรือออกมาจาก
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มหาสมุทรย่อมแล้วแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จึงท าให้กระทบกระเทือนต่อความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศด้วย 
 ประมาณได้ว่าทั้งปีของคาร์บอนไดออกไซค์ท่ีเข้าไปในและออกมาจากอากาศ มีประมาณหนึ่ง
ในสิบของคาร์บอนไดออกไซค์ทั้งหมดที่มีในบรรยากาศ 

ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซค์ใกล้พ้ืนดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในนครใหญ่ๆมี
ปริมาณสูง ถ้าห่างจากบริเวณอุตสาหกรรมและห่างจากพ้ืนดินเพียงสองสามเมตรค่าคาร์บอนไดออก -
ไซค์จะไม่ผิดไปจากค่าที่ก าหนดในตาราง ๑.๑ มากนัก อย่างไรก็ตามใน upper atmosphere การ
กระจายของคาร์บอนไดออกไซค์ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกัน 

๑.๕ ส่วนผสมของ thermosphere 
 ที่ความสูงเหนือระดับ ๘o กิโลเมตร แก๊สในบรรยากาศผสมกันอยู่น้อยมาก มีแนมโน้ม
ส าหรับอณูและปรมาณูที่หนักกว่าจะตกลงไปจากกลุ่ม เนื่องจากแรงโน้มถ่วง 
 ปรมาณูของแก๊สหลายชนิดไม่สามารถรวมตัวกันเป็นอณูได้นานเพราะรังสีอุลตราไวโอเล็ต
และรังสีเอกซ์จากดวงอาทิตย์เป็นตัวการท าให้แยก เช่น เหนือระดับ ๘o กิโลเมตร ปรมาณูออกซิเจน  

(O) จะเพ่ิมข้ึนตามสูงโดยการสลายของอณูออกซิเจนที่สองปรมาณู (    ) ที่ความสูง ๑๓o กิโลเมตร 
ประมาณสองในสามของอณูออกซิเจนจะถูกแยกเป็นปรมาณูออกซิเจนอิสระ 
 โดยผลของกรรมวิธีเหล่านี้ อณูไนโตรเจนก็จะเปิดทางให้แก่ปรมาณูออกซิเจนในระดับสูงๆ  
ในที่สุดปรมาณูเหล่านี้ก็จะถูกแทนที่โดยปรมาณูไฮโดรเจนที่เบา ซึ่งสามารถคงอยู่ได้ในระดับที่สูงกว่า 
 รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์จะท าให้เกิด ionization ถ้าปรมาณูที่เป็นกลางเสียอีเลคตรอน
ไปก็จะกลายเป็นไอออน ( ion ) บวก โดยกลับกันถ้าได้ก าไรอีเอคตรอนเพ่ิมขึ้นก็จะกลายเป็นไอออน
ลบ กรรมวิธีนี้เรียกว่า ionization 
 Ionization อาจเกิดต่ ากว่าความสูง ๘o กิโลเมตร ตามความเข้มข้นที่มากที่สุดของ ion พบ
ใน thermosphere ในส่วนล่างของแถบนี้ ion บวกและลบรวมด้วยกันกับอีเลคตรอนอิสระผสมกับ
อณแูละปรมาณูเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ความสูงมากๆ proton ( ปรมาณูไฮโดรเจนที่ถูก ionized ) 
และอีเลคตรอนอิสระจะมีมากกว่า ที่ระดับเหล่านี้บรรยากาศบางของโลกก็จะเริ่มรวมกันกับแก๊ส
ระหว่างดาวที่เจือจาง 
๑.๖ แก๊สระหว่ำงดำว 
 อวกาศระหว่างดาวของระบบสุริยะไม่ใช้สุญญากาศที่แท้จริงแม้ว่าจะมีความแน่นต่ ามากแต่ก็
ยังประกอบด้วยแก๊สร้อนและอนุภาคฝุ่นบางชนิด 
 วัตถุที่ปรากฏในแถบเหล่านี้ในสภาพแก๊สเรียกว่า แก๊สระหว่างดาว ( interplanetary gas ) 
เพราะว่ามันจะเกิดระหว่างดาว ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของโปรตอน และอีเลคตรอน 
 การเคลื่อนไหวตามวงจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ท าให้ผ่านแก๊สระหว่างดาว ส่วนนอกของ
บรรยากาศโลกพิจารณาได้ว่าผสมกลมกลืนกันกับวัตถุท่ีเจือจางมากนี้ 
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 บรรยากาศอาจแบ่งออกเป็นชั้นในทางดิ่งได้ตามส่วนผสมของมัน ตามปฏิกิริยาเคมี ตาม 
ionization ตามอุณหภูมิ และ ฯลฯ 

ปัญหำ 

๑. อธิบายส่วนผสมของอากาศแห้งที่อยู่ต่ ากว่าความสูง ๘o กิโลเมตร โดยย่อ 
๒. แก๊สส่วนมากของบรรยากาศ ได้รับการผสมคลุกเคล้ากันดีจนถึงความสูงประมาณ ๘o 

กิโลเมตร จงบอกข้อยกเว้นสามอย่างและพิจารณาปัจจัยที่กระทบกระเทือนต่อความ
เข้มข้นของแก๊สหนึ่งในจ านวนแก๊สเหล่านี้ 

๓. กล่าวถึงส่วนผสมของ thermosphere 
๔. พรรณนากรรมวิธีซึ่งคาร์บอนไดออกไซค์ เข้ามาและออกไปจากบรรยากาศ 
๕. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

  (๑) เขตจ ากัดข้างบนของบรรยากาศ 
  (๒) ionization 
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บทที่ ๒ 

กำรแบ่งชั้นในทำงดิ่งของบรรยำกำศ 

 นักอุตุนิยมวิทยาตระหนักดีกว่า จ าเป็นต้องเรียนรู้บรรยากาศทั้งหมดก่อนจะคิดท านาย
พฤติการณ์ล่วงหน้าของมัน ได้มีการตรวจทางด้านดาวเทียม จรวด และเครื่องมืออีเลคโทรนิคเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือศึกษาบรรยากาศเบื้องต้น ในเวลาเดียวกันข่ายปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืนก็ได้รับการแผ่
ขยายออกไปทั่วโลก 
 เป็นความเหมาะสมที่เราจะศึกษาแถบต่างๆ ของบรรยากาศโดยละเอียดเช่นนี้จะกระท าใน
บทนี้ อย่างไรก็ตาม ควนจดจ าไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบหนึ่งจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ
ของบรรยากาศด้วย 

๒.๑ กำรแบ่งช้ันในทำงดิ่งของบรรยำกำศ 
 เราพิจารณาโดยย่อถึงการจัดชั้นของบรรยากาศโดยถืออุณหภูมิเป็นหลัก ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 
๔ แถบด้วยกัน คือ tropopshere , stratosphere , mesosphere และ thermosphere 
 รูป ๒.๑ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและความกดอากาศเปลี่ยนตามสูงได้อย่างไรอุณหภูมิสูง
เกิดขึ้นใกล้ผิวโลก บริเวณ stratopause และใน thermosphere ซึ่งสัมพันธ์กันกับการถูกรังสีดวง
อาทิตย ์
 รังสีส่วนมากถูกดูดโดยผิวโลก ดังนั้น troposphere จึงได้รับความร้อนจากข้างล่าง โดย
กลับกันแหล่งความร้อนใน stratosphere อยู่ในระดับบน ซึ่ง ozone ดูดรังสีอุลตราไวโอเลต 
 Mesosphere ได้รับความร้อนจากข้างล่าง อุณหภูมิสูงที่สุดใน thermosphere เกิดขึ้นใน
ระดับสูง แถบนี้ในที่สุดก็จะผสมกับแก๊สร้อนของ corona (แสงแดดรอบดวงอาทิตย์) ดวงอาทิตย์ 
 อุณหภูมิสูงใกล้ stratopause และใน upper thermosphere แสดงให้เห็นว่าอนุภาคใน
ระดับนั้นเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม ความแน่นของบรรยากาศที่ระดับเหล่านี้ต่ ามาก 

 
รูป 2.1 การแบ่งชั้นในทางดิ่งของบรรยากาศ 
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 จ านวนของอนุภาคที่ห้อมล้อมจะมีมากที่ใกล้ผิวโลก ฉะนั้นพลังงานความร้อนบรรยากาศจึง
รวมกันหนาแน่นใน lower troposphere 

ความกดอากาศที่เกิดขึ้นโดยแก๊สในบรรยากาศที่ความสูงใดๆ ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของอนุภาคที่
อยู่เหนือหน่วยเนื้อที่ที่ระดับนั้นๆ รูป ๒.๑ แสดงว่าความกดบรรยากาศใกล้ทะเลเฉลี่ยปานกลางมี
ประมาณ ๑,ooo มิลลิบาร์ 
 จงสังเกตว่าที่ stratopause มีความกดอากาศเพียงประมาณ ๑ มิลลิบาร์ แสดงว่าเพียง
ประมาณหนึ่งในพันของมวลบรรยากาศเท่านั้นที่อยู่เหนือระดับความสูง ๕o กิโลเมตร ที่ระดับสูงกว่า
ความแน่นของบรรยากาศจะเหลือน้อยลงทุกที เพียงประมาณหนึ่งในล้านของมวลบรรยากาศเท่านั้นที่
อยู่เหนือระดับความสูง ๙o กิโลเมตร และน้ าหนักของมันก็เช่นเดี่ยวกับความกดบรรยากาศซึ่งมี
ประมาณ ๑,ooo มิลลิบาร์ 

๒.๒ Troposphere 
 แถบต่ าที่สุดเรียกว่า troposhere โดยปกติอุณหภูมิลดลงตามส่วนสูงอยู่ใน troposphere 
โดยเฉลี่ยมีอัตราการลดของอุณหภูมิตามส่วนสูงประมาณ ๖-๗ ◦ซ/กม. ในครึ่งล่างและ ๗-๙ ◦ซ/กม. 

ในครึ่งบน 
 ในบางส่วนของ troposphere อาจจะชันแคบๆๆซึ่งอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามส่วนสูงชั้นเช่นนั้น
เรียกว่า temperature inversion ( อุณหภูมิหักกลับ ) 
 ยอด troposphere เรียกว่า tropopause มีความสูงแตกต่างกันและไม่ต่อเนื่อง 
Tropopause ในแถบโซนร้อนอยู่ในละติจูดต่ าๆที่ความสูงประมาณ ๑๘ กิโลเมตร tropopause แถบ
ขั้วโลกที่ละติจูดสูงมักจพบอยู่ที่ความสูงประมาณ ๘ กิโลเมตร ระหว่างสองแถบนี้มี tropopause 
ละติจูดกลางเป็นเนินลาดอยู่และเกิดช่วงขาดในบริเวณของ jet stream tropopause ซ้อนและ
เหลื่อมเกิดในละติจูดกลาง ซึ่งภาพบนแผนที่ประจ าวันมักจุยุ่งเหยิงมาก รูป ๒.๒ แสดงภาพลักษณะ
พิเศษที่ส าคัญของ tropopaus 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิและความสูงของ tropopause อาจเกิดขึ้นในต าบล
ที่ใดๆก็ได้ ระบบลักษณะอากาศที่เคลื่อนที่และเมฆที่สัมพันธ์กันที่กระทบกระเทือนชีวิตประจ าวันของ
เราส่วนมากจะมีขอบเขตอยู่ใน troposphere เมื่อระบบเหล่านี้เปลี่ยนต าแหน่งที่  คุณลักษณะของ 
tropopause จะเปลี่ยนแปลงในเวลาและสถานที่ 
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รูป ๒.๒ แสดงให้เห็น TROPOPAUSE 

 การลดลงของอุณหภูมิตามความสูงใน troposphere ด้วยอัตราคงที่จะต่อเนื่องเรื่อยไป
จนกระท่ังถึง tropopause เพราะว่าความสูงของ tropopause อยู่สูงมากที่ equator อุณหภูมิต่ าสุด
ในบรรยากาศ จึงเกิดในบริเวณใกล้เคียงกับ equatorial tropopause 
 Troposphere บรรจุส่วนใหญ่ของมวลของบรรยากาศ มีคุณลักษณะโดยมีการเคลื่อนไหว
ทางดิ่งอย่างเด่นชัด จุไอน้ ามากพอใช้ มีเมฆและลักษณะลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นภาระที่ใหญ่ยิ่งแก่นักอุตุ -
นิยม 

๒.๓ Stratosphere 
 Stratosphere เป็นแถบที่อยู่เหนือ troposphere ถัดจาก tropopause ขึ้นไปถึงความสูง
ประมาณ ๕o ถึง ๕๕ กิโลเมตร ไม่ว่าจะอยู่ต าบลที่ใด โดยปกติอุณหภูมิจะคงที่เรื่อยไปจนถึงระดับสูง 
๒o กิโลเมตร เราเรียกว่า isothermal layer (ชั้นอุณหภูมิคงที่) ต่อไปอุณหภูมิจะเพ่ิมช้าๆถึงประมาณ
ระดับ ๓๒ กิโลเมตร ต่อจากนั้นจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ในส่วนบนของ Stratosphere อุณหภูมิจะสูงเหมือนกับอยู่ใกล้ผิวโลก เนื่องจากความจริง
ที่ว่ารังสีอุลตราไวโอเล็ทจากดวงอาทิตย์ถูกดูดโดย ozone ในแถบนี้ ความหนาแน่นต่ าของบรรยากาศ
ที่ช่วงความสูงนี้หมายความว่ารังสีดวงอาทิตย์ถูกถ่ายเทให้อณูซึ่งมีจ านวนเล็กน้อย จึงเป็นผลให้ก าลัง
งานจลน์มีมาก และท าให้อุณหภูมิอากาศสูง 
 พลังงานความร้อนได้ถูกถ่ายเทลงไปสู่ ระดับต่ า โดยการจมลงและโดยการแผ่รังสี 
เพราะฉะนั้น stratosphere จึงมีแหล่งความร้อนอยู่ ในระดับความสูง ซึ่งแตกต่างจาก 
tropopsphere ที่ได้รับความร้อนส่วนใหญ่จากชั้นล่าง 
 Troposphere กับ stratosphere แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงในสภาพของลมฟ้าอากาศ 
การพาความร้อนในทางดิ่งไม่ค่อยเกิดข้ึนใน stratosphere เพราะว่ามันร้อนที่ยอดและเย็นที่กัน จึงไม่
มีเมฆ แค่มีเมฆหอยมุกข์ ( หรือขนนก) จะถูกตรวจได้เป็นครั้งคราวที่ละติจูดสูงในความสูงประมาณ   
20-30 กิโลเมตร 
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๒.๔ Mesosphere 
 ที่ความสูงประมาณ ๕o กิโลเมตร อุณหภูมิจะหยุดสูงขึ้น ระดับนี้เป็น stratopause และเป็น
ระดับต่ าสุดของ  mesosphere 
 โดยปกติอุณหภูมิใน mesosphere จะลดลงตามสูง จนกระทั่งเหลือเพียง -๙๕ ◦ซ หรือต่ า

กว่าที่ระดับความสูงประมาณ ๘o กิโลเมตร ระดับนี้ เป็นยอดของ mesosphere และเรียกว่า 
mesopause 
 Mesopause เป็นเกณฑ์สิ้นสุดของอากาศที่เราสามารถกล่าวได้ว่าเป็น homogeneous air 
(เป็นเนื้อเดยีวกัน) ตั้งแต่ผิวโลกจนถึงระดับนี้ส่วนผสมของแก๊สในบรรยากาศเกือบคงที่ เว้นแต่ปริมาณ
ที่ เปลี่ยนแปลงได้ของไอน้ ากับโอโซน บางที เราเรียกแถบที่อยู่ต่ ากว่า mesopause ลงไปว่า 
homosphere เพราฉะนั้น homosphere จึงเป็นแถบที่รวมของ troposphere ,stratosphere 
และ mesosphere 
 อุณหภูมิที่ระดับ mesosphere จะต่ ากว่าทุกระดับในบรรยากาศเบื้องต้น ที่ละติจูดสูงจะมี 
noctiluent clouds ( เมฆพรายน้ า ) ปรากฏบ่อยๆในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ประมาณมุม ๕ – ๑๓◦ ต่ า

กว่าขอบฟ้า มันเป็นไปได้เพราะเมฆเหล่านี้ประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นที่ปกคลุมด้วยน้ าแข็ง 

๒.๕ Thermosphere 
Thermosphere เป็นแถบที่อุณหภูมิสูงขึ้นและอยู่เหนือ mesopause เมื่อดวงอาทิตย์สงบ

การเพ่ิมของอุณหภูมิจะมีอยู่จนถึงความสูงประมาณ ๔oo กิโลเมตร ถ้าอยู่ระหว่างช่วงแห่งความไม่
สงบของดวงอาทิตย์ การข้ึนของอุณหภูมิจะมีได้สูงกว่าถึงระดับ ๕oo กิโลเมตร 
 ส่วนผสมของบรรยากาศเปลี่ยนไปมากใน thermosphere อณูของแก๊สหลาบชนิดจะถูก
แยกตัวออกเป็นปรมาณูอิสระโดยการกระท าของรังสีอุลตราไวโอเล็ทและรังสีเอกซ์จากดวงอาทิตย์ 
 มีแนวโน้มน้อยท่ีแก๊สจะผสมกัน อณูและปรมาณูของแก๊สที่หนักกว่าจะจมลงไปจากแก๊สอ่ืนๆ
เพราะแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่ความสูงเพ่ิมขึ้นอณูไนโทรเจนที่หนักกว่าจะเปิดทางให้ปรมาณู
ออกซิเจน และในที่สุดปรมาณูไฮโดรเจนซึ่งมีน้ าหนักเบาก็จะมีปริมาณมากกว่าแก๊สอ่ืนในระดับสูง
มากๆ 
 Ionization มีความส าคัญใน thermosphere เพราะว่าไอออนและอีเลคตรอนสามารถอยู่
เป็นอิสระในช่วงเวลาที่ยาวนานพอเพียง ใน mesosphere มันจะคงเฉพาะเวลากลางวัน ณ ที่ความ
กดดันอากาศสูงกว่าใน troposphere การเข้ามารวมกันอีกของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกและลบจะ
เกิดข้ึนง่ายมาก 
 แถบซึ่งมี ionization มากใน thermosphere และ mesosphere จะเกิดเป็นแถบ 
ionosphere ความส าคัญ ionosphere อยู่ที่ว่าอีเลคตรอนสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้ 
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๒.๖ Exosphere 
 Ionosphere ประกอบด้วยไอออนและอีเลคตรอน ยืดออกไปจนกระทั่งมันผสมกลมกลืนกัน
กับแก๊สระหว่างดาวที่มีอยู่บางๆ 
 ความส าคัญของแก๊สที่เป็นกลางใน Ionosphere จะไม่ถูกมองข้ามไป ณ ที่ความสูง ๑๖0 
กิโลเมตร ยังมีอนุภาคเป็นกลางประมาณ ๑,010 เทียบเคียงให้เห็นความแตกต่างกันกับ ๑0๕ อีเลค-
ตรอนในหนึ่งลุกบาศก์เซนติเมตรของอากาศ แม้แต่ที่ความสูงประมาณ ๑,๒00 กิโลเมตร ความแน่น
ของส่วนประกอบทั้งสองก็ยังเท่ากันอยู่ 
 ความหนาแน่นของบรรยากาศ mesopause ต่ ามาก ใน thermosphere จะยิ่งเหลือน้อยลง
ทุกทีในเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น ผลสุดท้ายที่มีความสูง 500-600 กิโลเมตร ความหนาแน่นของ
บรรยากาศจะต่ ามาก ท าให้การกระทบกันระหว่างอนุภาคที่เป็นกลางหาได้ยาก mean free path 
(ระยะทางเฉลี่ยที่อณูของแก๊สสมบูรณ์เดินทางระหว่างการกระทบกันแต่ละครั้งกับอณูอ่ืนๆ) จะมีค่าสูง
มากท าให้อนุภาคเป็นกลางสามารถหนีจากแรงดึงดูดของโลกไปได้ 
 แถบนี้จึงเรียกว่า  exosphere ใน  exosphere ปรมาณูและอณูที่เป็นกลางจะมองคล้ายกับ
กระสุนปืนลูกเล็กๆที่ก าลังเคลื่อนไหวลูกเล็กๆบ้างก็วิ่งขึ้น บ้างก็วิ่งลง บ้างก็เข้าไปในวงโคจรรอบโลก 
บ้างก็หนีจากบรรยากาศและเดินทางเข้าไปในอวกาศระหว่างดาว 
 ตามท่ีกล่าวข้างบนเพียงอนุภาคเป็นกลางของบรรยากาศ ส่วนการเคลื่อนไหวของอนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้า (คือไอออนและอีเลคตรอน) ถูกควบคุมโดยสนามแม่เหล็กโลก ความจริงแม้ที่ระดับที่อยู่
ต่ ากว่า exosphere สนามแม่เหล็กโลกควบคุมการเคลื่อนไหวของไอออนและอีเลคตรอน 
 เราได้กล่าวไว้แล้วว่า จ าเป็นที่จะต้องศึกษาส่วนที่ประกอบต่างๆของบรรยากาศทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เมฆและลักษณะลมฟ้าอากาศทั้งหมดที่กระทบกระเทือนต่อชิวิตประจ าวันของเรา
ส่วนมากเกิดขึ้นใน troposphere ด้วยเหตุนี้ เราจะเบนความสนใจไปยังกรรมวิธีในบรรยากาศที่
เกิดข้ึน troposphere ต่อไป 

ปัญหำ 

๑. เขียนไดอะแกรมแสดงอุณหภูมิเปลี่ยนตามสูงอย่างไรจงแสดงให้ชัดเจนถึงต าแหน่งที่ของ
troposphere, mesosphere และ Thermosphere 

๒. กล่าวย่อๆ ถึง tropopause และคุณลักษณะของมัน 
๓. จงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามสูงใน troposphere 
๔. เขียนข้อความสั้นๆเก่ียวกับคุณลักษณะของอุณหภูมิของ stratosphere 
๕. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

  (๑) Exosphere 
  (๒) Ionosphere 
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บทที่ ๓ 

กรรมวิธีแลกเปลี่ยนควำมร้อนในบรรยำกำศ 

 ปริมาณอันมากมายมหาศาลของพลังงานในบรรยากาศจะปรากฏชัดเจนระหว่าง มีอายุ และ
จะปรากฏชัดแจ้งเมื่อกระแสอากาศอันมีบริเวณกว้าง กวาดข้ามทวีปและมหาสมุทร 
 พลังงานนี้แทบทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ในรูปของ electromagnetic radiation (รังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า) ส่วนปริมาณที่ได้รับจากการความร้อนภายในของโลกและจากดวงดาวมีเพียงเล็กน้อย 
 ในบทนี้เราจะศึกษามีอะไรเกิดขึ้นแก่ soler radiation (รังสีดวงอาทิตย์) เมื่อมันเข้ามาใน
บรรยากาศ เราพิจารณากรรมวิธีแลกเปลี่ยนความร้อนบางอย่างซึ่งเกิดในระบบบรรยากาศของโลก 

๓.๑ Solar Radiation 
 ประมาณ ๙๙% ของรังสีดวงอาทิตย์อยู่ในระยะความยาวคลื่นจาก o.๑๕µ ถึง ๔.oµ  
ประมาณ ๙% ของรังสีนี้เกิดในอุลตราไวโอเล็ต ๔๕ %ในส่วนที่มองเห็นได้และ ๔๖% ในอินฟราเรด
ของ electromagnetic spectrum บางทีเราเรียก solar radiation ว่า short-wave radiation 
(รังสีคลื่นสั้น) โดยเฉลี่ยเพียง ๔๓ % ของ Short-wave radiation จากดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกดูดโดย
ผิวโลก กรรมวิธีในบรรยากาศ ๓ อย่าง  คือ absorption (การดูด)  reflection (การสะท้อน) และ 
scattering (การกระจาย) เป็นตัวท ากระท าส าหรับรังสีส่วนที่เหลือ 
 ส่วนมากของรังสีอุลตราไวโอเล็ตถูกดูดโดยโอโซนในนั้น stratosphere ไอน้ าเป็นแก๊สชนิด
เดยีวที่ดูด visible radiation ได้มาก เมฆและฝุ่นดูดในปริมาณที่แตกต่างกันแล้วแต่สภาพที่เป็นอยู่ 
 ในสภาพมีเมฆ ส่วนใหญ่ของรังสีดวงอาทิตย์จะถูกสะท้อนจากยอดเมฆออกไปสู่อวกาศ
ภายนอก บางส่วนของรังสีที่มาถึงผิวโลกก็สะท้อนออกไปด้วยเช่นเดียวกัน 
 รังสีดวงอาทิตย์จะถูกกระจายออกในทุกทิศทางได้โดยแก๊สและอนุภาคในบรรยากาศ 
บางส่วนของรังสีที่กระจายออกนี้สูญหายไปในอวกาศภายนอก แต่บางส่วนก็ลงมาถึงผิวโลก รังสีดวง
อาทิตย์ที่มาถึงผิวโลกทางอ้อมเราเรียกว่า sky radiation ( รังสีท้องฟ้า ) 
 รังสีทั้งหมดที่มาถึงผิวโลกประกอบด้วยรังสีโดยตรง และรังสีท้องฟ้า รวมเรียกว่า global 
solar radiation ( รังสีดวงอาทิตย์ทั่วโลก ) 

๓.๒ Terrestrial Radiation (รังสีแห่งโลก) 
 รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ซึ่งถูกดูดโดยผิวโลก ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน อุณหภูมิ
เฉลี่ยผิวโลกประมาณ ๑๕◦ซ ดังนั้นจึงต่ ากว่าอุณหภูมิของ photosphere ของดวงอาทิตย์ซึ่งมี

ประมาณ ๖,ooo ◦ซ เป็นอันมาก จึงเป็นผลให้โลกแผ่รังสี long-wave radiation ( รังสีคลื่นยาว ) 

โดยมากในระยะระหว่าง ๔.oµ กับ ๘oµ เรียกว่า terrestrial radiation (รังสีแห่งโลก) 
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 โลกแผ่รังสีพลังงานในความเข้มมาก ที่สุดที่ความยาวคลื่นประมาณ ๑o รังสีนี้ อยู่ในรูปของ
รังสีอินฟราเรดมากกว่า visible radiation แตกต่างจาก Solar radiation ซึ่งมีความเข้มมากที่สุด
ประมาณ o.๕ µ ในระยะที่เห็นได ้
 วัตถุซึ่งดูด solar radiation เพียงปริมาณเล็กน้อยจะเป็นตัวดูดและตัวเปล่งที่ส าคัญของ 
long-wave radiation จากโลก 

แก๊สบรรยากาศแต่ละชนิดเป็น selective absorber (ตัวดูดที่เลือกคลื่นไม่ตรงกัน) ของ 
Terrestrial radiation มันดูดคลื่นที่มีความยาวบางขนาด แต่ปล่อยให้ขนาดอ่ืนผ่านไปได้ ตัวอย่างเช่น
โอโซนดูดรังสีอินฟาเรดได้ปานกลางในระยะความยาวคลื่นระหว่าง ๙.๖µ กับ ๑๕µ 

ไอน้ ำ และ คำร์บอนไดออกไซค์ เป็นตัวดูดที่ส าคัญของรังสีแห่งโลก มันดูดรังสีคลื่นยาวจาก
โลกไดเ้กือบทุกความยาวคลื่น อย่างไรก็ตามรังสีแห่งโลกสามารถผ่านไอน้ าและคาร์บอนไดออกไซค์ได้
ในระยะความยาวคลื่นระหว่างประมาณ ๘µ กับ ๑๓µ เรียกว่า atmospheric window 

ในสภาพที่มีเมฆ เมฆเป็นตัวดูดรังสีคลื่นยาวได้ดี โดยสะท้อนออกเพียงปริมาณเล็กน้อยของ
รงัสีแหล่งโลก ตรงกันข้ามกับการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งสะท้อนได้มาก 

การดูดรังสีแห่งโลกท าให้ไอน้ าอุ่นขึ้น รวมทั้งคาร์บอนไซค์และเมฆ เป็นผลให้สามารถเปล่ง
รังสีคลื่นยาวได้ด้วยตัวของมันเอง บางส่วนของพลังงานนี้กลับไปยังผิวโลก ซึ่งได้รับทั้งรังสีคลื่นสั้นจาก
ดวงอาทิตย์และรังสีคลื่นยาวจากบรรยากาศ 

ถ้าท้องฟ้าไม่มีเมฆเต็ม รังสีแห่งโลกบางส่วนจะหนีผ่าน atmospheric windom บางส่วน
ของรังสีคลื่นยาวที่ถูกดูดโดยไอน้ า คาร์บอนไดออกไซค์และเมฆจะแผ่รังสีกลับไปยังอวกาศภายนอก 

ในระหว่างเวลากลางคืน รังสีที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ แต่กรรมวิธีอ่ืนยังด าเนินต่อไป มีการ
สูญเสียของพลังงานไปในอวกาศ ตรงกันข้ามกับที่ได้รับในระหว่างเวลากลางวัน 
๓.๓ กรรมวิธีแลกเปลี่ยนควำมร้อนอื่นๆ 

การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผิวโลกกับบรรยากาศ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการแผ่รังสีแต่เพียง
อย่างเดียว การน าและการพาความร้อนก็มีส่วนด้วย 

ในกรรมวิธีของ conduction ความร้อนผ่านจากวัตถุที่ร้อนกว่าไปยังวัตถุที่เย็นกว่าโดย
ปราศจากโยกย้อยถ่ายเท มันเกิดได้โดยการกระทบกับอณู อณูที่วิ่งเร็วที่สุดอุณหภูมิสูงกว่าจะกระทบ
กับอณูท่ีช้ากว่า และเร่งอณูท่ีช้ากว่าที่อุณหภูมิต่ ากว่า 

แก็สเป็นตัวน าความร้อนที่เลว ฉะนั้นการน าความร้อนจึงส าคัญเฉพาะในการถ่ายเทความร้อน
ไปยังชั้นบางที่สุดของอากาศซึ่งสัมผัสโดยตรงกับผิวโลก ชั้นเหล่านี้มักจะหนาเพียงสองสามเซนติเมตร 
และในระดับเหนือข้ึนไปการถ่ายเทความร้อนโดยการน าเกิดข้ึนน้อยมาก 

Convuction เป็นวิธีที่ส าคัญกว่าการถ่ายเทพลังงานความร้อนในบรรยากาศ ในกรรมวิธีนี้
วัตถุน าความร้อนไปกับตัวมันเองโดยการเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในบรรยากาศ ความแตกต่าง
ของความกดอากาศเกิดข้ึนได้เนื่องจาการให้ความร้อนแก่บรรยากาศเป็นผลให้อากาศอุ่นถูกดันให้ลอย
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ขึ้น และอากาศเย็นจมลงไปอยู่แทนที่ในระดับที่ต่ ากว่า กระแสการพาความร้อนจึงเกิดขึ้น และอากาศ
ก็ผสมคลุกเคล้ากันโดยตลอดทั่วถึง 

นักอุตุนิยมวิทยาให้ข้อแตกต่างระหว่าง sensible heat ซึ่งสามารถรู้สึกได้ ตรงข้ามกับ 
latent heat ซึ่งไม่สามารถรู้สึกได้โดยตรง  latent heat หรือ hidden heat เป็นความร้อนที่เพ่ิมแก่
วัตถุเม่ือมันเปลี่ยนสภาวะของมันจากของแข็งเป็นของเหลว หรือจากของเหลวเป็นแก๊สโดยปราศจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

กระแสการพาความร้อนในบรรยากาศ มิได้ขนส่งความร้อนที่ รู้สึกได้ขึ้นข้างบนเท่านั้นยัง
ถ่ายเทความร้อนแฝงเข้าสู่บรรยากาศเมื่อน้ าระเหยจากผิวโลก ต่อมามันจะคลายความร้อนแฝงออกใน
อากาศชั้นบนนี้ เมื่อไอน้ ากลั่นตัวเป็นเมฆ 

๓.๔ รำยกำรพลังงำนของบรรยำกำศ 
 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเหลืออยู่ประมาณ ๑๕ ◦ซ ซึ่งเป็นค่าคงที่ในระหว่างสองสามศตวรรษที่

ล่วงมา  ฉะนั้นจึงอยู่ในสภาพสมดุลทางรังสี โดยการเปล่งพลังงานในปริมาณเดียวกับท่ีได้รับเข้ามา 
โดยเฉพาะประมาณ ๖๕% ของรังสีดวงอาทิตย์ที่แผ่เข้ามาถูกดูดโดยโลกและบรรยากาศแล้ว

เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ท าให้อุณหภูมิของผิวโลกกับบรรยากาศสูงข้ึน 
รังสีจากดวงอาทิตย์ให้เพลังงานส าหรับการหมุนเวียนของบรรยากาศและมหาสมุทร ซึ่งไม่ได้

สูญเสียไปไหนแต่ได้เปลี่ยนเป็นรูปของพลังงานความร้อนหรือพลังงานจลน์ของอนุภาคในการ
เคลื่อนไหว 

อันที่จริงพลังงานดวงอาทิตย์อาจเปลี่ยนรูปได้หลายครั้งในระหว่างกรรมวิธีแลกเปลี่ยน    
ความร้อนระหว่างโลกกับบรรยากาศ ซึ่งได้น ามาพิจารณาในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว 

ในที่สุด พลังงานดวงอาทิตย์ที่ถูกดูดโดยระบบบรรยากาศโลก ก็จะแผ่รังสีกลับไปยังอวกาศ
โดยเปล่งออกในปริมาณเดียวกันที่ได้รับ จึงคงรักษาสมดุลย์ในการแผ่รังสีเอาไว้ได้ 

เราได้เห็นว่าสมดุลนี้ใช้ได้ในละติจูดส่วนมาก ระหว่าง o-๓๕ ◦ ในทั้งสองซีกโลก พลังงานที่ถูก

ดูดไว้มีมากกว่าที่แผ่ออกไปในอวกาศ และมีพลังงานส่วนเกินจะเหลืออยู่ในบริเวณเหล่านี้ โดยท านอง
เดยีวกัน พลังงานส่วนที่ขาดหายก็จะเกิดข้ึนในบริเวณระหว่างละติจูด ๓๕ ◦ กับข้ัวโลก 

นักอุตุนิยมวิทยาได้ค านวณอุณหภูมิซึ่งจะเพ่ิมขึ้น ถ้าสมดุลแห่งการแผ่รังสีได้รับความส าเร็จ
ในแต่ละติจูดโดยปราศจากการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างละติจูดที่ต่างกัน ความชันของอุณหภูมิ
ทาง   เมริเดียนส่วนใหญ่ (จากเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลก) จะเกิดขึ้น ซึ่งที่จริงความชันทางเมริเดียนโดย
เฉลี่ยที่แท้จริงซึ่งถูกตรวจได้น้อยมาก เนื่องจากความจริงที่ว่าความร้อนถูกถ่ายเทจากละติจูดต่ าไปหา
ละติจูดสูง  ทั้งบรรยากาศและมหาสมุทรมีส่วนในการขนส่งพลังงานนี้ 

การถ่ายเทเมริเดียนของพลังงานนี้ ได้รับความช่วยเหลือโดยการกระท าของ large-scale 
eddies (ความกดอากาศสูงและต่ า ) ซึ่งก่อตัวขึ้นในแถบที่ความชันอุณหภูมิทางระดับเกิดขึ้นอย่าง
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รนุแรง กระแสน้ าในมหาสมุทรได้ช่วยพาเอาพลังงานบางส่วนออกไปจากแถบโซนร้อนมุ่งไปยังขั้วโลก
ด้วย 

๓.๕ ผลของกำรแผ่รังสีที่ผิวโลก 
เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ถึงผิวโลก จะกระทบกระเทือนได้หลายทาง ตั้งแต่การสะท้อนทั้งหมดถึง

การดูดที่สมบรูณ์ ผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผิวพ้ืนที่รับรังสีเป็นส่วนใหญ่ 
Albedo ของผิวพ้ืน หมายถึง อัตราส่วนของปริมาณของรังสีทั่วโลกจากดวงอาทิตย์และ

ท้องฟ้าที่ถูกสะท้อนโดยผิวพ้ืนต่อปริมาณท่ีตงลงมา 

Albedo   (ของพ้ืนผิว)       
                                     

                                   
 

ปริมาณส่วนใหญ่ของรังสีที่ตกลงบนหิมะจะถูกสะท้อนออก Albedo ของผิวหิมะมีมากกว่า 
0.80 ส าหรับอากาศหนาวหิมะใหม่ ถึงประมาณ 0.50 ส าหรับหิมะเก่าและหิมะสกปรก  

ผิวพ้ืนดินธรรมดาโดยมาก เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทุ่งนาที่ไถแล้ว ทะเล หิน มี Albedo ประมาณ 
0.10 ถึง 0.20  ค่าของมันอาจมีตั้งแต่ 0.30 ส าหรับทรายแห้งลงไปจนถึงประมาณ o.o๕ ส าหรับ
ป่าทึบ 

น้ าจะดูดรังสีที่เข้ามาได้มาก ถ้าหากดวงอาทิตย์อยู่ในมุมสูง และโดยกลับกันมันจะท้อนรังสี
ได้มากถ้าหากดวงอาทิตย์มี่มุมต่ าในท้องฟ้า 

๓.๖ ผลต่ำงของอุณหภูมิในระหว่ำงผิวพื้นดินกับผิวพื้นทะเล 
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของผิวโลกในเมื่อมันดูดรังสีมีค่าต่างกัน บางส่วนขึ้นอยู่กับระยะทาง

ไปยังที่ซึ่งความร้อนลอดเข้ามา และบางส่วนขึ้นอยู่กับความร้อนจ าเพาะของวัตถุ 
Specific heat ของวัตถุเป็นปริมาณของความร้อนที่ต้องการที่จะท าให้อุณหภูมิของหน่วย

มวลของวัตถุสูงขึ้น ๑ ◦ซ นอกจากไฮโดรเจน น้ าจะมีความร้อนจ าเพาะสูงที่สุดยิ่งกว่าวัตถุใดๆ มัน

จะต้องการพลังงานความร้อนในปริมาณสูงที่จะท าให้อุณหภูมิของหน่วยมวลของน้ าสูงขึ้น ๑ ◦ซ 

Sand ขึ้นอยู่กับสีของมัน ดูดรังสีในปริมาณที่แตกต่างกัน ความร้อนจ าเพาะของมันจะต่ า
และอุณหภูมิของมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมันได้รับความร้อน มันเป็นตัวน าที่เลว และเพียงชั้น
บางของทรายเท่านั้นที่ดูดรังสีไว้ เป็นผลให้อุณหภูมิของผิวทรายสูงขึ้นอยู่อย่างรวดเร็วในระหว่าง
กลางวัน 

ในระหว่างเวลากลางคืน เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ที่เข้ามาสู่พ้ืนโลกหยุดไป ทรายจะสูญเสียความ
ร้อนโดยการแผ่รังสี  มันจะมีความหนาวเย็นเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในระหว่างเวลากลางคืน ผิวทรายจึงมี
อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดระหว่างเวลากลางวันและกลางคืน ผลเช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นในเมื่อ 
insolation ตกลงบนหินและผิวพ้ืนดินอื่น 

น้ ำ ดูดรังสีที่เข้ามาได้มากในเมื่อดวงอาทิตย์มีมุมสูงในท้องฟ้า มันมีความร้อนจ าเพาะสูงและ
อุณหภูมิของมันข้ึนช้า บางส่วนของรังสีที่ซึมซาบลงไปในน้ าจะลงไปได้ลึกหลายเมตร และการผสมของ
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น้ าในชั้นผิวพ้ืนจะแผ่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิลงไปในระดับลึกมาก บางส่วนของพลังงานความ
รอ้นที่น้ าได้รับจะเปลี่ยนเป็นความร้อนแฝงในระหว่างกรรมวิธีการระเหย 

อุณหภูมิของน้ าทะเลจะไม่สูงขึ้นรวดเร็วเช่นผิวพ้ืนดิน ในระหว่างเวลากลางวัน ในเวลา
กลางคืนเมื่อรังสีที่เข้ามาหยุดไปความร้อนจะสูญเสียโดยการแผ่รังสี โดยปกติมักมีที่เก็บพลังงานความ
ร้อนใต้ผิวน้ าได้มาก และอุณหภูมิผิวหน้าน้ าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ของผิวทะเลระหว่างเวลากลางวันและกลางคืนมีค่าน้อยกว่า 

อุณหภูมิของผิวโลกกระทบกระเทือนทางอ้อมต่ออุณหภูมิของแก๊สของบรรยากาศใน
ชีวิตประจ าวันของเรา เราเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศซึ่งเราจะได้ศึกษาพิจารณากันในบทหน้า 

ปัญหำ 

๑. พูดถึง absorption , reflection และ scattering ของ solar radiation โดย
บรรยากาศ 

๒. Terrestrial radiation หมายความว่าอย่างไร กระทบกระเทือนต่อบรรยากาศของโลกได้
อย่างไร 

๓. จงบอกความแตกต่างระหว่างความร้อนที่รู้สึกได้กับความร้อนแฝง จงพิจารณาการ
ถ่ายเทความร้อนจากผิวหน้าน้ าไปยังแถบของบรรยากาศท่ีมีเมฆก่อตัวอยู่ 

๔. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
  (๑) Albedo 
  (๒) “Atmospheric window” 

๕.  จงพิจารณา การเปลี่ยนประจ าของอุณหภูมิในกรณีต่อไปนี้ 
  (๑) น้ าในมหาสมุทร 
  (๒) ทรายในทะเลทราย 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



- 15 - 
 

บทที่ ๔ 

อุณหภูมิอำกำศ 

 ความเข้าใจเกี่ยวกับอุณหภูมินั้นในชั้นแรก เราอาศัยความรู้สึกเป็นเกณฑ์ วัตถุใดจะถูกตัดสิน
ว่าร้อนหรือเย็นนั้นตามแต่เราจะรู้สึกอย่างไรจากการสัมผัส 
 อุณหภูมิของวัตถุเป็นสภาพซึ่งก าหนดความสามารถว่าจะถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุอ่ืนหรือ
รับความร้อนจากวัตถุอ่ืน ในกรณีของวัตถุสองสิ่งเราถือว่าสิ่งที่สูญความร้อนให้แก่อีกสิ่งหนึ่งมีอุณหภูมิ
สูงกว่า 
 ในบทนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องอุณหภูมิของอากาศ โดยชั้นแรกจะกล่าวถึงการตรวจวัดก่อน 
ต่อจากนั้นจะได้กล่าวเลยไปถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลาและในอากาศ 

๔.๑ หลักกำรเบื้องต้นของกำรตรวจอำกำศวัดอุณหภูมิ 
 ด้วยความก้าวหน้าของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความถูกต้อง
แน่นอนถือเป็นความจ าเป็น โดยตระหนักว่า เมื่ออุณหภูมิของวัตถุใดเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงในทาง
ฟิสิกส์ย่อมเกิดขึ้นด้วยแน่นอน ซึ่งมีการขยายตัวของของแข็ง ของเหลว และแก๊สรวมอยู่ด้วย การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะย่อมเกิดข้ึนด้วย เช่น ของแข็งละลาย และของเหลวเดือดกลายเป็นไอ เป็นต้น 
 Thermomerter เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ตรวจวัดอุณหภูมิโดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์
หลายอย่างของสสารน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีการขยายตัวของของแข็งของเหลวและแก๊ส ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอุณหภูมิด้วย 
 เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิสูง เรียกว่า pyrometer เช่น radiation 
pyrometer ซึ่งข้ึนอยู่กับรังสีความร้อนท่ีเปล่งออกโดยวัตถุความร้อน มีประโยชน์ที่ว่าไม่จ าต้องสัมผัส
กับวัตถุร้อนซึ่งก าลังต้องการตรวจวัดอุณหภูมิเลย 

  
รูป 4.1 สเกลอุณหภูมิ 

ควรทราบอุณหภูมิไม่มีมิติ และไม่สามารถจะตรวจวัดได้ในวิธีเดียวกันกับความยาว เช่น ถ้า
วัตถุยาว ๑๕ เมตร เราสามารถแทน ๑๕ หน่วยของความยาวลงไปจากปลายหนึ่งถึงอีกปลายหนึ่งได้ 
แต่ในกรณีของอุณหภูมิไม่มีหน่วยจึงไม่อาจท าเช่นนั้น 



- 16 - 
 

 เราระบุจุดคงที่สองจุดให้มีอุณหภูมิซึ่งสามารถใช้แทนสภาพฟิสิกส์โดยเฉพาะของวัตถุแล้ว
ก าหนดจ านวนอุณหภูมิให้แก่จุดคงที่ทั้งสอง รวมทั้งจ านวนเส้นที่จะขีดแบ่งออกเป็นส่วนๆในระหว่าง
จุดคงที่เพ่ือใช้เป็นสเกลอุณหภูมิด้วย 
 เราพูดถึงการแบ่งอุณหภูมิซึ่งมิใช่หน่วยอุณหภูมิ เช่น 20 ◦ซ มิใช่สองเท่าของอุณหภูมิ 10 ◦ซ 

แต่อุณหภูมิ 10 ◦ซ และ 20 ◦ซ ตรงกันกับขีดแบ่งที่สิบและที่ยี่สิบของสเกลเซลเซียลระหว่างจุดคงที่

ซึ่งตรงกับ 0 ◦ซ และ 100 ◦ซ 

๔.๒ สเกลอุณหภูมิ Celsius และ Fahreheit 
 สเกลอุณหภูมิที่ใช้ปฏิบัติถือตามจุดคงที่ จุดคงที่ที่เห็นพ้องกันทั่วโลก คือ ice point (จุด
น้ าแข็ง) และ steam point (จุดน้ าเดือด) 

Ice point เป็นอุณหภูมิที่น้ าแข็งบริสุทธิ์ละลาย ภายใต้ความกดอากาศภายนอกหนึ่ง
บรรยากาศมาตรฐาน ซึ่งเป็นความกดอากาศที่สามารถพยุงล าปรอทได้สูง 76.0 เซนติเมตร มีค่า
เท่ากับ 1013.240 มิลลิบาร์ (จุดน้ าแขง็เก่ียวข้องกับจุดคงที่มูลฐาน ที่ทราบกันว่าเป็นจุดสามจุดของ
น้ าบริสุทธิ์ซึ่งจะได้กล่าวถึงในข้อ ๔.๔ ) 

steam point เป็นอุณหภูมิที่น้ าบริสุทธิ์เดือดกลายเป็นไอ ภายใต้ความกดอากาศภายนอก
หนึ่งบรรยากาศมาตรฐาน 

สเกลอุณหภูมินิยมที่ใช้กันทั่วไปมี ๒ แบบ แบบหนึ่งคือ Celsius ( or Centigerde ) scale  
ซึ่งจุดน้ าแข็งอยู่ที่ 0◦ซ และจุดน้ าเดือดอยู่ที่ 100 ◦ซ อีกแบบหนึ่งคือ Faherenheit scale ซึ่งมีจุด

น้ าแข็งอยู่ที่ 32 ◦ฟ และจุดน้ าเดือดอยู่ที่ 212 ◦ฟ 

จงสังเกตว่ามีการแบ่งระหว่างจุดน้ าแข็งและจุดน้ าเดือด 180 ฟาเรนไฮท์ เปรียบเทียบกับ
การแบ่งในช่วงเดียวกัน 100 เซลเซียส ดังนั้นจึงมี 180/100 หรือ 9/5 ของส่วนแบ่งฟาเรนไฮท์ต่อ
แตล่ะส่วนแบ่งเซลเซียส 

ก าหนดให้จุดน้ าแข็งบนสเกลฟาเรนไฮท์มากกว่าสเกลเซียสอยู่ ๓๒ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สองสเสกลแสดงในรูป ๔.๑ 

๔.๓ กำรแปลงเสกลอุณหภูมิ 
 จะแปลงอุณหภูมิเซสเซียสให้ตรงกับค่าฟาเรนไฮท์ เราสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

            
๙

๕
      32       ............................... ( ๔.๑ ) 

              ซ่ึง              อุณหภูมิเป็นองศาฟาเรไฮท์     
            อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส    

เช่น จงหาค่าฟาเรนไฮท์ที่ตรงกันกับ 20◦ซ เราแทนค่าในสมการ ( ๔.๑ ) 

  F            
๙

๕
 ( ๒o )    ๓๒ 

               ๓๖   ๓๒ 
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               ๖๘ 
  ฉะนั้น 20 ◦ซ ตรงกันกับ 68◦ฟ 

 ถ้าเราประสงค์จะแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮท์ให้ต้องตรงกันกับค่าเซสเซียส เราเขียนสมการ     
( ๔.๑ ) เสียใหม่ ดังนี้ 

    ( F  ๓๒ )          
๙

๕
 C 

   C           
๕

๙
 ( F – ๓๒ )   .............................. ( ๔.๒ )  

                เช่นสมมติว่าอุณหภูมิเป็น 95 ◦ฟ  ใช้สูตร ( ๔.๒) 

  C            
๕

๙
  ( ๙๕ – ๓๒ ) 

                                  
๕

๙
  ( ๖๓ ) 

                                  ๓๕ 
  ดังนั้น 95 ◦ฟ ตรงกันกับ 35 ◦ซ 

๔.๔  The Kelvin Scale of Temperatuer 
 ในงานวิทยาศาสตร์ The Kelvin scale of temperature ใช้กันบ่อยสัมพันธ์กับเสกล
เซลเซียสโดยสูตรต่อไปนี้ 

    K      ๒๗๓.๑๕   C   ...................................... ( ๔.๓) 

   ซึ่ง       K       อุณหภูมิเป็นองศา Kelvin 

       เช่น 20 ◦ซ ตรงกับ 293.15 ◦ค 

สเกลเคลวินมักจะถือว่าเป็น absolute scale ของอุณหภูมิ 
จุดคงที่มูลฐานของเสกลเคลวินเป็นจุดสามจุดของน้ าบริสุทธิ์ เป็นอุณหภูมิที่สภาพของแข็ง

ของเหลวและไอของน้ าบริสุทธิ์สมดุลย์กัน 

๔.๕ กรรมวิธีทำงฟิสิกส์ที่ใช้ในวิทยำศำสตร์ที่ว่ำด้วยกำรวัดอุณหภูมิ 
 มีเธอร์โมมีเตอร์ใช้กันหลายแบบ บางอย่างของหลักการที่ใช้งานอยู่มีรากฐานตามผลของ
อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนดังต่อไปนี้ 
 ( ก ) การขยายตัวของของเหลวในที่บรรจุแก้ว 
 ( ข ) การขยายตัวของของเหลวในที่บรรจุที่มีเครื่องอุดเป็นเหตุให้เพ่ิมความกดอากาศ 
 ( ค ) ความดันที่เกิดขึ้นที่ข้อต่อของโลหะสองชนิดที่ไม่เหมือนกัน ( ther mocouple ) 
 ( ง ) เพิ่มสกรขูองแถบโลหะซึ่งประกอบด้วยโลหะแตกต่างกันสองชนิด ยึดติดเข้าด้วยกันตาม
ความยาว ( bimetallic thermometer ) 
 ( จ ) เปลี่ยนความต้านทานของลวดแพลททินัม 
 ( ฉ ) เปลี่ยนความต้านทานของสารผสมพิเศษของวัตถุที่ใช้ในทางเคมี ( ther mister ) 
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 ผลเหล่านี้บางอย่างท ามาใช้เป็นประโยชน์ใน thermograph thermograph เป็น 
thermometer บันทึกในตัวเอง ซึ่งท าการบันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิต่อเนื่องกัน 

๔.๖ หลักกำรของกำรออกแบบ thermometer 
 รายละเอียดของการออกแบบของ thermometer ปรอทชนิดส าคัญบางอย่างมีดังต่อไปนี้ 
 ( ก ) Li quid-in–glass thermometer 

ของเหลวที่ใช้โดยปกติเป็นปรอทหรือไม่ก็ ethyl alclhol ปรอทสามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิต่ า

ประมาณ -๓๖  ซ่ึงจะเหนือ freezing point ของปรอทเพียงเล็กน้อย ส าหรับอุณหภูมิที่ต่ ากว่านั้น 
ethyl alohyl บริสุทธิ์จะเหมาะสมว่า 
 Thermometer ประกอบด้วยหลอดแก้วที่คว้านรูเล็กๆตามความยาวโดยตลอดให้ของ
เหลวไหลขึ้นมาได้จากกระเปาะซึ่งอาจเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอก ยอดของล าของเหลวจะชี้
อุณหภูมิที่อ่านได ้
 Li quid – in –glass thermometer ชนิดพิเศษสร้างขึ้นเพ่ือหาอุณหภูมิสูงสุดหรือไม่ก็
อุณหภูมิต่ าสุด 
 ( ข ) Li quid – in –metal thermometer 
 Thermometer เหล่านี้ได้ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆเพ่ืออ่านอุณหภูมิที่ใช้กันมากเป็น
เครื่องมือวัดอุณหภูมิในเครื่องยนต์ของรถยนต์ 
 หลักการนี้ใช้ใน thermograph บางชนิดด้วย โดยปากกาติดกับปลายสุดของเข็มชี้ และ
ปลายปากกาเคลื่อนผ่าน chart ที่วางบนกระบอนกลมทรงกระบอกท่ีหมุนได้ 
 ( ค ) Thermocouple 
 Thermocouple ประกอบด้วยสองเส้นโลหะต่างชนิดกันต่อเข้าด้วยกันที่แต่ละปลาย ถ้าหาก
ความแตกต่างในอุณหภูมิเกิดขึ้นระหว่างข้อต่อทั้งสอง Thermoeiectric E.M.F. ก็จะท าให้เกิดไฟฟ้า 
voltmeter ที่สร้างขึ้นไว้โดยเฉพาะ จะชี้ความแตกต่างในอุณหภูมิระหว่างข้อต่อทั้งสอง 
 Thermocouple ใช้กันกว้างขวาง เช่น pyromretr ซึ่งใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิสูง แต่ถ้า
ต้องการพิเศษก็สามารถวัดอุณหภูมิต่ าได้ด้วย 
 ( ง ) Bimetallic thermometer 
 เลือกโลหะสองชนิดซึ่งมีอัตราของการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่างกันชัดเจนโดย
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทั้งสองชนิดอาจเป็นโลหะผสม ท าเป็นแถบแข็งแรงท าให้ติดกันทางเบน 
 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน แถบหนึ่งจะยาวกว่าอีกแถบหนึ่ง เป็นเหตุที่แถบที่อยู่รวมกันงอโค้งโดย
โลหะที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านนอกของส่วนโค้ง 
 แถบโลหะอาจขดในรูปของขดลวด แถบด้านในมักท าด้วยโลหะซึ่งยืดเร็วกว่า เป็นผลให้
ขดลวดคลายออกเมื่อ อุณหภูมิสูงขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ท าให้ขยายมากขึ้น โดยระบบคานงัดง่ายๆ
สัมผัสกับขดลวด และเข็มชี้จะชี้อุณหภูมิ 
 หลักการนี้ใช้ใน  thermograph ทั่วไปบันทึกเพ่ือให้ได้อุณหภูมิต่อเนื่องกัน 
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  ( จ ) Platinum Resistance Thermometer 
 หลักการของการท างานของเครื่องมือ อาศัยการเปลี่ยนแปลงในความต้านทานของลวด
แพลททินัม  เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าจากหม้อก าเนิดไฟฟ้าจะไปเดินเครื่องวัดความ
ต้านทานซึ่งขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไว้ส าหรับอ่านอุณหภูมิเครื่องมือได้ออกแบบไว้ให้สามารถบันทึก
ความต่อเนื่องของอุณหภูมิ และกระท าหน้าที่เป็น thermograph 
 Platinum Resistance Thermometer เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงอย่างยิ่ง สามารถวัด
อุณหภูมิได้ในขอบเขตกว้างขวาง 

( ฉ ) Thermistor 
 มีวัตถุเคมีซึ่งเปลี่ยนความต้านทานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนด้วยอุณหภูมิ โดยความต้านทานจะ
ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
 Thermistor มีขนาดเล็กและทนทาน มักจะใช้เป็น radiosonde thermometer ซึ่งน าขึ้น
ไปในอากาศเบื้องบนได้โดยบอลลูน เพ่ือตรวจอุณหภูมิอากาศชั้นบน การเปลี่ยนแปลงในความ
ต้านทานของวงจรไฟฟ้าเกิดข้ึนในขณะที่อุณหภูมิเปลี่ยนตามสูง 
 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะผันแปรสัญญาญวิทยุส่งมายังเครื่องรับบน พ้ืนโลก การ
เปลี่ยนแปลงได้บันทึกใน chart และอุณหภูมิอากาศก็จะสามารถตรวจได้ที่ระดับต่างๆสูงขึ้นไปจนถึง 
30 กิโลเมตร 

๔.๗ กำรวัดอุณหภูมิ 
 Thermometer (หรือ thermograph) บอกอุณหภูมิของส่วนที่ได้รับความร้อนซึ่งอาจเป็น
อุณหภูมิอย่างอ่ืน นอกไปจากอุณหภูมิของอากาศซึ่งประสงค์ที่จะวัดอยู่แล้ว เช่น ความร้อนที่แผ่รังสี
ผ่านอากาศโดยไม่ท าความกระทบกระเทือน ต่ออุณหภูมิของอากาศ แต่ถูกดูดโดยวัตถุของ 
thermometer 
 นับเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องแน่ใจว่าอากาศอยู่ติดกับ thermometer อยู่ที่อุณหภูมิเดียวกัน
กับอากาศซึ่งต้องการจะวัดอุณหภูมิ อากาศสามารถรับความร้อนโดยสัมผัสก่อนที่มันจะถึง 
thermometer จึงท าให้อ่านผิดได้ 

๔.๘ Surface Air Temperature 
 ในการปฏิบัติทางอุตุนิยมวิทยา surface air temperature ถือเอาอากาศอิสระที่มีความสูง
ระหว่าง ๑.๒๕ และ ๒ เมตร เหนือระดับพ้ืนดิน โดยทั่วไปพบว่าอุณหภูมินี้แทนสภาพที่รู้สึกได้โดยที่
อาศัยอยู่บนโลก 
 surface air temperature  ที่ตรวจในวิธีนี้อาจแตกต่างจากอุณหภูมิของพ้ืนดินที่อยู่ต่ ากว่า
ได้มาก ในวันที่มีแดดร้อนจัด อุณหภูมิพ้ืนดินอาจสูงกว่า อุณหภูมิอากาศผิวพ้ืน โดยกลับกันอาจต่ ากว่า
อุณหภูมิอากาศผิวพ้ืนมากในคืน ที่อากาศหนาวและมีน้ าค้างแข้ง 
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๔.๙ Thermometer Exposure 
 เพ่ือให้สามารถอ่านอุณหภูมิอากาศได้แท้จริง เธอร์โมมีเตอร์จะต้องได้รับการป้องกันจากรังสี
ของดวงอาทิตย์ , ท้องฟ้า , โลก และ วัตถุที่อยู่ล้อมรอบใดๆในเวลาเดียวกันต้องมีการระบายอากาศ
ได้พอเพียง เพ่ือจะได้แสดงอุณหภูมิของอากาศอิสระ 
 การป้องกันสองวิธีที่ใช่กันทั่วไป คือ 

( ก ) เครื่องก าบัง thermometer ชนิดบานเกล็ด 
( ข ) ฝาครอบโลหะขัดมันซึ่งระบายอากาศได้เอง 

 ในกรณีใดกรณีหนึ่ง เครื่องมือจะต้องติดตั้งในที่ ที่ เชื่อแน่ว่าสามารถวัดอากาศอิสระที่
หมุนเวียนอยู่ในสถานที่นั้น อุณหภูมิจะต้องไม่อยู่ในอิทธิพลของสภาพที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ตึกใหญ่ 
และลานซิเมนต์อันกว้างขวาง หรือถนนลาดยาง เป็นต้น 
 เท่าที่จะเป็นไปได้พ้ืนดินที่อยู่ภายใต้เครื่องมือ จะต้องปกคลุมด้วยหญ้าเกรียนหรือเป็นที่ซึ่ง
หญ้าไม่งอกงาม เป็นพื้นโลกธรรมชาติของแถบนั้น 
 รายละเอียดของความต้องการทางอุตุนิยมวิทยาส าหรับเครื่องก าบัง Thermometer และ
Thermometer ถ่ายอากาศซึ่งอยู่ในฝาครอบ ก าหนดไว้ในค าแนะน าเรื่องเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และ
ปฏิบัติการตรวจขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 

4.10 กำรเปลี่ยนประจ ำวันของอุณหภูมิอำกำศที่ผิวพื้น 
 ในระหว่าง ๒๔ ชั่วโมง เหนือท้องทะเล จะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยว่าเหนือพ้ืนดิน 
การเปลี่ยนแปลงประจ าวันในอุณหภูมิผิวหน้าทะเล โดยปกติน้อยกว่า ๑ ◦ซ และอุณหภูมิอากาศใกล้

ผิวน้ าจะคงที่ในสภาพที่ทะเลสงบ 
 ในแถบทะเลทรายลึกเข้ามาไปภายในทวีป อุณหภูมิอากาศผิวพ้ืน อาจเปลี่ยนจากกลางวันไป
กลางคืนได้มากกว่า 20 ◦ซ บริเวณชายฝั่งทะเลการเปลี่ยนแปลงประจ าวันของอุณหภูมิส่วนใหญ่

ขึ้นอยู่กับทิศทางของลม ถ้าลมพัดออกจากฝั่งอุณหภูมิเปลี่ยนมาก และถ้าพัดเข้าหาฝั่ง อุณหภูมิจะ
เปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ลงบกและลมทะเลประจ าถ่ินช่วยลดช่วงของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลงได้ 
 โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงประจ าวันของอุณหภูมิอากาศผิวพ้ืนจะมีมาก ถ้าอยู่ในสภาพลม
สงบ ถ้ามีลมแรงอากาศจะผสมคลุกเคล้ากันได้มาก ความร้อนที่ได้รับในตอนกลางวันและความร้อนที่
สูญเสียในตอนกลางคืนจะเฉลี่ยกันโดยอณูเป็นอันมากของแก๊สในบรรยากาศ เป็นผลให้ช่วงเปลี่ยน
ประจ าของอุณหภูมิลดลงในระหว่างสภาพที่มีลม 
 ท้องฟ้าที่มีเมฆจะช่วยลดช่วงเปลี่ยนประจ าวันของอุณหภูมิ ไม่ว่าที่ใดๆในระหว่างเวลา
กลางวันเมฆจะถูกดูดหรือส่งต่อปริมาณของรังสีดวงอาทิตย์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่จะถูก
สะท้อนกลับออกไปยังอวกาศโดยไม่ลงมาถึงผิวโลก 
 โดยกลับกัน ในเวลากลางคืนเมฆจะดูดรังสีคลื่นยาวที่แผ่ขึ้นไปจากผิวโลกแล้วจะแผ่พลังงาน
ความร้อน ส่วนใหญ่ที่ได้รับกลับมายังผิวโลกอีกครั้งหนึ่งเมฆคล้ายกับเป็นผ้าห่มที่คอยเก็บรักษาความ
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อบอุ่นของพ้ืนโลก ฉะนั้นการเปลี่ยนประจ าวันของอุณหภูมิอากาศผิวพ้ืน จึงมีค่าเล็กน้อยมากใน
ระหว่างสภาพที่มีเมฆเต็มท้องฟ้า 
 ชนิดของผิวพ้ืนและความสามารถของวัตถุที่อยู่ข้างใต้ที่จะน าความร้อนเข้าหรือออกจากผิว
พ้ืนจะกระทบกระเทือนต่อช่วงเปลี่ยนประจ าวันของอุณหภูมิอากาศพ้ืน อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของ
ภูมิประเทศใกล้เคียงก็มีความส าคัญ เพราะว่าอุณหภูมิ ณ ที่เฉพาะอาจกระทบกระเทือนได้โดยการ
ไหลของอากาศอุ่นหรือเย็นจากบริเวณใกล้เคียง 
 เช่น การเย็นลงของผิวพ้ืนจะแทนที่ในเวลากลางคืน เนื่องจากการแผ่รังสีแล้วอากาศใกล้
พ้ืนดินก็จะเย็นลงและมีความหนาแน่นมากขึ้น ถ้าผิวลาดอากาศเย็นจะไหลไปยังระดับต่ ากว่า เช่น 
katabatic wind ผลตรงข้ามจะเกิดระหว่างเวลากลางวันในเมื่อ anabatic wind พัดขึ้นไปตามพ้ืน
ลาดอากาศอุ่นบน พ้ืนลาดได้รับความร้อนจะถูกแทนโดยอากาศที่เย็นกว่าและมีความหนาแน่น
มากกว่าจากระดับที่อยู่ต่ ากว่าอย่างไรก็ตามโดยทั่วไป anabatic wind มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเหมือน 
katabatic wind เนื่องจากความจริงที่ว่า การเคลื่อนที่ของมันถูกท าให้ช้าลงโดยแรงดึงดูดของโลก 
 ผลของสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ชัดเจนในนครใหญ่ๆในคืนที่ท้องฟ้าโปร่งและลมสงัดเงียบ 
อุณหภูมิ ณ ใจกลางเมืองอาจสูงกว่าในทุ่งนาได้มากกว่า 5 ◦ซ อุณหภูมิในเวลากลางวันก็จะถูก

กระทบกระเทือนโดยความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรต่างๆในอาคารของนครใหญ่ๆ 

๔.๑๑ กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในทำงดิ่ง 
 เราได้กล่าวในหัวข้อ ๒.๒ ว่า โดยทั่วไปอุณหภูมิลดลง ตามสูงใน troposphere อัตราของ
การลดอุณหภูมิตามส่วนสูง เรียกว่า terperture lapse rate 
 โดยเฉลี่ย terperture lapse rate ใน troposphere ประมาณ 6 ◦ซ ต่อ กิโลเมตร ซึ่งก็

หมายความว่า ถ้าอุณหภูมิที่ระดับทะเลเฉลี่ยปานกลางเป็น 15 ◦ซ อุณหภูมิจะลดลงเหลือประมาณ    

-15 ◦ซ ที่ความสูง ๕ กิโลเมตร 

 ในระดับต่ ากว่าของ stratosphere บางครั้งอุณหภูมิไม่เปลี่ยนตามสูง tempepature lapse 
rate ก็จะเป็นสูญ บรรยากาศก็กล่าวได้ว่าเป็น isothermal ในแถบนั้น isothermal หมายถึง 
อุณหภูมิเท่ากัน 
 ในบางส่วนของบรรยากาศอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น negative tempeatuer  lapse rate ก็เกิดขึ้น 
จ าไว้ว่า negative  lapse rate แสดงว่าอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามสูง เช่น สมมติว่า อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 2 ◦ซ 

ระหว่างที่ความสูงเพิ่มขึ้น ๑ กิโลเมตร เราก็พูดว่า tempeatuer  lapse rate เป็น -2◦ซ ต่อกิโลเมตร 

 โดยปกติ อุณหภูมิลดลงตามสูงใน troposphere อัตราเปลี่ยนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะเป็น
บวกโดยมีค่าประมาณ 6 ◦ซ ต่อกิโลเมตร 

 อย่างไรก็ตาม บางครั้งอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามความสูง ส าหรับบางระยะทางในทางดิ่ง กล่าว
ว่า temperature inversion เกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงโดยปกติของอุณหภูมิใน troposphere 
ได้เปลี่ยนกลับตรงกันข้าม 
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 อุณหภูมิใน mesosphere ลดลงตามส่วนสูงโดยเฉลี่ย คือ อัตราเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นบวก 
 ใน thermosphere อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนตามสูง และดังนั้นอัตราเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะเป็นลบใน
แถบนี้ 
 อุณหภูมิของบรรยากาศกระทบกระเทือนต่อความแน่นของมัน ก าหนดน้ าหนักของอากาศ
ซึ่งอยู่เหนือผิวของหน่วยเนื้อที่ใกล้ผิวโลก คือความกดอากาศในบทต่อไปเราจะศึกษาคุณลักษณะ
บางอย่างของความกดบรรยากาศ 

ปัญหำ 

1. จงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์บางอย่างซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้เมื่อวัตถุได้รัยความ
ร้อน จงบรรยายกรรมวิธีทางฟิสิกส์บางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ใน thermometer  

2.  จงเขียนสูตรที่ใช้ส าหรับแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮท์ เป็นอุณหภูมิเซลเซียส อุณหภูมิ  
เซลเซียสจะเป็นเท่าไรจะตรงกับ 86 ◦ฟ ? 

3. เขียนบันทึกย่อต่อไปนี้ 
( 1 ) Bimetallic thermometer 
( 2 ) Kelvin scale of temperature 
( 3 ) Temperature inversion 
( 4 ) Ketabatic wind 

4. อุณหภูมิอากาศผิวพ้ืนหมายถึงอะไร? ท าไมจึงต่างกับอุณหภูมิที่ผิวพื้นดิน ? 
5. จงเขียนข้อความสั้นๆเก่ียวกับการเปลี่ยนประจ าวันของอุณหภูมิอากาศผิวพ้ืน 
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บทที่ ๕ 

ควำมกดบรรยำกำศ 

 ความกดอากาศเกิดขึ้นจากน้ าหนักของแก๊สในบรรยากาศที่อยู่เบื้องบน เป็นจ านวนล้านล้าน
ของอณูและปรมาณู ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่โดยรอบ และอยู่เหนือตัวเรากระทบกระทั่งซึ่งกัน
และกัน กระทบกับผิวโลกกับมนุษย์และสัตว์ และกับวัตถุใดๆ ก็ตามที่ขวางทางเดินของมัน 
 การศึกษาในเรื่องความกดอากาศเป็นแขนงหนึ่งของการศึกษาพ้ืนฐานของวิชาอุตุนิยมวิทยา 
ความแตกต่างของความกดอากาศท าให้เกิดการไหลถ่ายเทของอากาศจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งท า
ให้เกิดและเกิดสารประกอบต่างๆ ของลมฟ้าอากาศ 

๕.๑ ธรรมชำติของควำมกดบรรยำกำศ 
 นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อแตกต่างระหว่าง force (แรง) กับ pressure (ความกดอากาศ) โดย
ถือว่า pressure เป็นแรงบนหนึ่งหน่วยเนื้อที่ 
 อณูและปรมาณูที่มีความเร็วสูงของไนโตรเจน , ออกซิเจน และแก๊สในบรรยากาศอ่ืนๆ พากัน
กระทบกระแทกผิวพ้ืนซึ่งอยู่กับติดกับมัน  แรงซึ่งกระท าบนหน่วยเนื้อที่ของผิวพ้ืนนั้นเรียกว่า 
atmospheric pressure (ความกดบรรยากาศ) 
 เพราะว่าแก๊สเคลื่อนตัวในทุกทิศทาง จึงออกแรงความกดบนผิวพ้ืนทุกด้านที่มันปะทะ ความ
จริงที่ว่าอากาศออกแรงกดในทุกทิศทางอาจแสดงให้เห็นได้โดยเติมน้ าในถ้วยให้เต็มจนล้น  แล้ววาง
แผ่นกระดาษแข็งลงไปบนปากแก้ว  คว่ าแก้วลงอย่าระมัดระวัง ( ดูรูป ๕.๑ ) จนเห็นว่ากระดาษติด
แน่นกับปากแก้ว 
 ความกดอากาศมีก าลังมากกว่าน้ าหนักของน้ าที่กดลงมา เมื่อหมุนแก้วลงช้าๆให้หันไปทุก
ทิศทาง จะแสดงให้เห็นความกดอากาศที่กระท าทางด้านข้างสามารถกดได้แรงเช่นเดียวกับด้านบน 
 ไม่ว่าที่ใดความกดอากาศจะมากท่ีสุดที่ใกล้กับผิวพ้ืน เพราะมันเกิดขึ้นโดยน้ าหนักของอากาศ
ทั้งหมดท่ีอยู่ข้างบน หน่วยเนื้อที่ของผิวพ้ืนนั้น ๆ ในระดับสูงขึ้นไปในบรรยากาศ มีจ านวนของอณูและ
ปรมาณูที่อยู่ข้างบนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นความกดบรรยากาศจึงลดลงตามส่วนสูง 

 
รูป 5.1 อากาศมีความกดทุกทิศทาง 
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๕.๒ หน่วยของควำมกดบรรยำกำศ 
 ใกล้ผิวพ้ืนโลก อวกาศมีความกดอากาศประมาณ 105 นิวตัน บนแต่ละตารางเมตรของผิว
พ้ืน ความกดอากาศนี้มีค่าเท่ากับ ๑ บำร์ (newton  เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นกฎแห่งการ
เคลื่อนไหว ) 
 การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศระหว่างวันต่อวันมีเพียงเล็กน้อย ฉะนั้นจึงต้องใช้หน่วย
ที่มีค่าเล็กน้อย เพ่ือจะได้ใช้รายงานการเปลี่ยนแปลงได้ หน่วยที่ใช้วัดทางอุตุนิยมวิทยาเป็นหนึ่งในพัน
ของบาร์เรียกว่า มิลลิบำร์ ( millibar )  

คือ ๑ บาร์  = ๑00 มิลลิบาร์ 
 ฉะนั้นหนึ่งมิลลิบาร์จึงมีค่าเท่ากับแรง ๑00 นิวตันบนแต่ละตารางเมตรของผิวพ้ืนที่สัมผัสกับ
อากาศ 

ความกดอากาศของอากาศสามารถพยุงน้ าหนักของปรอทที่ถูกปิดกั้นในหลอดซึ่งมีอิสระจาก
อากาศที่อยู่บนผิวปรอท แสดงให้เห็นในรูป ๕. ๒ 

 
รูป 5.2 ความกดอากาศพยุงน้ าหนักของล าปรอท 

ควำมยำวของล ำปรอท จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในขณะที่น้ าหนักของมันจะขึ้นอยู่กับ
แรงถ่วง ณ ต าบลที่นั้น ฉะนั้นนักอุตุนิยมวิทยาจึงก าหนดความยาวของปรอท ภายใต้พฤติภาพ
มาตรฐาน ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่จุดน้ าแข็งละลาย (0◦ซ) และอัตราเร่งเนื่องจากความถ่วงเป็น ๙.๘0

๖๖๕ เมตร/วินาที๒ 
  ถ้าอากาศสามารถพยุงน้ าหนักของล าปรอทเท่ากับความยาว 0.760 เมตร (หรือ ๗๖0 มม.)  
ภายใต้พฤติภาพมาตรฐาน ความกดอากาศนั้นเรียกว่า standard atmosphere (บรรยากาศ
มาตรฐาน) มีค่าเท่ากับ ๑0๑๓.๒๕0มิลลิบาร์ 
 จงสังเกต ภายใต้พฤติภาพมาตรฐาน ถ้า 
  ๗๖0 มิลลิบาร์ ของปรอท       = ๑0๑๓.๒๕0 มิลลิบาร์ 
  แล้ว ๑ มิลิบาร์ ของปรอทจะ    = ๑.๓๓๒๒๔ มิลลิบาร์ 
 ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็น มิลลิบำร์มำตรฐำน ของปรอท 
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๕.๓ กำรวัดควำมกดบรรยำกำศ 
 เครื่องมือที่ใช้วัดความกดบรรยากาศ คือ barometer ค าว่า barometer ได้มาจากค าว่า
กรีคสองค า “baros”  (น้ าหนัก) และ “metron” (วัด) 
 มีบาโรมีเตอร์สองชนิดที่ใช้กันทั่วไปคือ ปรอทกับแอนเนอรอยด์ (aneroid) ได้มากจากค ากรีค 
“ a nexus” (ไม่เปียก) และต่อท้ายด้วย “ –oid” (คล้ายกับ)ฉะนั้น aneroid barometer จึงไม่ใช้
ของไหล ตรงกับข้ามกับ mercry barometer ซึ่งใช้ของเหลวคือปรอท 

๕.๔ บำโรมีเตอร์ปรอท 
 ในปี ๑๖๔๓ นักวิทยาศาสตร์อิตาเลียนชื่อ Toriclli (ทอริเซลลี) ได้น าหลอดแก้วยาวประมาณ 
๘0 เซนติเมตร ปิดปลายข้างหนึ่ง เทใส่ปรอทลงไปจนเต็มและคว่ าที่เปิดลงไปใต้ผิวปรอทในอ่าง 
 ทอริเซลลีได้พบว่าระดับปรอทในหลอดลดลงและคงอยู่ประมาณ 0.๗๖ เมตร (หรือ ๗๖0 
มม.) เหนือผิวปรอทด้านนอก เขาอธิบายพฤติการณ์เช่นนี้ว่าบรรยากาศจะต้องมีความกดบนผิวปรอท
ภายนอก ความกดนี้ต้องเท่ากับความกดท่ีเกิดข้ึนโดยน้ าหนักของล าปรอท 
 นี่เป็นบารามีเตอร์อันแรก ความสูงในทางดิ่งของล าปรอทไม่ขึ้นกับความเอียงของหลอด 
ความกดบรรยากาศสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความยาวที่แน่นอน ของปรอท 
 บำโรมีเตอร์ปรอทสองชนิด ที่ใช้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา คือ บาโรมีเตอร์ แบบ Fortin ( ฟอร์
ติน ) และแบบ Kew (คิว ) 
 ความยาวที่จะวัดเป็นระยะระหว่างยอดของล าปรอทกับผิวเบื้องบนของปรอทในกระปุก 
อย่างไรก็ตาม ความยุ่งยากเกิดขึ้นเนื่องจากความจริงที่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆในความยาวของล า
ปรอทจ าน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในระดับของปรอทในกระปุก 
 ในบำร์โรมีเตอร์แบบฟอร์ติน ระดับของปรอทในกะปุกสามารถปรับแต่งได้เพ่ือจะให้สัมผัส
เข็มงาช้าง ซึ่งอยู่กับที่ยอดของเข็มชี้นี้อยู่ที่ศูนย์ของสเกลบาโรเมตรวิธีปฏิบัติ ครั้งแรกในการอ่านบาโร
มิเตอร์แบบฟอร์ติน ก็คือปรับแต่งระดบัของปรอทในกะปุกจนกระทั่งตรงกันกับจุดนี้ 

บำโรมีเตอร์แบบกะปุกอยู่กับที่ มักจะเรียกว่า บำโรมีเตอร์แบบคิว ในการใช้ครื่องมือไม่
จ าเป็นที่จะต้องปรับแต่งระดับของปรอทในกระปุก สเกลที่สลักบนบาโรเมตรได้ท าไว้ส าหรับอ่านความ
เปลี่ยนแปลงในระดับปรอท 

๕.5 กำรตรวจแก้พฤติภำพมำตรฐำน 
 ความยาวของล าปรอทของบาโรมีเตอร์ขึ้นอยู่กับเหตุอ่ืนๆด้วย ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ
และความถ่วง) นอกไปจากความกดบรรยากาศ ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องระบุพฤติภำพมำตรฐำน ซึ่ง
บาโรมิเตอร์จะอ่านค่าความกดอากาศที่แท้จริงตามทฤษฎีสเกลบนบาโรมิเตอร์ปรอทเพ่ือความมุ่ง
หมายทางอุตุนิยมวิทยาจะต้องแบ่งออกเป็นขีดๆ เพ่ือว่าจะได้อ่านค่าความกดอากาศที่แท้จริงได้
โดยตรงเป็นหน่วยมาตรฐานภายใต้พฤติภาพมาตรฐานซึ่งได้จัดท าขึ้นเมื่อทุกส่วนของเครื่องมืออยู่ที่
อุณหภูมิ 0 ◦ซ และท่ีค่ามาตรฐานของความถ่วง ๙.๘0๖๖๕ เมตร/วินาที๒ 
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 เนื่องจากว่าการอ่านบาโรมีเตอร์กระท าในเวลาต่างๆกัน ณ สถานที่แตกต่างกัน ก่อนจะน ามา
เปรียบเทียบกันจะต้องกระท าการตรวจแก้ดังนี้ 
 - ตรวจแก้ความผิดประจ าเครื่อง 
 - ตรวจแก้อุณหภูมิ 
 - ตรวจแก้ความถ่วง 

( ก ) กำรแก้ควำมผิดประจ ำเครื่อง 
 บาโรมิเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นขีดๆ โดยสมมติฐานที่การว่าการอ่านที่ก าหนดบนสเกลแทนค่า
แตกต่างที่แท้จริงระหว่างระดับของผิวปรอท ในทางปฏิบัติมักจะเป้นไปไม่ได้ที่จะก าหนดหรือแบ่งเส
กลได้โดยถูกต้องแท้จริง 
 นอกจากนั้นปรอทยังไม่เปียกแก้วและ meniscus (คือผิวโค้งของของเหลวในหลอด) โค้งขึ้น 
แรงของการเกาะมัน (cohesion) ระหว่างอณูปรอทใหญ่กว่าแรงของการเกาะติดกัน (adhesion) 
ระหว่างแก้วกับปรอท 
 เป็นผลให้ระดับปรอทในหลอดดูต่ าไป การเคลื่อนไหวนี้อยู่ในทิศทางตรงข้ามกับการขึ้นของ
น้ าในหลอดบาง ในแต่ละกรณีเป็นผลที่เรียกว่า capillarity (ความดึงดูดขอหลอดแก้วเล็กๆซึ่งเกิดจาก
ความดึงดูดของอณู) 
 ความผิดเล็กน้อยยังเกิดขึ้นได้จากแก๊สที่เหลือในสุญญากาศเหนือล าปรอท นอกจากนั้นยัง
เกิดข้ึนจากการหักหรือการโค้งของแสงสว่างเมื่อผ่านทะลุแก้ว 
 ความผิดต่างๆเหล่านี้จะต้องผ่านไม่เกินสองสามส่วนในสิบของมิลลิบาร์ในบาโรมิเตอร์ปรอทที่
ดี ความผิดเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันท าให้เกิด index error (ความผิดประจ าเครื่อง) ซึ่งแสดงไว้ใน 
calibration certificate (ใบรับรองการสอบเทียบ) ส าหรับบาโรมิเตอร์ไดจัดท าขึ้นภายหลังการ
ทดลองเปรียบเทียบกับบาโรมีเตอร์มาตรฐาน 

( ข ) กำรแก้อุณหภูมิ 
        การอ่านบาโรมิเตอร์จะต้องแก้ไปหาค่าที่จะอ่านได้ ถ้าหากปรอทและเสกลอยู่ที่อุณหภูมิ
มาตรฐาน 0◦ซ 
 บาโรมิเตอร์ปรอทที่ใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางอุตุนิยมวิทยาได้รับการสอบเทียบโดยการ
เปรียบเทียบกับบาโรมิเตอร์มาตรฐานที่ถูกต้อง เมื่อบาโรมิเตอร์ได้รับการสอบเทียบเบื้องต้น 
ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปรอท เสกล กระปุก หลอดแก้วและอ่ืนๆ อยู่ที่อุณหภูมิ 0 ◦ซ ถ้าอุณหภูมิผิด

ไปจากนี้จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดของส่วนประกอบเหล่านี้ 
         ด้วยเหตุนี้จึงน าเธอร์โมมีเตอร์มาติดไว้กับบาโรมีเตอร์ปรอทในต าแหน่งจะให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ส่วนประกอบ ซึ่งเรียกกว่า attached thermomerter  (เธอร์โมมีเตอร์ประจ าเครื่อง) โดยการอ่าน
เธอร์โมมีเตอร์นี้เอามาแก้การวัดบาโรมิเตอร์เข้าหาอุณหภูมิมาตรฐาน 0 ◦ซ 
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( ค ) กำรแก้ควำมถ่วง 
 การอ่านบาโรมีเตอร์ปรอท ณ ความกดและอุณหภูมิที่ก าหนดให้ขึ้นอยู่กับค่าอัตราเร่งที่
เนื่องจากความถ่วง ซึ่งเปลี่ยนตามละติจูดและความสูง 
 บาโรมิเตอร์ได้รับการสอบเทียบให้อ่านค่าที่กดที่แท้จริง ณ อัตราเร่งความถ่วงมาตรฐาน 

9.80665 เมตร/วินาที๒ การอ่าน ณ ค่าอ่ืนใดที่แตกต่างไปจากนี้จะต้องได้รับการแก้ 
         ส าหรับบาโรมีเตอร์ใดๆที่ใช้อยู่กับที่การแก้เหล่านี้อาจจะรวมไว้ในตารางเดียวกันเพ่ือความ
สะดวก ความกดอากาศที่ระดับสถานีจะได้รับโดยการแก้ครั้งเดียวซึ่งตรงกับอุณหภูมิของเธอร์โมเมตร
ประจ าเครื่อง 

๕.๖ Aneroid Barometers 
 บาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์ ประกอบด้วยตลับโลหะที่ผนึกแน่นและโป่งได้ระยะระหว่าง
ศูนย์กลางของผนังเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามความกดอากาศบรรยากาศ เช่น ถ้าความกดบรรยากาศ
เพ่ืมข้ึนจะดันผนังตรงกันข้ามเข้าหากัน 
 ระบบสปริงที่แข็งแรงป้องกันตลับมิให้ยุบลงเนื่องจากความกดบรรยากาศภายนอก ณ ความ
กดอากาศใดๆ จะมีต าแหน่งที่สุมดุลซึ่งแรงเนื่องจากสปริงสมดุลย์กับความกดอากาศภายนอก 
 ปลายหนึ่งตลับจะอยู่กับที่ขณะที่ปลายอีก ข้างหนึ่งต่อกับเข็มชี้ซึ่งเคลื่อนไปบนหน้าปัทม์ที่มี
เครื่องหมายแสดงความกดอากาศ เครื่องกะเดื่องจะขยายการเคลื่อนตัวของเข็มชี้ 
 บาโรมีเตอร์แอนเนอรอยต้องได้รับการสอบเทียบกับบาโรมีเตอร์ปรอทอย่างไรก็ตาม มี
ประโยชน์กว่าบาโรมีเตอร์ปรอทที่ว่ามันมีรูปร่างกะทัดรัดและน าติดตัวไปมาได้ ฉะนั้นบาโรมีเตอร์ 
แอนเนอรอยด์จึงให้ความสะดวกมากท่ีจะใช้ในทะเลหรือในทุ่งนา 
 แหล่งแห่งความผิดในบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์ รวมทั้งการแก้ที่ไม่สมบูรณ์ของอุณหภูมิ 
ความอ่อนของสปริงอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลให้เครื่องมือนี้แสดงค่าความกด
อากาศที่สูงขึ้นเกินไป 
 ความผิดที่เกิดจากการยึดหด ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อบาโรมีเตอร์แอนเอนรอยด์ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากๆ อย่างรวดเร็ว เครื่องมือจะไม่ชี้ความกดอากาศที่แท้จริงทันที ความล่าช้านี้
เรียกว่า hyetresis และเวลาอาจล่วงพ้นไปก่อนที่ความแตกต่างตะสิ้นหมดไป 
 การเปลี่ยนแปลงช้าๆ ในโละของตลับแอนเนอรอยด์เกิดขึ้นได้ ซึ่งเรียกว่า secular 
changes (การเปลี่ยนแปลงไป) และสามารถเปรียบเทียบเป็นระยะๆ กับบาโรมีเตอร์มาตรฐาน 

๕.๗ Barographs 
 บาโรกราฟเป็นบาโรมีเตอร์ที่บันทึกค่าด้วยตัวเอง ซึ่งท าการบันทึกค่าความกดอากาศตลอด
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน โดยปรกติใช้เครื่องกลไกแอนเนอรอยด์ 
 ตลับแอนเนอรอยด์จ านวนหนึ่งเพ่ือเอามาเชื่อมติดกันเพ่ือจะได้มีแรงมากพอที่จะเคลื่อนเข็มชี้ 
โดยใช้ระบบคาน ท าให้การขยายตัวหรือการหดตัวของตลับขยายมากขึ้น  การเคลื่อนไหวนี้จะส่ง
อาการต่อไปนี้ยังเข็มชี้ซึ่งเคลื่อนเป็นเส้นโค้งบนกระดาษกราฟที่ม้วนอยู่รอบนอกของกระบอกกลม ซึ่ง
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หมุนสัปดาห์ละรอบโดยเครื่องกลไกลานนาฬิกาและบันทึกค่าความกดอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
ต่อเนื่องกันต่อไป  

๕.๘ กำรเปลี่ยนแปลงของควำมกดอำกำศตำมควำมสูง 
 ความกดอากาศของบรรยากาศที่ผิวโลกแทนน้ าหนักของล าอากาศของหน่วยเนื้อที่หน้าตัด 
ซึ่งยืดจากผิวโลกไปยังเขตจ ากัดเบื้องบนของบรรยากาศ ยิ่งมีระดับสูงความกดอากาศจะมีค่าน้อยลง 
เนื่องจากความจริงที่ว่าอากาศเหนือระดับนั้นเหลืออยู่น้อยกว่าเหนือผิวโลก  

เช่น ความกดอากาศเหนือผิวโลกประมาณ ๑000 มิลลิบาร์ แต่ที่ระดับสูงประมาณ        
๕.๕ กิโลเมตร มีความกดอากาศเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเดียว ตาราง ๕.๑ แสดงว่าความกดอากาศเฉลี่ย 
ณ ความสูงต่างๆ ในละติจูดกลาง 

ตาราง ๕.๑ การเปลี่ยนแปลงจองความกดอากาศตามสูง 

ความสูง (กิโลเมตร) ความกดอากาศ (มิลลิบาร์) 
๑o 
๒o 
๓o 
๔o 
๕o 
๖o 
๗o 
๘o 
๙o 
๑oo 

๒๖๕ 
๕๕.๑ 
๑๒.o 
๒.๕๗ 
o.๗๙๘ 
o.๒๒๕ 
o.o๕๕๒ 
o.o๑o๔ 
o.oo๑๖ 
o.ooo๓ 

อัตราที่ความกดอากาศลดลงไม่คงที่ ตัวอย่างเช่นใกล้ระดับทะเลเฉลี่ยความกดอากาศลง      
๑ มิลลิบาร์ เมื่อความสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ ๘.๕ เมตร แต่ที่ระดับสูง ๕.๕ กิโลเมตร ความกดอากาศ
ลดลง ๑ มิลลิบาร์ ทุกช่วงความสูง ๑๕ เมตร และยิ่งสูงขึ้นไปช่วงความสูงที่ความกดอากาศลดลง ๑ 
มิลลิเมตร จะมากยิ่งขึ้น ค่าที่สามารถก าหนดได้เป็นเพียงประมาณเท่านั้น เพราะว่าอุณหภูมิ
กระทบกระเทือนต่อการลดของความกดอากาศตามสูง 

๕.๙ กำรหักแก้ควำมกดอำกำศเข้ำหำระดับมำตรฐำน 
 ค่าของความกดอากาศที่สถานีตรวจอากาศเรียกว่า station pressure เพ่ือจะให้การอ่าน
บาโรมีเตอร์ที่ความสูงแตกต่างกันสามารถเปรียบเทียบกันได้ จึงเป็นความจ าเป็นขั้นแรกที่จะต้องหัก
แก้ลงมาหาระดับเดียวกัน  

ส่วนมากความกดอากาศที่ตรวจไว้จะหักแก้ลงมาหาระดับทะเลเฉลี่ย ค่าความกดอากาศที่
ได้รับโดยวิธีนี้เรียกว่า mean sea level pressure 
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 ความกดอากาศที่ระดับเฉลี่ยเป็นเรื่องสมมติ เพราะสถานีตั้งอยู่บนแผ่นดิน ดังนั้นจึงต้องวาด
มโนภาพเอาว่า ล าอากาศที่เข้ามาครอบครองที่ว่างเปล่าจะต้องครอบครองพ้ืนดินและหินที่อยู่ใต้สถานี
ด้วย ล าอากาศที่ถูกสมมติให้ยืดลงไปจนถึงระดับทะเลเฉลี่ย 
 ในการที่จะค านวณความกดอากาศที่ระดับทะเลเฉลี่ย  จึงเป็นความจ าเป็นเบื้องต้น จะต้องหา
ความกดอากาศที่สถานีก่อนแล้ว บวกค่าน้ าหนักของอากาศซึ่งจะครอบครองล าของหน่วยเนื้อที่หน้า
ตัดระหว่างสถานีกับระดับทะเลเฉลี่ยเข้าไป 
 ความสูงของล าอากาศนี้จะคงที่ แต่น้ าหนักของมันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและอุณหภูมิ ถ้า
อุณหภูมิสูงขึ้นอากาศจะมีความหนาแน่นน้อยลง น้ าหนักท่ีจะเพ่ิมเข้าไปจึงต้องลดลง 
 ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการหักแก้ความสูงของสถานีที่อยู่บนแผ่นดินลงไปยังระดับทะเลเฉลี่ย 
เพราะไม่อาจจะทราบได้ว่า อุณหภูมิของล าอากาศสมมติควรจะเป็นเท่าใด 
 บางประเทศใช้อุณหภูมิอากาศที่สถานีของตนเอง ซึ่งให้ผลที่น่าใจส าหรับสถานีที่มีความสูงอยู่
ต่ ากว่าความสูงของอุณหภูมิ ในระหว่าง ๑๒ ชั่วโมงแล้วมา 
 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้แนะน าวิธีการส าหรับสถานีที่อยู่ระดับต่ าๆใน “Guide for 
Meteorological lnstrument and Obsssserving Practices”( WMO – No. 8TP.3 )
(ค าแนะน าเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและวิธีปฏิบัติในการตรวจอากาศ) 
 แม้ว่าจะได้รับความยุ่งยากในการหักแก้ความกดอากาศระดับสถานีเป็นระดับทะเลเฉลี่ย ก็
ได้รับผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในหลายภูมิภาค แผนที่ความกดอากาศในระดับทะเลเฉลี่ยใช้ กัน
แพร่หลาย โดยนักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก ค าว่า synoptic ได้มาจากค ากรีค “syn” (พร้อมกัน) และ 
“Opsis” (มองเห็น) การอ่านความกดอากาศในเวลาเดียวกันที่สถานีเป็นจ านวนมากได้รับการแก้หา
ระดับทะเลเฉลี่ย แล้วอาจมาเขียนลงใน synoptic charts  
 ทางทวีป Africa และ Antarctica ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาสูงกว่า ๑ กิโลเมตร สถานี
เหล่านี้ หลังจากทราบค่าความกดอากาศที่สถานีแล้วก็ค านวณหาความสูงโดยประมาณของความกด
อากาศ ๘๕o มิลลิบาร์ ที่อยู่เหนือสถานี แผนที่อากาศจะเขียนที่ระดับความกดอากาศเหล่านี้ 

๕.๑0 Altimetry ( กำรวัดควำมสูงในบรรยำกำศ) 
 ได้เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าความกดอากาศกับความสูงมีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในด้านการบินที่จะหาระดับความสูงของเครื่องบิน 
 เครื่องวัดความสูงของบรรยากาศก็คือบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์ซึ่งแบ่งออกเสกลให้อ่าน
ความสูงแทนความกดอากาศ  
 ได้ทราบแล้วว่าความกดอากาศที่ผิวโลกที่ค่าเท่ากับน้ าหนักของล าอากาศของหน่วยเนื้อที่หน้า
ตัดซึ่งยืดขึ้นไปถึงขอบเขตจ ากัดภายนอกของบรรยากาศ ฉะนั้นความกดอากาศจึงขึ้นอยู่กับความ
หนาแน่นของแก๊สในบรรยากาศ บางครั้งความหนาแน่นได้รับความกระทบกระเทือนโดยอุณหภูมิของ
แก๊ส คือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความหนาแน่นจะน้อยลง 
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 ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามสูงจึงท าความยุ่งยากให้แก่การวัดความสูงใน
บรรยากาศ Altimetry ว่าด้วยการสัดความสูงโดยวิธีของบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์  

ด้วยเหตุผลนี้จึงสมมติตั้ งแต่แรกว่าบรรยากาศสมมตินี้จะมีค่าคงอยู่ ในขณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามสูง ซึ่งเราเรียกว่า ICAO standard atmosphere (บรรยากาศมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) และไดรับการกล่าวถึงในตอนต่อไป 
 ในทางปฏิบัติจะมีผลต่างเล็กน้อยเกิดข้ึนระหว่างบรรยากาศที่แท้จริงกับบรรยากาศมาตรฐาน
สมมติฐาน อย่างไรก็ตามก็สามารถกะท าการปรับแต่ง altimeter ได้เพ่ือให้ได้ค่าท่ีแท้จริง 

๕.๑๑ ICAO Standard Atmosphere 
International Civil Aviation Organization (ICAO) ได้ตั้งพฤติภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานของเสกล altimeter เรียกว่า ICAO Standard Atmosphere รายละเอียดบางอย่างแสดง
ไว้ในตาราง ๕.๒ 
 สมมติว่าอากาศแห้ง ตามรายการแสดงว่าความกดอากาศที่ระดับทะเลเฉลี่ยและอุณหภูมิเป็น 
๑0๑๓.๒๕ มิลลิบาร์ และ 15 ◦ซ ตามล าดับและสมมติว่าใช้อัตราลดของอุณหภูมิ ๖.๕◦ซต่อกิโลเมตร 

ขึ้นไปจนถึงระดับ tropopause ซึ่งประมาณ ๑๑ กิโลเมตร 
 ต่อจากนั้นบรรยากาศจะมีอุณหภูมิคงที่ในชั้นล่างของ stratosphere จนกระทั่งถึงระดับ
ความสูงประมาณความสูงประมาณ ๒o กิโลเมตร ต่อไปสมมติว่าใช้อัตราลดของอุณหภูมิซึ่งเป็นลบ
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นในอัตรา ๑o◦ซ ทุกความสูงที่เพ่ิมขึ้น ๑ กิโลเมตร ส าหรับความมุ่งหมายในการ

บินไม่จ าเป็นต้องระบุบรรยากาศมาตรฐานเหนือความสูงระดับ ๓๒ กิโลเมตร 

ตาราง ๕.๒ รายการบางอย่างของบรรยากาศมาตรฐาน 

ความสูงประมาณ 
(กิโลเมตร) 

ความกดอากาศ 
(มิลลิบาร์) 

อุณหภูมิ 
(◦ซ) 

อัตราลดอุณหภูมิ 
(◦ซ ต่อกิโลเมตร) 

0 
๑๑ 
๒0 
๓๒ 

๑0๑๓.๒๕ 
๒๒๖.๓๒ 
๕๔.๗๕ 
๘.๖๘ 

๑๕ 
-56.5 
-56.5 
-56.5 

6.5 
 

0.0 
-1.0 

๕.๑๒ กำรปรับแต่ง altimeter 
 จะต้องกระท าแก้ความกดอากาศที่อ่านได้จาก altimeter ถ้าพฤติภาพที่แท้จริงแตกต่างไป
จากที่ระบุไว้ใน ICAO standard atmosphere 

Altimeter ได้สร้างขึ้นเพ่ือให้เสกลความสูงและความกดอากาศได้ส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ถ้าหากความกดอากาศที่ระดับเฉลี่ยที่แท้จริงแตกต่างไปจาก ๑0๑๓.๒๕ มิลลิบาร์ จะต้องท าการ
ปรับแต่ง altimeter จะอ่านค่าความสูงเป็นศูนย์เมื่ออยู่ที่ความกดอากาศระดับทะเลเฉลี่ย  



- 31 - 
 

ไม่ต้องท าการปรับแต่ง altimeter เมื่อค่าอุณหภูมิที่แท้จริงผิดไปจากพฤติภาพมาตรฐาน 
อย่างไรก็ตามสามารถกระท าการกะประมาณได้จากอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิที่ระดับบินกับอุณหภูมิ
ผิวพ้ืน เช่นถ้าหากอุณหภูมิมีค่าต่ ากว่าบรรยากาศมาตรฐาน ความแน่นของอากาศจะมีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยและ altimeter จะอ่านค่าความสูงเกินความเป็นจริง 

ถ้าอุณหภูมิอากาศที่ตรวจได้เทียบกับความสูงที่ชี้บนคอมพิวเตอร์เดินเรือ ก็จะหาค่าที่ถูกต้อง
ด้วย   

รายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ altimeter ความกดอากาศจะศึกษาในอุตุนิยมวิทยาการบิน 

๕.๑๓ กำรเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของควำมกดอำกำศ 
 บรรยากาศ ณ ต าบลที่ใดก็ตามจะเปลี่ยนแปลงต่อกันไป การเปลี่ยนอปลงเหล่านี้อาจเป็นไป
ตามปกติหรือผิดปกติ   

กำรเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ บางครั้งก็เนื่องมาจากการเคลื่อนผ่านของระบบความอากาศ 
การก่อตัวหรือสลายตัวของระบบความกดอากาศอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ 
 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามปกติ มีช่วงระยะเวลาต่างๆการเปลี่ยนขึ้นลงตามปกติที่ส าคัญที่
มีช่วงประมาณ ๑๒ ชั่วโมง (หรือครึ่งวัน ) ฉะนั้นจึงเรียกว่า semi–diurnal variation of 
pressure  
 รังสีจากดวงอาทิตย์น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความร้อนและเย็นของบรรยากาศของโลก โดย
ท าให้เกิดการขยายตัวและหดตัวตามจังหวะของบรรยากาศในขณะที่โลกหมุน เป็นผลให้มีการเปลี่ยน
ขึ้นลงของความกดอากาศเกิดขึ้น  
 บรรยากาศมีช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงประมาณ ๑๒ ชั่วโมง โดยเกิดขึ้นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และช่วงกว้างของการเปลี่ยนขึ้นลงเพ่ิมขึ้นเนื่องจากจังหวะเป็นผลให้คลื่นคู่
เดินทางรอบโลกตามดวงอาทิตย์ ความกดอากาศสูงสุดจะเกิดขึ้นในราว ๑0.00 และ ๒๒.00 น. ของ
เวลาเฉลี่ยท้องถิ่น และความกดอากาศต่ าสุดจะเกิดประมาณ 04.00 และ ๑๖.00 น. 
 การเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของความกดอากาศค่อนข้างซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนสัด
กัน และเปลี่ยนได้มากตามต าบลที่ การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวนี้มีอิทธิพลน้อยต่อปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 
แต่ก็จ าเป็นต้องทราบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศนี้ไว้ด้วย 
 ในแถบโซนร้อน การเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของความกดอากาศจะเกิดขึ้นได้มากกว่าในแถบละติ
จุดสูง รูป ๕.๓ แสดงการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศส าหรับวัน ตัวอย่างที่ นคร Darwin ประเทศ 
Australia 
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รูป 5.3 การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศท่ี Darwin, Australia 

ในแถบละติจูดกลางและสูง การเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของความกดอากาศบางครั้งยากต่อการ
ตรวจพบ เนื่องจากการเคลื่อนผ่านของระบบความกดอากาศมีบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงโดยปกติสามารถค านวณหาได้จากการเฉลี่ยค่าความกดอากาศแต่ละชั่วโมงในระยะ
เวลานาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่เนื่องมาจากพายุถูกก าจัดไป 

๕.๑๔  Pressure Gradient (ควำมชันของควำมกดอำกำศ) 
 เมื่อค่าความกดอากาศที่อ่านพร้อมกันจากสถานีต่างๆ เป็นจ านวนมากได้ถูกหักแก้ไปหา
ระดับทะเลเฉลี่ยแล้ว ก็เอามาเขียนลงในแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ย แล้วนักอุตุนิยมวิทยาก็จะลาก 
isobar (เส้นความกดอากาศเท่า) ลงในแผนที่เหล่านี้ isobar เป็นเส้นที่ต่อต าบลที่ซึ่งมีความกดอากาศ
เท่าdyo 
 Isobar บางเส้นล้อมรอบพ้ืนที่ที่มีความกดอากาศสูง และบางเส้นก็ล้อมรอบบริเวณที่มีความ
กดอากาศต่ า ซึ่งแสดงในรูป ๕.๔ ตามตัวอย่างความแตกต่างระหว่าง isobar ที่อยู่ใกล้เคียงมีค่าเท่ากับ 
๒ มิลลิบาร์ 

   
รูป 5.4  แผนที่ความกดอากาศท่ีระดับทะเลเฉลี่ยปานกลาง 

 ในบางเขต isbar อยู่ชิดกันมาก แสดงว่าค่าความกดอากาศแตกต่างกันมาก อาจเปรียบเทียบ
ได้กับการเคลื่อนลงจากที่สูงชันมาหาระดับต่ า 
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Pressure gradient คือการเปลี่ยนของความกดอากาศตามระยะทางในทางระดับวัดใน
ทิศทางจากความอากาศสูงมายังความกดอากาศต่ า ณ จุดใดๆ ก็ตาม ความชันของความกดอากาศจะ
ท ามุมฉากกับ isobar ซึ่งแสดงในรูป ๕.๕ 

Pressure gradient มีลักษณะที่ “ชัน” หรือ “แรง” ถ้าไอโซบาร์อยู่ชิดกันและโดยกลับกัน
จะมีลักษณะที่ “ราบ” หรือ “ อ่อน” เมื่อไอโซบาร์อยู่ห่างกัน 

ในบทต่อไป เราจะได้เห็นว่าแรงกระท าต่อแก๊สของบรรยากาศ ซึ่งเป็นผลของ pressure 
gradient เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดก าลังของลม ลมฟ้าอากาศไม่ว่า ณ ต าบลที่ใดๆ จะได้รับ
ความกระทบกระเทือนโดยตรงจากความแตกต่างระหว่างความกดอากาศของสถานีนั้ นกับของสถานี
ใกล้เคียง 

 
รูป 5.5  ความชันของความกดอากาศ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความจุ
ของความชื้นของอากาศก่อน ฉะนั้นในบทต่อไปเราจะพิจารณาความชื้นของบรรยากาศในขั้น
รายละเอียด 

ปัญหำ 

๑. Standard atmosphere คืออะไร? ท าไมความกดอากาศจึงตรวจวัดภายใต้พฤติภาพ
มาตรฐาน ? 

๒. ในบาโรมิเตอร์ปรอท การเปลี่ยนแปลงในความยาวของปรอทน าไปสุ่การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับของปรอทในกระปุก มีความยุ่งยากอย่างไรในกรณีของบาโรมีเตอร์แบบ Fortin 
และแบบ Kew ? 

๓. ถ้าแก้สามอย่างที่ต้องการกระท าในการอ่านบาโรมีเตอร์ปรอทเพ่ือที่จะหาค่าความกด
อากาศที่สถานีคืออะไร ? จงกล่าวถึงความมุ่งหมายของการแก้แต่ละอย่าง 

๔. จงบรรยายการสร้างและการกระท างานของบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์และกล่าวถึง
สาเหตุบางอย่างของความผิด 

๕. การหักแก้ความกดอากาศที่สถานีไปหาระดับทะเลเฉลี่ยหมายความว่าอย่างไร? จงกล่าว
โดยย่อถึงปัญหาเกี่ยวกับการค านวณเหล่านี้ 



- 34 - 
 

๖. เขี่ยนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
( ๑ ) ICAO standard atmosphere  

        ( ๒ ) semi – diurnal variation of pressure 
( ๓ ) Atmosphere adjustments 

  ( ๔ ) Pressure gradient 
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บทที่ ๖ 

อำกำศชื้น 

 แม้ว่าจะมีน้ าปรากฏในบางระดับทั่วไปในบรรยากาศ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสถานะที่มองไม่เห็น
ในรูปของไอน้ า อย่างไรก็ตาม บางครั้งบางคราวมันเกาะกันรวมตัวเป็นเมฆ ซึ่งแสดงถึงลมฟ้าอากาศที่
จะเกิดขึ้น  

น้ าเข้าไปในบรรยากาศโดยกรรมวิธีของการระเหยและการกลายเป็นไอจะกลับมายังโลกโดย
เป็นน้ าฟ้า ซึ่งท าให้วัฏจักรของน้ าครบสมบูรณ์  
 ถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีเหล่านี้ และจะท านายสถานะล่วงหน้าของบรรยากาศ เราต้องพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความชื้น หรือความจุความชื้นในบรรยากาศ เราต้องหาวิธีการที่ใช้วัด
ความชื้นของอากาศ 

๖.๑ ควำมชื้น 
 นอกจากส่วนประกอบอากาศแห้งตามรายการตาราง ๑.๑ แล้ว บรรยากาศยังประกอบด้วย
ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงได้ของน้ า 
 อากาศที่ประกอบด้วยอากาศแห้งและไอน้ ารวมกัน เรียกว่า moist air (อากาศชื้น) ก่อนที่เรา
จะศึกษาถึงคุณสมบัติของอากาศชื้น เราจะพิจารณากรรมวิธีบางอย่างซึ่งน้ าจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่ง
เป้นอีกสถานะหนึง่ 

๖.๒ สำมสถำนะของน้ ำ 
 วัตถุในโลกอาจเกิดขึ้นเป็น ๓ สถานะ แตกต่างกัน คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สถานะ
ทั้งสามของน้ ามีดังนี ้
 ( ก ) สถานะของแข็ง ได้แก่ น้ าแข็ง 
  ( ข ) สถานะของเหลว ได้แก่ น้ า 
 ( ค ) สถานะแก๊ส ได้แก่ ไอน้ า 
 น้ าอาจเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมวิธีซึ่งน้ า
เปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังสถานะหนึ่งมีดังต่อไปนี้ 

สถำนะแรก  สถำนะสุดท้ำย   กรรมวิธี 
น้ าแข็ง         น้ า     Melting (การละลาย) 
น้ าแข็ง        ไอน้ า    Sublimation (การระเหิด) 
น้ า        ไอน้ า    Evaporation (การระเหย) 
ไอน้ า       น้ าแข็ง    Condensation (การกลั่นตัว) 
ไอน้ า       น้ าแข็ง    Deposition (การระเหิดกลับ) 
น้ า       น้ าแข็ง    Freezing (การแข็งตัว) 
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๖.๓ ควำมกดไอน้ ำของอำกำศชื้น 
 บรรยากาศคือส่วนผสมของแก๊ส แก๊สแต่ละชนิดจะมีความกดอากาศของมันเองเรียกว่า 
partial pressure (ความกดย่อย) partial pressure จะกระท าโดยแก๊สแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนกับ
จ านวนของอณูของแก๊สนั้นที่ปรากฎในปริมาตรที่ก าหนดของแก๊สผสม 
 ความกดบรรยากาศ ณ จุดใดๆ เท่ากับผลบวกของ partial pressure ของมันเรียกว่า water 
vapour pressure (e) (ความกดไอน้ า) ความกดบรรยากาศ (p) ก็จะเพ่ิมขึ้น เพราะว่ามันมีค่า
เท่ากับผลบวกของความกดที่กระท าโดยไอน้ าและอากาศแห้งรวมกัน 
๖.๔ กำรเปลี่ยนแปลงในควำมจุไอน้ ำของบรรยำกำศ 
 ปริมาณของไอน้ าที่ปรากฏในบรรยากาศจะเปลี่ยนตามต าบลที่และเวลาค่าสูงสุดของความกด
ไอน้ า (ประมาณ ๓0 มิลลิบาร์ ) เกิดข้ึนในแถบโซนร้อนใกล้ผิวหน้าทะเล 
 ค่าต่ าสุดที่ผิวพ้ืนโลกเกิดข้ึนในที่ดอนของทวีปแอนตาร์คติค ในระหว่างเดือนแห่งฤดูหนาวเมื่อ
อากาศหนาวจัด โดยเฉลี่ยความกดอากาศไอน้ าลดลงตามสูง อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นตามสูงบางครั้ง
ก็เกิดขึ้นได้ในบางส่วนของบรรยากาศ 

๖.๕ Saturation Vapour Pressure of Moist Air(ควำมกดไอน้ ำอิ่มตัวของอำกำศชื้น) 
 สมมติว่าเราพิจารณาผิวเรียบของน้ า ณ อุณหภูมิที่ก าหนดให้ใดๆ บางอณูที่เคลื่อนที่เร็วของ
ของเหลว มักจะหนีจากผิวหน้าน้ าเข้าไปในอากาศเบื้องบนโดยกรรมวิธีของการระเหย บางอณูกลับลง
ไปในน้ าในขณะที่อณูอ่ืนเคลื่อนที่ในฐานะแก๊สในที่ว่างเปล่าเหนือน้ า 
 ในที่สุดจ านวนของอณูที่กลับลงไปในน้ าในแต่ละวินาทีจะเท่ากับจ านวนที่หายไป ที่ว่างเปล่า
เหนือน้ าขณะนั้นก็จะถือได้ว่า อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิที่เป็นอยู่ในที่ว่างนั้น 
 partial Vapour pressure ที่กระท าโดยไอน้ าเมื่อที่ว่างเปล่าอ่ิมตัว เรียกว่า Saturation 
Vapour Pressure ณ อุณหภูมิที่เป็นอยู่นั้น 
 ความกดไอน้ าอ่ิมตัวเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ถ้าอากาศอุ่นขึ้นก็ต้องการอณูของไอน้ ามากขึ้นที่จะ
ท าให้ที่ว่างเหนือของเหลวอ่ิมตัว ดังนั้น partial pressure ที่กระท าโดยไอน้ าจึงมากขึ้น เพราะฉะนั้น 
ควำมกดไอน้ ำอ่ิมตัวจึงเพิ่มข้ึนตำมอุณหภูมิ 
 อากาศโซนร้อนที่อุ่นมีความจุส าหรับไอน้ ามากกว่าอากาศขั้วโลกที่เย็น ฉะนั้นความกดไอน้ า
อ่ิมตัวที่ค่าสูงจึงเกิดข้ึนในบริเวณของมหาสมุทร ทะเลสาบ และแม่น้ า ในแถบโซนร้อน 
 ตาราง ๖.๑ แสดงบางชนิดของความกดไอน้ าอิ่มตัวเหนือผิวหน้าที่เรียบ ณ อุณหภูมิต่างๆ 
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ตาราง ๖.๑ ความกดไอน้ าอ่ิมตัวเหนือผิวหน้าน้ าที่เรียบ 

อุณหภูมิ (◦ซ) ความกดไอน้ าอ่ิมตัว 
(มม.) 

0 
๑0 
๒0 
๓0 
๔0 

๖.๑๑ 
๑๒.๒๗ 
๒๓.๓๗ 
๔๒.๔๓ 
๗๓.๗๗ 

๖.๖ Condensation Process (กรรมวิธีกลั่นตัว) 
 ถ้าไอน้ าเข้าไปอยู่มากข้ึนในที่ว่างเปล่าซึ่งอ่ิมตัวแล้ว ณ อุณหภูมิที่ก าหนดให้ กำรกลั่นตัว ของ
ไอน้ าก็จะเกิดข้ึน  

ปัจจัยอื่นที่กระทบกระเทือนการกลั่นตัวในบรรยากาศ การกลั่นตัวเกิดขึ้นบนอนุภาคเล็กๆ ใน
บรรยากาศ ซึ่งเราเรียกว่า condensation nuclei ซึ่งรวมฝุ่น, ควัน, เกลือทะเล, ไอออน และอ่ืนๆ 
 การกลั่นตัวบน  condensation nuclei เกิดขึ้นที่ความกดไอน้ าต่ ากว่าความกดไอน้ าอ่ิมตัว
ส าหรับผิวหน้าน้ าเรียบ ณ อุณหภูมิเดียวกัน condensation nuclei บางอัน เช่น บนเกลือทะเล
เรียกว่า hygroscopic nuclei (hygroscopic – เกี่ยวกับความสามารถอย่างเด่นชัดที่จะเร่งการกลั่น
ตัวของไอน้ า) การกลั่นตัวบน hygroscopic nuclei จะเริ่มที่ความชื้นต่ ากว่า ๑00% มาก (ประมาณ 
๗๕% ส าหรับ sodium chloride) ส่วน non-hygroscopic nuclei เพียงแต่เปิดโอกาสให้แก่ผิวพ้ืนที่
เปียกกว้างใหญ่เพียงพอมีความชื้นสัมพันธ์ใกล้เคียง ๑00% 
 โดยปกติการกลั่นตัวที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเป็นผลของการเย็นลงของอากาศชื้น คืออากาศซึ่ง
บรรจุด้วยไอน้ า ในขณะที่อุณหภูมิลดลงก็ต้องการไอน้ าน้อยลงที่จะท าให้อากาศอ่ิมตัว ในที่สุด
อุณหภูมิก็จะถึงจุดซึ่งความกดไอน้ าที่แท้จริงเท่ากับความกดอากาศน้ าอ่ิมตัว การเย็นลงต่อไปจะเป็น
ผลให้เกิดการกลั่นตัว  

๖.๗ Isobaric Processes 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความกด อุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊สหาได้โดยการทดลองทาง
ฟิสิกส์เสียก่อน ในการทดลองบางคราวความกดของแก๊สมีค่าคงท่ี 
 กรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งความกดของแก๊สคงที่เรียกว่า isobaric processes ซึ่งเกิดขึ้นใน 
moist air ได้ในกรรมวิธีเหล่านี้กลุ่มของอากาศชื้นเย็นลงหรืออุ่นขึ้นโดยความกดอากาศที่ไม่เปิด
โอกาสให้ไอน้ าเข้าไปหรือออกมาจากกลุ่มของอากาศ นอกจากนั้นยังสมมติว่าไอน้ าอยู่ในสภาพแก๊ส
โดยตลอด 
 ถ้าอากาศเย็นลงโดยความกดมีค่าคงที่ อุณหภูมิก็จะถึงจุดอ่ิมตัว ซึ่งเรียกว่า dew point 
temperature หรือเรียกง่ายๆว่า dew point 
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 อุณหภูมิจุดน้ าค้างอาจให้ค าจ ากัดความได้ว่าเป็นอุณหภูมิซึ่งกลุ่มของอากาศชื้นเย็นลงด้วย
ความกดคงที่จนอ่ิมตัว ถ้าอุณหภูมิของอากาศเย็นลงต่ ากว่าจุดน้ าค้าง จะเกิดการกลั่นตัวขึ้น 

๖.๘ Adiabatic Processes 
 อย่างไรก็ตามการเย็นลงเพ่ือการกลั่นตัวเกิดขึ้นบ่อยครั้งดโยเป็นผลของ กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมกดอำกำศ ของอากาศชื้น จึงไม่มี isobaric Processes อีกต่อไป 
 กรรมวิธีซึ่งความกดอากาศ อุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊สอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแต่ไม่
มีความร้อนเพ่ิมข้ึนหรือเคลื่อนออกจากแก๊ส เรียกว่าเป็น adiabatic processes 
  บาง adiabatic processes เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มของอากาศชื้นเคลื่อนตัวในทางดิ่งเข้าสู่เขตที่มี
ความกดต่ ากว่าหรือสูงกว่า โดยเฉพาะ adiabatic cooling อาจเกิดเมื่ออากาศชื้นลอยขึ้น ซึ่งในที่สุด
อากาศก็จะอ่ิมตัว และการเย็นลงต่อไปจะน าสู่การกลั่นตัวของไอน้ าและการก่อตัวของเมฆ 

๖.๙ Freezing Process 
 น้ าบริสุทธ์ถ้าไม่ถูกรบกวน อาจเย็นลงถึงอุณหภูมิที่อยู่ต่ ากว่าจุดแข็งตัวของมัน (0◦ซ) และ

ยังคงสภาพเป็นของเหลวที่เราเรียกว่า supercooled 
 การเริ่มต้นของ ice crystal หรือ freezing nucleus จะเป็นเหตุให้เกิดการแข็งตัวขึ้นใน 
supercooled water และการแข็งตัวจะเกิดขึ้นด้วยถ้าหาก supercooled droplets ถูกรบกวน 
(droplet คืออนุภาคทรงกลมเล็กๆ ของของเหลวใดๆ ในทางอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะได้แก่ water 
droplets ไม่มีขนาดจ ากัดท่ีจะแบ่งแยก droplets ออกจาก drops of water แต่บางครั้งก็เป็นความ
สะดวกที่จะแยกช่วงขนาดของสองอย่างเช่น droplets ออกจาก drops ด้วยการก าหนดว่า
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 0.๒ มิลลิเมตร เป็นขนาดจ ากัดของ droplets ) 
       การทดลองในห้องทดลองแสดงว่าอุณหภูมิต่ าสุดซึ่ง supercooled droplets จะอยู่ได้ประมาณ 
–๔0 ◦ซ หากต่ ากว่าอุณหภูมินี้น้ าจะแข็งตวัแม้แต่ nuclei เองก็ตาม 

๖.๑0 Deposition Process 
 กรรมวิธีไอน้ าเปลี่ยนเป็นน้ าแข็งโดยตรงไม่ผ่านสถานะของเหลว เรียกว่า deposition 
บางครั้งเรียกว่า sumblimation แต่ค าหลังนี้ใช้ส าหรับการเปลี่ยนกลับกัน คือ จากของแข็งเป็นไอ
อยู่แล้ว 
 Deposition มิได้เกิดข้ึนเป็นปกติธรรมดา เช่น condensation โดย deposition เกิดขึ้นบน 
nuclei ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่า condensation nuclei เรียกว่า sublimation nuclei 
 ได้พบว่าความกดไอน้ าอ่ิมตัวเหนือน้ าแข็งมีค่าน้อยกว่าเหนือ supercooled water ณ 
อุณหภูมิเดี่ยวกัน ได้แสดงไว้ในตาราง ๖.๒ ส าหรับผิวพ้ืนเรียบ 
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ตาราง ๖.๒ ความกดไอน้ าอ่ิมตัวเหนือผิวพ้ืนผิวเรียบของน้ าและน้ าแข็ง 

  ความกดไอน้ าอ่ิมตัว ( มบ.) ณ อุณหภูมิ (◦ซ) ของ 
 -40 -30 -20 -10 0 

น้ าแข็ง 0.๑๒๘ 0.๓๘0 ๑.0๓๒ ๒.๕๙๗ ๖.๑0๖ 
น้ า 0.๑๘๙ 0.๕0๙ ๑.๒๕๔ ๒.๘๖๒ ๖.๑0๗ 

Frost point temperature เป็นอุณหภูมิซึ่งกลุ่มของอากาศชื้นเย็นลงโดยความกดคงที่จน
อ่ิมตัวเป็นผิวพ้ืนน้ าแข็งเรียบ ถ้าหากอากาศชื้นเย็นลงต่ ากว่า frost point ไอน้ าจะเปลี่ยนสถานะเป็น
น้ าแข็ง รวมทั้งผิวพ้ืนน้ าแข็งอ่ืนๆ (คือ sublimation nuclei) 
 ถ้าสักเกตจากตาราง ๖.๒ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่อากาศยังไม่อ่ิมตัวจนเป็นน้ า     
ณ อุณหภูมินั้น อย่างไรก็ตาม อนุภาคเมฆน้ าแข็งไม่ค่อยจะปรากฏในบรรยากาศจนกว่าการอ่ิมตัวเป็น
น้ าจะเกิดขึ้น สมมติว่า condensation เกิดก่อนในแบบของ condensation nuclei ถ้าเป็นแบบซึ่ง
สามารถจะเป็น freezing nuclei ได้ น้ าซึ่งได้รับการกลั่นตัวก็อาจแข็งได้ แต่ยังมีข้อสงสัยบางอย่าง
ที่ว่า nuclei เหล่านี้เป็นเหตุให้แข็งได้อย่างไร คุณสมบัติส าคัญของ nucleus ดูเหมือนจะเป็นว่า
โครงสร้างของฝ้าที่เกิดจากน้ าคล้ายคลึงกับผลึกน้ าแข็ง 
 อีกอย่างหนึ่ง บางครั้งผนึกน้ าแข็งอาจพร้อมที่จะปรากฏ บางที่ตกลงมาจากเมฆน้ าแข็งใน
ระดับที่สูงกว่าถ้าความกดอ่ิมตัวเกินค่าอ่ิมตัวที่จะเป็นน้ าแข็งการ deposition โดยตรงก็จะเกิดบน
ผลึกน้ าแข็ง 

๖.๑๑  Latent heat (ควำมร้อนแฝง) 
 ความร้อนจะต้องเพ่ิมเข้าหรือหักออกจากวัตถุในการที่จะเปลี่ยนสถานะของมันขณะที่การ
เปลี่ยนสถานะเกิดขึ้น ความร้อนที่เพ่ิมขึ้นเข้าจะไม่ท าให้เปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น ณ ความกดของ
บรรยากาศมาตรฐาน น้ าจะเริ่มเดือดที่ ๑00 ◦ซ ขณะที่มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊ส อุณหภูมิจะ

ไม่สูงขึ้น แม้ความร้อนจะเพ่ิมขึ้นไปก็ตามความร้อนเข้าไปในแยกอณู และรู้กันว่าเป็น Iatent heat 
of vapourization ( ความร้อนแฝงของการระเหย ) 

๖.๑๒ Moisture Indicators (เครื่องบอกควำมชื้น) 
 เราใช้ค าว่า humidity กล่าวถึงการวัดปริมาณไอน้ าที่บรรจุอยู่ในส่วนหนึ่งของบรรยากาศ 
เช่น บางครั้งมันแสดงออกมาโดยตรงเป็นมวลของไอน้ าในหน่วยปริมาตรของอากาศอีกอย่างหนึ่งมัน
อาจแสดงออกทางอ้อมโดยการสนับสนุนซึ่งไอน้ ามีส่วนในความกดท้ังหมดของแก๊สในบรรยากาศ 
 เครื่องบอกความชื้นที่ส าคัญอักอันหนึ่ง คือ relative humidity 
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๖.๑๓ Relative humidity 
 Relative humidity เป็นเครื่องบอกความชื้นที่เหมาะสม เป็นอัตราส่วนของมวลของไอน้ า
แท้จริงที่ปรากฏในหน่วยปริมาตรของอากาศของอากาศต่อมวลที่ต้องการเพ่ืออ่ิมตัว ณ อุณหภูมิ
เดียวกัน relative humidity มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 ในไอน้ าที่ยังไม่อ่ิมตัว มวลของน้ าแสดงต่อหน่วยปริมาตรเป็นสัดส่วนโดยประมาณต่อความกด
ไอน้ า ฉะนั้น relative humidity โดยประมาณอาจหาได้จากความเก่ียวข้องดังนี้ 

Relative humidity (%)                           

                                             
 ๑๐๐ 

 วัตถุอินทรีย์หลายอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงใน relative humidity ของอากาศ ผมมนุษย์
ก็เป็นวัตถุเช่นนั้น จึงได้มีการออกแบบเครื่องมือให้ใช้ประโยชน์จากเส้นผมมนุษย์ในการวัด relative 
humidity 
 จงสังเกตว่า relative humidity อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าความจุไอน้ าจะมีค่าคงที่ โดยจะ
เกิดข้ึนในเมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง  

ภายใต้สภาพการเหล่านี้ relative humidity มักจะมีค่าสูงสุดประมาณเวลารุ่งอรุณในขณะที่
อุณหภูมิมีค่าต่ าสุด แต่ในบางสภาพอากาศอาจอิ่มตัวและถ้าการกลั่นตัวเกิดขึ้นก็จะเกิดเป็น mist หรือ 
fog   

ในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นในเวลากลางวัน relative humidity จะมีค่าลดลง และ mist หรือ 
fog ก็จะสลายไป 

๖.๑๔ วิธีกำรวัดควำมชื้น  
 เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นหรือความจุไอน้ า hygrometers เราจะพิจารณาถึงวิธีต่างๆในการ
หาความชื้นของอากาศ ณ ต าบลที่ก าหนดให้ 
 ขนาดของอินทรียวัตถุหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อ relative humidity เปลี่ยนแปลง 
จากผลอันนี้น าไปใช้ประโยชน์ใน hygrometers บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงในความยาวของเส้น
ผมมนุษย์จะเกิดขึ้นในขณะที่ relative humidity มีค่าเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจท า
ให้ขยายโดยระบบคานเพ่ือไปบังคับเข็มชี้ ซึ่งเป็นหลักการของ hair hygrometer 
 บันทึกต่อเนื่องของ relative humidity อาจท าได้โดยแทนที่เข็มชี้ด้วยปากกาซึ่งขีดไปบน
กราฟที่ติดแนบอยู่กับกระบอกกลมท่ีหมุนโดยลานนาฬิกา เครื่องมือนี้เรียกว่า hair hygrometer 
 วิธีง่ายๆแต่มีความถูกต้องในการวัดความชื้นก็คือใช้ psychrometer ซึ่งประกอบด้วย 
thermometer สองอันติดกันไว้เคียงข้างกัน อันหนึ่งวัด  air thermometer อีกอันหนึ่งวัด wet-
bulb thermometer 
 บางครั้งก็เรียก psychrometer ว่า wet and dry bulb hygrometer เธอร์โมมีเตอร์    
ตุ้มแห้งธรรมดาที่ใช้วัดอุณหภูมิอากาศ แต่ที่ตุ้มหุ้มด้วยผ้ามัสลินบางๆชั้นเดี่ยว (ผ้าฝ้าย)ซึ่งรักษา
ความชื้นโดยไส้ตะเกียง (ฝ้ายหนาสองสามเกลียวฟันกัน) จุ่มลงไปในภาชนะเล็กท่ีมีน้ าไหลริน 
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 เธอร์โมมีเตอร์ตุ้มเปียกและตุ้มแห้งจะต้องระบายอากาศและป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ 
psychrometer อาจจะแบ่งย่อยเป็น stationary screen types (ชนิดมีเครื่องก าบังอยู่กับที่) และ 
portable types (ชนิดติดตัวไปได้) ชนิดหลังรวมทั้ง Assman psychrometer และ 
psychrometerห ที่เหวี่ยงได้ 
 อุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียกที่อ่านได้แต่ละครั้งสามารถใช้ตารางหาความชื้นสัมพันธ์หรือ
อุณหภูมิจุดน้ าค้างได้ 
๖.๑๕ หลักกำรของเธอร์โมมีเตอร์ตุ้มเปียก 
 ถ้าอากาศที่ผ่านเธอร์โมมีเตอร์ตุ้มเปียกยังไม่อ่ิมตัว การระเหยของน้ าจากผ้ามัสลินก็จะเกิดขึ้น
ตลอดไป ขณะที่อณูของน้ าเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วหนีสู่อากาศก็จะน าพลังงานความร้อนติดไปด้วย 
 อุณหภูมิของน้ าซึ่งเหลืออยู่บนผ้ามัสลินจึงลดลง ความร้อนแฝงของการระเหยถูกน าออกไป
โดยอณูซึ่งกลับกลายเป็นไอน้ า ถ้ามีการระเหยเกิดข้ึนอุณหภูมิตุ้มเปียกจะต่ ากว่าตุ้มแห้ง 
 ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเธอร์โมมีเตอร์ตุ้มแห้งและตุ้มเปียกขึ้นอยู่กับอัตราของการ
ระเหยที่เรารู้กันว่าเป็น wet-bule deperession (การลดลงของตุ้มเปียก) ซึ่งขึ้นอยู่กับทั้งความชื้น
สัมพันธ์ของอากาศที่อยู่แวดล้อมและการระบายอากาศรอบๆ ผ้ามัสลิน 
 ผลของกำรเคลื่อนไหวตัวของในกำรระเหย วิธีการระบายอากาศของไซโครมิเตอร์นับว่า
ส าคัญ 

๖.๑๖ ชนิดของไซโครมีเตอร์ 
 ไซโครมีเตอร์แบบเรียบๆซึ่งปราศจากการระบายอากาศ เธอร์โมมีเตอร์ตุ้มแห้งและตุ้มเปียกใว้
ในทางดิ่งในเรือนเธอร์โมมีเตอร์ ตารางที่ใช้หาความชื้นมักจะค านวณโดยสมมติว่าความเร็วลมเฉลี่ยที่
ผ่านตุ้มเธอร์โมมีเตอร์ประมาณ ๑.0 ถึง ๑.๕ เมตร/วินาที ในทางปฏิบัติความเร็วอากาศที่เคลื่อนผ่าน
มักจะแตกต่างจากช่วงที่ก าหนดในค่าสมมติ ความผิดมากขึ้นในเมื่ออากาศร้อนและแห้งหรือเมื่อลม
อ่อนมาก 
 ไซโครมีเตอร์แอสมันไม่ต้องการเรือนเธอร์โมมีเตอร์ ได้รับการป้องกันจากรังสีโดยฝาครอบ
โลหะที่งดงาม กระแสอากาศเคลื่อนตัวผ่านตุ้มเธอร์โมมีเตอร์โดยพัดลม 
 พัดลมอาจใช้ระบายอากาศในไซโมเตอร์ชนิดฝาครอบดูดอากาศ อากาศจะต้องเคลื่อนตัวผ่าน
ตุ้มด้วยอัตราไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร/วินาที และไม่เกินกว่า 0 เมตร/วินาที ถ้าหากเธอร์โมมีเตอร์เป็น
ชนิดที่ใช้กันตามปกติสถานีอุตุนิยมวิทยา 
 ในไซโครมีเตอร์แบบเหวี่ยง เธอร์โมมีเตอร์สองอันติดอยู่เคียงข้างกันในกรอบโลหะมีด้านมุมซึ่ง
สามารถเหวี่ยงได้เพ่ือให้ได้รับการระบายที่ต้องการ ตุ้มมักจะได้รับการป้องกันจากรังสีไม่เพียงพอ 
ไซโครมีเตอร์แบบนี้จะต้องใช้ในที่ที่ป้องกันรังสีดวงอาทิตย์ได้โดยตรง 
๖.๑๗ ตำรำงไซโครมีเตอร์ 
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 ในการที่จะหาอุณหภูมิจุดน้ าค้างหรือความชื้นสัมพันธ์ จ าเป็นต้องใช้ตารางไซโครมีเตอร์
โดยเฉพาะซึ่งเหมาะเจาะความเร็วระบายบรรยากาศ ตารางไซโครมีเตอร์ส่วนมากค านวณบนพ้ืนฐาน
ของความเร็วระบายอากาศจาก ๑ ถึง ๑0 เมตร/วินาที 

๖.๑8 ควำมแน่นของอำกำศชื้น 
 ความแน่นของอากาศแห้งเปลี่ยนความความกดและอุณหภูมิใกล้ผิวโลกที่ความกดของ
บรรยากาศมาตรฐาน ( P-๑,0๑๓.๒๕ มบ.) และอุณหภูมิที่ ๑๕ ◦ซ  ๒๘๘.๒๕ ◦ค ความแน่นของ

อากาศแห้งมีค่าเท่ากับ ๑.๒๒๕ กิโลกรัม/เมตร 
 เท่าที่แสดงในตาราง ๑.๑ อากาศแห้งเป็นส่วนผสมของแก๊ส ฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดเป็นอณูของ
อากาศแห้ง อย่างไรก็ตาม สามารถจะหา mean molecular weight of dry air (น้ าหนักอณูเฉลี่ย
ของอากาศแห้ง) ได้ บางครั้งเรียกว่า “appareht molecular weight of dry air” น้ าหนักอณู
ปรากฏของอากาศแห้ง) ใน homosphere ซึ่งแก๊สผสมคลุกเคล้ากันดีมีค่าประมาณ ๒๘.๙๖ 
 ไอน้ ามีน้ าหนักอณูโดยประมาณเท่ากับ ๑๘ ประมาณ ๕/๘ ของน้ าหนักอณูเฉลี่ยของอากาศ
แห้งในแถบที่ขึ้นไปถึง mesopause ซึ่งแก๊สส่วนมากคลุกเคล้ากันดีและเกิดขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน 
ฉะนั้นอณูของน้ าจึงมีมวลน้อยกว่าอณูของอากาศแห้ง 
 สมมติเราอากาศแห้งในปริมาตรที่ก าหนดมา และแทนบางอณูโดยจ านวนที่เท่ากันของอณู
ของไอน้ า มวลจะลดลง และเนื่องจากความแน่นคือมวลต่อหน่อยปริมาตร มันจะลดลงด้วย ฉะนั้น
ความแน่นของอากาศแห้งที่ความกดอากาศและอุณหภูมิเดียวกัน 
 เราได้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของอากาศเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อวัดความชื้น
ของบรรยากาศ มีอิทธิพลโดยตรงในชีวิตประจ าวันของเรา โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของอากาศใกล้
ผิวโลก ในบทต่อไปเราจะกล่าวถึงเรื่องลมผิวพ้ืนและวิธีการวัด 

ปัญหำ 

1. อากาศชื้นคืออะไร ? จงพิจารณาความหมายของความกดอากาศไอน้ าอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิ
ที่ก าหนดความกดไอน้ าอิ่มตัวเปลี่ยนตามอุณหภูมิได้อย่างไร? 

2. จงเขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) condensation nuclei 
(๒) Isibari process 

3. Adibatic process คืออะไร? ท าไมจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก่อตัวของเมฆ 
4. จงให้นิยาม 

(๑) Dew point tempeerture 
(๒) Frost point tempeerture 

5. Relative humidity หมายถึงอะไร? จงบรรยายหลักการของการท างานของไฮโกรกราฟ
เส้นผม 
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6. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) Psychrometer 
(๒) Wet-bulb deperession 
(๓) Psyhrometric tables 

7. ท าไมความแน่นของอากาศชื้นจึงน้อยกว่าของอากาศแห้ง ณ ความกดและอุณหภูมิ
เดยีวกัน 
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บทที่ ๗ 

ลมผิวพื้น 

 บางส่วนของรังสีดวงอาทิตย์ที่มาถึงโลกจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจลน์ของแก๊สของ
บรรยากาศเป็นผลให้อณูของมันอยู่ในการเคลื่อนไหวสม่ าเสมอ 
 ลม คือ อากาศที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ในทางอุตุนิยมวิทยา ค านี้มักจะใช้กับกระแส
อากาศที่ค่อนข้างกว้าง อาจจะอยู่ใกล้พื้นโลกหรืออยู่ในบรรยากาศอิสระ ในบทนี้เราจะกล่าวถึงกระแส
อากาศทางระบบเหนือพ้ืนโลก 
 กระแสอากาศไม่ค่อยเรียบมักจะเกิดเป็น turbulence พร้อมด้วย eddies ในรูปร่างและ
ขนาดต่างๆ ที่ก่อตัวขึ้นภายในอากาศและรบกวนการเคลื่อนตัวของมันผลของ turbulence ใกล้โลก
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผิดปกติต่อทั้งความเร็วและทิศทางของลม การแกว่งไกว
เหล่านี้เกิดข้ึนเป็นอิสระในเวลาสั้นๆ และประกอบกันขึ้นเป็นลมกระโชก  

ในบทนี้เราจะศึกษาว่าจะวัดลมผิวพ้ืนได้อย่างไร และจะพิจารณาคุณสมบัติที่ส าคัญบางอย่าง
ของมัน 

๗.๑ หลักกำรทัว่ไปของกำรวัดลมผิวพื้น 
 Wind velocity เป็นปริมาณทางเวคเตอร์ คือมีทั้ง magnitude และ direction  
magnitude ของ wind velocity  เรียกว่า Wind speed ส่วน Wind direction ถือว่าเป็นทิศที่ลม
พัดมา 
 ความเร็วลมผิวพ้ืนมักจะแกว่งไกวรวดเร็วท าให้เกิด gustiness 
 speed direction และ gustiness ของลมผิวพ้ืนหาได้จากเครื่องมือ แต่ถ้าขัดข้องก็สามารถ
กะประมาณเอาได้  นอกจากนั้นยังต้องประมาณทิศทางลมเมื่อความความเร็วลมน้อยกว่า
สองน็อตจนเครื่องมือมีความรู้สึกน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนทิศได้ในความเร็วต่ า ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่
เด่นชัดของอากาศเราเรียกสภาพนั้นว่า calm (ลมสงบ) 

๗.๒ กำรติดตั้งเครื่องมือวัดลมผิวพื้น 
 บางครั้งเป็นการยากที่จะได้รับค่าที่แท้จริงของความเร็วและทิศทางลมผิวพ้ืนการเคลื่อนไหว
ของอากาศถูกขัดขวางโดยปัจจัยต่างๆ เช่น ความขรุขระของพ้ืนดิน ชนิดของผิวพ้ืน แหล่งความร้อน 
การตั้งอยู่ของอาคาร และอ่ืนๆ 
 นอกจากนั้น ความเร็วลมโดยปกติจะเพ่ิมขึ้นตามความสูงเหนือโลก ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องระบุ
มาตรฐานเพ่ือท าการวัดลมผิวพ้ืน เพ่ือให้ลมที่ตรวจได้จากต าบลที่ต่างๆสามารถน ามาเปรียบเทียบกัน
ได ้
 กำรติดตั้งมำตรฐำน ของเครื่องมือวัดลมผิวพ้ืนในที่โล่งแจ้งให้อยู่ในระดับ ๑0 เมตรเหนือ
พ้ืนดิน Open terrain (ที่โล่งแจ้ง) ถือว่าเป็นบริเวณที่มีระยะห่างจากเครื่องมือถึงสิ่งกีดขวางใดๆไม่
น้อยกว่าสิบเท่าของความสูงของสิ่งกีดขวางนั้นๆ 
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 การยอมรับการติดตั้งมาตรฐานนับเป็นความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามบิน ถ้าการ
ติดตั้งตามมาตรฐานไม่อาจกระท าได้ จะต้องติดตั้งเครื่องมือวัดลมผิวพ้ืน ณ ความสูงที่มีค่าของมันไม่
ถูกกระทบกระเทือนโดยสิ่งกีดขวาง ณ ต าบลที่นั้นจะต้องใช้แทนค่าที่ความสูง ๑0 เมตร ควรจะเป็น 
ถ้าหากไม่มีสิ่งกีดขวางในบริเวณข้างเคียงนั้น 

๗.๓ ทิศลมผิวพื้น – หน่วยของกำรวัด 
 ทิศลมถือว่าเป็นทิศทางจากที่ซึ่งลมพัดมา แสดงค่าเป็นองศาโดยวัดตามเข็มนาฬิกาจากทิศ
เหนือทางภูมิศาสตร์ หรือทิศทางต่างๆ 
 การเข้ารหัสรายงานทิศลมจะต้องใช้เสกล 00 – ๓๖ ตาราง ๗.๑ แสดงเลขรหัส และจ านวน
ตรงกันที่เป็นองศากับทิศ ๓๒ 

ตาราง ๗.๑ Wind Direction – Compass Point Equivalents 

Compass 
Direction 

Exact 
Equivalent 
In Degrees 

Code 
Figure 

Compass 
Direction 

Exact 
Equivalent 
In Degrees 

Code 
Figure 

Calm - 00    
N by E 11.25 01 S by W 191.25 19 
NNE 22.5 02 SSW 202.5 20 
NE by N 33.75 03 SW by S 213.75 21 
NE 45 05 SW 225 23 
NE by E 56.25 06 SW by W 236.25 24 
ENE 67.5 07 WSW 247.5 25 
E by N 78.75 08 W by S 258.75 26 
E 90 09 W 270 27 
E by N 101.25 10 W by N 281.25 28 
ESE 112.5 11 WNW 292.5 29 
SE by E 123.75 12 NW by W 303.75 30 
SE 135 14 NW 315 32 
SE by S 146.25 15 NW by N 326.25 33 
SSE 157.5 16 NNW 337.5 34 
S by E 168.75 17 N by W 348.75 35 
S 180 18 N 360 36 
   Variable - 99 
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๗.๔ กำรวัดทิศลมผิวพื้น 
 ทิศลมผิวพ้ืนโดยปกติแสดงด้วย wind vane (ศรลม) ในการที่จะท าหน้าที่โดยสมบูรณ์ ลูกศร
จะต้องอยู่ในระดับสูงพอที่จะสามารถลดความฝืดให้เหลือน้อยที่สุดและจะต้องสมดุลย์กับแกนของมัน
ด้วย 
 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษท่ีจะแน่ใจว่าแกนของศรลมตั้งดิ่งโดยแท้จริง และต้องหันโดยถูกต้อง
ให้ตรงกับทิศเหนือจริง  

ในการรายงานลักษณะอากาศ synoptic ใช้ทิศเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา ๑o นาทีก่อนการ
ตรวจ Wind direction recorder เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ตามความมุ่งหมายนี้  

เพ่ือประโยชน์ทางการบิน ต้องการการบันทึกซึ่งต่อสายจากเครื่องตรวจที่อยู่ห่างไกล 
เครื่องมือจะต้องสามารถหันไปตามการแกว่งไกวได้อย่างรวดเร็วในทุกทิศทางมักจะใช้วิธีการถ่ายทอด
ด้วยกระแสไฟฟ้า 
 บางครั้งจ าเป็นที่จะต้องกะประมาณทิศทางลม เพราะศรลมส่วนมากไม่หันไปตามทิศทางลม 
ในเมื่อความเร็วลมน้อยกว่าสองน็อต ในกรณีเช่นนี้หรือในเมื่อขาดเครื่องมือตรวจก็จ าต้องกะประมาณ
ทิศลมเอาเอง 

๗.๕ ควำมเร็วลมผิวพื้น – หน่วยของกำรวัด 
 ความเร็วของลมจะให้เป็นน็อต หนึ่งน็อตเท่ากับความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลต่อชั่ วโมง หรือ
ประมาณ 0.๑๕ เมตรต่อวินาที  

ความเร็วลมผิวพ้ืนยากที่จะอยู่คงที่ในช่วงเวลาใดๆ มักจะเปลี่ยนรวดเร็วและต่อเนื่องกัน การ
กระโชกของลมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เป็นไปตามปกติท้ังในช่วงเวลาและช่วงกว้างของคลื่น 
   ส่วนมากจึงต้องการค่าลมเฉลี่ย เช่น ความเร็วเฉลี่ยของลมผิวพ้ืนในช่วงสิบนาที ต้องการ
ส าหรับรายงาน synoptic ซึ่งจะต้องให้เป็นน็อตที่ใกล้เคียง 
 Calm จะต้องรายงานในเมื่อความเร็วน้อยกว่าหนึ่งน็อต 
 ความเร็วลมผิวพ้ืนสามารถวัดไว้มากมายหลายวิธี ที่ง่ายที่สุดก็คือความการตรวจโดยตรงของ
ผลของลมที่ผิวโลกโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ โดยใช้เสกลลมโบฟอร์ตซึ่งได้รับการคิดค้นโดย Admiral 
sir Francis Beaufort (พลเรือนเซอร์ฟรานซิสโบฟอร์ต) ในปี ๑๙0๕ ส าหรับตรวจลมในทะเล ต่อมา
ได้ถูกดัดแปลงมาใช้บนบกด้วยในการปรับปรุงสเกลต่อมาได้เพ่ิมความเร็วให้มีจ านวนตรงกับผลต่างๆ 
 เครื่องแสดงและบันทึกความเร็วลมในปัจจุบันได้ลดความต้องการในการใช้สเกลโบฟอร์ตลง
อย่างมาก โดยเฉพาะที่สถานีบก แต่กระนั้นมันก็ยังให้วิธีการเป็นประโยชน์ส าหรับกะประมาน
ความเร็วลมในเมื่อเครื่องอย่างอ่ืนใช้การไม่ได้ ตาราง ๗.๒ แสดงความคิดเร็วลมที่มีจ านวนเท่ากับ
จ านวนโบฟอร์ตต่างๆ 
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ตาราง ๗.๒ Wind speed equivalents 

 
 
Beaufort 
Number 

 
Description 

    Wind speed equivalent at a standard  height 
of 10 metes above open fiat ground 

 
Specifications for 
Estimating sepeed 
Over lave 

Knosts Metres per 
second 

Kilometeres 
Tres per hour 

Miles 
Per 
hour 

0 Calm 
( ลมสงบ) 

<1 0-0.2 <1 <1 ลมสงบ ควันลอยขึ้น
ตรงๆ 

1 Light air 
(ลมแผ่ว) 

1-3 0.3-1.5 1-5 1-3 ทิศลมสั ’เกตได้ จาก
ควันที่เฉไปแต่ศรลมยัง
ไม่ขยับ 

2 Light breeze 
(ลมเฉื่อย) 

4-6 1.6-3.3 6-11 4-7 รู้ สึ กมีลมปะทะหน้า
ใบไม้เริ่มเคลื่อนศรลม
เริ่มขยับ 

3 Gentle 
breeze 
(ลมอ่อน) 

7-10 3.4-5.4 12-19 8-12 ใบไม้และกิ่งไม้ เล็กๆ
เคลื่อนไหวไม่หยุดธงที่
เบาถูกลมพัดคลี่ออก 

4 Moderate 
breeze ( ลม
พอประมาณ) 

11-16 5.5-7.9 20-28 13-18 ฝุ่นและเศษกระดาษ
ฟุ้งขึ้น กิ่งไม้เล็กโยก 

5 Fresh breeze 
(ลมจัด) 

17-21 8.0-10.7 29-38 19-24 ต้น ไม้ เล็ กๆ เริ่ ม โอน
เ อี ย ง ไ ป ม า  น้ า ใ น
แผ่นดินเป็นระลอก 

6 Strong breeze 
( ลมแรง) 

21-27 10.8-13.8 39-49 25-31 กิ่ ง ไม้ ใหญ่ โยกไปมา
สาย โทร เลขมี เ สี ย ง
ครวญคราง  กางร่ม
ยาก 

7 Near gale 
(เกือบจะเป็น
พายุ ) 

28-33 13.9-17.1 50-61 30-38 ต้นไม้โอนเอน รู้สึกไม่
สะดวกเวลาเดินต้าน
ลม 

8 Gale (พายุ) 34-40 17.2-20.7 62-74 39-46 กิ่งไม้หักระเนนระนาด
ทั่วไป 

9 Strong gale 
(พายุกล้า) 

41-47 20.8-24.4 75-88 47-54 เกิดความเสียหายต่อ
สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง เ ล็ ก ๆ
(กระเบื้องหลังคาเปิด) 
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10 Storm (พายุ
จัด) 

48-55 24.5-28.4 89-102 55-63 ต้น ไม้ถอนราก เกิด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใ น
สิ่งก่อสร้างส าคัญๆ 

11 Violent storm
(พายุแรงมาก) 

56-63 28.5-32.6 103-117 64-72 เกิดความเสียหายเป็น
บริเวณกว้าง 

12 Typhoon  
(ไต้ฝุ่น) 

  64 
ขึ้นไป 

     32.7 
    ขึ้นไป 

      118 
     ขึ้นไป 

   73 
  ขึ้นไป 

ความเสียหายหนัก 

7.6 กำรวัดควำมเร็วลมผิวพื้น 
 เครือ่งมือที่ใช้ส าหรับวัดความเร็วลมผิวพ้ืน เรียกว่า anemometers 
 โดยปกติเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวัดความเร็วลม แบ่งเป็นแบบใหญ่ ๆ ได้สองแบบ คือ 

(ก) Rotation anemometers 
(ข) Pressure tube anemometer 
เครื่องมือวัดควำมเร็วลมแบบหมุน ชนิดธรรมดาที่สุด คือ cup anemometer ลูกถ้วยซึ่ง 

มีรูปร่างพิเศษ ตั้งแต่สามลูกขึ้นไป จะติดตั้งได้สัดส่วนกันเป็นมุมฉากกับแกนทางดิ่ง ความเร็วของการ
หมุนขึ้นกับความเร็วของลมโดยไม่ค านึงถึงทิศทางที่ลมพัดมา ลูกถ้วยจะขับเคลื่อนเครื่องกลไกกานับ 
และความเร็วของลมจะถูกค านวณโดยใช้เครื่องกลไกการนับ ระบบที่สะดวกกว่าก็คือท าเคลื่อนหมุนไป
ขับเคลื่อนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเล็ก ๆ กระแสก็จะถูกแสดงหรือบันทึกโดยมาตร สเกลของมันก็จะถูก
เทียบกับความเร็วลม 
 Propellor anemometer เป็นแบบหมุนเหมือนกัน ใบพัดจะปะทะลมโดยลูกศร และการ
หมุนของใบพัดจะส่งต่อไปยังเครื่องชี้ 
 แบบหมุนอีกแบบหนึ่งคือ Windmill anemometer ไปขับเคลื่อนเครื่องนับ เพราะฉะนั้น 
จึงต้องการกลไกบอกเวลาเพื่อหาความเร็ว เครื่องวัดลมแบบนี้เล็กและมักจะถือไว้ในมือ ส่วนมากใช้วัด
ความเร็วลมต่ า เช่น ที่เกิดในเครื่องปรับอากาศ  
 หลักการของเครื่องวัดลมแบบหลอดความกดอากาศ มีดังต่อไปนี้ ศณลมที่ยอดของเสาจะท า
ให้ปลายด้านเปิดของหลอดหันเข้าหาลม ลมจะเข้าไปในปลายที่เปิดแล้วท าให้ความกดอากาศข้างใน
เพ่ิมข้ึนซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ส่งผ่าไปยังเครื่องชี้โดยหลอดควำมกดอำกำศ 
 หลอดภายนอกที่อยู่ใต้ศร จะถูกเจาะรูเล็ก ๆ เป็นจ านวนมาก ลมที่พัดผ่านรูจะลดความกด
ข้างในให้เหลือเพียงจ านวนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วลม ผลอันนี้จะส่งผ่านไปยังเครื่องชี้โดยหลอดดูด  
 การผสมของผลทั้งสองเหล่านี้ท าให้เกิดระบบซึ่งเป็นอิสระจากผลต่างความดกอากาศเล็กน้อย
ใด ๆ ระหว่างภายในและภายนองอาคารซึ่งเครื่องบันทึกถูกเก็บไว้ 
 สองวิธีการของการชี้เป็นประโยชน์ส าหรับเครื่องวัดลมแบบหลอดความกดอากาศในแบบลูก
ลอย Dines ความกดอากาศและการดูดถูกส่งผ่านไปยังห้องลูกลอย ซึ่งท าไว้เพ่ือควบคุมระดับของ
กระบอกสูบที่ลอบในน้ า ลูกลอยนี้จะควบคุมเครื่องชี้ 
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วิธีการอ่ืนของเครื่องชี้คือ แบบแอนเนอรอยด์ เหมาะกว่าส าหรับเรือซึ่งแบบลูกลอยไม่
มีประโยชน์ 
 เป็นไปได้ที่จะบันทึกความเร็วลมบนกราฟซึ่งการเคลื่อนตัวถูกควบคุมโดยเครื่องกลไกนาฬิกา  
ทั้งเครื่องวัดลมแบบหมุนและแบบหลอดความกดอากาศสามารถดัดแปลงมาใช้ในแบบนี้ได้ เครื่องวัด
ลมบันทึกด้วยตนเองซึ่งท าการบันทึกต่อเนื่องการวัดความเร็วลมเรียกว่า  anemograph 

๗.๗   กำรเปลี่ยนแปลงในลมผิวพื้น 
 นักอุตุนิยมวิทยาใช้ถ้อยค าเฉพาะในการบรรยายการเปลี่ยนแปลงในทิศและความเร็วลม เมื่อ
ทิศลมเปลี่ยนแปลงโดยผู้ตรวจซึ่งหันหน้าต้านลมเคลื่อนตัวตามเข้มนาฬิกา  (คือทางขวาของเค้า)  เพ่ือ
จะต้านลมต่อไป  ลมนั้นเรียกว่า to veer เช่น ในรูป ๗.๑  ลมเปลี่ยนจากทิศ AB เป็นทิศ CD ลูกศรที่
แต้มไว้แสดง  veering  ของลม  โดยกลับกันถ้าผู้ตรวจต้องเคลื่อนตัวตามเข้มนาฬิกา  ลมนั้นจะ
เรียกว่า  to back  การ backing ของลมจะเกิดขึ้นถ้ามันเปลี่ยนจากทิศ CD เป็นทิศ AB  

 
รูปที่ ๗.๑ Veering of the wind 

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในความเร็วลม   ก็จ าเป็นต้องจ าแนกระหว่างค าว่า gust กับ 
squall gust เป็นการเพ่ิมขึ้นโดยความเร็วในก าลังของลมที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่า squall และตามด้วยช่วงสงบหรือช่วงช้าของความเร็ว 
 Squall เป็นลมแรงท่ีเกิดข้ึนทันทีทันใดและยืดเยื้อไปประมาณสองสามนาทีและแล้วก็สูญสิ้น
ไปโดยฉับพลัน   จึงมีค าจ าจัดความโดยเฉพาะว่าเป็นการเพ่ิมที่ทันทีทันใดของความเร็วลมอย่างน้อย 
๑๖ น็อตโดยเพิ่มเป็น ๒๒ น็อตข้ึนไปและกินเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที 

๗.๘  กำรเปลี่ยนประจ ำวันของลมผิวพื้น 
 สถานที่ใกล้เขา ในหุบเขา และติดกับทะเลมักจะประสบการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดใน
ทิศทางและความเร็วลมของลมผิวพ้ืน ไม่ในเวลากลางวันก็กลางคืน ซึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง
ประจ าวันในลมผิวพ้ืน ระบบลมประจ าถิ่นเหล่านี้บางอย่างได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อ ๔.๑0 อย่างอ่ืน
จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 
 ถ้าลักษณะของผิวพ้ืนเสมอกันและอยู่ในบริเวณแผ่นดิน   การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดใน
ความเร็วลมจะเกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างวัน จะมีความเร็วสูงสุดประมาณเวลากลางวันไปจนกระทั่งบ่าย
มากๆ เนื่องจากการถ่ายเทของก าลังเคลื่อนไหวจากระดับสูงกว่าลงมายังผิวพ้ืนโดยกระแสการพา
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ความร้อน เมื่ออุณหภูมิลดลงในตอนบ่ายมากๆการพาความร้อนก็ลดลง ความเร็วลมจะลดลง และจะ
ถึงจุดต่ าสุดประมาณตอนเช้ามืด 

๗.๙ แรงที่กระท ำบนอำกำศที่ก ำลังเคลื่อนที่ 
 ในหัวข้อ ๕.๑๔ เราได้บันทึกว่าโดยปกติมีความแตกต่างระหว่างความกดอากาศระดับทะเล
เฉลี่ยสองต าบลที่ pressure gradient คือการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศตามระยะทางระดับที่
วัด ในทิศทางจากความกดอากาศสูง ไปยังความกดอากาศต่ า 
 พอคาดหมายว่า pressure gradient น าไปสู่การเคลื่อนตัวของอนุภาคของอากาศในทิศทาง
จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ า อันที่จริง pressure gradient force อยู่ในทิศทางนี้
แต่ยากท่ีจะตรวจได้ว่าอากาศเคลื่อนตัวตามทางนี้ ท าไมจึงเป็นเช่นนี้ 
 ปัจจัยหนึ่งที่จะน ามาพิจารณาก็คือการหมุนของโลก ต่อผู้ตรวจที่อยู่บนพ้ืนโลก  อากาศที่
เคลื่อนตัวจะปรากฏว่าถูกท าให้เหไป นี้เป็นผลจาก Coriolis และเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าผู้ตรวจยืน
อยู่บนพื้นโลกซึ่งหมุนไปด้วยอัตราเดียวที่โลกหมุนรอบแกนของมัน 
 แรงที่ปรากฏกระท าต่ออนุภาคของอากาศ เรียกว่า  Coriolis force ค่าของมันเป็นศูนย์ที่เส้น
ศูนย์สูตร แต่เพ่ิมขึ้นตามละติจูดจนถึงค่าสูงสุดที่ขั้วโลก ขนาดของมันเป็นสัดส่วนกับความเร็วของ
อากาศที่สัมพันธ์กับพ้ืนโลก 
 ในซีกโลกเหนือ Coriolis force ปรากฏว่าเหอากาศไปทางขวาเมื่อมองดูตามทิศทางการของ
เคลื่อนที่ส่วนในซีกโลกใต้จะเหไปทางซ้าย 
 อีกแรงหนึ่งที่กระท าต่ออนุภาคของอากาศคือ friction force แรงนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่
การเคลื่อนไหวสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างอากาศกับพ้ืนโลก หรือระหว่างชั้นที่ใกล้ชิดกันองอากาศ มัน
กระท าในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่สัมพันธ์ 
 Friction force มีค่ามากที่สุดใกล้พ้ืนโลก และอากาศที่อยู่ต่ ากว่าความสูงประมาณ 1 
กิโลเมตร ถือว่าอยู่ใน friction layer เหนือ friction layer มักจะตัดทิ้ง friction force และแถบนี้
เรียกว่า free atmosphere  

7.10 Geostrophic wind 
 เรามาพิจารณาอนุภาคของอากาศที่เคลื่อนที่ทางระดับด้วยความเร็วคงที่ในแถบซึ่ง friction 
force ถูกตัดทิ้งแรงทางระดับที่กระท าต่อมันคือ pressure gradient force กับ Coriolis force 
 ถ้าขนาดของสองแรงเหล่านี้เท่ากันอย่างแท้จริง pressure gradient force จะป้องกัน 
Coriolis force จากเหตุที่ท าให้เหไปทางซ้ายหรือขวา การเคลื่อนไหวชนิดนี้เรียกว่า geostrophic 
flow รูป 7.2 แสดงว่าแรงสมดุลกันในซีกโลกเหนือได้อย่างไร 
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รูปที่ 7.2 Geostrophic Flow in the Northern Hemisphere 

สถานะท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันในซีกโลกใต้แสดงในรูป 7.3 
 

 
รูปที่ 7.3 Geostrophic Flow in the southern Hemisphere 

เพราะว่า geostrophic flow อยู่ในแนวระดับโดยแท้จริง อากาศจะไหลไปตามวงใหญ่ เมื่อ
การเคลื่อนไหวถูกถ่ายทอดลงบนพ้ืนราบของแผนที่ลมฟ้าอากาศจะปรากฏเป็นเส้นตรง 

ส าหรับละติจูดที่ก าหนดให้มีความเร็วลมแน่นอน ซึ่ง Coriolis force สมดุลกับ pressure 
gradient force ที่มีอยู่ เรียกว่า geostrophic wind speed 

Geostrophic wind scale อาจใช้หา geostrophic wind speed จาก synoptic chart 
ในบริเวณซึ่ง isobars เป็นเส้นตรง 

Geostrophic wind speed ไม่สามารถหาได้ที่ equator ซึ่ง Coriolis force เป็นสูญ ถ้าไม่
มีแรงอ่ืนมากระท าอากาศจะเคลื่อนที่ในทิศทางของ pressure gradient force คือจากความกด
อากาศสูงมายังความกดอากาศต่ า 

อันที่จริง Coriolis force มีค่าน้อยในละติจูดต่ า และ geostrophic flow ยากที่จะเกิด

ระหว่างละติจูด 14 เหนือ กับ 15 ใต*้  

7.11 Gradient Wind 
 เรามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถึงการเคลื่อนไหวของอนุภาคซึ่งเคลื่อนในทางระดับด้วยความเร็ว
คงท่ีในแถบซึ่ง friction force ถูกตัดทิ้ง 
 สมมติว่าในกรณีขนาดของ pressure gradient force และ Coriolis force ไม่เท่ากัน การ
เคลื่อนไหวจะโค้งไปทางซ้ายหรือทางขวา 
 ณ ละติจูดที่ก าหนดให้ Coriolis force อาจจะใหญ่หรือเล็กกว่า pressure gradient force 
ซึ่งอยู่กับความเร็วลม 
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 การเคลื่อนไหวในทางระดับที่ไม่มีความฝืดด้วยความเร็วลมที่เรียกว่า gradient flow 
หมายความว่าการไหลสัมผัสกับ isobars ณ แต่ละจุดความเร็วลมที่เกิดขึ้นนี้ ส าหรับละติจูดและ 
pressure gradient ที่ก าหนดให้เรียกว่า gradient wind speed 
 การไหลอาจเป็น gradient เฉยๆ ณ จุดเดียวหรือจดอ่ืน บนทางเดินที่ยืดออกไป ในกรณีแรก
ทิศทางของมันสัมผัสกับ isobars เฉพาะจุดที่ก าหนดให้เท่านั้น ส าหรับการไหลยืดออกไป การ
เคลื่อนไหวจะตาม isobars ตลอดทั่วทางโคจรทั้งหมด แต่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้า isobars ไม่เปลี่ยน
ตามเวลาเท่านั้น ทิศทางของมันจะสัมผัสกับ isobars ณ แต่ละจุดตามความยาวของมัน 

 
รูปที่ 7.4 Gradient Flow Around a Low Pressure Area 

 ถ้า gradient flow เกิดขึ้นบนทางเดินที่ยืดออกไป อากาศจะเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ใน
ทิศทาง isobars โค้งของ synoptic chart ถ้า pressure gradient force แรงกว่า coriolis force 
แล้ว flow จะโค้งรอบ low pressure area ซึ่ง diagram (a) ของรูป 7.4 แสดงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ในซีกโลกเหนือ สถานะเช่นเดียวกันในซีกโลกใต้แสดงใน diagram (b) 
 จงสังเกตว่า flow ทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ เพราะว่า Coriolis force กระท าไป
ทางขวา โดยกลับกันการเคลื่อนไหวในซีกโลกใต้รอบ low pressure area จะตามเข็มนาฬิกาการ
เคลื่อนไหวทั้งสองกรณีเรียกว่า cyclonic flow  
 Cyclonic flow เป็น flow ในทิศทางเดียวกับการหมุนของโลก การเคลื่อนไหวนี้ทวนเข็ม
นาฬิกาเมื่อมองดูจากขั้วโลกเหนือ โดยกลับกันการหมุนของโลกจะตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองดูจากซีก
โลกใต ้
 ท่านต้องลาก diagram เพ่ือแสดงว่าถ้า pressure gradient force น้อยกว่า Coriolis force 
การเคลื่อนไหวจะโค้งรอบแถบซึ่งความกดสูงกว่า ซึ่งจะตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกใต ้
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 ฉะนั้น flow จึงอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับการหมุนของโลก flow รอบ high pressure area 
เรียกว่า anticyclonic flow  
 ในกรณีของ geostrophic flow ความฝืดถูกตัดทิ้ง อย่างไรก็ตาม isobars ก็ยังโค้งตามปกติ 
ฉะนั้น gradient flow จงมักจะเป็นค่าประมาณต่อการเคลื่อนไหวที่แท้จริงในบรรยากาศอิสระยิ่งกว่า
จะเป็น geostrophic flow  
 ขนาดของ gradient wind ณ ละติจูดใดๆ ขึ้นอยู่ไม่เพียงกับ pressure gradient  แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับรัศมีของส่วนโค้งของ isobar อีกด้วย จึงมักจะยากที่จะวัดให้ถูกต้อง 

7.12 Buys Ballot’s Law 
 ในปี 1852 นักอุตุนิยมวิทยาชาวดัทช์ชื่อ Buys Ballot ได้อธิบายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นอยู่
ระหว่างทิศลมกับ isobars ถ้าท่านดูรูป 7.2 และ 7.4 (a) ท่านจะสามารถหาความสัมพันธ์นี้ส าหรับ
ซีกโลกเหนือโดยการยืนยันหันหลังสู้ลม ความกดอากาศที่ต่ ากว่าจะอยู่ทางซ้ายของท่าน 
 ในซีกโลกใต้ ความกดอากาศที่ต่ ากว่าจะอยู่ทางขวา สามารถตรวจสอบได้โดยศึกษารูป 7.3 
และ 7.4 (b) 

ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Buys Ballot’s Law 
 ถ้าผู้ตรวจยืนหันหลังสู้ลมความกดอากาศต่ ากว่าจะอยู่ทางซ้ายในซีกโลกเหนือและอยู่ทางขวา
ในซีกโลกใต ้

7.13 ลมในชั้นที่มีควำมฝืด 
 โดยปกติลมผิวพ้ืนวัดที่ระดับมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพ้ืนโลก ในทางปฏิบัติ  ลมนี้แตกต่าง
จาก geostrophic wind speed ที่ค านวณจากแผนที่ความกดอากาศเท่าระดับน้ าทะเลเฉลี่ย แม้ 
isobars จะเป็นเส้นตรงก็ตาม 
 เนื่องจากความจริงที่ว่า friction force ไม่สามารถจะตัดทิ้งใน friction layer เป็นผลให้
ความเร็วลมที่ตรวจได้อยู่บนค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามของ geostrophic speed เหนือแผ่นดิน 
และประมาณสองในสามเหนือทะเล 
 ทิศของลมผิวพ้ืนไม่เป็นไปตาม isobars เนื่องจากการกระท าของ friction force ความเร็ว
ลมที่ต่ ากว่าจะลด Coriolis force และ pressure gradient force เป็นเหตุให้อากาศใกล้พ้ืนโลกไหล
ข้าม isobars จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ า friction force อาจน าไปสู่การไหลข้าม 
isobars ณ มุมประมาณ 30 องศาเหนือแผ่นดิน และประมาณ 10 องศาเหนือทะเล 
 ผลของ friction force มากที่สุดที่พ้ืนดินซึ่งลมพัดเหนือพ้ืนขรุขระ และท าให้เกิด 
turbulence มันจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วในระดับสูงขึ้น จนกระทั้งหมดไปที่ระดับยอดของ friction 
layer ซึ่งอยู่ที่ความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพ้ืนดิน 
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7.14 Horizontal Mass Convergence and Divergence 
ถ้ามีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของมวลอากาศบริเวณพ้ืนโลก ความกดที่พ้ืนของล าอากาศจะ

เปลี่ยนไป การขาดไปของมวลจากล าอากาศจะท าให้ความกดอากาศที่พ้ืนโลกลดลง การได้เพ่ิมมาของ
มวลท าให้ความกดอากาศที่พ้ืนโลกเพ่ิมขึ้น 
 เมื่อมีการไหลทางระดับของอากาศเข้าไปในแถบนั้น horizontal convergence จะเกิดขึ้น
ถ้า convergence ยังมีต่อไปเรื่อยๆ จะมีการเพิ่มพูนของอากาศในแถบนั้นและความแน่นของอากาศ
จะเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงความแน่นที่ตรวจพบมีค่าน้อยมาก การเคลื่อนไหวทางดิ่ง
จะเกิดขึ้น โดยวิธีนี้การเพิ่มของมวลก็จะไม่มี 
 Horizontal divergence เป็นกรรมวิธีตรงกันข้าม divergence จะเกิดขึ้นเมื่อมีการไหล
ออกในทางระดับจากแถบนั้น ซึ่งจะน าไปสู่การเคลื่อนไหวในทางดิ่งของบรรยากาศด้วย 

 
รูปที ่7.5 Horizontal Mass Convergence and Divergence 

Associated with Vertical Motion 

Depression ที่ก่อตัวขึ้นและ troughs ของ low pressure สัมพันธ์กับ convergence ใน 
lower troposphere และ divergence เบื้องบน แน่ละผลของ divergence เบื้องบนต้องใหญ่กว่า 
convergence ใกล้พ้ืนโลกถ้าความกดผิวพ้ืนลดลง รูป 7.5 แสดงว่า horizontal divergence ที่ x 
สัมพันธ์กับ horizontal convergence ที่ A อย่างไร มันประสานกันกับการเคลื่อนข้ึนเบื้องบน 

โดยกลับกัน anticyclones ที่ก่อตัวขึ้นและ ridges ของ high pressure สัมพันธ์กับ 
convergence เบื้องบนและ divergence ใน lower troposphere ผลเหล่านี้ประสานกับการ
เคลื่อนลงมาของอากาศ รูป 7.5 แสดงว่า horizontal convergence ที่ y ใหญ่กว่า horizontal 
convergence ที่ B ถ้าความกดผิวพ้ืนเพิ่มขึ้น 
 ถ้าการลดลงอย่างรวดเร็วของความกดทวีขึ้นที่ A low pressure area จะก่อตัวขึ้นและ
อากาศจะไหลเข้าสู่แถบนั้นโดยการกระท าของ pressure gradient force.  Coriolis force ที่เป็น
สัดส่วนกับความเร็วลมในครั้งแรกจะเล็กมากและการไหลที่สมดุลจะยังไม่ได้รับความส าเร็จทันที     
การเคลื่อนขึน้ช้าๆจะเกิดขึ้นในบริเวณกว้าง มวลหนาของเมฆและ precipitation จะเกิดขึ้นถ้าความจุ
ความชื้นของอากาศมีค่าสูง 
 โดยกลับกัน การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของความกดใกล้ B จะน าไปสู่การก่อตัวของ high 
pressure area ในแถบนั้น การเคลื่อนลงช้าๆในบริเวณกว้างจะยับยั้งการก่อตัวของเมฆ 
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 แม้เม่ือ Coriolis force เพ่ิมขึ้น ความฝืดผิวพ้ืนยังท าให้มีการไหลข้าม isobars จากความกด
สูงไปยังความกดต่ า convergence ระดับต่ าสัมพันธ์กับศูนย์กลางความกดอากาศต่ าและ 
divergence กับ anticyclones อย่างไรก็ตาม ผลเหล่านี้มีขอบเขตต่อ friction layer ผลของการ
เคลื่อนไหวในทางดิ่งค่อนข้างเล็กน้อย ความฝืดผิวพ้ืนอาจเป็นเหตุให้มีการก่อตัวของเมฆได้บ้างใน 
depressions แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากมีฝนตกในปริมาณที่น้อยมาก 

7.15 กำรพำควำมร้อนของอำกำศ 
 บรรยากาศเป็นมัชฌิมซึ่งการเคลื่อนไหวของมวลเริ่มต้นได้ง่ายมาก โดยวิธีนี้ความร้อนอาจ
ถ่ายเทโดยการเคลื่อนทางระดับหรือโดยการเคลื่อนทางดิ่งของอากาศ 
 ในทางอุตุนิยมวิทยา ค าว่า convection มักจะแสดงการเคลื่อนไหวทางดิ่ง อย่างไรก็ตาม
ขนาดของความเร็วทางดิ่งโดยปกติประมาณ 1% ของวามเร็วลมทางระดับ 
 โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวทางระดับเกิดขึ้นในสเกลใหญ่กว่ามาก อาจก่อให้เกิดการถ่ายเท
พลังงานความร้อนจากแถบร้อนไปยังแถบขั้วโลกได้เป็นระยะทางพันๆกิโลเมตร 
 การถ่ายเทความร้อนและปริมาณทางฟิสิกส์อ่ืนๆ ในทางระดับโดยลม เรียกว่า advection 
มาจากภาษาลาตินซึ่งหมายความว่า “น าติดตัวไป” กระแสการพาความร้อนปกติใหญ่กว่าและทนทาน
กว่ากระแสทางดิ่ง 
 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางดิ่งมีความส าคัญ เช่น อาจน าไปสู่การก่อตัวของเมฆใน
บรรยากาศ ในบทต่อเราจะศึกษาว่าเมฆจ าแนกได้อย่างไร 

ปัญหำ 

1. Anemometer คืออะไร?จงอธิบาย anemometer ชนดิหมุนสามแบบ 
2. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

  (1) การติดตั้งตามมาตรฐานของเครื่องมือวัดลมผิวพ้ืน 
  (2) Veering ของลม 
  (3) Squall 
  (4) Friction layer 

3. โดยใช้ diagram ประกอบจงกล่าวถึง geostrophic flow 
  (1) ในซีกโลกเหนือ 
  (2) ในซีกโลกใต้ 

4. ถ้อยค าต่อไปนี้หมายถึงอะไร 
  (1) Gradient wind speed 
  (2) Cyclonic flow 

5. จงกล่าวถึง Buy Ballot’s Law โดยใช้ diagram ประกอบ จงแสดงให้เห็นประโยชน์ของ 
กฎในแต่ละซีกโลก 
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6. จงชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง Convection กับ advection ในบรรยากาศ  
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บทที่  ๘ 
กำรจัดชั้นของเมฆ 

เมฆมีกรรมวิธีของการ่อตัวเนื่องกันในบรรยากาศ เมื่อท่านเหงนมองดูท้องฟ้าท่านจะ
สังเกตเห็นว่ามีเมฆท่ีเกิดข้ึนในรูปต่างๆ เป็นอันมากต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุด 

ขณะที่ไอน้ าในบรรยากาศเปลี่ยนสภาพหยดน้ าและอนุภาคน้ าแข็งก่อตัวขึ้นก็จะท าให้สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บางครั้งเราเห็นผลเมฆสีขาวลอยฟ่องอยู่ในท้องฟ้า บางครากลับเห็นเมฆสีเทา
หรือสีด าลอยอยู่ระดับต่ าปกคลุมท้องฟ้าทั่วไป 

ลมฟ้าอากาศจึงขึ้นอยู่กับชนิดของเมฆซึ่งก่อตัวในท้องฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ด้ วยเหตุนี้นัก
อุตุนิยมวิทยาจึงมุ่งศึกษาในโครงสร้างและความเจริญเติบโตของเมฆเป็นการใหญ่ 

เมื่อไม่นานมานี้เองความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงจากความส าเร็จของการส่งดาวเทียมนี้ไป
โคจรรอบโลกหลายดวงได้มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเมฆเป็นอย่างมาก ปัจจุบันภาพเมฆ
จากดาวเทียมถูกน ามาใช้ประโยชน์ทั่งภูมภาคกว้างใหญ่ของโลก ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นจากที่เคยได้รับ
จากเครื่องบินแต่เพียงอย่างเดียว และนอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเมฆเพ่ิมข้ึนอีกเป็นอันมาก 

ในบทนี้เราจะค้นหารูปแบบของเมฆในจ านวนจ ากัด เพ่ืออธิบายคุณสมบัติที่ส าคัญของลมฟ้า
อากาศได้ดี  ต่อไปเราจะพิจารณาชนิดเมฆให้ละเอียดเมื่อเราศึกษาเรื่องการตรวจลมฟ้าอากาศ  

๘.๑ ชื่อเมฆ 
กลุ่มใหญ่ๆ สองกลุ่มของเมฆได้แก่  cumuliform clods  เป็นเมฆชนิด  cumulus ซึ่งมักจะ

อยู่แยกห่างๆกัน ในที่ว่างเปล่าของท้องฟ้ากับ stratiform clouds ซึ่งก่อตัวเป็นแผ่นหรือชั้นปกคลุม
ส่วนใหญ่ของท้องฟ้า 

ชื่อของเมฆแสดงให้รู้ถึงชนิดและรูปร่างของมัน ค าลาตินจ านวนหนึ่งถูกน ามาแสดงลักษณะ
ของเมฆ ค าว่า “ nimbus”  (ฝนโปรย , ห่าฝน) ถูกเพ่ิมเข้ากับชื่อเมฆซึ่งผลิต preciation ค าเติมหน้า 
“ fracto-”  (แตกกระจัดกระจาย) ปรากฏที่ตัวต้นของชื่อเมฆที่ถูกลมเป่ากระจัดกระจายค าว่า         
“ cirrus” (เส้นผม)  ใช้กับเมฆที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเส้นผม 

๘.๒ Cloud Genera (ตระกูลเมฆ) 
เมฆถูกจ าแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ สิบกลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มเรียกว่า genus (ตระกูล) ถ้า

เป็นพหุพจน์ใช้แทนด้วยgenera 
แต่ละตระกูลอาจแบ่งย่อยออกไปเป็น species (ประเภท) และ varieties (ชนิด) อย่างไรก็ 

ตามเราจะไม่กล่าวถึงการแบ่ง  
 เมฆแบ่งออกเป็นสิบตระกูลดังต่อไปนี้  

(ก) Cirrus  
(ข) Cirrocumulus 
(ค) Cirrostratus 
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(ง) Altocumulus 
(จ) Altostratus 
(ฉ) Nimbostratus 
(ช) Stratocumulus 
(ซ) Stratus 
(ฌ) Cumulus 
(ญ) Cumulonimbus 

๘.๓ Height, Altitude and Vertical  Extent 
บ่อยครั้งที่จ าเป็นต้องกล่าวถึงระดับของเมฆที่เกิดขึ้น มีสองวิธีที่ใช้ในการบอกระดับคือ 

height กับ altitude  
Height ของจุดใด ๆ (ตัวอย่างเช่นฐานเมฆ) คือระยะในทางดิ่งจากจุดตรวจถึงระดับของจุด

นั้นขอให้ระลึกว่าจุดตรวจอาจอยู่บนเนินหรือภูเขาก็ได้ 
Altitude ของจุดใด ๆ คือระยะทางในทางดิ่งที่วัดจากระดับทะเลเฉลี่ยถึงระดับของจุดนั้น

ผู้ตรวจผิวพ้ืนโดยทั่วไปมักจะใช้ Height แต่ผู้ตรวจบนเครื่องบินมักจะใช้ Altitude 
Vertical Extent ของเมฆ คือระยะในทางดิ่งระหว่างระดับฐานของเมฆกับยอดเมฆ  

๘.๔  Etages (ชั้น) 
โดยปกติเมฆส่วนมากตรวจพบในระยะของความสูงแตกต่างกันกันจากระดับทะเลถึงระดับ  

tropopause  ความสูงของ tropopause เปลี่ยนตามเวลาและต าบลที่ ฉะนั้นยอดของเมฆจึงอยู่สูงใน
แถบร้อนยิ่งกว่าในแถบละติจูดกลางและสูง 

ตามต าราได้แบ่งส่วนในทางดิ่งของบรรยากาศ ซึ่งเมฆมักจะปรากฏออกเป็นสามส่วน  คือ สูง 
กลาง ต่ า 

แตล่ะ etage  ก าหนดโดยระยะของระดับซึ่งเมฆของตระกูลที่มีชื่อเกิดบ่อยที่สุด การเหลื่อม
กันของชั้น และเขตพิกัดของมันเปลี่ยนตามละติจูด สูงโดยประมาณของเขตพิกัดเป็นกิโลเมตรมีดังนี้ 

Etages Polar  Regions Temperate  Regions Tropical Regions 
High 3-8 km 5-13 km 6-18 km 
Middle 2-4 km 2-7 km 2-8 km 
Low From the earth  s 

Surface fo 2 km. 
From the earth  s 
Surface to 2 km. 

From the earth  s 
Surface to 2 km. 

ชั้นของเมฆหกตระกูลจัดไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) ) Cirrus  , Cirrocumulus และ Cirrostratus จัดอยู่ในชั้นสูง 
(ข) Alticoumulus จัดอยู่ในชั้นกลาง 
(ค) Stratocumulus  และ Stratus  จัดอยู่ในชั้นต่ า 
ส่วนอีกสี่ตระกูล จะมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
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(ก) Altostratus  โดยปกติพบในชั้นกลาง แต่มักแผ่ไปถึงระดับสูง 
(ข) Nimbostratus  มักจะพบสม่ าเสมอในชั้นกลาง แต่จะแผ่ลงมาถึงชั้นต่ า และแผ่ขึ้นไปถึง
ชั้นสูงด้วย 
(ค) Cumulus  และ Cumlonimbus  มักจะมีฐานอยู่ในระดับต่ า แต่ขอบเขตในทางดิ่งสูง
มาก อาจแผ่ยอดขึ้นไปถึงชั้นกลางละชั้นสูง 
เมื่อความสูงของเมฆเฉพาะอย่างเป็นที่รู้จักกันแล้ว การที่รู้ว่าเป็นเมฆชั้นไหนอาจช่วยผู้ตรวจ

ในการบอกชื่อและสามารถหาตระกูลได้ โดยเลือกเอาระหว่างตระกูลซึ่งมักพบในชั้นที่ตรงตามความสูง
ของเมฆ 

๘.๕ ค ำอธิบำยตระกูลเมฆทั้งสิบ  
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้ให้ค าอธิบายอย่างเป็นระเบียบของตระกูลเมฆทั้งสิบไว้ใน  

International Cloud Atlas , Volume I  ค าอธิบายเหล่านี้จะมีความหมายยิ่งขึ้นส าหรับท่านถ้า
ท่านจะพลิกดูภาพถ่ายเมฆที่เป็นตัวอย่าง  ขณะที่ท่านก าลังดูค าอธิบาย 

ค าอธิบายและอักษรย่อสองตัวที่ได้รับการรับรองส าหรับตระกูลเมฆท้ังสิบมีดังนี้  
(ก) Cirrus (Ci) 
เมฆที่แยกกันไม่ต่อเนื่องในรูปแบบใยขาวละเอียดอ่อน หรือเป็นหย่อมสีขาวหรือค่อนข้างขาว  

หรือแถบแคบ ๆ เมฆเหล่านี้มีรูปร่างลักษณะเป็นเส้น ๆ (คล้ายเส้นผม) หรือเป็นเงาคล้ายเส้นใหม่ทั้ง
สองอย่าง 

(ข) Cirrocumulus (Cc) 
เป็นหย่อมหรือเป็นแผ่นหรือเป็นชั้นสีขาว โดยปราศจากเงา ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เล็กมากใน

รปูของเมล็ด  ระลอก และอ่ืน ๆ โดยเข้ามารวมกันหรือแยกออกจากกัน และจัดเรียงระเบียบมากบ้าง
เป็นบางส่วน  ส่วนมากความกว้างของแต่ละชิ้นส่วนมีน้อยกว่า ๑  องศา 

(ค) Cirrostratus (Cs) 
เป็นเมฆใสสีขาวปกคลุมด้วยเส้น (คล้ายเส้นผม) หรือมีรูปร่างเรียบ ๆ ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด

หรือบางส่วน และท าให้เกิดปรากฎการณ์วงแสงทั่วไป 
(ง) Altostratus (Ac) 
เมฆที่เป็นหย่อมเป็นแผ่นหรือชั้นสีขาวหรือสีเทาหรือทั้งขาวทั้งเทาโดยปกติมีเงาประกอบด้วย 

เกล็ด  ก้อนกลม เป็นลูกคลื่น และอ่ืน ๆ ซึ่งบางครั้งเป็นเส้นหรือพร่าบางส่วน และอาจจะรวมกัน
หรือไม่รวมกันก็ได้ เป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่จัดเป็นระเบียบเป็นส่วนมาก มักจะมีรูปร่างกว้างระหว่างหนึ่งถึง
ห้าองศา 

(จ) Altostratus (As)  
เมฆสีเทาหรือสีน้ าเงินเป็นแผ่นหรือเป็นชั้นของร่องแคบ ๆหรือเป็นเส้นหรือรูปร่างเสมอปก

คลุมท้องฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีส่วนที่บางพอที่จะเผยให้เห็นดวงอาทิตย์อย่างน้อยก็เลือน ๆ 
เหมือนผ่านแก้วทีพ้ื่นดิน ไม่มีปรากฏการณ์วงแสง 
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(ฉ) Nimbostratus  (Ns) 
เป็นชั้นของเมฆสีเทาหรือด า รูปร่างพร่าไปหมด โดยมีฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องกันมากหรือ

น้อย ซึ่งส่วนมากถึงพ้ืนดินและหนาพอที่จะบังแสงอาทิตย์ได้หมด เมฆฉีกขาดระดับต่ าเกิดขึ้นบ่อย ๆ 
อยู่ใต้ชั้น อาจจะรวมกันหรือไม่รวมก็ได้ 

(ช) Stratocumulus (Sc) 
เป็นหย่อมหรือแผ่นหรือชั้นของเมฆที่มีสีเทาหรือขาว หรือทั้งเทาและขวา มีส่วนด ามืดตลอด

อยู่บ่อย ๆ ประกอบด้วยกระเบื้องตราหมารุก ก้อนกลม, ม้วน และอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เป็นเส้น อาจจะรวมกัน
หรือไม่รวมก็ได้เป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่จัดไว้เป็นระเบียบเป็นส่วนมาก มีรูปร่างกว้างมากกว่าห้าองศา 

(ซ) Stratus (St) 
เป็นชั้นเมฆสีเทาท่ัวไปมีฐานเรียบ และอาจมี drizzle, ice prisms หรือ snow grain เกิดขึ้น 

เมื่อดวงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆจะมองเห็นรูปร่างของมันได้ชัดเจน ไม่ท าให้เกิดปรากฎการณ์วงแสง เว้น
แต่ถ้าอุณหภูมิต่ ามากอาจเกิดได้ บางครั้งปรากฏเป็นรูปของหย่อมเมฆที่ฉีกขาด 

(ฌ) Cumulus (Cu) 
เป็นเมฆท่ีแยกกันอยู่เป็นอิสระไม่ต่อเนื่องกันโดยทั่วไป  มีรูปร่างเด่นชัดและหนาก่อตัวในทาง

ดิ่ง เป็นรูปเนินหรือโดมหรือคอหอยที่ลอยขึ้น ส่วนบนที่โป่งนูนมักจะคล้ายคลึงกับกะหล่ าดอก ส่วนที่
ต้องแสงแดดของเมฆเหล่านี้ส่วนมากขาวสว่างแต่ฐานของมันมืด และเกือบเป็นแนวระดับ บางครั้งก็
ฉีกขาด 

(ญ) Cumulonimbus (Cb) 
เป็นเมฆหนักและหนา มีขอบเขตทางดิ่งมาก เป็นรูปภูเขาหรือหอคอยใหญ่ ๆ อย่างน้อยส่วน

ตอนบนมักจะเรียบ หรือเป็นเส้นหรือเป็นตาหมากรุกและเกือบแบน ส่วนนี้มักจะแผ่ออกเป็นรูปทั่ง
หรือขนนกมากมาย 

ใต้ฐานของเมฆนี้มักจะมืดมากมีเมฆฉีกขาดที่อยู่ต่ าที่อยู่บ่อย ๆ อาจรวมเจ้าด้วยกันหรือไม่ก็
รวมกันได้  และบางครั้งมี precipitation ในรูปของ virga (เพียงแค่หยิบมือเดียวของอนุภาคของน้ า
หรือน้ าแข็งที่ตกลงมาจากเมฆ แต่ระเหยเสียก่อนจะถึงพ้ืนโลกเป็น precipitation)  

๘.๖ กำรรู้จักเมฆ 
แม้ว่าการจัดชั้นของเมฆเป็นรูปแบบตัวอย่างจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงก็ตาม ปัญหาใน

การบอกชื่อเมฆก็ไม่ใช่ง่ายเสมอไป มักจะไม่พ้นความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนที่ค่อยเป็นค่อยไป
ระหว่างชนิดต่าง ๆ ของเมฆ  

เมฆธรรมชาติไม่มีลักษณะที่ต้องการตรงกันเสมอไปกับชนิดที่บรรยายไว้ในการจัดชั้นที่กล่าว
ในหัวข้อที่แล้วมา เมฆอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองชนิดก็ได้ในกรณีเหล่านี้ความช านาญและการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง 
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การตรวจเมฆที่เชื่อถือได้สามารถท าได้ดีที่สุด  โดยการระมัดระวังเฝ้ามองโดยใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องในการก่อตัวของมัน การตรวจท้องฟ้าอย่างคร่าว ๆ ในชั่วโมงตรวจเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ 

Water droplets และ ice crystals อาจเกิดข้ึนในบรรยากาศในรูปอ่ืนนอกเหนือไปจากเมฆ
เหล่านั้นก็ได้ ในบทต่อไปเราจะศึกษาผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวและการระเหิดกลับของไอน้ า
ที่พบในบรรยากาศ 

ปัญหำ 

๑. จงให้ข้อสังเกตระหว่างเมฆ  cumuliform  กับ  stratiform 
๒. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

       (๑)  Genus 
      (๒)  Height  of  cloud  base 
       (๓)  Vertical  extent  of  a  cloud 

๓.  Etage หมายความว่าอย่างไร?  ใน etage ไหนที่เราจะพบเมฆดังต่อไปนี้ 
      (๑)  Altocumulus 
        (๒) Stratocumulus 
        (๓) Cirrocumulus 

๔. เมฆบางตระกูลอาจแผ่ออกไปเกินหนึ่งขั้น  จงอธิบายคุณลักษณะนี้ในกรณีของตระกูลเมฆ
ต่อไปนี้ 

   (๑) Nimbostratus 
        (๒) Cumulonimbus 
        (๓) Altostratus 

๕. ท่านให้ข้อสังเกตระหว่าง Cirrocumulus, Altostratus,และ Stratus  ได้อย่างไร? 
๖. จงอธิบายโดยย่อถึงคุณลักษณะของเมฆต่อไปนี้ 

       (๑) Cirrus 
      (๒) Cumulus 
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บทที่ ๙ 

Hydrometeors 

 ลักษณะของลมฟ้าอากาศ  เช่นฝน หิมะ และลูกเห็บ  แสดงให้เห็นว่าหยดน้ าและผลึกน้ าแข็ง
สามารถเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศในรูปอ่ืนที่นอกเหนือไปจากเมฆ  อนุภาคของเหลวและของแข็งอาจ
ลอยอยู่ได้ในอากาศ  หรืออาจตกลงมายังพ้ืนโลก  บางครั้งก็อาจถูกพัดพาเข้าไปสู่บรรยากาศโดยการ
กระท าของลม  บางโอกาสหยดน้ าหรือผลึกน้ าแข็งอาจถูกระเหิดกลับไปอยู่บนวัตถุบนพ้ืนดิน  หรือใน
อากาศอิสระ 
 ในบทนี้  เราศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคของเหลวหรือของแข็ง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับนัก
อุตุนิยมวิทยา  เราจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะจ าแนกออกเป็นแต่ละชนิดได้อย่างไร 

๙.๑ ค ำจ ำกัดควำมของ  meteors 
 พจนานุกรมส่วนมักให้ค านิยาม meteors เป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้หรือเกี่ยวกับแสง
สว่างในบรรยากาศ meteors ทางดาราศาสตร์ที่เข้ามาสู่บรรยากาศจากอวกาศจะเห็นได้ทั่วไป เช่น 
“shooting  stars” (ดาวตก) ที่คนส่วนมากจะนึกถึงวัตถุเหล่านี้เมื่อพูดถึงค าว่า“meteors”  
 อย่างไรก็ตาม “meteors” ที่ไม่ใช้ทางดาราศาสตร์มีอยู่ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ นักอุตุนิยมวิทยาจึง
ได้ให้ค านิยามค าว่า “meteors” เป็นพิเศษ ซึ่งท่านจะต้องไม่เอาไปปะปนกันกับความหมายในทาง
ดาราศาสตร์ 
 ในด้านอุตุนิยมวิทยา ค า meteors  หมายถึงปรากฏการณ์ใดๆ  ก็ตามที่นอกจากเมฆซึ่งตรวจ
ได้ในบรรยากาศหรือบนพ้ืนโลก อาจประกอบด้วย precipitation หรือการระเหิดของอนุภาค
ของเหลว หรือของแข็ง รวมทั้งปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง หรือไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศด้วย 

มี meteors อยู่มากมายหลายชนิด อย่างไรก็ตาม โดยการพิจารณาธรรมชาติของอนุภาค
หรือกรรมวิธีทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของมันก็อาจจ าแนกได้เป็นสี่ชนิดใหญ่ๆ คือ 

(ก) Hydrometeors 
(ข) Lithometeors 
(ค) Photometeors 
(ง) Electrometeors 

๙.๒ ค ำก ำจัดควำมของ  meteors 
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้ค านิยาม meteors สี่ชนิดเหล่านี้ไว้ใน International   

Cloud Atlas ,Volume I ค านิยามเหล่านี้มีดังต่อไปนี้ 
(ก) hydrometeor  
Hydrometeor เป็น meteor ที่ประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคท่ีเกิดข้ึนจากน้ าของของเหลว  

หรือของแข็ง ซึ่งตกลงมาผ่านบรรยากาศ หรือลอยอยู่ในบรรยากาศ ถูกลมพัดลอยขึ้นไปจากผิวโลก 
หรือระเหิดกลับอยู่บนวัตถุบนพ้ืนดินหรือในบรรยากาศอิสระ 
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(ข)  Lithometeor  
Lithometeor เป็น meteor ที่ประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคซึ่งส่วนมากเป็นของแข็งและ 

ไม่ได้เกิดจากน้ า อนุภาคลอยอยู่ในบรรยากาศมากหรือน้อย หรือถูกยกข้ึนโดยลมจากพ้ืนดิน 
(ค) Photometeors  

Photometeors เป็นปรากฏการณ์แสงสว่างเกิดขึ้นโดยการสะท้อน การหักของแสง การ 
แยกแสง (แตกต่างเพียง Degree จาก Scattering ) หรือการรบกวนของแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวง
จันทร์ 

(ง) Electrometer 
Electrometer เป็นปรากฏการณข์องไฟฟ้าในบรรยากาศที่เห็นได้หรือสามารถได้ยินสียง  
ในบทนี้  เราจะเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่กับ hydrometeors ส่วน meteors อ่ืน ๆ จะได้

ศึกษาในขั้นต่อไป Lithometeors รวมฝุ่นควันและอ่ืนๆ และ Photometers เกิดขึ้นเป็นรุ้งกินน้ า วง
แสงและอ่ืนๆ ส่วนฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และพายุฟ้าคะนองรวมอยู่ในชนิดต่าง ๆ ของ Electrometers 

๙.๓ กำรจัดชั้นของ hydrometeor  
(ก) กลุ่มหรือชุดของอนุภาคท่ีตกหล่นมายังพื้นโลก ซึ่งมีก าเนิดส่วนมากจากเมฆ และ

รวมทั้ง drizzle,rain,snow,snow pellets และ ice prisms  
(ข) กลุ่มหรือชุดของอนุภาคที่ตกหล่นมาซึ่งระเหยหรือระเหิดไปก่อนจะถึงพ้ืนโลก 

(virga)  
(ค) hydrometeor  ที่ประกอบด้วยชุดของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ fog และ 

mist คล้ายกับเมฆแต่ถูกพิจารณาเป็น meteor เพราะว่ามันเกิดท่ีพ้ืนโลกหรือใกล้พื้นโลก 
(ง) อนุภาคของเหลวหรือของแข็งที่ถูกพัดขึ้นจากพ้ืนโลกโดยลม drifting snow 

,blowing snow และ spray (น้ าที่กระเซ็นเป็นฝอย) มักจะมีขอบเขตอยู่มนชั้นต่ าที่สุดของ
บรรยากาศ 

(จ) อนุภาคของเหลวหรือของแข็งที่ระเหิดกลับอยู่บนวัตถุที่อยู่นอกที่ก าบังเหล่านี้
รวมทั้ง dew,hoar-frost,rime และ glaze ใน hoar-frost  และ rime กลุ่มอิสระ ของ
อนุภาคแข็ง สามารถมองเห็นได้ แม้ว่ามันจะละลายอยู่รวมกันแต่ไม่มีโครงสร้างอนุภาคที่อาจ
มองเห็นได้ใน glaze และมันเกิดข้ึนเป็นชั้นที่เป็นเนื้อเดียวกันและเรียบ  

9.4 Precipitation  
Precipitation หมายถึง hydrometeor ที่ตกลงมาจนถึงพ้ืนดิน ไม่รวมถึง virga ซึ่ง

มองเห็นเป็นสายจากฐานเมฆ แต่ลงมาไม่ถึงพ้ืนโลก เมื่อ precipitation ตกลงถึงพ้ืนดินอาจถูกวัดเป็น
ความลึกของน้ า การวัดนี้ถือเสมือนกับฝนตกไม่ว่ารูปของ precipitation   เมื่อตกลงถึงพ้ืนโลกครั้ง
แรกจะเป็นอย่างไร 
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Intensity of precipitation พิจารณาโดยอัตราซึ่ง precipitation จะสะสมเพ่ิมพูนบนผิว
พ้ืนทางระดับ ถ้าสามารถป้องกันมิให้ไหลออกไป และเป็นอัตราซึ่ง precipitationถูกสะสมไว้ใน
เครื่องวัดฝนด้วย อาจจะบอกได้ว่าเบา ปานกลางหรือหนัก แต่ถ้อยค าเหล่านี้แปลความหมายได้หลาย
ทางโดยแต่ละบุคคล 

Hydrometeors ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่ตกลงมาเกิดขึ้นเป็น showers หรือ continuous 
การจ าแนกจะต้องกระท าระหว่าง showers กับ intermittent precipitation 

Showers มีคุณสมบัติโดยเริ่มและสิ้นสุดปัจจุบันทันด่วน โดยปกติรวดเร็วและบางครั้ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในความแรงของ precipitation โดยทั่วไปหยดน้ าและอนุภาคของแข็งทีตก
ลงมาในรูปของ Showers จะมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคทีตกลงมาในรูปของ non Showers 
precipitation  
 Intermittent precipitation เป็น precipitation ทีไ่ม่ตกต่อเนื่องกันกันที่พ้ืนโลก 
อย่างไรก็ตาม  เมฆซึ่งให้ก าเนิดมันจะต่อเนื่องกันมากหรือน้อย มันแตกต่างจาก Showers ที่ว่ามันไม่
เริ่มต้นและจบลงอย่างทันทีทันใด ไมมีการกระจ่างของเมฆระหว่างการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของ  
non Showers  precipitation 
 ไม่ว่า Hydrometeors จะเกิดขึ้นเป็น  Showers หรือไม่ก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับเมฆซึ่งเป็นต้น
ก าเนิด Showers จะตกจาก cumuliform ทีหนาเช่น cumulonimbus ส่วน non Showers 
precipitation  มั ก จ ะ ต ก จ า ก เ ม ฆ  stratiforn ซึ่ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ แ ก่ เ ม ฆ  Altostratus แ ล ะ 
Nimbostratus 
 ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะบอกชื่อเมฆโดยอาศัยคุณสมบัติของ precipitation  ซึ่งสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างมากในเวลากลางคืน  และในกรณีที่สงสัยซึ่งอาจเกิดข้ึนในเวลากลางวัน 

๙.๕ Definitions and  Definitions of Hydrometeors 
 ในการที่จ าแนก Hydrometeors แต่ละชนิดจ าเป็นต้องก าหนดนิยามเป็นพิเศษ  ค านิยาม
และคุณสมบัติทั่วไปของมันมีอยู่ใน Internatioal clouf Atlas Volume I ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(ก) Rain 
precipitation  ของอนุภาคน้ าที่เป็นของเหลวอาจจะเป็นในรูปของหยดน้ าที่มีเส้นผ่าศูนย์

โตกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร หรือหยดที่ตกเป็นแห่งๆซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหยดฝน โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่า
หยดฝนละออง  แต่กระนั้นหยดที่ตกลงบริเวณริมๆ เขตฝน อาจมีขนาดเล็กเท่ากับหยดฝนละอองก็ได้ 
เนื่องมาจากการระเหยเป็นบางส่วน ฝนจึ่งแตดต่างจากฝนละออง  โดยความจริงที่ว่าหยดกระจายออก
ในบางกรณีเมฆอาจรวมปริมาณอันมากมายผิดปกติของอนุภาค ของฝุ่นหรือทราย ที่ถูกยกขึ้นจาด
พ้ืนดินโดยพายุฝุ่น  หรือพายุทรายที่ถูกยกข้ึนจาก พ้ืนดินโดยพายุฝุ่น  หรือพายุทราย  อนุภาคเหล่านี้
จะตกลงมาสู่พื้นดินพร้อมกับหยดฝน (mud rain) มักจะหลังจากที่ได้ถูกน าไปเป็นระยะทางไกลๆแล้ว 

Freezing rain 
หยดฝนซึ่งแข็งตัวเมือกระทบกับพ้ืนดินหรือวัตถุบนพ้ืนโลกหรือเครื่องบินในขณะบิน 
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(ข) Drizzle 
Precipitation ที่เป็นระเบียบอย่างดีประกอบด้วยหยดที่ละเอียดของน้ า (เส้นผ่าศูนย์กลาง

เล็กกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร) ซึงอยู่ชิดกันมาก เป็นหยดน้ าที่ดูเหมือนจะลอยสามารถมองเห็นได้แม้ในการ
เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของอากาศ 

Drizzle ตกจากเมฆ stratus ที่ต่อเนื่องกันและเป็นชั้นหนา มักจะลอยอยู่ต่ า บางครั้งแทบจะ
สัมผัสพ้ืนดิน (fog) ปริมาณของ Precipitation ที่อยู่ในรูปของ Drizzle บางครั้งก็ไม่น้อย (ถึง ๑ 
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) โดยเฉพาะตามชายงฝั่งและบริเวณภูเขา 

Freezing Drizzle    
 หยด Drizzle ซึ่งแข็งตัวเมือกระทบกับพื้นดินหรือวัตถุทีอยู่บนพ้ืนโลกหรือเครื่องบิน 
(ค) Snow   
Precipitation of ice crystals ส่วนมากมีรูปร่างเป็นกิ่งหรือแขนง บางครั้งเป็นรูปดาวผลึกที่

เป็นรูปกิ่งหรือแขนงบางครั้งก็ปะปนกันกับผลึกที่ไม่เป็นกิ่ง ณ อุณหภูมิสูงกว่า -๕ซ ผลึกจะรวมกัน
เข้าเป็นก้อนเป็น snowflakes (เกล็ดหิมะ) 
          (ฆ) Snow pellets  
      Precipitation of white and opaque grains of ice เมล็ดน้ าแข็งเหล่านี้เป็นรูปทรง 
กลม บางครั้งก็เป็นรูปกรวยทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒.๕ มิลลิเมตร  
  เมล็ดหิมะเปราะร่วนและแตกง่าย เมื่อถูกกระทบ  เมื่อมันตกลงมาบนพ้ืนแข็งมันจะกระเด้ง
แ ล ะมั ก จ ะ แ ตก  โ ด ย ปก ติ  Precipitation of snow pelletsเ กิ ด ขึ้ น ใ น  showers ร่ ว ม กั บ 

Precipitation of snowflakes  or raindrops เมือ่อุณหภูมิพ้ืนผิวอยู่ในราว  ๐ซ 
(ง) Snow grains 
 Precipitation of transparent very small white and opaque grains of ice เมล็ด

น้ าแข็งเหล่านี้ แบนหรือยาวเรียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร เมื่อเมล็ดน้ าแข็ง
กระทบพ้ืนแข็ง มันจะไม่กระเด้งหรือแตกละเอียด มักจะตกในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนมากมาจากเมฆ 
status หรือจาก fog และไม่เคยตกอยู่ในรูปแบบ shower 

(จ) Ice pellets  
Precipitation of transparent pellets of ice ซ่ึงเป็นรูปทรงกลม หรือทรงกรวยที่บางและ

ไม่เรียบ และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ม.ม. หรือน้อยกว่า 
ก้อนเล็กๆของน้ าแข็งมักจะกระดอนเมื่อกระทบกับพื้นแข็ง   และมีเสียงเมื่อเวลากระทบ อาจ

แบ่งย่อยๆออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคอื 
๑. หยดฝนที่แข็งหรือเกล็ดหิมะที่ละลายแล้วเป็นส่วนใหญ่ และกลับแข็งตัวอีก  กรรมวิธีการ

แข็งตัวมักจะเกิดข้ึนใกล้ผิวโลก 
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๒.  ก้อนเล็กๆของหิมะที่ห้อหุ้มไว้ในชั้นบาง ๆ ของน้ าแข็งซึ่งก่อตัวขึ้นจากการแข็งตัวของ
หยดเล็กๆ ที่ถูกสกัดโดยก้อนเล็กของน้ าแข็งหรือน้ าที่เป็นผลจากการละลายบางส่วนของ
ก้อนเล็ก ๆ ของน้ าแข็ง 

(ฉ) Hail 
Precipitation of small balls or pieces of ice (Hailstones) มีช่วงของเส้นผ่าน

ศูนย์กลางจาก ๕ ถึง ๕๐ มิลลิเมตร หรือบางครั้งมากกว่า ตกลงมาโดยแยกกันหรือรวมกันเป็นก้อนที่
ไม่สม่ าเสมอ 

Hailstones ประกอบด้วยน้ าแข็งที่ใสเป็นส่วนมาก หรือชุดของชั้นน้ าแข็งที่ใส มีความหนา
อย่างน้อย ๑  มิลลิเมตร  สลับกับชั้นที่โปร่งแสง ลูกเห็บตกลงมาโดยปกติตรวจพบระหว่างมี heavy 
thunderstorms  

(ช) Ice prisms 
การตกของผลึกน้ าแข็งที่ไม่เป็นกิ่งก้าน ในรูปของ เข็ม ล า หรือ แผ่นมักจะเล็ดมากจนเหมือน

จะลอยได้ในอากาศ ผลึกเหล่านี้อาจจะตกลงมาจากเมฆหรือจากท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆก็ได้ 
ผลึกสามารถมองเห็นได้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมันถูกแสงอาทิตย์จะมีแสงแปลบปลาบ (ผงเพชร)  

และแล้วจะเกิดเป็นล าทีสว่างโชคช่วงหรือเป็น ปรากฏการณ์วงแสงอ่ืนๆ hydrometeor ชนิดนี้เกิด
บ่อยในแถบข้ัวโลก ขณะที่อุณหภูมิต่ ามากและในมวลอากาศท่ีมีเสถียรภาพ 

(ซ) Fog 
การลอยอยู่ของหยดเล็กๆ  ของน้ าที่เล็กมากในอากาศ ลกทัศนวิสัยทางระดับที่ผิวโลกเหลือ

น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
เมื่อความสว่างเพียงพอ  หยดเล็กของหมอกที่อยู่โดยล าพังจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบ่อยๆ 

และมักจะเห็นการเคลื่อนที่ในอาการที่ปั่นป่วน อากาศในหมอกมักจะรู้สึกว่าสดและชื้นหรือเปียก 
ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกโดยปกติจะใกล้เคียง ๑๐๐ % 

Hydrometeor ชนิดนี้ท าให้เกิดฉากสีขาวปกคลุมภูมิประเทศ เมื่อผสมกับฝุ่นหรือควันมันจะ
มีสีมัวๆ ซึ่งมักจะเป็นสีเหลือง ในกรณีหลังจะอยู่ได้นานกว่าเมื่อมันประกอบด้วยหยดเล็กของน้ าแต่
เพียงอย่างเดียว 

Ice fog 
การลอยตัวของผลึกน้ าแข็งเล็ก ๆ เป็นจ านวนมากในอากาศซึ่งลดทัศนวิสัยที่ผิวโลก 
ผลึกของมันจะดูแปลบปลาบในแสงอาทิตย์ Ice fog ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ

แสงสว่าง เช่น ล าแห่งความสว่างโชคช่วง, วงแสงเล็กๆ และ อื่นๆ  
หมำยเหตุ ในรหัสระหว่างประเทศส าหรับรายงานอากาศ ค าว่า “fog” ใช้เมื่อ 

hydrometeor  fog  หรือ  mist  ลดทัศนวิสัยทางระดับที่ผิวโลกเหลือน้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
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(ฌ) Mist   
การลอยตัวในอากาศของหยดน้ าเล็กๆ ของน้ าที่เล็กมากจนมองไม่ เห็นด้วยตาเปล่าได้หรือ

อนุภาคเปียกที่มีความสามารถเด่นชัดที่จะเร่งการกลั่นตัวของไอน้ าได้เร็วขึ้น และท าให้ลดทัศนวิสัยที่
ผิวโลก 

อากาศ ใน mist มักจะไม่รู้สึกสดหรือชื้น  ความชื้นสัมพันธ์ใน  mist โดยปกติต่ ากว่า ๑๐๐%  
 Hydrometeor ชนิดนี้ท าให้เกิดฉากสีเทาบางปกคลุมภูมิประเทศ 

หมำยเหตุ ในรหัสระหว่างประเทศส าหรับรายงานอากาศ ค าว่า “mist” ใช้เมื่อ 
hydrometeor mist  ลดทัศนวิสัยทางระดับที่ผิวโลกเหลือไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร 

(ญ) Drifting snow and blowing snow  
ชุดของอนุภาคหิมะที่ถูกพัดขึ้นจากพ้ืนดินโดยลมที่มีก าลังแรงพอ  และมีความปั่นป่วน สภาพ

ของลม  (ความเร็ว และการกระโชก) ที่จ าเป็นต่อการท าให้เกิด  hydrometeors  เหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
สถานะและอายุของหิมะที่ผิวพ้ืน  

(๑) Drifting  snow   
ชุดของอนุภาคหิมะที่ถูกพัดโดยลมไปยังความสูงเล็กน้อยเหนือพ้ืนดิน ทัศนวิสัยไม่ได

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระดับสายตา  
หิมะที่ก าลังเคลื่อนที่เหมือนม่านก าบังอยู่ต่ ามาก  การเคลื่อนไหวของอนุภาคหิมะจะ

ขนานไปกับพ้ืนดินมากหรือน้อย 
(๒) Blowing  snow   

ชุดของอนุภาคหิมะที่ถูกพัดโดยลมไปยังความสูงปานกลางหรือสูงมากจากพ้ืนดิน
ทัศนวิสัยทางระดับที่ระดับสายตาเลวมากทั่วไป 

บางครั้งความหนามแน่นของอนุภาคหิมะอาจเพียงพอที่จะเป็น ฉากกั้นท้องฟ้าและ
ก าบังดวงอาทิตย์ อนุภาคหิมะเกือบจะพางข้ึนโดยความเร็วลม 

(ฎ) Spray  
 ชุดของหยดเล็กๆ ของน้ าที่ถูกกระชากโดยลมจากผิวหน้าน้ าที่กว้างขวางโดยปกติจากยอด
คลื่นและถูกน าขึ้นไปเป็นระยะทางสั้นๆในอากาศ  
 เมื่อผิวหน้าน้ าไม่เรียบ หยดเล็กๆ ของน้ าจะมีฟองติดไปด้วย  

(ฏ) Dew  
  การระเหิดของหยดน้ าบนวัตถุท่ีพ้ืนดิน  หรือใกล้พ้ืนดิน  ซึ่งเกิดขึ้นโดยการกลั่นตัวของไอน้ า
จากอากาศโปร่งที่อยู่ล้อมรอบ  

น้ าค้างเกิดขึ้นเมื่อ  
(๑) ผิวพ้ืนที่กลางแจ้งมีอุณหภูมิเย็นลงต่ ากว่าจุดน้ าค้างของอากาศ  การเย็นลงเช่นนั้นโดย

ปกต ิเนื่องมาจากการแผ่รังสีในเวลากลางคืน  และส่วนมากน้ าค้างถูกระเหิดกลับบนวัตถุ
ที่พ้ืนดินหรือใกล้พ้ืนดิน  
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(๒) อากาศชื้นและอุ่นเข้ามาสัมผัสกับพื้น ที่เย็นกว่าซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดน้ าค้างของอากาศ 
โดยปกติเป็นผลมาจากการพาความร้อนของอากาศ  

White dew  
 การระเหิดกลับของหยดน้ าค้างแข็งสีขาว  

(ฐ) Hoar – frost   
 การระเหิดกลับของน้ าแข็งที่ปรากฏเป็นรูปผลึก โดยปกติจะมีรูปเป็นเกล็ด, เข็ม, ขนนกหรือ
พัด  

Hydrometeor ชนิดนี้เกิดขึ้นลักษณะเดียวกับน้ าค้างแต่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 0ซ 
(ฑ) Rime   

 การระเหิดกลับของน้ าแข็ง ซึ่งประกอบ ด้วยเมล็ดน้ าแข็งมากหรือน้อยคั่นอยู่โดยโพรงอากาศ 
บางครั้งประดับประดาด้วยกิ่งก้านที่เป็นผลึก   
 Rime เกิดขึ้นจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของหยดเล็กๆ ของน้ าที่เล็กมาก และเย็นจัด
บางครัง้จะพอกเป็นแผ่นหนา  
 ใกล้พ้ืนดิน Rime ถูกระเหิดกลับบนวัตถุ ส่วนใหญ่บนด้านที่เปิดรับลม และส่วนมากทาง
ปลายและริมโดยการแข็งตัวของหยดเล็กๆของหมอกท่ีเย็นจัด หรือ (ในแถบภูเขา) ของหยดเล็กๆ ของ
เมฆที่เย็นจัด  
 ในบรรยากาศอิสระ rime เกิดขึ้นเป็นชนิดของหิมะก้อนเล็กๆ ที่เป็นน้ าแข็งกรอบ ร่วนและดู
คล้ายกับเคก้  จับบนส่วนของเครื่องบินปะทะกับลมสัมพัทธ์ 

(ฒ) Glaze (clear ice ) 
 การระเหิดกลับของน้ าแข็งเป็น เนื้อเดียวและใสเกิดขึ้น  โดยการแข็งตัวของ หยดเล็กๆ ของ

ฝนละออง หรือหยดฝนที่เย็นจัดบนวัตถุที่ผิวพ้ืนซึ้งอุณหภูมิอยู่ต่ ากว่า  0ซ หรือสูงกว่า 0ซ เพียง
เล็กน้อย  
 อาจจะเกิดขึ้นทันที่ทันใดโดยการแข็งตัวของหยดเล็กๆ ของฝนละอองหรือ หยดฝนที่ไม่เย็น

จัดหลังจากกระทบผิวพ้ืนซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่า 0ซ มาก  
 Glaze ตรวจได้ที่ผิวโลกเมื่อหยดฝนตกผ่านชั้นของอุณหภูมิ ที่ต่ ากว่าขีดแข็งและมีความลึก
เพียงพอในบรรยากาศอิสระ glaze เกิดข้ึนเป็นชนิดแข็ง และเรียบของน้ าแข็ง (clear ice) บางครั้งพบ
ในเมฆซึ่งประกอบด้วยหยดเล็กๆที่เย็นจัดเป็นอันมาก ซึ้งแข็งตัวหลังจากกระทบกับส่วนของเครื่องบิน
ที่ปะทะกับลมสัมพัทธ์ บางโอกาส glaze อาจปกคลุมทุกส่วนของเครื่องบิน  ซึ่งถูก  precipitation ที่
เย็นจัด 
 หมำยเหตุ glaze on the ground  ต้องไม่เอาไปปะปนกับ “ground  ice” ก่อตัวขึ้นเมื่อ 

(๑) น้ าจาก  precipitation ของหยดเล็กๆ ของฝนละอองหรือหยดฝนที่ไม่เย็นจัด  ซึ่งต่อมาจะ
แข็งตัวอยู่บนพื้นดิน  

(๒)  หิมะบนพื้นดินซึ่งแข็งตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากละลายไปหมดแล้ว หรือละลายไปเพียงบางส่วน  
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(๓) หิมะบนพื้นดินซึ่งแน่นและแข็งเนื่องจากการจราจร 
(ณ) Spout  

 ปรากฏการณ์ซึ้งประกอบด้วย  ลมบ้าหมูที่มักจะรุนแรงจะเห็นได้โดยการปรากฏของล าเมฆ
หรือรูปกรวยหงายของเมฆ  (funnel cloud) (เมฆงวงช้าง) ยื่นออกมาจากฐานเมฆ cumulonimbus 
การปรากฏของพวยเมฆที่ประกอบด้วยหยดน้ าซึ่งถูกยกขึ้นขากผิวหน้าน้ าทะเล หรือฝุ่น , ทราย หรือ
ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาดกระจุยกระจายซึ้งถูกยกข้ึนจากพ้ืนดิน  

แกนของเมฆงวงช้างเอียงในทางดิ่งหรือบางครั้งคดเคี้ยวไปมา ไม่เป็นการแปลกประหลาด
อย่างใดที่เมฆงวงช้างอาจร่วมกับพวยเมฆ 
 อากาศภายในลมบ้าหมูจะหมุนอย่างรวดเร็ว ส่วนมากมักจะทวนเข็มนาฬิกาการเคลื่อน
ตัวหมุนอย่างรวดเร็ว อาจตรวจได้จากด้านนอกของเมฆงวงช้าง และพวยเมฆยิ่งห่างออกไป อากาศจะ
สงบมาก  
 เส้นผ่านศูนย์กลางของล าเมฆโดยปกติอยู่มนจ านวนสิบของเมตร แต่ในบางแถบบางครั้งอาจ
กว้างถึงสองสามร้อยเมตร  
 บางครั้งอาจตรวจพบ spouts หลายอันเกิดจากเมฆก้อนเดียวกัน  

Spouts มักจะเป็นอันตรายอย่างมากในทวีปอเมริกาเหนือ (tornadoes) ซึ่งอาจจะก่อความ
พินาศได้กว้าง ถึง ๕ กิโลเมตรและยาวเป็นหลายร้อยกิโลเมตร  

Spouts ที่มีก าลังอ่อนพบบ่อยๆ ใต้เมฆ cumulus  

๙.๖ Precipitation ที่สัมพันธ์กับตระกูลเมฆ   
 เมื่ออนุภาค ตกลงมาถึงสถานีตรวจ  สามารถจะหาลักษณะของมัน ได้ว่า hydrometeors  
เหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกับเมฆตระกูลใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสามารถทราบได้ว่าเป็นเมฆอะไร ตาราง๙.๑ 
แสดงรายการอนุภาค precipitation ต่างๆ และตระกูลเมฆเป็นต้นก าเนิด  

ตาราง ๙.๑   precipitation   ที่เก่ียวเนื่องกับตระกูลเมฆ 

 HYDROMETEORS CLOUD GENERA 
As Ns Sc St Cu Pb 

Rain + + +  + + 
Drizzle    +   
Snow + + +   + 
Snow pellets   +   + 
Snow grains    +   
Ice pellet + +    + 
Ice prisms*    +   
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     * ผู้ตรวจพบเครื่องบินอาจพบ ice prisms อยู่ใต้เมฆ Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus และ 
Altocumulus 

๙.๗ อัตรำกำรตกลงมำของหยดเล็กๆของน้ ำ 
วัตถุท่ีตกผ่านอากาศลงมาเนื่องจากแรงสามแรงดังต่อไปนี้ 
(ก) แรงของความถ่วง 
(ข) แรงดันขึ้นเนื่องจากก าลังลอย (Archimedes Principle) 
(ค) ความต้านทานของอากาศเนื่องจากการเคลื่อนที 

ในระยะแรกมักจะมีอัตราเร่งเนื่องจากแรงของความถ่วงมีค่ามาก กว่าผลรวมของอีกสองแรง 
ทีด่ันขึ้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุเดินทางลงมาสู่โลกได้เร็วขึ้น ความต้านทานของอากาศก็ยิ่งเพ่ิมขึ้น 

ผลสุดท้าย  ถ้าวัตถุยังไม่ถึงพ้ืนดิน  แรงจะสมดุลกันท าให้วัตถุตกลงมาด้วยความเร็วคงที่  ซ่ึง
เรียกว่า terminal velocity 

นักกระโดดร่มครั้งแรกที่ลงมาจะมีอัตราเร่ง แต่ผลสุดท้ายจะลงมาด้วยความเร็วคงที หลังจาก
ที่การร่มแล้วไม่นาน ใบไม้ที่ร่วงลงมาก็จะถึงพ้ืนด้วย terminal velocity เช่นเดียวกัน และในท านอง
เดียวกันหยดฝนที่ตกลงมา จึงมีอัตราเร่งจนถึงความเร็วสูงสุดของการตก แล้วต่อมาตกลงด้วยความเร็ว
คงท่ี 

อนุภาคของน้ ายิ่งใหญ่ terminal velocity ก็ยิ่งมาก ตาราง ๙.๒ จะแสดงผลอันนี้ 

ตาราง ๙.๒ terminal velocity of water droplets 

Diameter 
(micron) 

terminal velocity 
(metre/sec) 

2 
8 

100 
200 
500 

1000 
2000 
5000 
5800 

.00012 

.00192 
0.27 
0.72 
2.06 
4.03 
6.49 
9.09 
9.17 

-3                              -6 
(1             µ        =          10         mm               =      10    m) 

๙.๘  กำรเปลี่ยนรูปของหยดฝนที่ตกลงมำ 
หยดเล็กๆ ของน้ าจะเปลี่ยนรูปในขณะที่ตกผ่านอากาศ การเปลียนรูปจะเพ่ิมขึ้นตามขนาด

ของหยด 
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สาเหตุนี้จะชี้แจงความจริงที่ว่า rainbows จะเห็นได้ต่อเมื่อหยดน้ ามีขนาดโตพอควรเท่านั้น  
รุ้งกินน้ าเกิดจากการกระจายของ รังสีทีมองเห็นได้จาก ดวงอาทิตย์ออกเป็นความยาวคลื่นต่างๆ ซึ่ง
ประกอบเป็นสีของรุ้งกินน้ า 

การกระจายสัมพันธ์กับการหักและการสะท้อนภายในของแสงอาทิตย์ ด้านในรูปทรงกลม
ของน้ า  อย่างไรก็ตามถ้าขนาดของหยดน้ าโตเกินควร  รูปร่างของมันจะไม่เป็นทรงกลมอีกต่อไป  มัน
จะเปลี่ยนเป็นค่อนข้างแบนทางเบื้องล่าง  และการกระจายจะตรวจไม่ได้อีก 

ถึงแม้ว่าหยดฝนมีรูปทรงกลม  รุ้งกินน้ าก็อาจไม่เกิดถ้าหยดเล็กๆ มีขนาดเล็กเกินไป ถ้า
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงเท่ากับความยาวคลื่นสองสามขนาดของแสงสว่างผลจากแสงสว่างอ่ืนๆ จะ
ป้องกันการก่อตัวของรุ้งกินน้ า 

หยดน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แสดงไว้ในตาราง ๙.๒ แทนขนาดจ ากัดโดยประมาณที่ใหญ่ที่สุด
ของหยดฝน ในที่สุดการเปลี่ยนรูปจะถึงขั้นที่หยดน้ าแตกออกเป็นหยดเล็กๆ ที่เล็กยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงมี
เขตจ ากัดทั้งขนาดและความเร็วปลายทางของหยดฝน 

การตกลงมาของ hydrometeors  สู่โลกสามารถเกิดขึ้นหลังจากเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าแล้ว
เท่านั้น  เมฆจะก่อตัวเมื่อการเย็นตัวของไอน้ าถึงขั้นที่มันจะเปลี่ยนเป็นหยดเล็กๆของของเหลว หรือ
ผลึกน้ าแข็งของของแข็ง 

การเย็นลงของอากาศชื้นที่จะก่อตัวเป็นเมฆจะก่อตัวเป็นเมฆจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ในทาง
ดิ่ง ในบทต่อไปเราจะพิจารณากรรมวิธีทางฟิสิกส์บางประการซึ่งน าไปสู่การเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนของ
อากาศ 

ปัญหำ 
๑. จงบอกชื่อ meteors สี่ชนิดซึ่งเป็นทีสนใจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ให้

ตัวอย่างมาชนิดละ2ตัวอย่าง 
๒. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

(๑)  Intensity of precipitation 
(๒) Terminal velocity 
(๓) Virga 

๓. จงอธิบายลักษณะของ  showers และintermittent  precipitation ท่านจ าแนกความ
แตกต่างได้อย่างไร  

๔. เปรียบเทียบและชี้ให้เห็นความผิดแผกในคู่ต่อไปนี้ของ  hydrometeors 
(๑)  Rain and drizzle 
(๒)  For and mist 
(๓)  Show and hail 
(๔)  Show pellets and glaze 
(๕) Rime  and glaze 
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๕. ถ้า precipitation เกิดขึ้นเวลากลางคืน  จงบอกตระกูลเมฆซึ่ งท าให้ เกิด  
hydrometeors ดังต่อไปนี้ 

(๑) Rain  
(๒) Snow  
(๓) Drizzle  
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บทที่ ๑๐ 

THE VERTICAL STABILTY OF THE ATMOSPHERE 

การก่อตัวของเมฆและ precipitation เป็นผลส่วนใหญ่จากการเคลื่อนที่ทางดิ่งในบรรยากาศ  
บางครั้งการเคลื่อนที่เหล่านี้มองเห็นด้วยตาเปล่า  ขณะที่เราเฝ้ามองการก่อตัวของเมฆในท้องฟ้า  บาง
เวลาการเคลื่อนที่ทางดิ่งอาจเกิดข้ึนได้โดยปราศจากเมฆ 
 การเคลื่อนที่ทางดิ่งในบรรยากาศโดยปกติมีขนาดเล็กกว่าการเคลื่อนที่ทางระดับมาก แม้
กระนั้นเมื่อมันแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างหรือเม่ือมันก่อตัวดีแล้ว ผลของมันก็มีความส าคัญมาก 
 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจากการเคลื่อนที่ทางดิ่ง  ลมกระโชกเป็นบาง
แห่งที่ผิดปกติและช่วงลมสงบอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาสองสามวินาที การไหลขึ้นและไหลลงของอากาศ
อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องกันได้เป็นเวลาหลายนาทีระหว่างวันที่มีพายุฟ้าคะนอง บางครั้งเกิดขึ้น
เป็นบริเวณกว้างแต่เคลื่อนไหวช้าลงและอาจอยู่ได้ครั้งละหลายๆวัน  เนื่องจากผลของระบบลมฟ้า
อากาศสเกลใหญ ่
 การเคลื่อนทีเ่หล่านี้สัมพันธ์กับ  vertical stability  ของบรรยากาศและเราจะต้องศึกษาว่า
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

๑๐.๑ Adiabatic Process in the  Atmosphere 
Adiabatic Process   เกิดขึ้นโดยปราศจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อม เช่น   

การเปลี่ยนในปริมาตรหรือความกดของอนุภาคเล็กๆ ของแก๊ส อาจเกิดขึ้นโดยปราศจากกระแสความ
ร้อนเข้าไปในหรือออกมาจากอนุภาค 
 การเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนชั่วคราวส่วนมากเป็น Adiabatic หรือเกือบจะ
เป็น Adiabatic ด้วยเหตุผล ๓ ประการ ประการแรก อากาศเป็นตัวน าความร้อนที่เลว ประการที่
สอง การผสมของอนุภาคของอากาศกับสิ่งแวดล้อมโดยปกติเกิดขึ้นช้า ๆ ประการที่สาม กรรมวิธีแผ่
รังสีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากระหว่างช่วงที่เกิดข้ึนชั่วคราว 
 อนุภาคของอากาศที่ยังไม่อ่ิมตัวอาจขยายตัวตาม Adiabatic เมื่อมันลอยตัวขึ้นและเข้าไปใน
แถบความกดอากาศต่ ากว่าที่อยู่เบื้องบน  ในการกระท าเช่นนั้นอากาศจะเย็นลงตาม dry adiabatic  

lapse rate การเย็นลงเนื่องจากการขยายตัวทาง Adiabatic นี้อยู่ในอัตราประมาณ ๑๐ซ ต่อ
กิโลเมตร โดยสมมติว่าอากาศยังคงไม่อ่ิมตัว 
 ในการที่ใช้ dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R) ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม  
adiabatic  ซึ่งเกิดขึ้นในอากาศที่ยังไมอ่ิ่มตัวนั้น มีค่าใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในอากาศแห้งมาก อย่างไรก็
ตาม เป็นเรื่องส าคัญที่ควรบันทึกว่าอากาศชื้น ต้องยังไม่อ่ิมตัวถ้าจะน า dry adiabatic  lapse rate 
มาใช้ 
 บางครั้งอากาศชื้นอาจอ่ิมตัวได้เนื่องจากเย็นลงจึงต้องใช้ adiabatic lapse rate ที่แตกต่าง
กัน ถ้าอนุภาคของอากาศที่อ่ิมตัวแล้วยังคงลอยขึ้นแล้วขยายตัวต่อไป 
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การเย็นลงตาม adiabatic ของอากาศที่อ่ิมตัวแล้วน าไปสู่การกลั่นตัวของไอน้ าเป็นจ านวน
มาก และเมฆก็เริ่มก่อตัวความร้อนแฝงจะถูกปล่อยออก และจะขัดขว้างการเย็นลงตาม adiabatic 
เนื่องจากการขยายตัวได้บางส่วน 

ถ้าอากาศอ่ิมตัวแล้ว lapse rate จะน้อยกว่า dry adiabatic lapse rate อากาศที่อ่ิมตัว
แล้วจะเย็นลงตาม  saturated adiabatic lapse rate  

ค่าของ saturated adiabatic lapse rate (S.A.L.R.)ขึ้นอยู่กับความกดและอุณหภูมิ 
เหตุผลที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิก็คือ อากาศจะมีความชื้นได้มากขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนแฝงจะถูก
ปล่อยออกมากข้ึนท าให้ลดอัตราการเย็นลง 
 ฉะนั้น จึงเป็นไม่ได้ที่จะกล่าวถึง saturated adiabatic lapse rate แต่เพียงอัตราเดียว  
ตาราง ๑๐.๑ แสดงค่าบางค่าในความกดและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 

ตาราง ๑๐.๑  saturated adiabatic lapse rate 

Temperature 

(C ) 

saturated adiabatic lapse rate 

(C  per kilometer) 

Pressure  (mb) 
1000                            500 

30 
20 
10 
0 

-10 
-20 

3.6 
4.5 
5.6 
6.9 
8.1 
8.8 

 
 

4.2 
5.4 
6.8 
8.4 

 ในบางตัวอย่างเราจะต้องใช้ค่าของ ๕ C  ต่อกิโลเมตร  ส าหรับ saturated adiabatic 
lapse rate ตารางนี้เพียงเพ่ือความสะดวกเท่านั้น เพราะว่าสภาพทีแท้จริงต้องน ามาพิจารณาตาม
สภาพการณ์โดยเฉพาะ 

๑๐.๒  Environment  Lapse  Rate 
 ในบทที่ ๒ เรากล่าวด้วยเรื่องการแบ่งชั้นทางดิ่งของบรรยากาศโดยถือตามอุณหภูมิ การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเหล่านี้หมายถึงสภาพเฉลี่ยในบรรยากาศ 
 แต่ละวันในต าบลที่ใด ๆ การกระจายทางดิ่งของอุณหภูมิตามสูงแตกต่างจากสภาพเฉลี่ย
เหล่านี้ ด้วยเหตุผลดังนี้เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศจึงปล่อยบอลลูนซึ่งผูกเครื่อง Radiosonde ขึ้นไป ใน
บรรยากาศสูงๆ โดยวิธีนี้จะสามารถหาความกด อุณหภูมิ และความชื้นในชั้นต่างๆ ของบรรยากาศได้ 
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 ความรู้ เกี่ ยวกับกระจายทางดิ่ งของอุณหภูมิช่ วยให้นัก อุตุนิยม วิทยาสามารถหา 
environment lapse rate  ที่ระดับต่างๆได้  environment lapse rate จึงเป็นอัตราของการ
ลดอุณหภูมิตามสูง 
 Environment lapse rate (E.L.R.) มีค่าเป็นบวกถ้าอุณหภูมิลดลงตามสูงโดยกลับกัน ถ้า
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามสูงตลอดชั้นของบรรยากาศ environment lapse rate จะมีค่าเป็นลบ และ
กล่าวด้วยว่า Temperature inversion เกิดข้ึน  

Environment lapse rate อาจมีค่ามากกว่า เท่ากับหรือน้อยกว่า dry adiabatic lapse 
rate ส าหรับอนุภาคเล็กๆ ของอากาศที่ยังไม่อ่ิมตัวที่เคลื่อนตัวในทางดิ่งผ่านบรรยากาศ มันอาจจะ
แตกต่างกัน saturated adiabatic lapse rate ของอนุภาคของอากาศที่อ่ิมตัวแล้วในการเคลื่อนที่
ทางดิ่งได้เช่นเดียวกัน 
 ความแตกต่างระหว่าง environment lapse rate กับ adiabatic lapse rate ส าหรับ
อนุภาคของอากาศน าไปสู่เหตุการณ์ที่ส าคัญในบรรยากาศ   

๑๐.๓ Stability 
 ถ้าแรงที่ กระท าบนวัสดุสมดุลกันมันจะหยุดนิ่ ง  และกล่ าวได้ ว่ าอยู่ ใน  state of 
equilibrium 
 วัตถุในสถานะสมดุลแสดงอาการแตกต่างกัน เมื่อมันถูกท าให้เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยจาก
สภาพสมดุล บ้างมีแนวโน้มที่จะเข้าหาสภาพเริ่มต้น ในกรณีเช่นนั้นถือว่าวัตถุอยู่ใน  stable 
equilibrium 
 บ้างมีแนวโน้มทีจะเคลื่อนห่างออกไปจากสภาพเริ่มต้น  วัตถุเช่นนั้นได้รับการพิจารณาว่าอยู่
ใน  unstable equilibrium 
 กรณีสามที่อาจเกิดขึ้นได้ วัตถุอาจมีแนวโน้มที่จะไม่กลับไปสู่สภาพเริ่มต้นและไม่เคลื่อนห่าง
ออกไป คงอยู่ในสถานะใหม่ เช่นนี้เรียกว่าเป็น neutral equilibrium    
 รูปที่ ๑๐.๑ แสดงแบบต่างๆกันสามแบบของสมดุลของวัตถุทรงกลมซึ่งวางอยู่บนผิวพ้ืนที่มี
รูปร่างแตกต่างกัน 

 
รูป 10.1 States of equilibrium 
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10.4 Parcel Method Stability 
 วิธีการหนึ่งที่จะหาว่าการเคลื่อนที่ทางดิ่งก าลังเกิดขึ้น  ในบรรยากาศหรือไม่ อยู่ที่การ
พิจารณาการเคลื่อนที่ทางดิ่งของอนุภาคเล็กๆ ของอากาศ โดยครั้งแรกสมมุติว่าอนุภาคอยู่ในสถานะ
สมดุล และแรงที่กระท าได้สมดุล 
 แล้วให้การเคลื่อนที่ทางดิ่งเล็กๆ เคลื่อนขึ้น ถ้ามันมีแนวโน้มที่จะกลับมายังสภาพเริ่มต้นของ
มัน มันต้องอยู่ใน stable equilibrium ในพฤติกรรมเหล่านี้ บรรยากาศกล่าวได้ว่าอยู่ใน Stable 
บันทึกว่าใน stable atmosphere การเคลื่อนที่ทางดิ่ง อาจขาดไปหรืออยู่ในวงจ ากัด  เช่นการก่อ
ตัวทางดิ่งของเมฆอยู่ในวงจ ากัดในแถบ stable ของบรรยากาศ 
 ในบางสถานะ unstable atmosphere  เกิดข้ึน มันจะเกิดขึ้นถ้าอนุภาคเล็ก ๆ ของอากาศ
ยังลอยตัวขึ้นไปหลังจากได้รับการเคลื่อนที่ขึ้นเพียงเล็กน้อย การเคลื่อนที่ในทางดิ่งและใน unstable 
atmosphere ถ้าอากาศอ่ิมตัวเมฆจะแผ่ออกไปในระดับสูงมาก 
 หนทางที่สามก็คือ neutral atmosphere ไม่มีแนวโน้มส าหรับอากาศที่จะเคลื่อนขึ้นหรือ
ลงจากต าแหน่งใหมข่องมัน 
 ในแต่ละกรณีของสามกรณีเหล่านี้ทิศทางของการเคลื่อนที่ทางดิ่งของอนุภาคเคลื่อนที่ของ
อากาศจะข้ึนอยู่กับอุณหภูมิของมันสูงกว่าหรือต่ ากว่าสิ่งแวดล้อมคืออากาศท่ีอยู่ล้อมรอบหรือไม่ 
 ฉะนั้นบรรยากาศ stable, unstable หรือ neutral  ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นตามสูง เราจะต้องพิจารณาสถานะส าหรับอากาศท่ียังไม่อ่ิมตัว และท่ีอ่ิมตัวแล้วทีละคราว 

๑๐.๕ กำรเคลื่อนที่ทำงดิ่งทียังไม่อ่ิมตัว 
 เรามาพิจารณา  ส่วนของบรรยากาศซึ่งความชื้นสัมพันธ์อยู่ต่ ากว่า ๑๐๐% มากๆ และดังนั้น

อากาศจึงยังไม่อ่ิมตัว สมมุติว่าอุณหภูมิผิวพ้ืนเป็น ๒๐ ซ เรามาพิจารณา environment lapse 
rate ทีแ่ตกต่างกันสามอัตรา 

(ก) สมมุติว่า Environment lapse rate (E.L.R.) เป็น 8 ซ ต่อกิโลเมตร รูป ๑๐ .๒ แสดง 
การกระจายของอุณหภูมิถึงความสูง 3 กิโลเมตร เหนือผิวโลก 

 
รูป ๑๐ .๒  A  Stable atmosphere for Unsaturated Air  

พิจารณาอนุภาคของบรรยากาศในสถานะสมดุลใกล้ผิวโลก parcel temperature เป็น 

๒๐ ซ เท่ากับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม  
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 สมมุติว่ามันเคลื่อนที่ถึงความสูง ๑ กิโลเมตร ถ้ามันขยายตัวและเย็นลงตาม adiabatic การ

เย็นลงจะเป็นอัตราประมาณ ๑๐ ซ ต่อกิโลเมตร คือที่ Dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R.)     
ถ้าท่านดูรูป ๑๐.๒ อีกครั้ง ท่านจะสังเกตเห็นว่า ณ ความสูง ๑ กิโลเมตร อุณหภูมิอนุภาค

เป็น ๑๐ ซ ขณะที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเป็น ๑๒ ซ ฉะนั้นอนุภาคจึงเย็นกว่าอากาศที่อยู่แวดล้อมอยู่  

๒ ซ 
ถ้ามันมีความหนาแน่นมากกว่าสิ่งแวดล้อมที่ระดับนั้น อนุภาคของอากาศจะจมลงไปอยู่ ณ 

ต าบลที่เริ่มต้น  ระหว่างการจมมันจะถูกบีบ และสมมุติว่าเกิดขึ้นตาม adiabatic อุณหภูมิของมันจะ

ขึ้น ๑๐ ซ เพ่ือจะถึงค่าเริ่มต้นที่ ๒๐ ซ 
ระหว่างเหตุการณ์ข้างบน อนุภาคของอากาศเคลื่อนขึ้นจากต าบลที่สมดุลของมัน แล้ว

กลับมาหาต าบลที่เริ่มต้นของมัน และดังนั้นมันจะต้องอยู่ใน stable equilibrium 
ฉะนั้น stable atmosphere จึงเกิดขึ้นในสถานะข้างบน จงสังเกตว่า environment 

lapse rate เป็น ๘ ซ ต่อกิโลเมตร ซึ่งต่างจากอัตราของการเย็นลงของอนุภาคของอากาศซึ่งเป็น 

๑๐ ซ ต่อกิโลเมตร คือที่ Dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R.)     
 ส าหรับ stable atmosphere  

E.L.R < D.A.L.R ---------------- (๑๐.๑) 
 ถ้าอนุภาคของอากาศยังคงไม่อ่ิมตัว 

(ข) สมมุติว่า environment lapse rate เป็น ๑๑ ซ ต่อกิโลเมตร รูป ๑๐.๓ แสดงการ 
กระจายของอุณหภูมิไปยังความสูง ๓ กิโลเมตร เหนือผิวโลก 

 
รูป ๑๐.๓ An Unstable atmosphere for Unsaturated Air 

 ในกรณีนี้  อนุภาคของอากาศจะถึงระดับ ๑ กิโลเมตรที่อุณหภูมิ ๑๐ ซ อีกครั้งหนึ่ง อย่างไร
ก็ตามมันยังอุ่นกว่าสิ่งทีอยู่ล้อมรอบอยู่ ๑ ซ เพราะว่าอุณหภูมิสิงแวดล้อมที่ ๑  กิโลเมตรเพียง ๙ ซ 
 เป็นผลท าให้มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศทีอยู่ล้อมรอบและจะถูกดันให้ลอยขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ  ฉะนั้นจึ่งเป็นกรณี Unstable equilibrium ฉะนั้น Unstable  atmosphere จึงเกิดขึ้นใน
สถานะนี ้
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จงสังเกตว่าส าหรับ Unstable  atmosphere 
E.L.R > D.A.L.R---------------- (๑๐.๒) 

 ถ้าอนุภาคของอากาศยังคงไม่อ่ิมตัว 
(ค) สมมุติว่า environment lapse rate เป็น 10 ซ ต่อกิโลเมตร รูป 10.4 แสดงสถานะ 

ซึ่ง environment lapse rate เป็น 10 ซ ต่อกิโลเมตรคือเท่ากับ D.A.L.R. ในกรณีนี้ อนุภาค
เคลื่อนที่ของอากาศที่ 1 กิโลเมตรจะอยู่ที่อุณหภูมิเดียวกับสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะคงอยู่
ในต าแหน่งใหม่ neutral atmosphere จึงเกิดข้ึนภายใต้สภาพเหล่านี้ 

 
รูป 10.4 A Neutral Atmosphere for Unsaturated Air 

ส าหรับ neutral atmosphere 
E.L.R = D.A.L.R. ------------------- (10.3) 

ถ้าอนุภาคของอากาศยังคงไม่อ่ิมตัว 
ในการอภิปรายข้างบน เราพูดถึงเฉพาะการเคลื่อนขึ้นในทางดิ่ง คือ ลอยขึ้นเท่านั้น ในมุมบน 

ของแต่ละไดอะแกรม ท่านจะสังเกตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนลง
ทางดิ่งจาก 3 กิโลเมตร มายัง 2 กิโลเมตร คือจมลง 

 ระหว่างการจมลง อนุภาคของอากาศจะอุ่นขึ้นตาม dry adiabatic lapse rate ท่าน 
จะต้องตรวจสอบด้วยตัวของท่านเองว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น 

ถ้า  E.L.R.<D.A.L.R. อนุภาคจะกลับไปที่ระดับ 3 กิโลเมตร (Stable Atmosphere) 
      E.L.R.>D.A.L.R. อนุภาคจะจมลงต่อไป (Unstable Atmosphere) 
      E.L.R.=D.A.L.R. อนุภาคจะคงอยู่ที่ 2 กิโลเมตร (Neutral Atmosphere) 

10.6 กำรเคลื่อนที่ทำงดิ่งของอำกำศอ่ิมตัว 
 ถ้าอนุภาคของอากาศอิ่มตัวแล้ว การปล่อยออกของความร้อนแฝงจะลดอัตราของการเย็นลง
เมื่อมันขยายตัวตาม adiabatic ฉะนั้นเราจะใช้ saturated adiabatic lapse rate (S.A.L.R.) ที่
เหมาะสมแทน dry adiabatic lapse rate  

ค่าของ saturated adiabatic lapse rate เปลี่ยนตามอุณหภูมิและความกด แต่ท่านอาจ
สมมุติว่ามันมีค่า ๕ ซ ต่อกิโลเมตร ในแบบฝึกหัดนี้ทดลองด้วยของท่านเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิผิวพ้ืนเป็น ๒๐ ซ และ environment lapse rate (E.L.R.) เป็น ๔ ซ /กิโลเมตร  
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 ครั้งแรกให้อนุภาคเคลื่อนที่ทางดิ่ง จากผิวพ้ืนถึงความสูง ๑ กิโลเมตร และศึกษาผลที่เกิดขึ้น 
ต่อมาหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่อนุภาคของอากาศที่อ่ิมตัวแล้ว ถ้ามันถูกดันให้จมจาก ๓ กิโลเมตรถึง
ระดับ ๒ กิโลเมตร 
 ซ้ าแบบฝึกหัดส าหรับ E.L.R. = ๘ ซ /กิโลเมตร และ E.L.R. = ๕ ซ /กิโลเมตร 
 แล้วท่านจะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ดั้งต่อไปนี้ 
  Stable atmosphere :  E.L.R. < S.A.L.R. 
  unstable atmosphere :  E.L.R. > S.A.L.R. 
  Neutral atmosphere :  E.L.R. = S.A.L.R. 
 (ส าหรับอนุภาคที่อ่ิมตัวแล้วของอากาศ) 

๑๐.๗  Conditional Instability 
ถ้าท่านพิจารณาสถานะซึ่ง environment lapse rate เป็น ๘ ซ.ต่อกิโลเมตร ท่านจะ

สังเกตว่า 
   E.L.R. < D.A.L.R. 
  แต่ E.L.R. > S.A.L.R. 

ฉะนั้นบรรยากาศจึง stable ส าหรับอนุภาคมี่ไม่ยังอ่ิมตัวของอากาศ โดยกลับกันมันจะ 
unstable ถ้ามันอิ่มตัวแล้ว 
 สภาพเช่นนี้เรียกว่า  conditional instability มันอาจเกิดขึ้นส าหรับ environment 
lapse rate เช่นนี้ 
    S.A.L.R. < E.L.R. < D.A.L.R. 

๑๐.๘ Summary of Vertical Stability 
 ความรู้ใน Stability  ของอนุภาคของอากาศที่หยุดนิ่งเป็นการบอกที่เป็นประโยชน์ของสิ่งที่
อาจเกิดข้ึนในการเคลื่อนที่ทางดิ่ง เพราะว่าอนุภาคถูกสมมุติให้อยู่กับที่ในชั้นแรก ความเข้าใจนี้มักจะ
หมายถึง static stability  
 ในหัวข้อก่อนนี้เราได้สมมุติว่าอนุภาคของอากาศถูกก าหนดให้เคลื่อนที่ทางดิ่งเพียงเล็กน้อย  
แล้วมันเคลื่อนเข้าไปในแถบท่ีมีความกดต่างกันและปริมาตรของมันเปลี่ยนแปลง แล้วเราสมมุติว่าไม่มี
ความร้อนเพ่ิมเข้าหรือออกจากอนุภาคของอากาศคือมันขยายตัวหรือหดตัวภายใต้สภาพ adiabatic  
 ในการศึกษากรรมวิธีบรรยากาศ  ส่วนมากส าหรับช่วงเวลาประมาณหนึ่งวัน , เป็นสมมุติฐาน
ที่มีเหตุผลว่ามันเป็น adiabatic  ด้วยเหตุผลสองประการ 

(ก) อากาศเป็นตัวน าความร้อนที่เลว 
(ข) การผสมของอนุภาคกับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบเป็นไปได้ช้า 
อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ผสมของอากาศกับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบอาจส าคัญ ยกตัวอย่าง

ระหว่างการก่อตัวของเมฆ cumuliform เช่น cumulonimbus อากาศที่อยู่ล้อมรอบอาจถูกดูดเข้า
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ไปในแถบของอากาศที่ก าลังลอยตัวขึ้น เรียกว่า entrainment และการผสมของอากาศจะเกิดขึ้น
ระหว่างกรรมวิธีนี้ 
 นักอุตุนิยมวิทยาใช้วิธีการพิเศษของการศึกษา stability ของบรรยากาศในแถบซึ่ ง  
entrainment  มีความส าคัญ ไม่แต่เพียงท าให้การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังท าให้มีการ
เปลี่ยนความจุความชื้นของอากาศในทางท่ีอาจสูงขึ้นได้ 
 เขายังยอมรับเอาการเปลี่ยนแปลงอย่าง non-adiabatic ของอุณหภูมิ ถ้าเขาต้องการที่จะ
คาดคะเนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งส าหรับช่วงเวลาที่นานกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมง กรรมวิธี non-adiabatic  
รวมเอาการได้รับหรือการสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสีเข้าด้วยกัน 

โดยทั่วไปอย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าวิธีการอนุภาคของการหา static stability จะจัดเตรียม
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นของการเคลื่อนที่ทางดิ่ง จะเป็นประโยชน์มากที่สุด
ระหว่างช่วงเวลาสั้น  ซึ่งติดตามการสิ้นสุดของ environment lapse rate จากการตรวจ 
radiosonde 

เราได้บันทึกว่าคุณสมบัติสองประการ หา stability ของบรรยากาศ ได้อย่างกว้างขว้าง
ระหว่างกรรมวิธีชั่วคราว 

(ก) การเปลี่ยนอุณหภูมิตามสูงในสิ่งแวดล้อม environment lapse rate (E.L.R.) 
(ข) การเปลี่ยนอุณหภูมิตามสูงของอนุภาคของอากาศขณะที่ลอยขึ้น หรือจมลง 
ในกรณี (ข) เราใช้ dry aticadiac lapse rate (D.A.L.R.)  ถ้าอนุภาคของอากาศยังไม่อ่ิมตัว   

ถ้าอากาศอ่ิมตัวแล้วก็จ าเป็นต้องใช้ saturated adiabatic lapse rate (S.A.L.R.) ตามท่ีเหมาะสม 
ฉะนั้นเรำอำจสรุปสิ่งที่อำจเกิดขึ้นได้ต่อไปนี้ 
(ก) ถ้า E.L.R. < D.A.L.R.   บรรยากาศจะ stable ตลอดไป 
(ข) ถ้า S.A.L.R. < E.L.R. < D.A.L.R.  บรรยากาศจะ stable ส าหรับอากาศท่ียังไม่ 

อ่ิมตัว แต่ unstable ส าหรับอากาศที่อ่ิมตัว คือ  
conditional instability  เกิดข้ึน 

(ค) ถ้า E.L.R. > D.A.L.R.    บรรยากาศจะ unstable ตลอดไป 
ในกรณี E.L.R. = S.A.L.R. หรือ D.A.L.R.  neutral stabilityจะเกิดขึ้น 

๑๐. ๙  Lifting  condensation  Level 
เรามาพิจารณาอนุภาคเล็กๆ ของอากาศที่ยังไม่อ่ิมตัวซึ่งถูกดันในบรรยากาศ ขณะที่มันลอย

ขึ้นมันจะเย็นลงตาม Dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R.) ถ้าการเคลื่อนทีย่ังด าเนินต่อไปอนุภาคจะ
เย็นลงถึงขั้นซึ่งมันอิ่มตัว 

การเย็นลงต่อไปอีกจะเป็นเหตุให้การกลั่นตัว (คือการก่อตัวของเมฆ) เริ่มขึ้น ระดับนี้เรียกว่า  
lifting condensation level 

ถ้าเราศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของอากาศที่อยู่เหนือ lifting condensation level เรา
ต้องพิจารณาว่ามันเย็นลงด้วยอัตราที่ช้าลง เนื่องจากความจริงที่ว่าการปล่อยออกความร้อนแฝง
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ขัดขวางการเย็นลงตาม adiabatic ลงบางส่วน แล้วเราเปรียบเทียบ saturated adiabatic lapse 
rate (S.A.L.R.) กับ environment lapse rate (E.L.R.) ซึ่งหาได้จากการตรวจ rediosonde 

10.10 Atmospheric Turbulence 
 ถ้าท่านตรวจสอบการลากเส้นของ anemograph ท่านจะสังเกตเห็นว่าลมผิวพ้ืนมักจะ
ประสบการแกว่งไกวที่รวดเร็วและผิดปกติทั้งความเร็วและทิศทาง การแกว่งไกวเหล่านี้แสดงว่า
กระแสอากาศปั่นป่วนตาม eddies เป็นอันมากที่เกิดขึ้นในแถบใกล้ผิวโลก 
 เป็นการยากที่จะหาโครงสร้างที่แท้จริงของ eddies เหล่านี้ แต่มันผิดปกติมากโดยเฉพาะ
แกนการหมุนของมันอาจเอียงทางหนึ่งทางใด 
 Degree of turbulence ได้ถูกพบว่าขึ้นอยู่กับจ านวนของปัจจัย เช่น ความเร็วลม ความ
ขรุขระของผิวพ้ืน environment lapse rate และอ่ืนๆ 
 นักอุตุนิยมวิทยามักจ าแนก turbulence ออกเป็นสองชนิด 

(ก) Thermal turbulence 
(ข) Mechanical turbulence 
Thermal turbulence เป็นผลจากกระแสการพาความร้อนในทางดิ่งที่เกิดขึ้นโดยการรับ

ความร้อนที่ผิวพ้ืน การรับความร้อนนี้อาจเป็นผลจาก insolation บนแผ่นดิน บางครั้งมันยังเกิดขึ้น
เมื่อมวลเย็นของอากาศเคลื่อนผ่านเหนือแผ่นดินหรือผิวหน้าน้ าทะเลที่ร้อนกว่าด้วย 

ขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นใกล้ผิวโลก environment lapse rate จะเพ่ิมขึ้น ผลสุดท้ายอากาศจะ 
unstable และกระแสการพาความร้อนในทางดิ่งจะเป็นส่วนของโครงสร้างแห่งความปั่นป่วน 

ใน convective clouds โดยเฉพาะใน thunderstorms ความร้อนแฝงจะถูกปล่อยออกที่
ระดับความสูงของเมฆ และพลังงานนี้กระท าให้เกิด updrafts และ downdrafts แทนการเคลื่อนไหว
แบบ eddy ทีใ่หญ่โต เหล่านี้จะท าให้ eddies เป็นจ านวนมากทยอยกันเกิดในขนาดท่ีแตกต่างกัน 

Thermal turbulence หรือ convection ไม่น าไปสู่การก่อตัวของเมฆเสมอไปในแถบที่ร้อน
และแห้งแล้งความชื้นของบรรยากาศต่ าเกินไปที่การกลั่นตัวจะเกิดขึ้นกระนั้น turbulence ก็อาจมี
มากในแถบเหล่านี้ เครื่องบินได้รับความกระทบกระเทือนแม้จาก turbulence ซึ่งเราเรียกว่า 
“bumpiness” ในบางท้องที่ผลของ turbulence จะสังเกตเห็นได้ถ้าพายุฝุ่นก่อตัวขึ้น 

ชนิดส าคัญอ่ืนๆของ turbulence เรียกว่า mechanical turbulence หรือเรียกว่า 
frictional turbulence แผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากความขรุขระของผิวโลก turbulence จะแรง
ขึ้นโดยกระแสของอากาศเหนืออาคาร, ต้นไม้, ภูเขา และอ่ืนๆ และยังเกิดขึ้นได้โดย wind shear 

ของไหลที่สัมผัสกับขอบเขตที่อยู่กับที่ถือว่าตัวมันหยุดนิ่ง อย่างไรก็ตามทั่วทั้ง friction layer 
ความเร็วเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตามระยะทางจากขอบเขต จนกระทั่งถึงทางลมอิสระที่ไม่ถูกต้านทาน smooth 
or laminar flow เกิดข้ึนถ้าความเร็วของทางลมอิสระต่ าเพียงพอ ส าหรับของไหลที่ก าหนดและชนิด
ของขอบเขต 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อความเร็วอิสระเกินขีดจ ากัด กระแสก็จะล้มเหลวเป็น  turbulence 
motion  eddies ก็จะเกิดขึ้นใกล้ขอบเขตและพัดออกไปในทางลม friction layer จะลึกมากขึ้นใน 
turbulence flow ยิ่งกว่าใน laminar flow  

Eddies ที่เกิดจาก mechanical turbulence อาจหมุนรอบแกนได้ทุกทิศทาง มีแนวโน้มที่
จะก่อตัวง่ายกว่าถ้าความเร็วลมสูง หรือถ้า environment lapse rate ใหญ ่

Mechanical turbulence มีแนวโน้มที่จะต่ าลงเหนือทะเลเปิดหรือพ้ืนดินที่เรียบ สภาพลม
อ่อนหรือลมสงบ และ stable atmosphere จะชักน าให้ mechanical turbulence ลดลง 

รูปที่รุนแรงมากของ turbulence อาจเกิดข้ึนในอากาศโปร่งที่ระดับสูงในบรรยากาศ เรียกว่า 
clear air turbulence มันมักจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่บินในแถบเหล่านี้ 

ผลของชนิดต่างๆของ turbulence ในบรรยากาศจะถูกอภิปรายในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นใน
ขั้นต่อไป 

10.11 Temperature Inversion 
 อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมักจะลดลงตามสูงใน troposphere อย่างไรก็ตาม บางครั้งอุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนตามสูง ซึ่งเรียกว่า temperature inversion หรือเรียกง่ายๆว่า inversion 
 บางครั้ง inversion อาจเกิดจากระดับพื้นดินขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า surface inversion  
 บางโอกาส inversion เกิดข้ึนในชั้นซึ่งอยู่เหนือผิวโลก เรียกว่า upper inversion  
 รูป 10.5 แสดงภาพผลที่เกิดขึ้นทั้งสองอันเหล่านี้ จุด A เป็นฐานของ inversion และจุด B 
แทนยอด ในกรณีของ surface inversion ฐานอยู่ที่ระดับพ้ืนดิน 

 
รูป 10.5 Surface and Upper inversion 

(a) SURFACE INVERSION     (b) UPPER INVERSION 
Temperature inversion อาจเกิดข้ึนได้หลายวิธี กรรมวิธีสี่อย่างต่อไปนี้ถือว่าส าคัญ 

(ก) Radiation 
(ข) Turbulence 
(ค) Subsidence 
(ง) Frontal Development 
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10.12 Radiation Inversions 
 Radiation inversion อาจก่อให้เกิด surface inversion ในเวลากลางคืนผิวโลกเย็นลง
โดยการแผ่รังสี ถ้าการเย็นลงต่อเนื่องกันนานพอ อากาศใกล้ผิวโลกจะเย็นลงกว่าบรรยากาศที่อยู่เหนือ
ขึ้นไป surface inversion ก็จะก่อตัวขึ้นใกล้พื้นดิน (ดูรูป 10.5 (a)) 
 ด้วยลมสงบหรือลมอ่อนมาก การเย็นลงของอากาศจะแผ่ขึ้นไปข้างบนตลอดความสูงเพียง
เล็กน้อยเรียกว่า shallow inversion 
 อุณหภูมิที่ผิวพื้นอาจจะต่ ามากและ shallow surface inversion อาจจะเด่นชัด ซึ่งเรียกว่า 
strong inversion ในคืนที่ปราศจากเมฆและมีลมเล็กน้อย radiation inversions จะเกิดขึ้น หมอก
ตอนเช้าตรู่ (radiation fogs) อาจก่อตัวขึ้น ถ้าอากาศประกอบด้วยความชื้นเพียงพอ 
 ในบางสถานะ frosts อาจเกิดขึ้น ในกรณีเหล่านี้ อากาศมีความชื้นน้อยและ radiation อาจ
เกิดข้ึนเร็วกว่า ฉะนั้นอุณหภูมิผิวพ้ืนที่ต่ ากว่าจึงเกิดข้ึน โดยเฉพาะในแถบที่อยู่ในแผ่นดินหลังจากคืน
ฤดูหนาวที่ปราศจากเมฆอันยาวนาน 
 Radiation เกิดจากยอดของเมฆในเวลากลางคืนด้วย ในวิธีนี้ radiation inversion อาจก่อ
ตัวในบรรยากาศเหนือผิวโลกมากๆ 

 10.13 Turbulence inversions  
 Turbulence มักจะมีส่วนช่วยในการก่อตัวของ inversions ถ้าเกิดต่อเนื่องกันนานพอ การ
ผสมที่ท่ัวถึงของบรรยากาศจะเกิดข้ึนในชั้นซึ่งมี turbulence 

ดังนั้น mechanical turbulence อาจจะเป็นเหตุให้อากาศเย็นที่ระดับต่ าสุดของ surface 
inversion ถูกพาขึ้นไปข้างบน การเย็นลงที่เกิดขึ้นโดยการเย็นลงเนื่องจากการแผ่รังสีอาจแผ่ไปทั่ว
ชั้นที่หนาของบรรยากาศ ฉะนั้นยอดของ inversion จึงเกิดข้ึนที่ระดับสูงมากกว่า 
 อีกประการหนึ่ง ถ้าลมแรงขึ้น turbulence อาจจะแรงขึ้น  การผสมจะเป็นเหตุให้อากาศที่
เย็นกว่าแผ่กว้างไปทั่วชั้นที่หนากว่าได้มาก เป็นผลให้มีการต่ าลงเล็กน้อยของอุณหภูมิ และ inversion 
ก็ไม่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าก าลังของลมและ turbulence ที่เป็นผลเนื่องมาต้องอยู่ระหว่างเขตจ ากัด 
ถ้า surface inversion ที่ลึกเกิดขึ้น 
 บางครั้ง turbulence อาจก่อให้เกิด upper inversion ใน turbulence layers อากาศถูก
น าลงมาและได้รับความร้อนโดยการบีบทาง adiabatic ในเวลาเดียวกัน อากาศจากระดับต่ ากว่าได้
ถูกยกตัวขึ้นและเย็นลงเป็นผลจากการขยายตัวตาม adiabatic  

หลังจากเวลาใดเวลาหนึ่ง อากาศทั้งหมดใน turbulence layer จะได้รับการขยายตัวและ
บีบตัวตาม adiabatic ในกรรมวิธีการผสม adiabatic lapse rate จะก่อตัวขึ้นภายในชั้น อากาศที่ก้น
จะอุ่นกว่าเดิม ขณะที่อากาศที่ยอดจะเย็นลง 
 เหนือ turbulence layer อุณหภูมิจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเย็นลงตาม 
adiabatic เป็นผลให้ turbulence inversion ก่อตัวขึ้น รูป 10.6 แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
เส้นประแสดงการกระจายอุณหภูมิ 
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รูป 10.6 Development of a Turbulence Inversion 

๑0.๑๔  Subsidence Inversion 
 ในบางแถบของบรรยากาศ ชั้นทั้งหมดของอากาศที่มีความหนาหลายร้อยเมตรอาจจมหรือ
ทรุดลง กรรมวิธีนี้อาจเกิดขึ้นเหนือพ้ืนที่กว้าง และเรียกว่า subsidence 
 ผลอันนี้สัมพันธ์กับ horizontal mass convergence and divergence ซึ่งได้อภิปรายไว้ใน
หัวข้อ ๗.๑๔  convergence มักจะเกิดขึ้นใน upper troposphere ในเวลาเดียวกับที่ divergcnce 
เกิดข้ึนที่ใกล้ผิวโลก รูป ๑0.๗ แสดงให้เห็นว่า subsidence เป็นผลจากกรรมวิธีเหล่านี้ได้อย่างไร 

 
รูป 10.7 Subsidence Associated with Convergence and Divergence 

 ขณะที่อากาศเป็นอันมากไหลออกไปใกล้ผิวโลก มันจะถูกแทนที่โดยอากาศอ่ืนซึ่งจมลงมา
จากเบื้องบน ความเร็วทางดิ่งที่ลงมาจะมากที่สุดที่ประมาณตอนกลางของ troposphere ที่ระดับสูง
กว่าที่อยู่ใต้ tropopause อากาศจะไหลเข้ามาก่อนที่มันจะไหลลงไปยังระดับที่ต่ ากว่า 
 ขณะที่อากาศแผ่ออกไปใกล้ผิวโลก ความหนาของชั้นบรรยากาศที่จมลงจะลดลง ในกรณียอด
ของชั้นจะจมลงมากกว่าฐาน 
 อากาศที่จมลงจะอุ่นขึ้นเนื่องจากความจริงที่ว่ามันได้รับการบีบตัวตาม adiabatic ขณะที่มัน
ถึงแถบที่มีความกดสูงกว่าใกล้ผิวโลก ถ้ายอดของชั้นจมลงมากกว่าฐานมันจะอุ่นมากกว่าฐาน ถ้ายอด
ของชั้นที่จมลงถึงอุณหภูมิสูงกว่าฐานของมัน subsidence inveraion จะก่อตัวขึ้น 
 Subsidence สัมพันธ์กับบริเวณความกดอากาศสูง (anticyclones) convergence เบื้อง
บนอาจเป็นเหตุให้ความกดสูงขึ้นใกล้ผิวโลก divergence ระดับต่ าอาจเกิดขึ้นในชั้นแรกขณะที่ 
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pressure gradient force ขับอากาศออกไป อย่างไรก็ตาม Coriolis foece จะค่อยๆเพ่ิมขึ้นตาม
ความเร็วลม และมีแนวโน้มที่จะสมดุลกับ pressure gradient force 
 อย่างไรก็ตาม อากาศไม่ไหลรอบ isobars อย่างแท้จริง friction force ท าให้อากาศไหลตัด 
isobar ออกไป และช่วยให้มี divergence ในระดับต่ า 

๑0.๑๕ Frontal Inversions 
Fronts อาจเกิดข้ึนระหว่าง air masses ที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิต่างกันได้ ถ้าอากาศ

อุ่นถูกดันให้ลอยขึ้นเหนืออากาศเย็นในบริเวณ frontal zone สภาพที่จ าเป็นส าหรับการก่อตัวของ 
inversion ก็จะปรากฏ เรียกว่า frontal inversion 
 Fronts และ frontal inversions จะถูกน ามาอภิปรายในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นในขั้นต่อไป 
อย่างไรก็ตาม จะต้องกล่าวว่านอกจากการสูงขึ้นของอุณหภูมิแล้ว บางครั้งยังมีการเพ่ิมขึ้นในความจุไอ
น้ าที ่frontal inversion ด้วย ในวิธีนี้มันอาจแตกต่างจากแบบอ่ืนของ inversions ซึ่งการลดลงอย่าง
รวดเร็วในความจุความชื้นมักจะตามมากับการสูงขึ้นของอุณหภูมิ 

๑0.๑๖ Effects of Inversions 
 Stability ของอากาศใน inversion ใหญ่มาก ฉะนั้นการเคลื่อนไหวทางดิ่งจึงถูกขัดขวางและ
มีแนวโน้มที่สูญสิ้นอย่างรวดเร็ว 
  ความคงอยู่ของ inversion มักจะแสดงโดยยอดของเมฆซึ่งถูกป้องกันจากการแผ่ออกไป
ข้างบน ฉะนั้นยอดของมันจึงแผ่ออกภายใต้ฐานของ invesion  layer 
 ท านองเดียวกับ haze จะเกิดขึ้นจาก smoke หรือ dust มักจะจ ากัดขอบเขตอยู่ต่ ากว่า 
temperature inversion 
 ผลทางแสงสว่างก็สัมพันธ์กับ inversion การหักหรือการเลี้ยวของแสงสว่างขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิและความจุน้ าของอากาศ ในบริเวณของ temperature inversion การหักอาจผิดปกติ 
mirages จะเกิดขึ้นเมื่อล าแสงเลี้ยว ขณะที่มันเดินทางลงมาจากชั้นที่อุ่นของอากาศยังอีกชั้นหนึ่งที่
เย็นกว่าข้างล่าง 
 การถ่ายทอดคลื่นวิทยุของความยาวคลื่นที่น้อยกว่า ๑0 เมตร ก็ได้รับความกระทบกระเทือน
โดยการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิและความจุ ไอน้ าของชั้นต่างกันของอากาศเช่นเดียวกัน 
temperature inversions และความแตกต่างที่สัมพันธ์กันในความหนาแน่นของชั้นต่างๆของอากาศ
นับว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากผลของมันบนทางเดินของคลื่นวิทยุที่สั้นกว่าซึ่ งใช้ในการ
ถ่ายทอด microwave และใน radar 

๑0.๑๗ Super-adiabatic Lapse Rates 
 Lapse rates ที่ใหญ่กว่า dry adiabatic เรียกว่า super-adiabatic บรรยากาศเป็น 
unstable และกระแสทางดิ่งมักจะเกิดขึ้น เหล่านี้ผสมอากาศและเกลี่ยกระจายความร้อน จนกระทั่ง 
environment lapse rate เท่ากับ dry adiabatic lapse rate 
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 Super adiabatic Lapse Rates บางครั้งพบภายในชั้นซึ่งยึดขึ้นไปจากพ้ืนดินสองสามเมตร 
สถานะนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อพ้ืนดินอยู่กลางแจ้งรับแสงแดดอันแรงกล้า และมีสภาพลมอ่อน หรือลมสงบ
อยู่เป็นประจ า 

๑0.๑๘ Convection Condensation Level 
 Environment lapse rate ใกล้ผิวโลกประสบการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลากลางวันกับเวลา
กลางคืน เราได้หาการเปลี่ยนแปลงซึ่งน าไปสู่การเกิด temperature inversion ไว้แล้ว 
 ผลอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก solar radiation ให้ความร้อนแก่ผิวโลกขณะที่กลางวันล่วงไป 
ความร้อนนี้จะถ่ายเทจากพ้ืนดินไปยังชั้นที่ต่ ากว่าของบรรยากาศ ความลึกของอากาศที่ได้รับความ
ร้อนแสดงโดยความหนาของชั้นซึ่ง environment lapse rate เท่ากับ dry adiabatic lapser rate 
 รูป ๑0.๘ แสดงว่าการกระจายของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ขณะที่ dry adiabatic 
lapser rate ถูกสร้างข้ึนผ่านชั้นที่ลึกและลึกยิ่งข้ึน 

 
รูป 10.8 Convection Condensation Level 

 ขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นระหว่างเวลากลางวัน ผลสุดท้ายจะมาถึงขั้นเมื่อ dry adiabatic lapser 
rate ยึดขึ้นไปถึงระดับซึ่ง condensation เกิดข้ึน แสดงโดยจุด A ในรูป ๑0.๘ 
 เรียกว่า convection condensation level อุณหภูมิที่ผิวพ้ืนเรียกว่า condensation 
temperature 
 เมื่ออุณหภูมิผิวพ้ืนถึง condensation temperature และ dry adiabatic lapser rate ยึด
ขึ้นไปถึง condensation level เมฆ Cumulus จะก่อตัวขึ้น ฐานของมันจะเกิดข้ึนที่ประมาณระดับนี้ 
 เราศึกษา static stability ของบรรยากาศและความสัมพันธ์ของมันต่อการเคลื่อนที่ทางดิ่ง 
น าไปสู่การทะยอยก่อตัวของเมฆ ถ้าการเคลื่อนที่คงด าเนินต่อไปจนกระทั่งการกลั่นตัวของไอน้ า
เกิดขึ้น ในบทต่อไป เราจะต้องหากรรมวิธีทางฟิสิกส์ของการก่อตัวของเมฆในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้เราศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงน าไปสู่การแยกกระจัดกระจายของเมฆด้วย 

ปัญหำ 

๑. Adiabatic process คืออะไร? ท าไมการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศชั่วคราวเป็น
อันมากจึงเป็น adiabatic หรือใกล้เคียงกับ adiabatic? 



- 87 - 
 

๒. Dry adiabstic lapse rate หมายความว่าอะไร? ภายใต้พฤติการณ์อะไรที่จะสามารถ
น าไปใช้กับอากาศชื้น? ถ้าตัวอย่างของอากาศที่ผิวโลกมีอุณหภูมิ ๒0 ซ ลอยขึ้นในทางดิ่ง 
๓ กิโลเมตร และเย็นลงตาม D.A.L.R. อุณหภูมิโดยประมาณที่ระดับใหม่จะเป็นเท่าใด 

๓. Saturated adiabatic lapse rate หมายความว่าอย่างไร? ท าไม S.A.L.R. จึงแตกต่าง
จาก D.A.L.R. ท าไมค่าของ S.A.L.R. จึงเปลี่ยนตามอุณหภูมิ? 

๔. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) Environment lapse rate 
(๒) Unstable atmosphere 
(๓) Surface inversion 
(๔) Subsidence 
(๕) Super-adiabatic lapse rate 

๕. เขียนข้อความสั้นๆ เรื่อง atmospheric turbulence ให้ข้อแตกต่างระหว่าง thermal 
turbulence กับ mechanical turbulence 

๖. อธิบายวิธีซึ่งแบบของtemperature inversions ต่อไปนี้เกิดขึ้น 
(๑) Radiation inversion 
(๒) Turbulence inversion 
(๓) Subsidence inversion 
(๔) Frontal inversion 

๗. จงอภิปรายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของอากาศที่ยังไม่อ่ิมตัว
เคลื่อนที่ไปเล็กน้อย 
(๑) ขึ้นไปทางดิ่ง 
(๒) ลงมาทางดิ่ง 
จงอธิบาย การเคลื่อนที่ที่ เป็นผลเนื่องมาจากอนุภาคของอากาศอยู่ ใน stable 

atmosphere 
๘. จงอธิบายความหมายของถ้อยค าต่อไปนี้ 

(๑) Lifting condensatiou level 
(๒) Convective condensation level 
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บทที่ ๑๑ 

CLOUD FORMATION AND DISPESAL 

 แม้ว่าน้ าจะมีอยู่เกือบทั่วทุกแห่งใน troposphere ก็ตามก็มักจะอยู่ในรูปของไอน้ าซึ่งมองไม่
เห็น ต่อเมื่อเมฆปรากฏจึงมีหลักฐานให้เห็นว่ามีน้ าอยู่ในบรรยากาศ มีหลายกรณีที่แสดงให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศต่อไปข้างหน้า 
 การผสมของอากาศแห้งกับไอน้ าเป็นอากาศชื้น เมฆส่วนมากจะก่อตัวขึ้นโดยการเย็นลงของ
อากาศชื้น เพราะฉะนั้นกรรมวิธีในบรรยากาศซึ่งท าให้เกิดการเย็นลดของอากาศ จึงอาจเป็นผลท าให้
เกิดการก่อตัวของเมฆ 
 ในบทนี้ เราจะศึกษาในชั้นแรกถึงชั้นแรกถึงวิธีต่างๆซึ่งเมฆก่อตัวขึ้นได้ในบรรยากาศ ต่อไป
เราจะหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อกรรมวิธีเหล่านี้สุดสิ้นไป และเมฆเริ่มแตกกระจัดกระจาย 

๑๑.๑ Condensation, Freezing and Deposition 
 ในบทที่ ๖ เราได้พูดถึงกรรมวิธีที่ไอน้ าอาจเปลี่ยนแปลงเป็นหยดเล็กของน้ าซึ่งเป็นของเหลว
หรือเป็นผนึกน้ าแข็งซึ่งเป็นของแข็ง 
 เมื่ออากาศชื้นเย็นลงต่ ากว่าจุดน้ าค้าง water droplets จะกลั่นตัวบน condensation 
nuclei ซึ่งมีอยู่ในอากาศ ในบางกรณี nuclei เหล่านี้มีความผูกพันเป็นพิเศษกับน้ าซึ่งเราเรียกว่า 
hygroscopic (ความสามารถที่จะเร่งการกลั่นตัวของไอน้ า) อนุภาคเกลือจาก spray ที่มาจากทะเลก็
อยู่ในประเภทนี้และ condensation อาจเกิดข้ึนได้ก่อนที่ความชื้นสัมพันธ์จะถึง ๑00% 

เมื่อ water droplets ในบรรยากาศเย็นลงต่ ากว่า 0 ซ มันไม่จ าเป็นต้องแข็งตัว ในสภาพ
เช่นนั้นเราเรียกว่า supercooled cloud droplets สามารถเกิดขึ้นได้ใน supercooled state ซึ่ง
อุณหภูมิลดลงได้ถึง -๒0 ซ บางโอกาส supercooled cloud droplets อาจเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิ
ต่ าสุดถึง –๓๕ ซ 

การทดลองในห้องทดลองได้แสดงให้เห็นว่า small droplets อาจเย็นลงได้ถึงอุณหภูมิ
ประมาณ -๔0 ซ ก่อนที่จะเกิดการแข็งตัว อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าน้ าที่สัมผัสกับวัตถุแข็งภายนอก
หรืออนุภาคท่ีลอยอยู่ชิ้นเล็กๆ จะแข็งตัวที่อุณหภูมิสูงกว่ามาก 

ในบรรยากาศชนิดของนุภาคที่ลอยอยู่อาจกระท าหน้าที่เช่นเดียวกับ nuclei ในกรรมวิธีการ
แข็งตัว อนุภาคซึ่งเริ่มต้นความเจริญเติบโตของผลึกน้ าแข็งโดยการแข็งตัวของ supercooled water 
ด้วยตัวของมันเองเรียกว่า freezing nucleus 

ไอน้ าอาจเปลี่ยนแปลงโดยตรงเป็นของแข็งโดยไม่จ าต้องผ่านสถานะของเหลว กรรมวิธีนี้
เรียกว่า deposition บางครั้งเรียกว่า sublimation แต่ชื่อนี้โดยแท้จริงหมายถึงกรรมวิธีที่กลับกัน ซึ่ง
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยตรงจากน้ าแข็งเป็นไอน้ าเกิดขึ้น 

อนุภาคใด ๆ ซึ่งผลึกน้ าแข็งเจริญเติบโตโดยกรรมวิธีของ deposition เรียกว่า sublimation 
nucleus การทดลองเป็นอันมากถูกชักน าให้หาว่าอนุภาคจะกระท าหน้าที่เช่นเดียวกับ freezing 
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nuclei หรือ sublimation nuclei ไม่เคยพิสูจน์ให้เห็นว่า sublimation nuclei แตกต่างจาก 
freezing nuclei ที่อยู่ในบรรยากาศ 

ฉะนั้น ในอุตุนิยมวิทยาจึงมักจะใช้ค าว่า freezing nuclei เมื่อหมายถึง nuclei ที่ท าให้เกิด
น้ าแข็ง ผ้าบางของน้ าครั้งแรกเกิดข้ึนบนผิวของ nucleus และแล้วก็แข็ง อย่างไรก็ตาม ฝ้าบางมากจน
ยากท่ีจะตรวจพบ droplets เป็นผลให้ผลึกน้ าแข็งเกิดขึ้นเหมือนกับมาจากไอน้ า 

Ice-forming nuclei จึงหมายถึง ice nuclei ความจริงที่ว่า water droplets เกิดขึ้นบ่อยๆ 
ในเมฆที่อุณหภูมิต่ ากว่า 0 ซ แสดงว่า ice nuclei เกิดได้ยากกว่า condensation nuclei nuclei 
ซึ่งเป็นเหตุในการก่อตัวของผลึกน้ าแข็งในเมฆที่อุณหภูมิสูงกว่า -๔0 ซ ไม่ได้เป็นอนุภาคเดียวกันกับ
อนุภาคท่ีเป็นต้นเหตุ ให้มีการกลั่นตัวของไอน้ าเป็น cloud droplets 

ส่วนใหญ่ของ freezing nuclei ในบรรยากาศน่าจะเกิดที่ผิวโลก เช่น อนุภาคดินที่ถูกลมเป่า 
สารประกอบดินเหนียวดูเหมือนจะส าคัญที่สุด และคล้ายกับว่าการผสมโดยการปั่นป่วนของลม
สามารถท าให้มันกระจัดกระจายขึ้นไปได้ถึงระดับสูงมาก 

๑๑.๒ Genteal Causes of Cloud Formation 
 เมฆส่วนมากเกิดขึ้นเมื่ออากาศชื้นเคลื่อนตัวขึ้นเบื้องบน ในกรณีเช่นนั้นมักจะเย็นลง โดยผล
ของการขยายตัวซึ่งเกิดขึ้นที่ความกดอากาศต่ ากว่าในบรรยากาศที่อยู่เหนือกว่า ไอน้ าบางส่วนก็จะ
กลั่นตัวเกิดเป็นเมฆ 
 ในบทที ่๘ เราได้พูดถึงลักษณะของตระกูลเมฆ รูปร่างและแบบของเมฆเหล่านี้แสดงให้เห็นได้
อย่างชัดเจน อากาศที่ลอยข้ึนจะเป็นผู้บันดาล แบบต่างๆของการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่น าไปสู่การเกิดเมฆ
มีดังต่อไปนี้ 

(ก) Mechanical turbulence (or frictional turbulence) 
(ข) Convection (or thermal turbulence) 
(ค) Orographic ascent 
(ง) Slow widespread ascent 

๑๑.๓ Mechanical Turbulence 
 ในหัวข้อ ๑0.๑0 เราได้พูดถึง mechanical or frictional turbulence กระแสอากาศเหนือ
ผิวโลกถูกท าให้เปลี่ยนไปโดย frictional force เป็นชุดของ eddies การเคลื่อนที่อย่างปั่นป่วนนี้จะ
รุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากปะทะกับอาคาร ต้นไม้ เนินเขา และอ่ืนๆ 
 เราได้กล่าวในหัวข้อ ๑0.๑๓ แล้วว่า อากาศใน friction layer ได้รับการผสมอย่างทั่วถึงโดย 
mechanical turbulence ถ้าอากาศในชั้นนี้เป็นstable ตั้งแต่แรก ส่วนที่อยู่ข้างบนจะเย็นลง และ
ส่วนที่อยู่ข้างล่างจะอุ่นขึ้น เป็นผลให้ dry adiabatic lapse rate เกิดข้ึนถ้าหากอากาศยังไม่อ่ิมตัว 
 ท านองเดียวกัน turbulence ผสมไอน้ าใน turbulent layer เพราะฉะนั้นความจุไอน้ าในชั้น
จึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับเดียวกัน เป็นผลให้อากาศอาจอ่ิมตัวได้ที่บางระยะของ friction layer 
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condenation อาจเกิดขึ้นได้ที่ความสูงเหนือพ้ืนดินเรียกว่า mixing condensation level (M.C.L.) 
จะปรากฏเป็นฐานของเมฆ 
 ถ้าเมฆก่อตัวเนื่องจาก turbulence dry adiabatic lapse rate จะมีขอบเขตถึงฐานของมัน
เท่านั้น (M.C.L.) ต่อจากนั้นเป็น saturated adiabatic lapse rate ถึงยอดของ turbulent layer 
เมฆจะแผ่ขึ้นไปถึงฐานของ turbulence inversion ที่เขตเบื้องบนของ friction layer 
 เมฆที่เกิดขึ้นโดย turbulence ชั้นแรกเป็น Stratus ซึ่งเป็นแผ่นที่ไม่มีรูปที่แน่นอน อาจเกิด
ต่อเนื่องกันไป ที่ขอบบนและล่างอาจมีรูปร่างคล้ายคลื่น 
 เมื่อคลื่นเหล่านี้เกิดขึ้นความหนาของเมฆอาจเปลี่ยนไป และบางครั้งอาจขาดตอนเป็นเพราะ
เมฆก่อตัวในกระแสอากาศไหลขึ้น และระเหยไปในกระแสอากาศไหลลง เม ฆนี้จัดเป็น 
Stratocumulus และก่อตัวของมันแสดงในรูป ๑๑.๑ 

 
รูป 11.1 Formation of Turbulence Cloud 

 เมฆ turbulence อาจก่อตัวในระดับต่ ากว่าเมฆที่อุ้มฝน เช่น Nimbostratus, Altostratus 
และ Cumulonimbus เป็นเมฆฉีกขาดที่ต่ ามากของอากาศเลว เรียกว่า Stratus fractus หรือ 
Cumulus fractus 
 ค าว่า “fractus” หมายความว่า “broken” บางครั้งค าเติมหน้า fracto ได้น ามาใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ดังนั้นเมฆแตกที่อยู่ต่ าจึงหมายถึง fracto-stratus และ fracto-cumuls 
ตามล าดับ 
 เมฆเหล่านี้ได้ความชื้นมาจากการระเหยของหยดฝนและน้ าฝนที่ผิวพ้ืน turbulence ใกล้ผิว
โลกท าให้เกิดเมฆต่ าฉีกขาดในอากาศอยู่ข้างใต้ขบวนเมฆส่วนใหญ่ 
 บางครั้ง Stratocumulus ที่อยู่สูง หรือ Altocumils ปรากฏให้เห็นเมื่อลมเปลี่ยนตามสูง 
ตลอดชั้นซึ่งอยู่สูงเหนือชั้นที่มีความผืด turbulent motion อาจเกิดข้ึนที่ความสูงเหล่านี้ แต่ปัจจัยอ่ืน
บางอย่างมักจะเป็นต้นเหตุส าหรับความจุไอน้ าที่สูงความชื้นไม่ได้ถูกถ่ายเทไปยังระดับนั้นโดยการผสม
โดยตรงเนื่องจาก turbulencr ใกล้ผิวโลก 
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๑๑.๔ Convection 
เมื่ออากาศได้รับความร้อนใกล้ผิวโลกกระแสการพาความร้อนจะเกิดขึ้นกรรมวิธีนี้รู้กันว่าเป็น 

convection turbulence หรือ thermal turbulence รวมเข้าด้วยกันกับ mechanical 
turbulence หรือ frictional turbulence ผสมคลุกเคล้าอากาศในชั้นที่ต่ ากว่าของบรรยากาศ 
 โดยทั่วไป environment lapse rate จะโน้มเข้าไปหา dry adiabatic lapse rate ขณะที่
อากาศยังไม่อ่ิมตัว ในหัวข้อ ๑๙.๑๘ เราได้กล่าวว่า lapse rate นี้อาจใช้ได้จนถึง convection 
condensation level 
 เมฆก่อตัวที่ระดับนี้ แต่ขอบเขตของการขยายตัวขึ้นไปข้างบนขึ้นอยู่กับปัจจัยจ านวนหนึ่งซึ่งมี 
environment lapse rate ในอากาศเหนือฐานเมฆรวมอยู่ด้วย 
 ถ้า environment lapse rate มากกว่า saturation adiabatic lapse rate บรรยากาศจะ 
unstable ส าหรับอนุภาคที่อ่ิมตัวแล้วของอากาศ อากาศที่อ่ิมตัวแล้วจะถูกดันให้ลอยขึ้นและจะลอย
ขึ้นต่อไปจนถึงระดับหนึ่งซึ่งมันมิได้ร้อนกว่าอากาศที่ล้อมรอบอีกต่อไป 

Cumuliform cloud ก่อตัวขึ้นได้ด้วยวิธีนี้ ระยะทางจากฐานถึงยอดอาจแตกต่างกัน จาก
หนึ่งหรือสองกิโลเมตรเป็นสิบกิโลเมตรขึ้นไป Cumuliform cloud   ซึ่งมีขนาดจ ากัดที่เกิดขึ้นเป็น
บางแห่ง เรียกว่า fair weather Cumulus ซึ่งการก่อตัวทางดิ่งไม่เพียงพอที่จะท าให้ precipitation 
เกิดข้ึน 

บางครั้งกระแสทางดิ่งสิ้นสุดโดย inversion ที่เด่นชัดเหนือ convection condensation 
level ยอดของเมฆจะแผ่ออกภายใต้ inversion และเมฆจะก่อตัวเป็น Stratocumulus 

ในบางสถานะ environment lapse rate เหนือ condensation level มากกว่า 
saturation adiabatic lapse rate ตลอดชั้นที่ลึกถ้ามีความชื้นเพียงพอจะช่วยให้เมฆมีของเขตขึ้นไป
ระดับสูงมาก 

บางครั้งยอดเมฆจะข้ึนไปถึงระดับซึ่งมี ice crystals ก่อตัว convection cloud ซึ่งมีของเขต
ทางดิ่งสูงมาก ยอดของมันประกอบด้วย ice erystals เรียกว่า Cumulonimbus – the 
thunderstorm cloud ม่านของ ice crystals ที่อยู่ล้อมรอบส่วนบนของเมฆท าให้ปรากฏเป็นเส้น
เรียบๆ ซึ่งท าให้ดูแตกต่างจากเมฆ Cumuls รูป ๑๑.๒ แสดงรูปร่างของเมฆ Cumulonimbus ซึ่ง
ปรากฏเป็นเส้นทางส่วนบน 

 
รูป 11.2 Cumulonimbus Cloud with Fibrous Top 
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Slight or heavy precipitation อาจเกิดตาม degree of instability และตามสูงและ
อุณหภูมิที่ขึ้นไปถึง บางครั้งเมฆอาจมีฐานเล็กกว่าหนึ่งกิโลเมตร แต่มีขอบเขตในทางดิ่งตั้งแต่           
๑0 กิโลเมตรขึ้นไป ในระหว่างที่มี showers อาจเกิด ragged turbulence cloud ภายใต้ฐานของ
มัน บางครั้งเกือบถึงผิวโลก 

เมื่อถึง stable layer หรือ inversion ยอดของเมฆอาจแผ่ออกทางระดับยอดของเมฆ 
Cumulonimbus ที่เป็นรูปทั่งเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ 

เมื่อ instability conditions เกิดขึ้นชัดเจนดีแล้ว จะได้รับพลังงานมหาศาลจากการคาย
ความร้อนแฝง ความเร็วทางใน up-currents อาจเกิน ๑0 ม./วินาที และต้านได้แม้กระท่ังหยดฝนที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดที่จะตกลงไปข้างล่างได้ชั่วคราวต่อไป มันอาจจะตกได้หากกระแสทางดิ่งหมดไป 
violent rainstorm หรือ cloudburst (ฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่ว) อาจเกิดข้ึน 

เมฆ Cumulonimbs มักจะมียอดสูงมากในแถบโซนร้อนยิ่งกว่าที่อ่ืนยอดที่ขึ้นสูงมากได้ก็โดย 
tropopause อยู่สูง ยอดเมฆที่แผ่ขึ้นไปถึงความสูงตั้งแต่ ๑๖ กิโลเมตร ขึ้นไปไม่ค่อยปรากฏบ่อยหนัก 

ในแถบโซนร้อนอุณหภูมิที่ condensation level อยู่สูงกว่าและเป็นผลให้ความจุไปน้ าของ
อากาศสูงกว่าด้วย ฉะนั้นในการกลั่นตัวจึงปล่อยปริมาณของความร้อนแฝงได้มากกว่าและท าให้ 
thunderstorms ที่มีความรุนแรงเกิดข้ึน 

ปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับ convection มีความส าคัญมากในแถบโซนร้อน ฉะนั้นจะได้น ามา
พิจารณากันอีกในบทต่อไป 

๑๑.๕ Orograpic Ascent 
 Orograpic เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องภูเขา ในหัวข้อนี้เราจะต้องพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน
เมื่ออากาศชื้นลอยขึ้นเหนือเทือกเขาหรือเนินเขา 
 เมื่ออากาศไปปะทะเนินเขา มันจะถูกดันให้ลอยไปใกล้ผิวพ้ืนและไปยังระดับบนขึ้นไป ชั้นลึก
ของบรรยากาศอาจรับความกระทบกระเทือน และกระจายทางดิ่งของอุณหภูมิจะได้รับการ
เปลี่ยนแปลง อากาศซึ่งถูกดันให้ลอยข้ึนจะเย็นลงตาม adiabatic และเมฆจะก่อตัวขึ้น 
 ชนิดของเมฆที่ก่อตัวโดย orographic ascent ขึ้นอยู่กับ factors จ านวนหนึ่ง ซึ่งอันหนึ่ง
ได้แก่ stability ของอากาศซึ่งมันจะก่อตัว 
 ใน moist stable air มักจะท าให้ Stratus ก่อตัว เมฆ Cumulus เป็นลักษณะของอากาศ
ของอากาศซึ่ง unstable เล็กน้อย ถ้า instability เกิดขึ้นตลอดบรรยากาศที่ลึกมาก เมฆ 
Cumulonimbus จะก่อตัวขึ้น 
 มิใช่แต่เพียงลมที่พัดลมขึ้นไปบนบริเวณเขาหรือภูเขาเท่านั้นที่จะท าให้เกิดเมฆในบางกรณี 
ความจุความชื้นของอากาศอาจไม่เพียงพอที่จะท าให้เมฆก่อตัวขึ้น 
 เมื่อเมฆ Stratus ก่อตัวขึ้น มันประกอบด้วยฐานแบนไม่ค่อยมีความหนาทางดิ่งเท่าใดนัก 
มักจะก่อตัวเป็นแผ่นปกคลุมพ้ืนดินที่อยู่สูงกว่า แต่จะขาดหายไปเหนือบริเวณที่อยู่ต่ ากว่า การจมลง
ทางด้านปลายลมเป็นเหตุให้อากาศอุ่นขึ้น จึงท าให้เมฆละลายไปอย่างรวดเร็ว 
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โดยทั่วไป orographic cloud จะก่อตัวต่อเนื่องกันทางด้านรับลมของเนินเขาหรือภูเขา แต่
ท้องฟ้าโปร่งทางด้านปลายลม เมฆท้ังหมดดูคล้ายจะอยู่กับที่ แต่อากาศเองคงเคลื่อนตัวต่อไปตามทาง
ของมัน ไปยังอีกด้านหนึ่งของสิ่งกีดขวางก้ัน รูป ๑๑.๓ แสดงภาพการก่อตัวของ orographic cloud 

 
รูป 11.3 The Formation of Orographic Cloud 

บำงครั้งเมฆก่อตัวในระดับสูงเหนือจำกเนินหรือภูเขำ เมื่อมีชั้นบรรยากาศที่เกือบอ่ิมตัวอยู่
เบื้องบน orographic lifting ของอากาศอาจเป็นเหตุให้การกลั่นตัวเกิดขึ้นเหนือสิ่งกีดขวางกั้น เมฆที่
อยู่กับที่อาจก่อตัวขึ้น 

มองดูจากข้างล่าง มันจะบางทางปลาย และค่อยหนาขึ้นและกว้างขึ้นตรงกลาง ฉะนั้นรูปร่าง
ของมันจึงคล้ายกับเลนส์ เรียกว่า lenticular cloud รูป ๑๑.๔ แสดงภาพการก่อตัวของมัน 

 
รูป 11.4 The formation of Lenticular Cloud 

Lenticular cloud ปรากฏว่าอยู่กับที่เหมือนกับ orographic clouds ที่ก่อตัวบนยอดเขา
แท้จริงอณูของน้ าและแก๊สอ่ืนของบรรยากาศไหลผ่านเมฆ ที่ปลายข้างหนึ่งอณูน้ ากลั้นตัวเป็นเมฆ ที่
ปลายอีกข้างหนึ่งมันระเหยเปลี่ยนกลับไปอยู่ในสถานะไอน้ าและออกไปจากเมฆ 

บางครั้ง series of stationary waves อาจก่อตัวขึ้นทางด้านปลายลมของเทือกเขา 
ภายใต้สภาพที่แน่นอนของ stability การเคลื่อนที่ขึ้นเป็นเพราะสิ่งขวางกั้นเพ่ิมขึ้นตามสูง ตอนลง
อากาศจะจมลง บางครั้งตลอดระยะทางท่ีไกลกว่าเมื่อลอยขึ้นครั้งแรก 

ต่อมาอีกกระแสอากาศยังคงลงต่อไป อากาศจะลอยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กรรมวิธีจะเกิดขึ้นซ้ ากัน
หลายครั้งโดนค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางจากสิ่งกีดขวางกั้น ฉะนั้นอนุภาคของอากาศจึงเคลื่อนที่ไป
ตามทางเดินที่เป็นคลื่น stanaing waves (stationary waves) จึงเกิดข้ึน 

สภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะเกิดคลื่นก็คือเมื่อ very stable layer อยู่ระหว่าง unstable 
layer ทั้งท่ีผิวพ้ืนและข้างบนคลื่นมักจะมี amplitude สูงที่สุดอยู่ภายใน stable layer 
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ถ้าความจุความชื้นและ amplitude ของคลื่นมีมากเพียงพอกากลั่นตัวจะเกิดขึ้นในอากาศที่
ลอยตัวใกล้กับยอดคลื่น การระเหยจะเกิดขึ้นในอากาศที่จมลงตามลมของยอดคลื่น ชุดของ 
lenticular clouds อาจก่อตัวขึ้น 

ฉะนั้น lenticular clouds จึงแสดงการปรากฏของ standing waves ทางด้านปลายลมของ
ภูเขา เป็นความส าคัญท่ีจะตรงหนักว่ากระแสคลื่นอาจยังปรากฏ แม้ว่าเมฆจะหายไปเนื่องจากความจุ
ความชื้นต่ าของอากาศ standing waves เหล่านี้มักจะกระทบกระเทือนต่อการเดินทางของเครื่องบิน 

๑๑.๖ Slow Widespread Ascent 
 เราได้พูดถึงการก่อตัวของเมฆที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่สัมพันธ์กับ disturbances ที่
มีขนาดในทางระดับเล็กตามล าดับตามส่วน การเคลื่อนที่ทางดิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นโดย frictional 
turbulence, local convection currents และ orographic barriers ซึ่งมักจะปกคลุมพ้ืนที่ใน
ขนาดสองสามกิโลเมตร 
 การเคลื่อนที่ทางดิ่งยังเกิดขึ้นโดยระบบลมขนาดใหญ่ด้วย เช่น depressions(lows) และ 
anticyclones (highs) ซึ่งมีต าบลที่อยู่บน M.S.L. synoptic pressure charts ในหัวข้อ ๑0.๑๔ เรา
ได้ศึกษาการไหลลงบริเวณกว้างอย่างช้าๆ ของอากาศที่เกิดขึ้นใน anticyclones ซึ่งเรียกว่า 
subsidence และอาจเกิดขึ้นโดยมี high level convergence และ low level divergence 
friction force ยังเป็นต้นเหตุในการไหลข้าม isobar ออกไปของอากาศใกล้ผิวโลกด้วย 
 ผลในทางตรงกันข้ามอาจสัมพันธ์กับ depressions (lows) divergence ระดับสูง และ 
convergence ระดับต่ าสามารถน าไปสู่การลอยขึ้นของอากาศตามที่แสดงในรูป ๑๑.๕ และ friction 
force อาจท าให้เกิด convergence ระดับต่ าใน friction layer ซึ่งสัมพันธ์กับการไหลข้าม isobar 
เข้าหาศูนย์กลางของ depression 

 
รูป 11.5 Ascent of Air in a Depression 

 การไหลขึ้นใน depression กระจาpเหนือบริเวณที่กว้างขวางมาก และความเร็วทางดิ่งจะ
น้อยได้ส่วนสัมพันธ์กัน แม้กระนั้นการไหลขึ้นอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายวัน เป็นเหตุให้มวลใหญ่ของ
อากาศลอยขึ้นได้หลายกิโลเมตร 
 Slow widespread ascent อาจมีผลที่เด่นชัดใน environment lapse rate ท าให้ lapse 
rate เพ่ิมข้ึน ซึ่งเรียกว่า steepen (ชันขึ้น) 
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 อากาศ unstable อยู่เป็นนิจ น าไปสู่การเคลื่อนที่ทางดิ่งเพ่ิมขึ้น การกลั่นตัวและการก่อตัว
ของเมฆเป็นบริเวณกว้างจะเกิดข้ึน ถ้าความจุความชื้นของอากาศมีมากเพียงพอ 
 บางครั้งมวลเมฆอาจมีความหนาได้หลายกิโลเมตรในทางตรงข้ามการเปลี่ยนแปลงใน
ความชื้นสัมพันธ์อาจเป็นผลในขบวนของชั้นเมฆที่ห่างกัน  
 บ่อยครั้งที่กำรลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้ำงเกิดขึ้นในชั้นแรกโดย divergence ใน upper 
troposphere การไหลออกของมวลที่เกิดขึ้นในระดับสูงน าไปสู่การลดลงของความกดอากาศที่ระดับ
ต่ าในบริเวณผิวโลก และ depression จะเกิดขึ้น convergence จะเกิดขึ้นใกล้ระดับทะเลและการ
ลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้างอย่างช้าๆ จะเกิดขึ้นตลอดความลึกมากของ troposphere การก่อตัวของ
เมฆเป็นบริเวณกว้างตามมา ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอ 

Depressions และกำรลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้ำงจะเกิดขึ้นบ่อยๆในบริเวณของ frontal 
zone อันเป็นแถบซึ่งแยกมวลอากาศใหญ่สองชนิดซึ่งต่างกันในคุณสมบัติ เช่น ความหนาแน่นและ
อุณหภูมิ depressions ที่สัมพันธ์กับ frontal zones เรียกว่า frontal depressions 

ในบริเวณ frontal zones อาจมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เด่นชัดได้บ่อยๆ ในระยะทาง
ระดับสองสามร้อยเมตร ในมวลอากาศแต่ละชนิดอุณหภูมิอาจเกือบเหมือนกัน  แต่แตกต่างจาก
อุณหภูมิของอากาศที่อยู่คนละด้านของ frontal zone 

บางครั้ง frontal zone เรียกง่ายๆ ว่า front อย่างไรก็ตามจ าไว้ว่าในบรรยากาศขอบเขตที่
ชัดเจนไม่เกิดขึ้นระหว่างมวลอากาศ transition zone จะอยู่ในที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิ
ของมวลอากาศหนึ่งไปยังอีกมวลอากาศหนึ่ง 

๑๑.๗ Clouds Associated with Widespread Ascent at Frontal Zones 
 ลักษณะหนึ่งของการหมุนเวียนทั่วไปได้แก่ polar front cyclones จะก่อตัวตาม polar 
front ซึ่งแยกอากาศโซนร้อนอุ่น จากอากาศที่เย็นกว่าของละติจูดสูง 
 การลอยข้ึนเป็นบริเวณกว้างของอากาศตลอดชั้นที่ลึกของบรรยากาศมักจะสัมพันธ์กับ polar 
front depressions ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเป็นอันมาก จะเกิดขึ้นระหว่างมวลอากาศอุ่นและ
เย็น 
 ขณะที่ polar front cyclone เกิดขึ้นมักจะแยกความแตกต่างระหว่าง fronts สองชนิด คือ 
cold front กับ warm front  ในแต่ละกรณี frontal surface จะลาดขึ้นเหนือมวลอากาศที่เย็นกว่า
โดยมีอากาศที่อุ่นกว่าอยู่ข้างบน 
 เมื่อการเคลื่อนที่ของ transition zone ระหว่างสองมวลอากาศโดยอากาศอุ่นกว่าเข้าไป
แทนที่อากาศที่เย็นกว่า เรียกว่า warm front  slope ของ warm front  มักจะลาดน้อยๆและ 
warm air จะไหลขึ้นไปข้างบนช้าๆเหนือ cold air mass ขณะที่เป็นเช่นนั้น stratiform clouds 
อาจก่อตัวขึ้นใน warm air ถ้าความจุความชื้นของอากาศสูงพอ เมฆ Nimbostratus, Altostratus 
Cirrostratus และ Cirrus อาจก่อตัวในชั้นต่างๆ  ในบรรยากาศ รูป ๑๑.๖ แสดงผลอันนี้ในสภาพตาม
ความนึกคิด 
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รปู 11.6 Idealized Cloud Formation Associated with Warm Fronts 

 เมื่อ transition zone ระหว่างมวลอากาศเคลื่อนที่ไปในทางที่ cold air เข้าแทนที่ warm 
air แล้ว cold front จะเกิดขึ้นการก่อตัวของเมฆที่สัมพันธ์กับ cold front จะผันแปรตาม stability 
และความจุความชื้นของ warm air ร่วมกันกับ slope ของ front โดยเฉลี่ยแล้ว slope ของ cold 
front ใหญ่กว่าของ warm front   
 ถ้า slope ของ cold front อ่อน ขบวนเมฆจะเป็นเช่นเดียวกับของ warm front  แต่ชนิด
ต่างๆ ของเมฆที่เคลื่อนที่มาถึงจะอยู่ในล าดับกลับกัน นั่นคือเมฆต่ าจะปรากฏก่อน ต ามด้วย 
stratiform clouds ที่อยู่สูงกว่าในขณะที่ front  เคลื่อนที่ห่างออกไปขบวนเมฆที่แท้จริงใน warm 
air ขึ้นอยู่กับ stability และความจุความชื้นของอากาศที่ลอยข้ึน 
 บำงครั้ง slope ของ cold front อำจชันได้ส่วนกัน ในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลอันรุนแรง
โดยเฉพาะถ้า warm air ที่ถูกยกขึ้นชื้นอยู่แล้ว และ unstable ก็อาจจะแสดงลักษณะโดยการก่อตัว
ของเมฆ Cumulus ก้อนใหญ่ และ Cumulonimbus ใน warm air อาจเกิด heavy shower, gusty 
turbulent winds และบางครั้งเกิด thunderstorms 
 โดยทั่วไปการลอยขึ้นของ warm air เกิดขึ้นภายใน zone ที่แคบกว่าเนื่องจาก slope ที่ชัน
กว่าของ front เป็นผลให้เมฆและปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศของ cold front ที่มี slope ชันจ ากัด
ขอบเขตให้อยู่ในแถบที่แคบกว่าในบริเวณของ frontal zone รูป ๑๑.๗  แสดงการก่อตัวของเมฆของ 
idealized coil front ที่มี slope ชัน 
 

 
รูป 11.7 Idealized Cold Front with a steep slope 

 ขบวนเมฆชนิดอ่ืนเป็นอันมากอาจเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของทั้ง warm air และ cold 
air และข้ันตอนของการก่อตัวของ polar front depression ซึ่งจะได้พูดถึงกันอีกในบทต่อไป 
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๑๑.๘ Cloud Dispersal 
 การก่อตัวของเมฆจะเริ่มต้นอ่อนลงเมื่อกรรมวิธีที่น าไปสู่การก่อตัวหยุดด าเนินการ ดังนั้น 
factors อ่ืนอาจน าไปสู่การหายไปของ water droplets หรือ ice crystals จากเมฆ รวมทั้งการอุ่น
ขึ้นของอากาศ precipitation และการผสมกับอากาศที่อยู่ล้อมรอบซึ่งแห้งกว่า 
 เมฆอาจอุ่นขึ้นโดยการดูด solar or terrestrial radiation อย่างไรก็ตามอิทธิพลทั้งสอง
เหล่านี้เล็กน้อยมากเมื่อเปรียบกับ adiabatic warming  
 แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ถ้าอากาศซึ่งมีเมฆอยู่จะจมลง ขณะที่อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ความชื้น
สัมพันธ์ของมันจะต่ าลงและอากาศจะไม่อ่ิมตัวต่อไปอีก แล้วอนุภาคเมฆก็จะระเหยหรือระเบิด เป็น   
ไอน้ าที่มองไม่เห็น 
 Insolation มักจะน าไปสู่การสลายตัวของเมฆซึ่งเกิดขึ้นโดย turbulence ถ้า solar 
radiation ซึมลงไปในเดินเพียงพอและท าให้ อุณหภูมิอากาศที่ใกล้ผิวพ้ืนสูงขึ้น mixing 
condensation level ก็จะสูงขึ้น ฐานของ Stratus หรือ Stratocumulus ก็จะสูงขึ้น และความหนา
ของเมฆภายใต้ turbulence inversion จะลดลง ผลสุดท้ายเมฆก็จะหายไปจนหมดสิ้น 
 Cumulus ลักษณะอากาศดีก่อตัวขึ้นเหนือแผ่นดินโดย convection เนื่องจาก insolation 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน มักจะปรากฏในตอนเช้าจะก่อตัวเต็มที่ระหว่างเวลาบ่าย 
และกระจ่างโดยรวดเร็วเมื่อพ้ืนดินเย็นลงในตอนค่ า 
 อากาศที่อยู่ล้อมรอบเมฆมักจะไม่อ่ิมตัว ฉะนั้นกำรผสมของเมฆกับอากาศ จึงอาจเป็นผลให้
ความชื้นสัมพันธ์อยู่ต่ ากว่า ๑00% ได้มากการระเหยหรือระเหิดก็จะเกิดขึ้น และเมฆก็จะค่อยแหว่ง
ออกไป 
 กรรมวิธีของการผสมกับอากาศที่อยู่ล้อมรอบ จะกระทบกระเทือนอย่างเด่นชัดต่อฐานของ 
fair weather Cumulus การแหว่างของเมฆเหล่านี้จะปรากฏมากที่สุดที่ฐาน และในไม่ช้าหลังจาก
ขบวนการของมันฐานจะสูงขึ้นในแถบที่อยู่ในแผ่นดิน การก่อตัวสูงสุดของ fair weather Cumulus 
อยู่ในตอนบ่าย ในขัน้นี้ฐานจะไม่ขยับสูงขึ้นแต่อย่างใด ในขณะที่ยอดใกล้จะสูงที่สุด 
 เมฆเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเกิดขึ้นของ precipitation ในบทที่ ๙ เราได้ศึกษารูปแบบ
ต่างๆ ซึ่ง precipitation อาจเกิดขึ้นได้ ให้เราได้หากรรมวิธีบางอย่าง ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดขึ้นของ 
precipitation 

ปัญหำ 

๑. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
(๑) Condensation nuclei 
(๒) Freezing nuclei 
(๓) Sublimation nuclei 

๒. ขบวนเมฆที่เกิดขึ้นเป็นผลของอากาศชื้น การเย็นลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? อย่างไหนเป็น
กรรมวิธีเย็นลงที่ธรรมดาท่ีสุดที่สัมพันธ์กับการก่อตัวของเมฆ ? 
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๓. จงกล่าวถึงสี่วิธีซึ่งการเคลื่อนที่ทางดิ่งอาจเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศเขียนค าอธิบายย่อของ
กรรมวิธีเหล่านี้สองวิธีที่อาจน าไปสู้การก่อตัวของเมฆ 

๔. จงพูดถึงกรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งน าไปสู่การก่อตัวของเมฆดังต่อไปนี้ 
(๑) Stratus 
(๒) Cumulonimbus 

๕. จงอธิบายย่อๆดังต่อไปนี้ โดยใช้ไดอะแกรมประกอบ 
(๑) Lenticularr cloud 
(๒) Warm front clouds 

๖. จงเขยีนข้อความสั้นๆเรื่อง cloud dispersal 
๗. Transition zone ระหว่างมวลอากาศเคลื่อนที่อย่างไรในกรณีของ cold front ? 

จงบรรยายขบวนเมฆที่อาจเกิดขึ้นถ้า warm air ที่สัมพันธ์กับ steep cold front 
ชื้นและ unstable เขียนไดอะแกรมของ idealized cold front 
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บทท่ี  ๑๒ 

PRECIPITATOIN PROCESSES 

ไอน้ าในบรรยากาศจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็น water droplets หรือ ice crystals ก่อนที่
จะปรากฏเป็นเมฆ อย่างไรก็ตามอนุภาคเมฆเหล่านี้จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนก่อนที่ precipitation จะเกิดขึ้น 

ในบทนี้ เราจะต้องพิจารณากรรมวิธีซึ่งอนุภาคเมฆเติบโตถึงขึ้นตอนที่ precipitation จะ
เกิดข้ึนได้ เราจะต้องพิจารณากับสภาพแวดล้อมซึ่งน าไปสู่ precipitation ชนิดต่างๆด้วย 

๑๒.๑ ขนำดของ cloud droplets 
 นักอุตุนิยมวิทยาได้ใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงที่จะได้ขนาดของ water droplets ใน
เมฆ ส่วนมากใช้เครื่องบินไปตรวจในบริเวณภูเขา 
 ขนาดของ droplet ที่ตรวจพบในการด าเนินการเป็นผลส าเร็จในส่วนต่างๆ ของโลกมี
ช่วงกว้างมาก droplets เหล่านี้ก่อตัวบน condensation nuclei ที่มีขนาดชนิด และกลุ่มต่างๆ กัน 
 อนุภาคท่ีลอยอยู่ในบรรยากาศมักจะถูกแบ่งตามขนาดดังนี้ 

(ก) Aitken nuclei (< 0.1 µ) 
(ข) Large nuclei (0.1 – 1.0 µ) 
(ค) Giant nuclei (> 1.0 µ) 
ตัวเลขในวงเล็บแสดงช่วงโดยประมาณของรัศมีของมัน 
ส่วนใหญ่ของ Aitken nuclei มีขนาดเล็กมากและต้องการ super saturation จึงจะกลั่นตัว

ได้รวดเร็ว ฉะนั้น large nuclei และ giant nuclei จึงมีโอกาสก่อน large nuclei มีปริมาณมากกว่า 
giant nuclei และมีบทบาทส าคัญในการก่อตัวของเมฆ  

cloud droplets แย่งไอน้ า ถ้า condensation nuclei รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ cloud 
droplets ก็อาจมีปริมาณมากข้ึน แต่ขนาดเฉลี่ยของมันอาจเล็กลง 

โดยทั่วไปกลุ่มของ condensation nuclei ที่เกิดขึ้นเหนือทวีปใหญ่กว่าที่เกิดเหนือสมุทร 
โดยเฉลี่ย droplets ในเมฆบนทวีปเล็กกว่าโดยมีรัศมีอยู่ในช่วงระหว่าง ๒ ถึง ๑0 µ แต่ droplets 
ของเมฆในทะเลมีรัศมีระหว่าง ๓ ถึง ๒๒ µ 

อย่างไรก็ตามในเกือบจะทุกสภาพ giant salt nuclei จะเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิด drops ใน
ขนาด ๒0 – ๓0 µ หรือใหญ่กว่า กลุ่มของมันจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มต่อลิตร แต่มันเกิดขึ้นทั้งใน 
maritime clouds และ continental clouds 

ผลสุดท้าย Cloud droplets อาจโตถึงขนาดที่มันตกจากเมฆ และกระแสลอยขึ้นที่ท าให้มัน
ลอยอยู่ บางครั้งแบ่งแยกระหว่าง cloud droplets กับ raindrops ที่รัศมี ๑00 µ  ซึ่งมักจะเป็น
เรื่องของความสะดวก แต่ก็มีมูลฐานทางฟิสิกส์ ความเร็วปลายทางของ drops ที่มีรัศมี ๑00 µ จะ
ใกล้เคียงกับ ๑ เมตร/วินาที และดังนั้นมันจึงสามารถที่จะตกลงมาปะทะกับ updrafts ชนิดต่างๆ ซึ่ง
โดยปกติจะเกิดข้ึนในเมฆ 
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ในสองหัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงกรรมวิธี cloud droplets เติบโตถึงขนาด precitation 

๑๒.๒ กำรเติบโตเบื้องต้นของ Cloud droplets 
 มีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบกระเทือนความเจริญเติบโตของ Cloud droplets รวมทั้ง
ความชื้นของอากาศที่อยู่รอบๆ droplets ผลของความเครียดที่ผิวพ้ืน และลักษณะของ nuclei ความ
รวดเร็วของความร้อนแฝงที่ถูกปล่อยออกมาสามารถถ่ายเทไปยังอากาศที่ล้อมรอบก็นับว่ามี
ความส าคัญ 
 ระยะแรก การกลั่นตัวของไอน้ าบน nucleus คืบหน้าได้รวดเร็วมาก droplets อาจเติบโต
จากขนาดของ nucleus เป็นขนาดที่มองเห็นได้ในชั่วเวลาเพียงเศษของวินาที อย่างไรก็ตามต่อไป
กรรมวิธีจะช้าลง การกลั่นตัวโดยล าพังไม่อาจที่จะผลิต droplets ที่มีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่า ๓0 µ ได ้
 ถ้าเราจะอธิบายการปรากฏของ droplets ที่ใหญ่กว่าภายในเมฆ เราต้องพิจารณาปฏิกิริยาที่
มีต่อกันระหว่าง droplets อิสระ วิธีที่ส าคัญของความเจริญเติบโตเกิดขึ้น โดยการกระทบและการ
รวมตัวเข้าด้วยกัน (คือการเกาะกัน) ของ droplets ที่ตกลงมาได้ส่วนกับอีกอันหนึ่ง เราจะพิจารณา
กรรมวิธีนี้ในหัวข้อต่อไป 

๑๒.๓ The Coalescence Mechanism 
 กรรมวิธีส าคัญซึ่ง cloud droplets เจริญเติบโตเป็นขนาด raindrop ก็คือการกระทบ
โดยตรงและการเกาะกันของ water droplets ซึ่ง droplets ที่ถูกน าขึ้นไปข้างบนโดยกระแสลอยขึ้น
จะตกลงมาโดยสัมพันธ์กับอากาศที่ลอยข้ึน ในการกระท าดังนั้น droplets ที่ใหญ่กว่าจะตกลงมา โดย
สัมพันธ์กับอันข้างเคียงที่เล็กกว่า 

Droplets ที่เล็กมากจะไม่สามารถกระทบอันอ่ืน อย่างไรก็ตามรัศมีของ droplets อันหนึ่ง
เกิน ๑๘ µ การกระทบอาจเกิดขึ้น ส าหรับ droplets ที่ใหญ่กว่าสมรรถภาพในการกระทบจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก 

การกระทบและการเกาะกันจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของ  precipitation จากเมฆอุ่น 
อุณหภูมิของเมฆเหล่านี้สูงกว่า 0 ซ และมันประกอบด้วย water droplets ทั้งหมด 

Water droplets เกิดขึ้นในเมฆเป็นอันมากซึ่งอุณหภูมิอยู่ต่ ากว่า 0 ซ Supercooled 
droplets ของเมฆเย็นเหล่านี้อาจเติบโตโดยการกระทบและเกาะกันกับอีกอันหนึ่งโดยวิธีเดียวกัน 

เมฆเย็นบางก้อนอาจประกอบด้วย ice crystals เราจะพิจารณากรรมวิธีต่างๆ ซึ่ง ice 
crystals เหล่านี้อาจมีขนาดเพิ่มขึ้น 

๑๒.๔ กำรก่อตัวของ ice crystals 
 ในหัวข้อ ๑๑.๑ เราได้พูถึง ice-forming nuclei ซึ่งมักจะถือเป็น ice nuclei ซึ่ง ice nuclei 
ก็คืออนุภาคใดๆ ซึ่งท าหน้าที่เป็น nucleus ในการก่อตัวของ ice crystals ในบรรยากาศ 
 Nuclei เหล่านี้มักจะถือว่าเป็น freezing nuclei โดยสมมติว่าการเติบโตเบื้องต้นของ ice 
crystals เกิดข้ึนโดยการแข็งตัว supercooled water รอบ nucleus 
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 เมื่อ ice crystals ก่อตัวขึ้นอาจเติบโต โดยการเปลี่ยนแปลงโดยตรงของไอน้ าเป็นน้ าแข็ง 
(คือ deposition) หรือโดยการแข็งตัวของ supercooled water droplets ในหัวข้อต่อไปเราจะ
พิจารณาว่ากรรมวิธีแรกเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมฆเย็นผสม ต่อจากนั้นเราจะพิจารณาการก่อตัวของ ice 
structures ที่ใหญ่กว่าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ice crystals กระทบกับ supercooled water droplets 

๑๒.๕ The Bergeron Process 
 นักอุตุนิยมวิทยาชาวสวีเดนชื่อ T. Bergeron ได้แนะน ากลไกซึ่ง ice crystals อาจเติบโตใน
เมฆเย็นผสม ซึ่งเป็นเมฆที่ประกอบด้วยทั้ง ice crystals และ supercooled water droplets 
รวมกัน 
 ในการที่จะเข้าใจกรรมวิธีนี้ ท่านจะพลิกไปดูตาราง ๖.๒ อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่า saturation 
vapour pressure เหนือน้ าแข็งน้อยกว่าน้ าที่อุณหภูมิเดียวกัน 
 ในปี ๑๙๑๑ Wegener ได้แนะน าว่าในเมฆผสม saturation vapour pressure จะปรับตัว
เองอยู่ที่ค่าระหว่างค่า saturation เหนือน้ าแข็งกับเหนือน้ า Bergeron ได้น าทฤษฏีนี้มาใช้ใน           
ปี ๑๙๓๓ เพ่ือจะอธิบายความเติบโตของ ice crystals ในเมฆเย็นผสม 
 เมื่อ ice crystals มีอยู่ในการปรากฏของ supercooled water droplets สภาพนั้นเป็น 
unstable ไอน้ าไม่อ่ิมตัวในส่วนของน้ า และดังนั้น supercooled water droplets ก็ระเหย 
 ในเวลาเดียวกัน ไอน้ าจะ supersaturaed ในส่วนของน้ าแข็ง ดังนั้นมันจังเปลี่ยนโดยตรง
เป็นน้ าแข็งและระเหิดกลับบน ice crystals เช่นนั้น ice crystals จึงเติบโตโดยสิ้นเปลือง water 
droplets 
 ณ อุณหภูมิต่ ากว่า 0 ซ เพียงเล็กน้อย อัตราความเจริญเติบโตของ ice crystals ในเมฆ
ผสมแตกต่างเล็กน้อยจากของ water droplets ที่เป็นของเหลวอย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิต่ ากว่า         
-๑0 ซ ice crystals เติบโตเร็วกว่า supercooled water droplets การเปลี่ยนจากไอโดยตรงมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่อุณหภูมิใกล้ –๑๕ ซ 
 ได้สมมติในขั้นแรกว่าเกือบทุก raindrop จะมาจาก ice crystals ในเมฆเย็นผสม ซึ่งเป็นใน
กรณีท่ีเมฆฝนทั้งหมดแผ่ขึ้นไปเหนือระดับ 0 ซ มาก 
 แต่ไม่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดลงไป เช่น ใน heavy showers แถบโซนร้อนเติบโตจากเมฆ 
cumulifrom ซึ่งยอดอยู่ต่ ากว่าจุดแข็งมาก 
 โดยแท้จริง Bergeron process เกี่ยวข้องกับความเติบโตเบื้องต้นของ ice crystals ความ
เจริญเติบโต deposition โดยตรงจากไอน้ าอาจจะรวดเร็วขณะที่ ice crystals มีขนาดเล็กอย่างไรก็
ตามอัตราความเจริญเติบโตจะลดลงเมื่อ crystals ใหญ่ขึ้น 
 กรรมวิธีกระทบกันบางแบบจ าเป็นต่อการผลิตโครงสร้างที่ใหญ่ เช่นใน supercooled 
clouds การกระทบกันบางครั้งอาจน าไปสู่การแข็งตัวของ water droplets บน ice crystals หรือ 
snowflake ในกรณีอ่ืน snowflake อาจก่อตัวจากการรวมกลุ่มเข้าด้วยกันของ ice crystals 
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 เราได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ ๑๒.๓ ว่าการกระทบกันระหว่าง droplets อาจน าไปสู่การ
เพ่ิมขึ้นในขนาดและความเจริญเติบโตของ water droplets ให้เราพิจารณาความเติบโตของ ice 
crystals โดยกรรมวิธีกระทบกัน 

๑๒.๖ ควำมเจริญเติบโตของ ice crystals โดยกระทบกัน 
 Ice crystals ได้เจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดว่าใหญ่ว่า water droplets แล้วมันจะเริ่มต้นตก
ลงมาโดยได้ส่วนกัน แล้วการกระทบกันก็เกิดข้ึนและความเจริญของ ice crystals จะเป็นไปได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
 การกระทบกับ supercooled droplets อาจน าไปสู่การแข็งตัวของน้ าซึ่งอยู่บนผิวของ ice 
crystals กรรมวิธีนี้เรียกว่า accretion (การพอก)  
 การพอกของ supercooled water อาจน าไปสู่การก่อตัวของ rime หรือ glaze rime คือ
ตะกอนของน้ าแข็งซึ่งมีสีขาวหรือสีนมก่อตัวขึ้น โดยกรรมวิธีที่เป็นไปอย่างช้าๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่ง water 
droplets อิสระถูกสะสมโดย ice crystals 
 Supercooled droplets จะแข็งทันทีโดยการกระทบและอากาศจะอยู่ในโพรงระหว่าง
อนุภาคซึ่งป้องกันการผ่านของแสงสว่าง และดังนั้น rime จึงขุ่นตัว snow pellets เกิดขึ้นโดยการ
พอกของ rine กับ ice crystals โครงสร้างที่เกิดขึ้นเป็นโพรงและมีความแน่นต่ า snow pellets 
เมื่อก่อนหมายถึง “soft hail” 
 Glaze เป็นเครื่องหุ้มห่อของน้ าแข็งเรียบ โดยปกติโปร่งตา (คือวัตถุที่สามารถมองทะลุได้) 
อย่างไรก็ตามถ้ามีอากาศอยู่ในโพรงข้างในบ้าง glaze ก็อาจจะโปร่งแสง (คือวัตถุท่ีไม่สามารถมองทะลุ
ได้ตลอด) 
 การพอกของ glaze กับ ice crystals อาจด าเนินไปด้วยอัตราเร็วของการกระทบกับ 
supercooled droplets ที่ใหญ่สามารถจ าแนกออกได้เป็นสองขั้นคือ ขั้นแรกความร้อนแฝงที่คาย
ออกมาโดยการแข็งตัวของส่วนของ supercooled liquid อาจป้องกันส่วนที่เหลือให้พ้นจากการ
แข็งตัวทันที ฉะนั้นน้ าแข็งจะถูกหุ้มด้วยชั้นบางๆ ของ supercooled water 
 ในระหว่างขั้นที่สองของความเจริญเติบโต ชั้นของ supercooled water จะแข็งตัวอย่างช้าๆ
ได้ส่วนกัน มวลที่โปร่งตามากหรือน้อยที่หนาจะก่อตัวบนผิวนอกของโครงสร้าง ตะกอนของ glaze จะ
พบบน ice pellets และ hailstones  
 Snowflakes ประกอบด้วยการไหลมารวมกันของ ice crystals ซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปและ
แบบที่แตกต่างกันมากมาย Snowflakes ที่ใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิอยู่ต่ ากว่าจุดน้ าแข็ง
เล็กน้อย  

ภายใต้สภาพเหล่านี้ การเป็น rime จะช่วยในการกระทบและไหลมารวมกันของ ice crytals 
ให้ก่อตัวเป็น snowflakes อนุภาค rime มีความเร็วในการตกลงมาแตกต่างกันตามขนาดของมัน จึง
ท าให้การชนเกิดข้ึนได้การปรากฏของของเหลวบนผิวของอนุภาคอาจช่วยเชื่อมให้มันติดกัน 
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 ถ้า ice structures ชนิดต่างๆ ที่ได้พูดมาแล้วในหัวข้อนี้ตกลงมาต่ ากว่า freezing level การ
ละลายก็อาจเกิดขึ้น เมื่อหลุดออกมาจากเมฆก็ไม่อาจเห็นข้อแตกต่างของ raindrops จากที่เกิดขึ้น
โดยการเกาะกันของ water droplets อย่างไรก็ตามในอากาศหนาวหรือเมื่อ ice structures ขนาด
ใหญ่ก่อตัวขึ้น precipitation อาจลงมาถึงพ้ืนดินได้ในสภาพเป็นของแข็ง 

๑๒.๗ Summary of Precipitation Development 
 ในหัวข้อที่แล้วเราได้พูดถึงความเจริญเติบโตของ water droplets และ ice crystals ในเมฆ 
เมฆก่อตัวและเติบโตในบรรยากาศเกือบทั้งหมดเป็นผลของการขยายตัวและการเย็นลงที่เป็นผล
สืบเนื่องกันของอากาศชั้นที่ลอยขึ้น 
 เมื่ออากาศที่ลอยขึ้นถูกยกตัวเหนือ condensation level นั้น condensation nuclei ที่ 
active เป็นส่วนมากจะเติบโตเป็น droplets อย่างไรก็ตามการเย็นลงต่อไปต่ ากว่า 0 ซ ไม่
จ าเป็นต้องน าไปสู่การแข็งตัวของ droplets 
 การ supercool อาจเกิดขึ้นได้ถ้า ice-forming nuclei ไม่ปรากฏในอากาศซึ่งเป็นอนุภาคที่
แตกต่างจาก condensation nuclei และมีน้อยกว่ากันมากด้วยเหตุนี้ ice crystals จึงมักไม่ค่อยเกิด
ในปริมาณท่ีมากพอในยอดเมฆจนกว่าอุณหภูมิของมันจะลดลงเหลือประมาณ -๒0 ซ 
 ความเจริญเติบโตเบื้องต้นของ water droplets โดยการกลั่นตัวของไอน้ าเป็นไปได้เร็ว แต่
อัตราความเจริญจะลดลงเมื่อ droplets ใหญ่ขึ้น ท านองเดียวกันความเจริญของ ice crystals โดย 
Bergeron process ก็เป็นไปได้เร็วในขณะที่มันยังเล็กอยู่ แต่จะลดลงเมื่อมันมีขนาดเพิ่มขึ้น 
 กรรมวิธีกระทบกันบางชนิดจ าเป็นต่อการผลิตอนุภาคของเหลวหรือของแข็ง ในขนาด 
precipitation water droplets และ ice crystals ที่ใหญ่กว่าจะตกลงมาได้ส่วนกับอนุภาคท่ีเล็กกว่า
แต่ถ้ามันใหญ่ critical size มันจะกระทบกับอนุภาคในทางเดินของมัน 
 Water droplets อาจเกาะกันก่อตัวเป็น droplets ที่ใหญ่ขึ้น ice crystals อาจเติบโตโดย
การพอกของ supercooled liquid droplets ซึ่งแข็งตัว เมื่อสัมผัสหรือโดยการรวมกลุ่มก่อตัวเป็น 
snowflakes 
 ผลสุดท้าย water droplets หรือ ice crystals โตถึงขนาดซึ่งกระแสอากาศที่ลอยขึ้น ไม่
สามารถที่จะพยุงมันอยู่ภายในเมฆไว้ ได้ อีกต่อไป การกระทบอาจเกิดขึ้นระหว่างอนุภาค 
precipitation ที่มีขนาดและอัตราการตกลงมาแตกต่างกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความเติบโตของอนุภาคบาง
อัน อย่างไรก็ตาม ขณะที่มันจมลงต่ ากว่าฐานเมฆ water droplets ก็มีทางระเหย ส่วน ice 
structures ก็มีทางจะละลายหรือระเหิดได้ 
 ถ้าอนุภาคสามารถจะเหลือรอดจากการระเหยซึ่งมันผ่านขณะที่ตกผ่านอากาศที่ยั งไม่อ่ิมตัว 
ใต้เมฆ precipitation ก็จะเกิดขึ้น ถ้ามันลงมาไม่ถึงพ้ืนดินแต่ลอยค้างอยู่บางระยะใต้ฐานเมฆก็ถือว่า
เป็น virga 
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๑๒.๘ Characteristics of Precipitation Forms 
 Hydrometeors ที่ตกลงมาและผลสุดท้ายถึงพ้ืนดินถือว่า precipitation ซึ่งอาจตกจาก
เมฆเป็น water droplets หรือเป็น ice structures ต่างๆ 
 ในการที่ Hydrometeors เหล่านี้จะถึงพ้ืนดินในสถานะเดิม อากาศที่อยู่ใต้เมฆจะต้องไม่อุ่น
หรือแห้งเกินไป ไม่เช่นนั้น water droplets อาจระเหย และ ice structures อาจละลายหรือระเหิด
ไปหมด 
 Drizzle ประกอบด้วย precipitation ที่เป็นระเบียบอย่างดี นอกจากจะเป็นหยดน้ าที่
ละเอียดแล้วยังอยู่ชิดกันมาก ตามที่ตกลงกันรัศมีของ Drizzle droplets น้อยกว่า ๒๕0 µ โดย 
drizzle มักจะตกลงมาจากเมฆ stratiform ซึ่งหนาเพียงสองสามร้อยเมตร มัoจะตกมาถึงพ้ืนดินถ้า
กระแสอากาศไหลขึ้นอ่อนมาก 
 Rain มักจะประกอบด้วยอนุภาคน้ าที่เป็นของเหลวมีขนาดใหญ่ drizzle raindrops เหล่านี้
มีรัศมีมากกว่า ๒๕0 µ อย่างไรก็ตาม precipitation ในรูปของหยดที่เล็กกว่ากระจายเป็นแห่งๆ ก็ถือ
ว่าเป็น rain  
 หยดฝนขนาดใหญ่เกิดข้ึนโดยเมฆท่ีมักจะมีความหนากิโลเมตร อัตราสูงสุดที่ฝนตกเกิดขึ้นเมื่อ
มีหยดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเมฆ cumuliform บางครั้งเมฆเหล่านี้มีความหนา ๑0 กิโลเมตรหรือ
มากกว่า และมีกระแสลมทางดิ่งที่รุนแรงเกิดขึ้นภายใน 
 Snow เป็น precipitation ในรูป ice crystals ส่วนมากมีรูปร่างเป็นกิ่ง และบางครั้งก็เป็น
รูปดาว การรวมกันของ ice erystals เรียกว่า snowflakes 
 บางครั้งมีการตกลงมาของ ice crystals ที่ไม่เป็นรูปกิ่ง แต่อยู่ในรูปเข็มล าหรือแผ่นซึ่ง
เรียกว่า ice priams มันมักจะเล็กมากจนดูเหมือนว่าจะลอยอยู่ได้ในอากาศ 
 Snow grains (เมล็ดหิมะ) ประกอบด้วยเมล็ดน้ าแข็งที่เล็กมากสีขาวและทึบ เมล็ดเหล่านี้
ค่อนข้างแบนหรือยาวเรียว และเส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปเล็กกว่า ๑ มิลลิเมตร เมื่อกระทบพ้ืนแข็ง
จะไม่แตกละเอียดหรือกระดอน snow grains มักจะตกในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนมากมาจากเมฆ 
stratus หรือหมอก 
 Snow pellets ประกอบด้วยเมล็ดน้ าแข็งสีขาวและทึบ เมล็ดเหล่านี้เป็นรูปทรงกลมหรือ
บางครั้งเป็นรูปกรวย มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ ถึง ๕ มิลลิเมตร 
 Snow pellets ก่อตัวเมื่อมีการพอกของ supercooled water ต่อ ice crystal หรือ 
snowflake อยู่ในรูปของ rime มันแตกต่าง snow grains ที่ว่าใหญ่กว่า กรอบและบี้ง่าย มันจะ
กระเด้งเมื่อตกบนพ้ืนแข็งและมักจะแตก 
 Ice pellets เป็นรูปของ precipitation ที่ประกอบด้วยก้อนน้ าแข็งกลมที่โปร่งตาหรือโปร่ง
แสง มันเป็นรูปทรงกลมหรือมีรูปร่างไม่สม่ าเสมอ และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า 
มันมักจะกระเด้งเมื่อกระทบพื้นแข็งและมีเสียงเมื่อกระทบ 
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องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้แบ่ง Ice pellets ออกเป็นสองชนิด 
(ก) Raindrops ที่แข็ง หรือ Snowflake ที่ละลายแล้วเป็นส่วนใหญ่และกลับแข็งตัวอีก 
(ข) ก้อนกลมของหิมะที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในชั้นบางของน้ าแข็ง (เดิมเรียกว่า “Small hail”) 
Hail เป็น precipitation ในรูปของลูกกลมหรือก้อนน้ าแข็ง หน่วยอิสระของลูกเห็บ เรียกว่า 

hailstone อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ถึง ๕0 มิลลิเมตรหรือบางครั้งมากกว่า อนุภาคที่เล็ก
กว่าของมันถือว่าเป็น ice pellets 

บางครั้ง hailstone อาจประกอบด้วยน้ าแข็งที่โปร่งตาทั้งหมด อย่างไรก็ตามมันมักจะ
ประกอบด้วยชุดของชั้นที่โปร่งแสง 

สมมติว่าลูกเห็บเกิดขึ้นเมื่อ ice structure บางชนิดตกลงใน supercooled water การ
กระทบและการพอก็จะเกิดขึ้น ถ้ามันเป็น droplet ที่ใหญ่มันอาจปกคลุมอนุภาคน้ าแข็งก่อนและ
ต่อมาก็แข็งตัวเป็นชั้นที่โปร่งตา โดยกลับกัน supercooled droplet ที่เล็กกว่าอาจแข็งเมื่อกระทบ
ท าให้อากาศเป็นโพรงและเกิดชั้นที่โปร่งแสง 

กรรมวิธีเหล่านี้จะเกิดขึ้นเหนือ freezing level ชั้นที่โปร่งตาและโปร่งแสงสลับกันอาจ
เกิดขึ้นจาก hailstone ที่เคลื่อนไปมาในส่วนต่างๆของเมฆ updrafts และ downdrafts ที่รุนแรงที่
เกิดข้ึนในเมฆ Cumulonimbus จะเป็นตวัน าให้เติบโต 

Hailstone บางก้อนแสดงปรากฏของชั้นที่ก่อตัวโดยการแข็งและละลายสลับกัน การแกว่ง
ขึ้นและลงผ่าน freezing level อาจเกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการตรวจค้นเมื่อเร็วๆนี้
ปรากฏว่าโครงสร้างรูปใบไม้อาจเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยโดยการจมลงผ่าน updraft 

เมฆ Cumulonimbus มักจะอ านวยให้เกิดลูกเห็บ เมฆเหล่านี้มีลักษณะ updraft ที่รุนแรงมี
ความจุน้ าที่เป็นของเหลวที่ใหญ่มาก ขนาด cloud-drop ใหญ่และมีความสูงทางดิ่งท่ีสูงมาก 

เพราะฉะนั้นลูกเห็บจึงเกิดบ่อยๆ ในระหว่างที่มี thunderstorms อย่างไรก็ตามการตกของ
ลูกเห็บเกิดขึ้นภายในส่วนเล็กๆ ของ thunderstorms ฉะนั้นผู้ตรวจบนพ้ืนดินอาจไม่สังเกตเห็นว่ามี
ลูกเห็บเกิดขึ้น 

โดยทั่วไปลูกเห็บต้องตกผ่านอากาศหลายกิโลเมตรซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า 0 ซ เพราะฉะนั้น 
hailstone จึงอาจละลายก่อนที่จะถึงพ้ืนดิน เป็นเหตุว่าลูกเห็บไม่ค่อยตรวจพบในระดับต่ าในแถบ
ศูนย์สูตร 

ในการศึกษา precipitation เราเกี่ยวข้อง hydrometeors ซึ่งถึงพ้ืนดินขณะที่อนุภาคน้ าที่
เป็นของเหลวและของแข็งเหล่านี้ตกผ่านอากาศ ทัศนวิสัยของบรรยากาศได้รับความกระทบกระเทือน 
lithometeros เช่น ฝุ่น ควัน และอนุภาคของแข็งอ่ืนๆ ท าให้เพ่ิมความยุ่งยากยิ่งขึ้นที่จะมองเห็น
ความแตกต่างของวัตถุที่อยู่ไกลเราจะหาว่าวัดทัศนวิสัยได้อย่างไร และ factors อะไรเป็นเหตุให้มัน
เปลี่ยนแปลง 
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ปัญหำ 

๑. ขนาดเฉลี่ยของ cloud droplets เป็น ๒0 ความเร็วปลายทางของมันจะเป็นอะไร? 
ท าไมขนาด raindrop จะต้องใหญ่กว่านี้?มันเป็นอย่างไรที่ condensation ไม่สามารถ
เป็นเหตุแห่งความเติบโตของ cloud droplets ไปสู่ raindrops. 

๒. Precipitation หมายถึงอะไร? ในรูปอะไรที่ precipitation สามารถหลุดจากเมฆ? จง
พรรณนาโดยย่อถึงชนิดของเมฆที่ผลิตชนิดของ precipitation ดังต่อไปนี้ 

(๑) Drizzle 
(๒) Large water droplets  
(๓) Ice crystals 

๓. จงเขียนบทความสั้นๆ เรื่อง Bergeron-Wegener Mechanism 
๔. จงพูดถึง coalescence mechanism มันเป็นเหตุแห่งความเติบโตของ showers โซน

ร้อนเป็นอันมากได้อย่างไร 
๕. จงเขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

(๑) Translucent ice 
(๒) Hail formation 
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บทท่ี ๑๓ 

VISIBILITY 

เรามักจะประสบความยากล าบากในการมองดูวัตถุที่อยู่ไกลในเวลากลางวันและแสงสว่างที่
อยู่ไกลในเวลากลางคืน ทั้งนี้เนื่องจากความจริงที่ว่าอนุภาคเล็กๆ ลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคเหล่านี้
อาจรวม hydrometeors (fog, mist, rain,snow และอ่ืน ๆ) หรือ lithometeors (dust, smoke 
และอ่ืน ๆ) 

แสงสว่างจากวัตถุที่อยู่ไกลอาจถูกดูดโดยอนุภาคเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม scattering ก็เป็น
กรรมวิธีซึ่งเป็นต้นเหตุส่วนใหญ่ในการลดทัศนวิสัย ภายใต้สภาพที่เป็นฟ้าหลัวหรือฝุ่นแสงสว่าง
ส่วนมากจากวัตถุที่อยู่ไกลอาจท าให้กระจายโดยอนุภาคในอากาศก่อนที่มันจะมาถึงตา 

ในบทนี้เราจะพิจารณาว่าทัศนวิสัยมีค าจ ากัดความอย่างไรในอุตุนิยมวิทยา และทางที่มันอาจ
รับความกระทบกระเทือน 

๑๓.๑ Meteorological Visibility 
 ในอุตุนิยมวิทยา ทัศนวิสัยหมายถึงการมองเห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง ในบรรยากาศซึ่งสัมพันธ์
กับสายตามนุษย์ ก าหนดเป็นระยะทางเพ่ือความสะดวกค่าที่ก าหนดให้ส าหรับทัศนวิสัยหมายถึงสภาพ
เดียวกันของบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน 
 เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องกับทัศนวิสัยทางระดับ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามทิศทาง ใน
กรณีเช่นนี้มักจะรายงานค่าต่ าที่สุด จะต้องตระหนักว่าทัศนวิสัยจากเครื่องบินแตกต่างจากทัศนวิสัย
ทางระดับซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาวัดใกล้ผิวโลก 
 ทุกคนทราบความจริงว่าอาคารด ามืดที่ขอบฟ้าอาจมองเห็นได้ไกลกว่า วัว ควาย ในคอกที่อยู่
โล่งในระยะทางใกล้ว่า จึงท าให้เกิดปัญหาของความผิดแผกต่อภาพที่อยู่ไกลลิบกับขนาดมุมของวัตถุ 
ขอให้เราหาว่าจะน า factors เหล่านี้เข้ามาสู่การพิจารณาได้อย่างไร 

๑๓.๒ ค ำจ ำกัดควำมของทัศนวิสัยเวลำกลำงวัน 
 ในเวลาที่มีแสงแดด ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาก าหนดว่าเป็นระยะทางไกลที่สุดซึ่งวัตถุด าที่มี
ขนาดเหมาะสมสามารถมองเห็นและรู้ว่าเป็นอะไร ตั้งอยู่ติดกับขอบฟ้า มันจะต้องมีความกว้างเป็นมุม
ที่สายตาผู้ตรวจอย่างน้อย 0.๕ องศา ทั้งทางระดับทางและทางดิ่ง อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน 
วัตถุจะต้องไม่ใหญ่เกินไปในทางระดับ ซึ่งจะท ามุมมากกว่า ๕ องศา 
 เป็นที่น่าสนใจจะบันทึกว่ามุม 0.๕ องศา อาจประมาณโดยการเจาะรูในการวัดได้อย่างไร ถ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเป็น ๗.๕ มิลลิเมตร มันจะท ามุมประมาณ 0.๕ องศา เมื่อถือเหยียดตามความ
ยาวของแขน วัตถุท่ีอยู่ในทัศนวิสัยมองเห็นตลอดเหมือนกับดูทางช่องหน้าต่างจะต้องมีขนาดเต็มช่อง 
 การระบุชื่อ ของวัตถุขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยของผู้ตรวจกับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบจะต้องบันทึกว่าค า
จ ากัด ความต้องการให้ผู้ตรวจรู้จักรูปร่างของวัตถุที่ตัดกับขอบฟ้าอย่างไรก็ตาม ก็ไม่จ าเป็นส าหรับเขา
ที่จะต้องรู้รายละเอียดเป็นพิเศษ 
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๑๓.๓ ทัศนวิสัยเวลำกลำงคืน 
 ค าจ ากัดความข้างบนไม่อาจจะใช้ในเวลากลางคืนได้ ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาที่ก าหนดว่า
ระยะไกลที่สุดซึ่งวัตถุด าที่มีขนาดเหมาะสมจะสามารถมองเห็นและรู้จัก ถ้ำหำกควำมสว่ำงทั่วไปจะ
ถูกสร้ำงข้ึนให้เท่ำกับระดับแสงสว่ำงตอนกลำงวันปกติ 
 ในทางปฏิบัติ วัตถุที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือใช้หาทัศนวิสัยเวลากลางคืนก็คือแสงสว่างที่ไม่มีจุด
รวมแสงที่มีก าลังส่องสว่างปานกลางระยะทาง ภาพเงาด าของเนินเขาหรือภูเขาที่ตัดกับท้องฟ้าก็อาจ
เอามาใช้ได้ 
 แสงสว่างที่มองเห็นเวลากลางคืน มีความยุ่งยากมากกว่าวัตถุท่ีใช้ท าการตรวจในเวลากลางวัน
ตัดกับขอบฟ้า ความสามารถท่ีจะใช้ข้อแตกต่างแสงริบหรี่ขึ้นอยู่กับความสว่างโดยทั่วไปรอบตัวผู้ตรวจ 
หลังจากออกมาจากความสว่างที่เจิดจ้าแล้ว ก็อาจใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเพ่ือให้นัยน์ตาของบุคคล
ปรับแต่งเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องท าการตรวจทัศนวิสัยในเวลากลางคืน
หลังจากท่ีท าการตรวจกลางแจ้งอย่างอ่ืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ในความมืดทั่วไป แสงริบหรี่ที่สามารถมองเห็นได้ยิ่งขึ้นถ้าผู้ตรวจไม่มองตรงไปที่แสงสว่าง 
และเม่ือเขาเลื่อนจุดภาพของเขา 
 สีของแสงสว่างที่จะตรวจมีผลต่อความสามารถของผู้ตรวจที่จะมองเห็นมันถ้าความสว่าง
ทั่วไปลดลง จะมีความล าบากยิ่งข้ึนในการระบุแสงสีม่วงยิ่งกว่าแสงสีแดง 
 ส าหรับความมุ่งหมายทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างความสุกสว่างของแสงที่ก าหนดกับ
ทัศนวิสัยเวลากลางวันอาจใช้ในวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะไกลที่สุดซึ่งแสงที่มีก าลังส่องสว่างเท่ากับ ๑00 แรงเทียนจะสามารถมองเห็นได้ 
(๒) ก าลังส่องสว่างของแสงที่เริ่มจะมองเห็นในระยะทางที่ระบุ 
ตารางที่ถือความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นหลักได้สร้างข้ึนส าหรับใช้ในการตรวจวัดทัศนวิสัยเวลา 

กลางคืน 

๑๓.๔ เครื่องวัดทัศนวิสัย 
 ได้มีการประดิษฐ์เครื่องวัดทัศนวิสัย แต่ยังไม่มีความถูกต้องแน่นอนโดยสมบูรณ์ ฉะนั้นจึงไม่มี
ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือท าการวัดในเวลากลางวัน ถ้าหากสามารถใช้ชุดของวัตถุที่เหมาะสมเป็น
ประโยชน์ในการตรวจได้โดยตรง 
 แต่ตรงกันข้าม เครื่องทัศนวิสัยกลับมีประโยชน์ในการตรวจเวลากลางคืน หรือในเมื่อไม่อาจ
หาวัตถุไกลๆที่อยู่ในระยะสายตาได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อยู่ในเรือ เป็นต้น 

๑๓.๕ factors ที่กระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัย 
สาเหตุใหญ่ที่ลดทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยามีดังต่อไปนี้ 
(ก) Precipitation 
(ข) Fog and mist 
(ค) Wind-blown spray from the sea 
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(ง) Oils 
(จ) Smoke 
(ฉ) Dust and sand 
(ช) Sait 

๑๓.๖ Preciptation Effects 
 ในกรณีของ Preciptation ความมืดคลุ้มอาจมีเหตุมาจาก water droplets หรือ ice 
particles บางครั้ง hydrometeors ทั้งสองชนิดนี้เกิดข้ึนพร้อมๆกัน 
 ทัศนวิสัย rain ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของ droplets ในปริมาตรที่ก าหนดให้ของอากาศ 
light rain มีผลน้อยแต่ moderate rain มักจะลดทัศนวิสัยเหลือ ๓-๑0 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามใน 
heavy rain ทัศนวิสัยอาจจะต่ าเพียง ๕0-๕00 เมตร 
 ใน drizzle ทัศนวิสัยขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และอาจมี range จากประมาณ ๑/๒ ถึง ๓ 
กิโลเมตร ถ้าหาก fog droplets เกิดข้ึนด้วยทัศนวิสัยอาจเหลือน้อยกว่า ๑/๒ กิโลเมตร 
 Snow มีผลมากกว่า rain ใน moderate snow ทัศนวิสัยมักจะลดเหลือต่ ากว่า ๑ กิโลเมตร 
ใน heavy snow อาจมี range จากประมาณ ๒00 เมตร ถึง น้อยกว่า ๕0 เมตร 
 ผลของลมก็อาจส าคัญ blowing snow จะเกิดขึ้นเมื่อ snow ถูกพัดขึ้นจากพ้ืนดิน มันจะ
เกิดขึ้นถ้าหาก snow แห้งและเป็นผง การลดอย่างรุนแรงของทัศนวิสัยอาจเกิดในอุณหภูมิต่ า ซึ่งพบ
ในละติจูดสูง 

๑๓.๗ Fog and Mist 
 Fog มักจะประกอบด้วย water droplets แต่ ice crystals อาจปรากฏได้ในบางสภาพ ที่
ละติจูดสูง “ice fogs ” อาจเกิดข้ึนถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า -๒0 ซ โดยลมอ่อนและสภาพอ่ืนๆ อ านวย 
 เหนือที่สูง fog อาจถือว่าเป็นเมฆที่พ้ืนดินอาจเป็นชนิดหนึ่งของเมฆ โดยปกติที่ต้องการลอย
ขึ้นตาม adiabatic เพ่ือการก่อตัวของมัน 
 อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป condensation มักจะสัมพันธ์กับผิวพ้ืนที่มีความเย็นสองชนิดที่
แตกต่างกันจะเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ 

(ก) Radiation fog มีสาเหตุจากการเย็นลงของพ้ืนดินโดย nocturnal radiation 
(ข) Advection fog มีสาเหตุจากการเคลื่อนตัวของอากาศอุ่นมาอยู่เหนือผิวพ้ืนที่เย็นกว่า 
Radiation fog เกิดขึ้นในคืนที่ปรากฏจากเมฆ พ้ืนดินเย็นลงโดย radiation และ 

conduction ท าให้อุณหภูมิของอากาศที่อยู่ใกล้ชิดติดกันลดลง อย่างไรก็ตามอากาศเป็นตัวน าที่เหลว
และการเย็นลงอาจจ ากัดในความลึกเพียงสองสามเซนติเมตร dew หรือ frost อาจก่อตัวบนพ้ืนดินที่
เย็นกว่าโดยเอาไอน้ าไปลอยบรรยากาศ 

อย่างไรก็ตาม turbulence จะเป็นเหตุในการผสมกันของอากาศ การเย็นลงอาจแผ่กว้างไป
ทั่วความลึกได้มากยิ่งขึ้น ถ้า turbulence มีก าลังเพียงพอ เมฆ Stratus อาจก่อตัวขึ้น (ดูหัวข้อ 
๑๑.๓) 
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ถ้าลมอ่อนกว่า และ turbulence มีก าลังน้อยกว่า fog อาจจะก่อตัวบางสถานที่เหมาะยิ่ง
กว่าที่จะเกิด fog เนื่องจาก local effects โดยทั่วไปสภาพที่จ าเป็นส าหรับการเกิด radiation fog 
จะต้องมี dew-point สูงเพียงพอ มีการเย็นลงในเวลากลางคืนเพียงพอ และมี turbulence เล็กน้อย 

Advection fog ก่อตัวเมื่ออากาศเคลื่อนมาอยู่เหนือผิวแผ่นดิน หรือทะเลที่เย็นกว่า 
อุณหภูมิผิวพ้ืนอยู่ต่ ากว่า dew-point ของอากาศที่เคลื่อนเข้ามา การเย็นลงโดย radiation เหนือ
แผ่นดินมักจะท าให้ผลของ advection รุนแรงขึ้นเมื่ออากาศชื้นอุ่นจากทะเลมาถึง ซึ่งถือว่าเป็น 
advection radiation fog 

Advection ยังเป็นต้นเหตุในการก่อตัวของ steam fogs อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เป็นอากาศ
เย็นซึ่งพัดพามา ขณะที่ผ่านผิวพ้ืนน้ าที่อุ่น ไอน้ าจะระเหยเข้าไปในอากาศซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการ
ระเหยของน้ าร้อนจากอ่างอาบน้ าในฤดูหนาว 

ชนิดต่างๆของ fogs ที่ได้กล่าวมาข้างบนนี้อาจถือว่าเป็น air-mass fogs โดยขึ้นอยู่กับการ
เย็นลงที่เกิดขึ้นภายใน air-mass ที่แผ่กว้างและอยู่ในระเบียบมากหรือน้อย 

โดยตรงกันข้าม frontal fog เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาภายในของสอง air-mass อาจเกิดขึ้นได้
สองวิธี วิธีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเมฆแผ่ลงไปยังผิวพ้ืนระหว่างการเคลื่อนตัวผ่านของ front โดยปกติเกิดขึ้น
เหนือเนินพื้นดินที่มีระดับต่ า 

อีกวิธีหนึ่งของ frontal fog เกิดขึ้นเมื่ออากาศอ่ิมตัวโดย continuous rain อุณหภูมิจะถึง
จุดน้ าค้างได้โดยปราศจากการเย็นลงของอากาศที่อยู่ต่ ากว่าโดยเฉพาะสภาพอากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ใน cold air ที่อยู่ข้างหน้า warm front โดย pre-frontal fogs ที่สัมพันธ์กับ warm fronts อาจมี
บริเวณกว้างมาก 

Fogs มีผลอย่างมากในการลดทัศนวิสัย แสงสว่างที่มองเห็นได้ทุกสีได้รับความ
กระทบกระเทือนเสมอกัน กรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งผลิต fog จึงเกิดขึ้นในการก่อตัวของ mists ด้วย เมื่อ 
water droplets ในอากาศลดทัศนวิสัยเหลือต่ ากว่า ๑ กิโลเมตร นักอุตุนิยมวิทยาจะถือปรากฏการณ์
นั้นเป็น fog แทนที่จะเป็น mist  

Fogs ส่วนมากจะกระจัดกระจายไปโดย turbulence หรือโดยการอุ่นขึ้นแม้ว่า turbulence 
เพียงเล็กน้อยจะจ าเป็นส าหรับการก่อตัวของ fogs การผสมคลุกเคล้าในทางดิ่ง turbulence ที่
เพ่ิมขึ้นก็อาจน าไปสู่การกระจัดกระจายได้ อากาศที่อุ่นกว่าและแห้งกว่าจะผสมกับ fog และอนุภาค 
fog ก็จะระเหย 

Solar radiation ถูกดูดโดยพ้ืนดิน (และโดย fog บ้างเล็กน้อย) แล้วพ้ืนดินก็ให้ความร้อนแก่
อากาศที่อยู่ใกล้เคียง และอนุภาค fog ก็เริ่มระเหย 

อย่างไรก็ตาม จ าไว้ว่าผิวบนของ fog คล้ายกับผิวบนของเมฆ ฉะนั้นจึงสะท้อนบางส่วนของ 
short-wave solar radiation ที่เข้ามาและลดปริมาณที่ถึงพ้ืนดินการอุ่นขึ้นของพ้ืนดินจึงน้อยกว่า
วันที่ไม่มีเมฆหมอกมาก ฉะนั้นหมอกท่ีปรากฏจึงมีส่วนที่จะช่วยคุ้มครองตัวเองจากการกระจัดกระจาย
โดยการอุ่นขึ้นจากดวงอาทิตย์ 
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๑๓.๘ Wind-Blown Spray 
 ขณะที่ความเร็วลมเพ่ิมข้ึนเหนือทะเล ยอดของคลื่นจะสูงขึ้นและผลสุดท้าย spray จะเริ่มก่อ
ตัวจากคลื่นหัวแตก ด้วยลมที่แรงขึ้นการพลุ่งขึ้นของฟองจะถูกพัดพาเข้าไปในอากาศ 
 เมื่อใดที่ความเร็วลมแรงขึ้นถึงขนาด strong gale (๔๑-๔๗ knots) spray จะเริ่ม
กระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัยที่ผิวพ้ืน ผลของมันจะเพ่ิมขึ้นตามความเร็วลม และเมื่อลมแรงถึงขนาด
ไต้ฝุ่น (>๖๓ knots) ทัศนวิสัยจะลดลงอย่างมาก 
 การลดลงของทัศนวิสัยที่เกิดขึ้นโดย Wind-Blown Spray สามารถกระทบกระเทือนฝั่งทะเล
ด้วยลมบนฝั่งได้เช่นเดียวกัน 

๑๓.๙ Oil Particles in the Atmosphere 
 ทัศนวิสัยในนครใหญ่ๆ บางแห่งอาจจะลดลงโดยการปรากฏของอนุภาคน้ ามันในอากาศได้
บ้าง ไอน้ ามันจากยานยนต์เป็นต้นเหตุใหญ่ของอนุภาคเหล่านี้ ในนครใหญ่ๆ เป็นอันมากได้ให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากต่อการคิดค้นหาวิธีที่จะลด air pollution (ความสกปรกในอากาศ) ซึ่งเกิดขึ้นโดย
อนุภาคน้ ามันท่ีเข้ามาสู่อากาศจากแหล่งอุตสาหกรรมและจากยานยนต์ 

๑๓.๑0 Reduction of Visibility by Smoke 
 Haze หนามักจะเกิดขึ้นโดย smoke จากไฟที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและตาม
บ้านเรือน อนุภาคที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะตกลงมาแต่ pollution เป็นอันมากในรูปของอนุภาคที่
แยกอย่างละเอียดยังคงลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้มักจะเปรียบได้ในขนาดเดียวกับ water 
droplets ใน mist หรือ fog  
 วัตถุส่วนมากที่ถูกเผาไหม้จะก่อให้เกิดอนุภาคเล็กๆ ของ carbon ซึ่ง carbon ของ smoke 
ท าให้เกิด haze สีด า ซึ่งเป็นลักษณะของนครอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ถ่านหินและไม้เมื่อเผาไหม้จะ
ก่อให้เกิดวัตถุที่เหมือนน้ ามันดิบต่างๆ กัน ซึ่งเมื่อรวมกับอนุภาค carbon จะท าให้เกิดเขม่า (soot) 
 เชื่อเพลิงเป็นอันมากประกอบด้วยปริมาณเล็กน้อยของก ามะถันซึ่งท าให้เกิดแก๊ส sulphur 
dioxide (SO2) ในขณะเผาไหม้ จากการกระท าของแสงแดดบน sulphur dioxide น าไปสู่การก่อตัว
ของ sulphur trioxide (SO3) แก๊สนี้เป็น hygroscopic มาก และ water droplets ก่อตัวบนมัน 
sulphur acid (H2SO4) จะเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ และนอกจากจะลดทัศนวิสัยแล้วยังท าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพแก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในนครอุตสาหกรรมด้วย 
 ถ้า inversion เกิดขึ้นมันจะต้านทานกระแสไหลขึ้นและ smoke จะถูกจ ากัดเขตอยู่ในชั้นที่
ต่ ากว่าของบรรยากาศ ในสภาพที่มีลมอ่อนและอากาศชื้น fogs อาจเกิดขึ้น ผลร่วมของ smoke และ 
fog มักจะลดทัศนวิสัยลงได้มาก ค าว่า smog ใช้แทนปรากฏการณ์นี้ นอกจากจะเกิดความไม่สะดวก
ในการจราจรบนถนนและรถไฟแล้วยังท าให้ปัญหาที่ร้ายแรงต่อการบินและการเดินเรืออีกด้วย 
 นอกจากผลของมันที่กระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัย ในนครใหญ่ๆเป็นอันมาก smog มักจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย ผลของการเผาไหม้บางอย่างอาจเป็นพิษ 
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๑๓.๑๑ Reduction of Visibility by Dust and Sand 
 Dust หรือ sand อาจถูกยกขึ้นจากพ้ืนดินโดยลมและถูกน าขึ้นไป ความสูงซึ่งอนุภาคจะลอย
ขึ้นอยู่กับขนาดของมันและสภาพที่เป็นอยู่ของอากาศ 
 เม่ือทัศนวิสัยลดลงเหลือต่ ำกว่ำ ๑ กิโลเมตร ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นอาจถือว่าเป็น 
sandstorm หรือ duststorm ซึ่ง sandstorms ประกอบด้วยทรายหยาบซึ่งยากมากที่จะถูกยกไป
ไกลๆ อนุภาคทรายนั้นยากท่ีจะแผ่ขึ้นไปได้ถึงความสูงเกินกว่า ๒0 หรือ ๓0 เมตร และมันจะไม่ถูกพา
ไปเป็นระยะไกลจากแหล่งของมัน 
 Duststorms ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของฝุ่นละเอียด และบางครั้งอาจกระจายไปได้ถึง
ความสูงหลายกิโลเมตรเหนือผิวโลก ส าหรับฝุ่นที่จะถูกยกขึ้นและคงอยู่ในอากาศจะต้องอยู่ในสภาพที่
อ านวย 
 ประการแรก ผิวดินต้องแห้งและเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ประการที่สองอย่างน้อยจะต้องมี
ความเร็วพอสมควรที่จะท าให้ฝุ่นฟุ้ง ประการที่สาม อากาศจะต้อง unstable ถ้าการเคลื่อนไหวทาง
ดิ่งที่กว้างขวางเกิดขึ้นในสภาพ stable turbulence ที่ถูกชักน าโดยลมท าให้ความชื้นหมดไป ฝุ่นจะ
ลอยขึ้นเพียงสองสามเมตร 
 Duststorms อาจเกิดขึ้นเป็นเวลานานและแผ่บริเวณกว้าง หรือมีสิ่งเกิดขึ้นในทางเดินโดย
สัมพันธ์กับ squalls น้อยๆ ของลม ในบางกรณีมีเมฆเล็กน้อยหรือไม่มีเมฆลอยที่จะขัดขวาง solar 
radiation พ้ืนดินได้รับความร้อนอย่างแรง และ lapse rates ชั้นเกิดข้ึนใกล้พ้ืนดิน 
 ในสภาพอ่ืน ฝุ่นยกขึ้นเมื่อเมฆ Cumulus ก้อนใหญ่และ Cumulonimbus เกิดขึ้น lapse 
rate ที่แรงปรากฏเด่นชัด และฝุ่นอาจถูกพาไปได้ถึงระดับเมฆ ฝนก็อาจพาเอาฝุ่นลงมาจากอากาศ 
 Dustsorm ชนิดที่แผ่บริเวณกว้างมากยิ่งกว่า จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยมีลมแรงเหนือบริเวณ
ทะเลทราย ด้วยสภาพ unstable พายุนั้นจะคงอยู่ไดหลายชั่วโมง ทัศนวิสัยอาจลดลงเหนือสองสาม
ร้อยเมตร หรือในกรณีหนักที่สุดอาจเหลือเพียงสองสามเมตรบางครั้งมันยาวนานต่อไปถึงเวลา
กลางคืน แต่โดยปกติมันจะลดความรุนแรงเนื่องจาก lapse rate ลดลง 
 ฝุ่นละเอียดที่ถูกพาขึ้นไปบนโดย Dustsorm ชนิดต่างๆ จะค่อยๆ แผ่กว้างไปทั่วบรรยากาศ 
อนุภาคเป็นอันมากเล็กน้อยเกินไปที่จะตกลงมาโดยความถ่วงในความเร็วที่สามารถวัดได้ เป็นผลให้
อากาศในถิ่นทะเลทรายรักษา haziness ไว้ได้ บางครั้งอาจเกิดที่สถานที่ห่างจากแหล่งก าเนิดเป็น
ระยะทางหลายพันกิโลเมตร 

๑๓.๑๒ The Effects of Salt Paeticles 
 Sea spray มักจะระเหยหลังจากถูกพัดเข้าไปในบรรยากาศ แต่ละ droplet ก็จะทิ้งให้
อนุภาคเกลือกลายเป็น condensation nucleus ในเวลาต่อมา อนุภาคเกลือทะเลเป็น 
hygroscopic และบางครั้งน้ าจะกลั่นบนมันเมื่อความชื้นสัมพันธ์ต่ าเพียง ๗0% ถ้าความหนาแน่น
เท่ากันอนุภาคเกลือทะเลมีประสิทธิภาพมากกว่าควันในการลดทัศนวิสัย haze ที่เกิดขึ้นโดยเกลือ
ทะเลจะมีสีขาว 
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 Factors หลายอย่างซึ่งกระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัยได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของ
บรรยากาศ ในบทต่อไป เราจะศึกษาลักษณะของลมประจ าถิ่นชนิดต่างๆ 

ปัญหำ 

1. meteorological visibility หมายถึงอะไร? จงท ารายการของสาเหตุใหญ่ที่ลดทัศน
วิสัยทางอุตุนิยมวิทยา 

2. จงให้ค านิยาม day visibility ค านิยามของ night visibility แตกต่างจาก day 
visibility อย่างไร? จงบอกชื่อวัตถุที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้หา night visibility 

3. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
  (1) Visibility meters 
  (2) Visibility from an aircraft 
  (3) Steam fog 

4. จงอธิบายการก่อตัวของ 
  (1) Radiation fog 
  (2) Advection fog 
  ค าว่า advection – radiation fog หมายถึงอะไร 

5. จงให้ข้อแตกต่างระหว่างค าว่า air-mass fog กับ frontal fog จงอธิบายโดยย่อถึง
สองวิธีซึ่ง frontal fog สามารถเกิดข้ึน 

6. จงอธิบายการลดของทัศนวิสัย โดยสิ่งเหล่านี้ 
  (1) Smoke 
  (2) Dust and sand 
  (3) Salt particles 
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บทที่ ๑๔ 

LOCAL WINDS 

 ลักษณะของผิวโลกแตกต่างกันเป็นอย่างมาก มีมหาสมุทร ทะเลทราย ทุ่งหิมะ ป่าไม้ 
ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า มหานครและอ่ืนๆ ปกคลุมส่วนต่างๆ ของผิวโลก บนแผ่นดินความสูงแตกต่างกัน
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เหมือนกับเดินผ่านเนินเขา หุบเขา ภูเขา และอ่ืนๆ 
 ณ ต าบลที่ใดๆ ลักษณะการไหลของบรรยากาศได้รับ อิทธิพลจากลักษณะของผิวพ้ืนซึ่ง
อากาศไหลผ่านและจากความสูงที่แตกต่างกันของผิวพ้ืนโลก ในบทนี้เราจะศึกษาบางอย่างจากผล
เหล่านี้ 

๑๔.๑ Sea Breezes 
 ใกล้ฝั่งทะเลลมบนฝั่งมักจะเริ่มต้นระหว่างเวลาสายๆ และขึ้นถึงความเร็วสูงสุดในตอนบ่าย
และแล้วก็เงียบสงบไปในตอนต่ า ก าลังลมจะแรงขึ้นในวันที่มีอากาศร้อน แต่อาจจะอ่อนลงในสภาพที่
มีเมฆมาก เรียกว่า Sea Breezes 
 ต้นเหตุของการไหลของอากาศก็คืออัตราความแตกต่างของการได้รับความร้อนของพ้ืนผิวดิน
และผิวหน้าน้ าทะเลเมื่อ solar radiation ตกลงมา ท่านคงจะระลึกได้จากหัวข้อ 3.6 ว่า ระหว่าง
เวลากลางวันอุณหภูมิของทะเลมิได้ขึ้นรวดเร็วเหมือนผิวพ้ืนดิน เป็นผลให้อากาศที่อยู่ในชั้นต่ าเหนือ
แผ่นดินร้อนกว่าเหนือทะเล 
 รูป ๑๔.๑ แสดงผลบนล าอากาศสองล าที่มีความสูงเท่ากัน ล าหนึ่งอยู่เหนือทะเล อีกล าหนึ่ง
อยู่เหนือแผ่นดิน อากาศร้อนเหนือแผ่นดินจะขยายตัวออกและลอยขึ้น อากาศบางส่วนจะเข้าไปใน
แถบที่อยู่เหนือยอดล า 

 
รูป 14.1 Pressure Differences Arising from Heating Differences 

 ความกด (PL) ที่ความสูงนี้มากกว่าความกด (PS) เหนือทะเลที่ระดับเดียวกัน เป็นผลให้
อากาศเบื้องบนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปยังยอดของล าที่เย็น 
 จากระดับทะเล ความกด (PS) เหนือทะเลสูงกว่าความกด (PL) เหนือแผ่นดินเนื่องการถ่ายเท
อากาศเบื้องบน เพราะฉะนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนจากทะเลมายังแผ่นดิน นั่นคือ sea breeze 
เกิดขึ้น การหมุนเวียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่ออากาศเย็นเบื้องบนทะเลจมลงแทนที่อากาศเคลื่อนไปบน
แผ่นดิน 
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 ผลต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงในรูป 14.2 ที่ละติจูดกว่า 20 Coriolis force จะแรงพอที่
กระทบกระเทือนอย่างมากต่อทิศทางของ sea breeze ขณะที่การหมุนเวียนเกิดขึ้น 

 
รูป 14.2 A Sea Breeze 

 ในแถบโซนร้อน ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของแผ่นดินกับทะเลเด่นชัดมาก ดังนั้นจึงมี
แนวโน้มมากต่อการเติบโตของ instability เหนือแผ่นดินที่ได้รับความร้อน ฉะนั้น sea breeze จึงมี
แนวโน้มที่จะแรงขึ้นในแถบเหล่านี้ ถ้าอากาศเหนือแผ่นดินชื้นและ unstable แล้ว thunderstorm 
อาจเกิดข้ึนหลังจากการเริ่มต้นของ sea breeze 

ในสภาพ synoptic บางอย่าง gradient wind อาจอยูใ่นทิศทางตรงกันข้ามกับ sea breeze  
ฉะนั้นจะหน่วงการก่อตัวและในบางกรณีคอยป้องกันมิให้มันมาถึงแผ่นดิน โดยตรงข้าม ถ้า  gradient 
wind อยู่ในทิศทางเดียวกับ sea breeze ความเร็วลมรวมจะเพ่ิมข้ึน 

อีกด้านหนึ่ง บางครั้งลมรวมอาจมีทิศทางอยู่ระหว่างทิศของ gradient wind กับ sea 
breeze ซึ่งแสดงภาพในรูป ๑๔.๓ โดยความยาวของลูกศรเป็นสัดส่วนกับความเร็วลม  

 
รูป ๑๔.๓ Effect of Sea Breeze on Gradient Wind 

ขณะที่ผลต่างของอุณหภูมิมากขึ้นในตอนบ่าย pressure gradient ในท้องถิ่นระหว่างทะเล
กับแผ่นดินจะชันยิ่งขึ้น ก าลังของ sea breeze component จะเพ่ิมขึ้นเป็นผลให้ Coriolis force    
เพ่ิมข้ึน และผลของ sea breeze อาจมีทิศทางเกือบขนานกับฝั่งยิ่งขึ้น  

ในบริเวณทะเลสาบใหญ่ๆ กรรมวิธีเช่นเดียวกันน าไปสู่การก่อตัวของ lake breeze ซึ่งมี
ขนาดเล็กกว่า sea breeze    

โดยตรงข้าม การหมุนเวียนของ monsoon เป็นผลของความแตกต่างในการได้รับความร้อน
ที่ เกิดขึ้นในขนาดใหญ่  มันไม่ใช่ลมประจ าถิ่น  แต่ เกิดขึ้นระหว่างมหาสมุทรกับทวีปทั้ งหมด  
monsoons ของอินเดียและแถบอื่นเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ 
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๑๔.๒ Land Breezes 
ในแถบชายฝั่งเวลากลางคืน land breezes อาจเกิดขึ้น มีทิศทางในชั้นที่ต่ ากว่าจากแผ่นดิน

สู่ทะเล การเย็นลงโดย radiation จากผิวพ้ืนดินเกิดขึ้นเร็วยิ่งกว่าจากทะเลที่อยู่ใกล้เคียง 
ผลสุดท้าย อุณหภูมิของแผ่นดินจะลงลดต่ ากว่าของทะเล อากาศในชั้นที่อยู่ต่ ากว่าของ

บรรยากาศก็จะเย็นลงเร็วกว่าอากาศที่อยู่เหนือทะเล ในการกระท าดังนั้นมันจะหดตัวและจมลง  
ความกดเบื้องบนเหนือแผ่นดินก็จะต่ ากว่าที่ระดับเดียวกันเหนือทะเล เป็นผลให้อากาศมี

แนวโน้มที่จะเคลื่อนจากทะเลไปยังแผ่นดินในระดับท่ีสูงกว่า  
ที่ระดับทะเลจะมีสภาพกลับกัน ความกดเหนือทะเลต่ ากว่าเหนือแผ่นดินเนื่องจากการถ่ายเท

ของอากาศเบื้องบน เนื่องจากเหตุนั้นอากาศในชั้นที่ต่ ากว่าจึงมีแนวโน้นที่จะเคลื่อนจากแผ่นดินไปยัง
ทะเลนั้นคือ land breezes เกิดข้ึน การหมุนเวียนที่สมบูรณ์แสดงในรูป ๑๔.๔  

 
รูปที่ ๑๔.๔ A Land Breeze 

โดยทั่วไป land breezes ไม่แรงเท่า sea breeze ความแตกต่างของการได้รับความร้อน
น้อยกว่า และดังนั้น pressure gradient ประจ าถิ่นจึงอ่อนกว่า มันเกิดอย่างชัดเจนมากในแถบโซน
ร้อน  ซึ่งบางครั้งมันอาจดันอากาศชื้นที่ unstable ให้ลอย น าไปสู่ thunderstorm นอกฝั่งเวลารุ่ง
อรุณ 

๑๔.๓ Katabatic   Winds 
ในคืนที่ปราศจากเมฆอากาศมักจะไหลลงตามลาดเขา การไหลลงจะเป็นเหตุการณ์ พิเศษ

ขณะที่อากาศเคลื่อนลงสู่ก้นของหุบเขาที่มีแม่น้ าไหลไปสู่ระดับท่ีต่ ากว่า 
การไหลของอากาศแบบนี้เรียกกว่า Katabatic Winds ได้ชื่อมาจากค า Greek ที่มี

ความหมายว่า “go down” มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อพ้ืนแผ่นดินสูญเสียความร้อนโดย 
radiation   

อากาศซึ่งเย็นลงโดยสัมผัสกับพ้ืนแผ่นดินที่เย็นจะแน่นกว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ แรงของ
ความถ่วงจะเพ่ิมข้ึน และมันจะถูกดึงลงระดับที่ต่ ากว่า   

รูป ๑๔.๕  แสดงการไหลของ Katabatic Winds เกิดข้ึนได้อย่างไร AB แทน slope ของเนิน
เขา จุด C อยู่บนเขา และ D เป็นจุดที่อยู่ระดับเดียวกัน ในอากาศอิสสระ   
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รูปที่ ๑๔.๕ A    Katabatic   Wind 

การเย็นลงโดย radiation ในคืนที่ปราศจากเมฆจะลดอุณหภูมิของพ้ืนดินที่ C อากาศที่สัมผัส
กับแผ่นดินจะเย็นลงโดย conduction อากาศใกล้ C จะแน่นกว่าอากาศอิสสระใกล้ D และการไหล
ตามความถ่วงของอากาศจะลงไปตามลาดเขา 

ขณะที่อากาศจมลงจะเกิดการอัดตัวโดยมีความกดสูงกว่าที่ระดับต่ ากว่าอยู่เป็นประจ า ถ้า
เป็นเพราะผลอันนี้อย่างเดียวอากาศจะร้อนขึ้น และการไหลก็จะหยุดลงแต่อีกทางหนึ่งอากาศยังคง
สูญเสียความร้อน โดยการสัมผัสกับพ้ืนดินที่เย็นต่อไปอีกผลอันนี้จะแก้การร้อนขึ้นตาม adiabatic 
และดังนั้น katabatic flow จึงคงด าเนินต่อไป 

โดยปกติ katabatic winds ค่อนข้างอ่อน อย่างไรก็ตามในบางสภาพ มันอาจมีความเร็วมาก
ถ้า slope ชันและเรียบ ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ ถ้าผิวพ้ืนปกคลุมด้วย snow หรือ ice  

เมื่อที่สูงหรือภูเขาอยู่ชิดกับฝั่งทะเล katabatic wind อาจช่วยท าให้ land breeze ซึ่งเกิด
เวลากลางคืนแรงขึ้น ซ่ึงอาจน าไปสู่ลมนอกฝั่งที่ค่อนข้างแรง 

๑๔.๔ Anabatic Winds  
Anabatic Winds เกิดขึ้นโดยกรรมวิธีตรงข้ามกับที่เป็นเหตุแห่งkatabatic wind   ซึ่ง 

anabatic Winds เป็นการค่อยๆ ไหลขึ้นบนลาดเนินในวันที่มีอากาศร้อนและแจ่มใส ส าหรับชื่อ
ได้มาจากค า Greek ที่มีความหมายว่า “go up”  

ในวันที่ปราศจากเมฆและมีอากาศร้อน slope ที่พ้ืนดินจะร้อนขึ้นโดย solar radiation และ
มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศ อย่างไรก็ตาม อากาศที่อยู่ใกล้ slope จะได้รับความการสัมผัสและร้อนกว่า
อากาศอิสระในระดับเดียวกัน 

อากาศร้อนจะ unstable และลอยขึ้น และถูกแทนที่โดยอากาศท่ีอยู่ล้อมรอบซึ่งเย็นกว่าและ
แน่นกว่า ขณะที่มันเคลื่อนขึ้นตาม slope มันจะขยายตัวเนื่องจากความกดต่ ากว่าที่อยู่เบื้องบน 
adiabatic cooling จะหยุดการลอยตัว ถ้าหากมันไม่ถูกขัดขวางโดยการร้อนขึ้นของอากาศโดยการ
สัมผัสกับ slope ที่ร้อนซึ่งยังคงด าเนินต่อไป 

โดยปกติ Anabatic Winds ค่อนข้างอ่อน pressure gradients ที่เกิดขึ้นโดยความแตกต่าง
ของการได้รับความร้อนในวันที่มีแสงแดดอันแรงกล้าอาจมีมากอย่างไรก็ตาม อากาศที่ถูกดันขึ้นเขา
ต้องต่อต้านกับ force of gravity ซึ่งท าให้ลดความเร็วในการไหลขึ้นตาม slope  
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๑๔.๕ Fohn Winds  
 ในยุโรปลมฝ่ายใต้ที่แห้งและร้อนมักไหลลงทาง slopes ด้านเหนือของภูเขา Alps ลมนี้มีชื่อ
ในท้องถิ่นว่า fohn  

กรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งท าให้เกิดลมนี้จะเกิดในส่วยอ่ืนๆ ของโลกด้วย ฉะนั้นนักอุตุนิยมวิทยา
จึงได้ยอมรับค านี้เป็นค าทัว่ไปส าหรับลมแห้งและร้อนที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกันในบริเวณภูเขาอ่ืน ๆ 

เมื่อพบกับสิ่งขวางกั้นที่ เป็นภูเขา อากาศจะถูกดันให้ลอยขึ้น และจะเกิด  adiabatic   
cooling ถ้าความจุความชื้นของอากาศสูงเพียงพอ  ไอน้ าอาจกลั่นตัวเป็น water droplets ในบาง
กรณ ีice crystals อาจก่อตัวถ้าอุณหภูมิต่ าเพียงพอและมี  freezing nuclei   

ในระหว่าง cloud formation ความร้องแฝงจะถูกปล่อยออกและบางส่วน จะต่อต้าน 
adiabatic cooling ของอากาศที่ลอยขึ้น มันจะเย็นลงด้วยอัตราที่ต่ าลงคือ saturated adiabatic  
lapse rate การคายความร้องแฝงนี้เป็นกรรมวิธีส าคัญอันหนึ่งซึ่งต่อมาน าไปสู่การก่อตัวของ Fohn   
Winds 

Precipitation ในรูปของ rain หรือ snow อาจตกลงมาจากอากาศที่ลอยขึ้นภายใน 
orographic cloud ทาง slope ด้านต้นลมของภูเขา ฉะนั้น Precipitation จึงลดความจุความชื้น
ของอากาศซึ่งยังด าเนินต่อไปเหนือภูเขา ดังนั้นกรรมวิธีนี้จึงมีความส าคัญส าหรับการก่อตัวภายหลัง
ของ Fohn Winds 

ในระหว่ำงกำรไหลของอำกำศขึ้นไปบนภูเขำ กรรมวิธีส ำคัญสองอย่ำงจะเกิดขึ้น ความ
ร้อนแฝงจากการก่อตัวของเมฆจะคอยชดเชยพลังงานความร้อนให้แก่อากาศที่ลอยขึ้น การสูญเสีย   
water droplets หรือ ice crystals โดย Precipitation ท าให้อากาศแห้งกว่าก่อนที่มันจะลอยขึ้น 

ขอให้เรำมำศึกษำกำรเคลื่อนลงตำม slope ทางด้านปลายลม อากาศที่จมลงจะร้อนขึ้น
เนื่องจาก adiabatic compression บางส่วนของ cloud droplets จะระเหยและท าให้อากาศเย็น
ลง บางส่วนจะต่อต้าน adiabatic warming ดังนั้นอากาศจึงร้อนขึ้นด้วยอัตราที่ต่ าลงคือ saturated  
adiabatic lapse rate  

แต่ที่อากาศที่จมลงแห้งกว่าก่อนที่มันจะถูกดันให้ลอยขึ้นตามลาดเขา ฉะนั้นอนุภาคเมฆที่
เหลืออยู่จึงระเหยภายหลังจากอากาศจมลง ในระยะทางสั้นตามลาดเขาฐานเมฆทางด้านปลายลมจึง
สูงกว่าทางด้านต้นลม 

ขณะที่มันจมลงต่ ากว่าระดับเมฆ มันจะร้องขึ้นตาม dry adiabatic lapse rate อุณหภูมิจะ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มันเดินทางจากฐานเมฆที่อยู่สูงลงมายังหุบเขา 

ขณะที่มำถึงหุบเขำ อุณหภูมิของมันจะสูงกว่าก่อนที่มันจะเริ่มต้นเดินทางขึ้นบนลาดเขา ใน
ความลึกยิ่งกว่าของเมฆทางด้านต้นลมคายความร้อนแฝงออกมามากกว่าที่ดูดเข้าภายหลัง ในระหว่าง
ระยะเวลาการระเหยสั้นๆ ในขณะจมลง 

ดังนั้น อากาศจึงแห้งยิ่งขึ้นเพราะบางส่วนของความชื้นได้เปลี่ยนไปเป็น Precipitation  ซึ่ง
Fohn Winds ที่ลงไปถึงลาดเขาท่ีต่ ากว่าทางด้านปลายลมจึงเป็นลมแห้งและร้อน 
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รูปที่ ๑๔.๖ แสดงว่า Fohn Winds เกิดขึ้นได้อย่างไร จงสังเกตว่าฐานเมฆต่ าจะอยู่ทางด้าน
ต้นลมของภูเขาและจ าไว้ว่า Precipitation จะต้องเกิดขึ้นจึงจะท าให้อากาศแห้ง  

 
รูป ๑๔.๖ The Fohn Wind 

๑๔.๖ Fohn Wind Temperature Changes   
ในการที่จะแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเกิดของ Fohn   

Wind ขอให้เราสมมุติว่า อากาศลอยขึ้นไปถึงความสูง ๓ กิโลเมตร สมมติว่าฐานเมฆอยู่สูงกว่าพ้ืนดิน
ทางด้านต้นลม ๑ กิโลเมตร สมมติว่า Precipitation เกิดขึ้นในขณะลอยตัว และฐานเมฆทางด้าน
ปลายลมอยู่สูงกว่า ให้ฐานเมฆอยู่สูงกว่าด้านต้นลม ๑ กิโลเมตร  

สมมติว่า อุณหภูมิเริ่มแรก = ๒๐ ซ  D.A.L.R. = ๑๐ซ. /กิโลเมตร และ S.A.L.R. = ๖ ซ.  
/กิเมตร รูป ๑๔.๗ แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นสังเกตว่าอุณหภูมิของอากาศ
เพ่ิมข้ึนได้อย่างไรเมื่อเคลื่อนผ่านภูเขา 

 
รูป ๑๔.๗ Temperature Changes During Fohn Wind Development 

ไม่ใช่ลมภูเขาทั้งหมดท่ีท าให้เกิดผลของ Fohn ถ้าอากาศแห้งเกินไปส าหรับการก่อตัวของเมฆ
มันจะลอยขึ้นและเย็นลงตาม dry adiabatic lapse rate โดยตลอดการร้อนขึ้นในขณะจมลงจะ
เท่ากับการเย็นลง ในขณะที่ลอยข้ึนและอุณหภูมิในตอนเขาลงก็จะมีค่าเท่าเดิน  

ถ้าเมฆก่อตัว แต่ไม่มี precipitation เกิดขึ้น ฐานเมฆอาจเป็นเช่นเดียวกับอีกด้านหนึ่งของ
ภูเขา สมมตวิ่าไม่มี precipitation เกิดข้ึนในขณะลอยขึ้นในตัวอย่างท่ีแสดงในรูป ๑๔.๗ จงตรวจสอบ
ด้วยตัวของท่านเองถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในขณะจมลง ถ้าไม่มีก ารผสม
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คลุกเคล้ากับอากาศที่อยู่ล้อมรอบเกิดขึ้น จงสังเกตว่าความแตกต่างในอุณหภูมิจะตรงกันข้ามกับใน
ขณะที่ลอยข้ึนฉะนั้นอุณหภูมิในข้ันสุดท้ายจะเท่าอุณหภูมิเมื่อเริ่มต้น มันจึงไม่เป็น Fohn Wind     

ลมประจ าถิ่นชนิดต่างๆ เป็นต้นเหตุส าหรับลักษณะพิเศษหลายอย่างของลมฟ้าอากาศใน
ท้องถิ่นซึ่งพ้ืนโลกไม่อยู่ในระเบียบ ผลของมันมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันให้
การกระท าที่รุนแรงส าหรับกรรมวิธีบรรยากาศ ในบทต่อไป เราจะศึกษาปรากฏการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น
บางอย่างซ่ึงเกิดขึ้นในบรรยากาศ และสืบค้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร  

ปัญหำ 

๑. จงอธิบายการเกิด sea breeze และกระแสไหลกลับเบื้องบน แสดงภาพโดย diagram  
๒. จงให้ข้อแตกต่างระหว่าง katabatic  กับ anabatic winds และโดยใช้ diagrams  จง

แสดงว่าแต่ละชนิดของลมเกิดข้ึนได้อย่างไร 
๓. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้  

(๑.) Lake  breeze  
(๒.) Land breeze  

๔. Fohn   Wind     หมายถึงอะไร? จงอธิบายกรรมวิธีซึ้งเป็นเหตุแห่งคุณสมบัติสอง
ประการดังต่อไปนี้  
(๑.) High temperature  
(๒.) Low relative  humidity  

๕. จงอธิบายผลของ gradient wind บน sea  breeze ท าไมทิศทางของผลของ sea 
breeze  เองจึงเปลี่ยนแปลงทิศทางขณะที่ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นดินกับทะเล
เพ่ิมข้ึน ?  
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บทที่ ๑๕ 

SEVERE LOCAL STORMS 

ระบบลมฟ้าอากาศบางอย่างมักจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะตรวจพบในแผนที่ลมฟ้าอากาศ แต่
กระนั้นก็ยังสามารถท าให้เกิดผลทางลมฟ้าอากาศที่มีความส าคัญในท้องถิ่นอย่างใหญ่หลวง ลมประจ า
ถิ่นซึ่ ง เรา ได้กล่ าวถึ ง ในบทที่ แล้ วก็อยู่ ในประเภทนี้  ปรากฏการณ์ที่ รุ นแรงยิ่ งกว่ า  เช่น  
thunderstorms และ tornadoes ก็รวมอยู่ในพวกนี้ด้วย   
 ในบทนี้เราจะข้องเกี่ยวข้องกับลักษณะและกรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับพายุประจ าถิ่นที่
มีความรุนแรงบางอย่าง 

๑๕.๑ Significance of Scale in Meteorology  
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันหลายอย่างเกิดขึ้นมี range ในขนาดจาก eddies 

เล็กๆ จนถึง thunderstorms, depressions และสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งเกิดขึ้นในขนาดครึ่งโลกหรือใน
ขนาดโลก 
  Micro-meteorology  เกี่ยวกับกรรมวิธีลมฟ้าอากาศขนาดเล็ก ค าว่า “micro” ได้มาจาก 
Greek ที่มีความหมายว่า “small” ซึ่ง Micro-meteorology เกี่ยวข้องเบื้องต้นกับกรรมวิธี 
turbulence และ evaporation ซึ่งเกิดขึ้นในข้ันที่อยู่ถัดจากพ้ืนดิน  
 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ เช่น seabreezes และ thunderstorms ศึกษาใน meso-
meteorology  ค าเติมหน้า “meso-” ได้มาจากค า Greek “mesos” ซึ่งหมายถึง “middle” 
ฉะนั้นจึงเก่ียวกับปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศในขนาดปานกลาง และเหล่านี้มักจะบรรยายเป็นลักษณะ
ขนาดปานกลางของการหมุนเวียนบรรยากาศ  
 ยังมีที่ใหญ่กว่าคือ depressions (Lows) และ anticyclones (highs) ที่ปรากฏการณ์ใน
แผนที่ลมฟ้าอากาศ synoptic meteorology เกี่ยวกับชนิดเหล่านี้ของระบบลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้น
ในขนาด synoptic 
 แม้ลักษณะที่ใหญ่กว่าจะสามารถตรวจพบบนแผนที่ลมฟ้าอากาศซีกโลก คลื่นใหญ่และ
ลักษณะการหมุนเวียนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบน macro-scale การศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่า  
macro-meteorology ค าเติมหน้าได้มาจากค า Greek “macros” ที่มีความหมายว่า “large” 

ในบทนี้เราจะต้องศึกษาปรากฏการณ์ขนาดปานกลางบางอย่างซึ่ งท าให้เกิดสภาพลมฟ้า
อากาศที่รุนแรง เพราะว่ามันมักจะยากที่จะตรวจพบบนแผนที่ลมฟ้าอากาศมาตรฐาน มันมักจะ
หมายถึงพายุประจ าถิ่น หมายถึงว่าผลของมันไม่ค่อยส าคัญ โดยความจริงพายุที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งก็
คือ tornado กระนั้นผลในการก่อความพินาศของมันก็ยังจ ากัดอยู่ในเนื้อที่เล็กๆ 
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๑๕.๒ Thunderstorms  
 ในบทที่๙ เราได้พูดถึงชนิดต่างๆของ meteors ที่ ไม่เกี่ยวกับดวงดาวซึ่งศึกษาอยู่ ใน
อุตุนิยมวิทยา electrometeor เป็นปรากฏการณ์ของไฟฟ้าในบรรยากาศที่มองเห็นได้หรือได้ยิน
เสียง 

ฉะนั้น Thunderstorms จึงเป็น electrometeor อย่างหนึ่ง องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้
อธิบายว่าเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลันตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป ปรากฏโดยประกายของแสง 
(ฟ้ำแลบ) และเสียงที่ดังชัดเจนหรือเสียงครางอย่างแรง (ฟ้ำร้อง)  

ฟ้าร้องเป็นเสียงการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เป็นฟ้าแลบ อย่างไรก็ตามความเร็วของแสงเร็วกว่า
เสียงมาก เป็นผลให้เสียงของ thunder ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าหากฟ้าแลบเกิดขึ้นในระยะทางไกล
มากจากผู้ตรวจ  

ลมแรง ฝนที่ตกอย่างหนัก ฟ้าร้องและฟ้าแลบเป็นพยานหลักฐานถึงการสิ้นเปลืองพลังงานอัน
มหึมา ระหว่างที่มีพายุฟ้าคะนองอันรุนแรง พลังงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากความร้อนแฝงที่ปล่อย
ออกระหว่างการกลั่นตัวของไอน้ า บางส่วนของความร้อนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์  และเป็น
เหตุแห่งลมแรงท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับพายุฟ้าคะนอง 

Thunderstorms เกิดใน convective clouds และมักจะสัมพันธ์กับ precipitation ซึ่งตก
ถึงพ้ืนดินในรูปของ shower of rain, snow pellets, ice pellets หรือลูกเห็บ  

การเกิดลูกเห็บได้พูดในหัวข้อ ๑๒.๘ แล้วลูกเห็บและฟ้าแลบมักจะสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่
ลูกเห็บมักจะละลายเสียก่อนที่จะมาถึงพ้ืนดิน  

ประกายของฟ้าแลบเป็นตัวอย่างของประกายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประกายหรือการปล่อยกระแส
เกิดข้ึนเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าสองจุดที่คั่นโดยอากาศมีค่าสูงมาก ค่านี้ขึ้นอยู่กับความเป็นตัวน าไฟฟ้า
ของอากาศและระยะทางระหว่างจุดทั้งสอง  

ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดข้ึนในเมฆเม่ือประจุไฟฟ้าบวกและลบถูกแยกออกจากกันและกัน ยังมี
ความไม่แน่ใจอีกเป็นอันมากเช่นลักษณะของกลไกที่แท้จริงที่ท าให้เกิดสภาพเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตามก็รู้กันว่าผิวนอกสุดของ water droplets ส่วนใหญ่เป็นประจุไฟฟ้าลบ ในขณะ
ที่ภายใต้ชั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของประจุไฟฟ้าบวก frictional forces ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดพายุอัน
รุนแรงสามารถเคลื่อนชั้นภายนอกออกจาก droplets เหล่านี้ และแยกประจุไฟฟ้าออกจากกันได้ 
การแยกประจุไฟฟ้าอาจเกิดข้ึนเมื่อน้ าแข็งตัว หรือเมื่อ ice crystals ละลายได้ด้วย 

การตรวจค้นโดย sounding  balloons และโดยวิถีทางอ่ืนท าให้เราได้ทราบถึงลักษณะ ส่วน
ใหญ่ของการแยกประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเมฆพายุฟ้าคะนอง กล่าวคือ  

(ก) บริเวณประจุไฟฟ้าบวกอยู่ที่ยอดเมฆ 
(ข) กลุ่มของอนุภาคประจุไฟฟ้าลบอยู่ในแถบตอนกลางของเมฆภายใต้แถบที่มีประจุไฟฟ้า 

ลบมักจะมีบริเวณท่ีสอง แต่แคบกว่าของประจุไฟฟ้าบวก 



- 123 - 
 

เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพ้ืนดินหรือระหว่างเมฆสองก้อนหรือระหว่างส่วนของ
เมฆเกินก าลังฉนวน (breakdown potential) การปล่อยประแสไฟฟ้า (ฟ้าแลบ) ก็จะเกิดข้ึน 

๑๕.๓ The Life History of a Thunderstorm Cell 
คงจะเคยเห็นปุ่มปมซึ่งโป่งขึ้นไปในส่วนที่ก าลังเติมโตของ convection cloud บางครั้งมวล

ที่เกิดต่อเนื่องหรือแนวของ Thunderstorm  จะแผ่กว้างในทางระดับได้ไกลเกินกว่า ๕๐ กิโลเมตร  
บางครั้งก็เป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับ Thunderstorm ด้วยหน่วยของการพาความร้องที่

เรียกว่า cell เส้นผ่านศูนย์กลางของ เซลล์พำยุฟ้ำคะนอง อาจอยู่ในราว ๑๐กิโลเมตร เซลล์ที่อยู่โดด
เดี่ยวอาจก่อตัวจากเมฆ cumulus ที่ก าลังเติบโตหลายก้อนบางครั้งปุ่มที่แข็งแรงจะปรากฏอยู่เหนือ
มวลเมฆที่กว้าง 

โดยทั่วไปมีโอกาสส าหรับ cells ที่อยู่ใกล้เคียงกันจะมารวมกัน  อย่างไรก็ตามก็สามารถแบ่ง
ได้ตามรูปแบบของ precipitation ที่แยกจากกันในการสะท้อนของ radar เครื่องบินมักจะบินผ่าน
แถบที่มีความปั่นป่วนน้อยซึ่งอยู่ในส่วนที่ต่อเนื่องกันระหว่าง cells 

เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนตายของเซลล์พายุฟ้าคะนองสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระยะโดยถือ
ตามความเร็วและทิศทางของกระแสทางดิ่ง 

(ก) ระยะเจริญเติบโต 
(ข) ระยะโตเต็มที ่
(ค) ระยะก าลังจะตาย  
ในระยะเจริญเติมโต  กระแสไหลขึ้นทางดิ่งที่มีก าลังแรงเกิดขึ้นตลอดทั่วก้อนเมฆ แม้ว่า

นักบินจะรายงานฝนหรือหิมะภายในเมฆก็ปรากฏคล้ายกับว่าจะลอยอยู่โดยกระแสไหลขึ้น เพราะไม่มี  
precipitation ตกถึงพ้ืนดินในระยะนี้เลย รูป๑๕.๑ แสดงให้เห็นสภาพนี้   

 
รูป 15.1 The Growing Storm 

ระยะโตเต็มท่ี เริ่มเมื่อหยดเล็กๆ ของอนุภาคน้ าแข็งตกลงมาจากฐานเมฆอย่างเห็นได้ชัดเจน
เว้นแต่ในแถบแห้งแล้ง มันมักจะตกถึงพ้ืนดินเป็น precipitation ขนาดและกลุ่มของหยดหรืออนุภาค 
น้ าแข็งจะใหญ่เกินไปที่กระแสไหลขึ้นสามารถพยุงเอาไว้ได้  
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เครื่องต้านทานที่เกิดจากความกระทบกระเทือนที่กระท าโดย hydrometeors ที่ตกลงมา
ช่วยเปลี่ยนกระแสไหลขึ้นเป็นกระแสไหลลงในบางส่วนของพายุ อย่างไรก็ตามกระแสไหลขึ้นยังคง
ด าเนินต่อไป และมักจะมีก าลังสูงสุดในส่วนบนของเมฆในระยะแรกท่ีเติบโตเต็มที่ 

กระแสไหลมักจะไม่แรงและเห็นได้ชัดที่สุดในส่วนล่างของเมฆ อากาศที่จมลงจะถูกดันให้แผ่
ออกทางข้างใกล้พื้นโลก มักจะก่อให้เกิดลม squalls ที่มีก าลังแรงมาก ในกระแสไหลลงอุณหภูมิจะต่ า
กว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ รูป ๑๕.๒ แสดงผลอันนี้  

 
รูป 15.2 The Mature Storm 

ระยะโตเต็มที่ของเซลล์พายุฟ้าคะนองอาจติดตามโดยผลที่รุนแรงใกล้พ้ืนโลกรวมกระแสไหล
ลงที่แรงของอากาศเย็น squalls, ฝนที่ตกอย่างหนักและลูกเห็บด้วย 

ในระยะก ำลังจะตำย กระแสไหลขึ้นจะหายไปหมด ประแสไหลลงจะแผ่ไปทั่วเซลล์ทั้งหมด 
และจะไม่มีการกลั่นตัวเกิดขึ้นต่อไปอีกเมื่อการสนับสนุนต่อการตกลงมาของ water droplets และ 
ice particles สิ้นสุดกระแสไหลลงก็จะอ่อนไปด้วย ตามท่ีแสดงไว้ในรูป ๑๕.๓ 

 
รูป 15.3 The Dying Storm 

ขณะที่กระแสไหลลงและฝนยังมีอยู่ เซลล์ทั้งหมดจะเย็นกว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ  ในขณะที่
มันหยุดไปอุณหภูมิภายในเซลล์ก็จะกลับคืนที่เดิมประมาณค่าเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมแล้วการสลายตัว
ก็สมบรูณ์เหลือเพียงเมฆ stratiform เล็กน้อยเท่านั้นที่ผิวพ้ืน สัญลักษณ์ทั้งหมดของพายุฟ้าคะนอง
และกระแสไหลลงไม่ปรากฏอยู่เลย 
 
 



- 125 - 
 

๑๕.๔ Types   of   Thunderstorms  
Thunderstorms อาจเกิดขึ้นในภาวะทาง synoptic ได้หลายอย่างความต้องการเบื้องต้น 

ส าหรับการก่อตัวของมัน มีดังต่อไปนี้ 
(ก) มีอากาศชื้นตลอดความลึกมากของบรรยากาศ 

  (ข) บรรยากาศ unstable ส าหรับอากาศท่ีอ่ิมตัวแผ่ขึ้นไปถึงระดับสูงมาก 
(ค) กลไกยกตัวอย่างแรงดันอากาศขึ้นเบื้องบนถึงระดับสูงมาก 
Thunderstorms อาจก่อตัวได้ภายใน air mass เรียกว่า air mass thunderstorms    

กลไกยกตัวอาจมีได้โดยการลอยขึ้นตามลาดเขา การพาความร้อนทางดิ่งหรือการลอยขึ้นเป็นบริเวณ
กว้าง factors เหล่านี้ได้กล่าวแล้วในบทที่ ๑๑  

Thunderstorms อาจก่อตัวขึ้นโดยเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในของมวลอากาศสองมวล ซึ่ง
เรียกว่า frontal Thunderstorms การยกตัวขึ้นโดยอากาศเย็นเซาะเข้าไปใต้อากาศชื้นอุ่น หรือ
โดยอากาศชื้นอุ่นข้ึนมาทับอากาศเย็น  

บางครั้งการร่วมกันมากกว่าหนึ่งกรรมวิธีจะให้การกระท าที่ก่อให้เกิดการยกตัวอากาศ    
unstable ที่ชื้น กลไกยกตัวของมันเองมีแนวโน้มที่จะท าให้ lapse rate ชันขึ้นและกระตุ้นการก่อตัว
ของ thunderstorms 
๑๕.๕ กำรตรวจค้น Thunderstorms 

Thunderstorms เป็นปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศในขนาดปานกลาง มักจะเล็กเกินไปที่จะ
ตรวจพบในแผนที่อากาศมาตรฐาน เนื่องจากกระยะทางระหว่างสถานีที่รายงานห่างกันมาก   

บางครั้งข่ายปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกันของรายงานทางอุตุนิยมวิทยาได้รับจากสถานีซึ่งอยู่ภายใน
บริเวณจ ากัดเช่นอยู่ใกล้สนานบินใหญ่ การวิเคราะห์ในขนาดกลางอาจตรวจพบการปรากฏของ   
Thunderstorms ในท้องถิ่นได้ 

ในสองสามปีที่ผ่านมาได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากเครื่องมือ electronic เพ่ือหาต าบลที่
ของ Thunderstorms วิธีหนึ่งเกี่ยวกับต าบลที่ของการปล่อยกระแสไฟฟ้าของ Thunderstorms   
ฟ้าแลบมักจะท าให้เกิดการหยุดชั่วขณะบนเครื่องวิทยุ และความจริงอันนี้สามารถเอามาใช้หาต าบลที่
ของ Thunderstorms 

เมื่อมีฟ้าแลบเกิดขึ้น พลังงานบางส่วนถูกแบ่งออกในรูปของคลื่นวิทยุความถี่ต่ า ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะไปตามความโค้งของโลกด้วยการลดก าลังที่น้อยมาก และสามารถตรวจพบห่างออกไปเป็นพันๆ
กิโลเมตร 

การปล่อยกระแสของฟ้าแลบเรียกว่า atmospherics (การรบกวนคลื่นวิทยุจากอากาศ) หรือ 
sferics (the study of atmospherics โดยเฉพาะทางด้านอุตุนิยมวิทยา บางครั้ งเขียนว่า  
spherics) เครื่องมือที่ใช้หาต าบลที่ของการปล่อยกระแสไฟฟ้าและ Thunderstorms เรียกว่า 
sferics equipment  สถานีที่อยู่ห่างกันมากหลายสถานีติดต่อกันได้โดยโทรศัพท์หรือวิทยุ ทุกสถานี
จะได้รับทิศทางของประกายแสงอันหนึ่ง และที่ตั้งของมันก็อาจหาโดยวิธีสร้างรูปสามเหลี่ยม การ
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ตรวจ sferics เป็นประโยชน์ในการตรวจค้นหา Thunderstorms ซึ่งอาจมีต าบลที่ห่างออกไปไกลถึง
สองสามพันกิโลเมตรเหนือมหาสมุทรหรือบริเวณท่ีอยู่นอกเมือง 

การตรวจ Thunderstorms ทาง electronic อาจได้รับผลส าเร็จโดยการใช้ radar 
equipment เครื่องส่งวิทยุแบบพิเศษจะกระจายคลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่นแน่นอน water   
droplets และ ice crystals จะสะท้อน, กระจายและดูดคลื่นวิทยุที่ตกลงบนมัน 

ถ้าอนุภาคมีขนาดใหญ่เกินไป พลังงานบางส่วนอาจเดินกลับมาตามทางเดิมและถูกสกัดโดย
สายอากาศของเครื่องรับ สัญญาณที่สะท้องอาจตรวจได้โดย radar echoes บน screen ที่เปิดเผย  

หยดฝนและผลึกหิมะมีขนาดใหญ่พอที่จะท าให้เกิด radar echoes รูปแบบ precipitation   
อาจตรวจพบโดยวิธีนี้ได้เป็นระยะห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร  Thunderstorms ท าให้เกิด radar   
echoes ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษ  

๑๕.๖ Tornadoes  
Tornadoes เป็น disturbances ที่รุนแรงที่สุดของบรรยากาศ และมันยังมีขนาดเล็กเกินไป

ที่จะตรวจพบบนแผนที่อากาศมาตรฐาน มันอาจมีช่วงของเส้นผ่านศูนย์กลางจากค่าที่น้อยกว่าร้อย
เมตรถึง ๑ กิโลเมตรหรือราวๆนั้น 

พายุที่มีเสียงสนั่นและหมุนเป็นวงเหล่านี้อาจท าให้มีความเร็วลมเกินกว่า  ๕๐๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง  ในขณะที่มันผ่านเหนือพ้ืนโลกมันเดินทางด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
และมีความยาวของทางเดินเพียงสองสามกิโลเมตรอย่างไรก็ตามบางครั้งระยะทางไกลถึงหนึ่งร้อย
กิโลเมตรหรือมากกว่านั้น  

Tornadoes มักจะเป็นผลมาจาก instability ที่มีอย่างเหลือล้นในบรรยากาศและมี   
environment lapse rates ที่ชัน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพายุฟ้าคะนองที่รุนแรง ส าหรับชื่อ
นั้นได้มาจากค าสเปน “tronada” ซึ่งหมายถึง Thunderstorm 

Tornado ปรากฏครั้งแรกเป็น funnel-shaped cloud (เมฆรูปกรวยหรืองวงช้าง) แผ่ลงมา
จากฐานของเมฆ Cumulonimbus หลังจากมันแตะพ้ืนดิน งวงจะก่อความพินาศฉิบหาย ท าลาย
อาคารและดูดดินทรายและฝุ่นขึ้นไปในอากาศ รถยนต์ สัตว์เลี้ยง และวัตถุหนักๆ อาจดูดขึ้นไปข้างบน
และตกลงมากองห่างจากเดิมหลายร้อยเมตร 

นอกจากลมแรง  การท าลายอาคารบางส่วนเป็นผลเนื่องมาจากการระเบิดความกดอาจลดลง
มากกว่า ๕๐ มิลลิบาร์ในชั่วเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ความแตกต่างกันมากของความกดที่อยู่ภายในอาคาร
ที่ปิดทึบกับบรรยากาศภายนอกน าไปสู่การระเบิด ซึ่งจะระเบิดก าแพงและเพดานออกมา  

โดยเฉลี่ ยมี  Tornadoes เกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริกาแต่ละปี้ เกือบ ๒๐๐ ตัว  หุบ เขา   
Mississippi เป็นแถบที่เกิด Tornadoes อย่างไรก็ตาม Tornadoes ก็เกิดได้ทุกทวีป และเป็นเหตุให้
มีการท าลายอย่างใหญ่หลวงต่อสมบัติพัสฐานในบริเวณชุมชน  
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๑๕.๗  Waterspouts   
Waterspouts เกิดขึ้นเหนือทะเล และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่เรือที่อยู่ใน

เส้นทางเดนิของมัน มีสองชนิด  
ชนิดหนึ่งก่อตัวมาจากเมฆ Cumulonimbus และที่แท้ก็คือ Tornadoes ที่เกิดขึ้นเหนือน้ า

นั้นเอง อีกชนิดหนึ่งก่อตัวขึ้นไปจากผิวหน้าน้ า และไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเมฆ  
ทั้งสองชนิดเรียกว่า Waterspouts เพราะว่าน้ าถูกดูดขึ้นข้างบน เช่นเดียวกับ Tornadoes ที่

ดูดฝุ่นและดินทรายขึ้นไปเหนือแผ่นดิน ชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเมฆมีความรุนแรง้อยกว่ามาก มันมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับ “dust devils” เกิดข้ึนเหนือทะเลทรายที่ร้อนจัด  

เราได้ทราบแล้วว่าพายุประจ าถิ่นสามารถท าให้เกิดผลที่รุนแรง และเป็นเหตุแห่งความพินาศ
อันใหญ่หลวง การตรวจค้นจ าต้องใช่วิธีพิเศษ เพราะว่าการปรากฏของตัวการส าคัญที่มีขนาดปาน
กลางไม่อาจพบได้ในแผนที่อากาศ ที่ใช้กันตามปกติที่สถานีตรวจอากาศ อย่างไรก็ตามแผนที่เหล่านี้มี
ค่าอย่างยิ่งในการหาต าบลที่ของการปรากฏตัวของระบบในขนาด synoptic เช่น depressions 
(lows) และ anticyclones (highs) ระบบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศขนาดใหญ่
ซึ่งจะได้ศึกษาในบทต่อไป 

ปัญหำ 

๑. จงกล่าวถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ Thunderstorm จากทรรศนะต่อไปนี้ 
(๑.) แหล่งพลังงาน 
(๒.) การแยกประจุไฟฟ้าในเมฆ  

๒. เขียนข้อความสั้นๆเรื่อง  the life  history of a  Thunderstorm cell ภายใต้หัวข้อ
ต่อไปนี้  
(๑.)  Growing stage  
(๒.) Mature stage  
(๓.)  Dying stage  
เขียน  diagram   แสดงภาพลักษณะของ Thunderstorm ใน mature stage  

๓. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 
(๑.)   Meso-meteorology  
(๒.)   Sferics   equipment  
(๓.)   Water  spouts   

๔. ความต้องกสรเบื้องต้นในการก่อตัวของ  Thunderstorm คืออะไร?  
จ าแนกข้อแตกต่างระหว่าง air-mass Thunderstorm กับ frontal–Thunderstorms 

๕. จงกล่าวถึงลักษณะของ tornadoes อธิบายเหตุของ “explosive  effect” 
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บทที่  ๑๖ 

ALR   MASSES   AND   FRONTS 

เมื่ออากาศอยู่เหนือผิวพ้ืนที่เป็นลักษณะเดียวกันและมีบริเวณกว้างขวาง เป็นเวลาหลายวัน
หรือเป็นสัปดาห์จะได้รับคุณสมบัติของงผิวพ้ืนที่อยู่ข้างใต้  ถ้าอากาศมีอุณหภูมิเย็นกว่าผิวพ้ืนที่อยู่ข้าง
ใต้ก็จะท าให้ตัวเองอุ่นขึ้นและความร้อนจากผิวพ้ืนอาจถ่ายเทขึ้นไปข้างบนได้ตลอดชั้นที่มีความหนา
หลายกิเมตร ท านองเดียวกันอากาศซึ่งอยู่เหนือผิวมหาสมุทรจะค่อยๆ ได้รับความชื้นเพิ่มข้ึน 

ดังนั้นอุณหภูมิและความจุชื้นของอากาศ จึงโน้นเข้าไปหาสภาพสมดุลกับผิวพ้ืนที่อยู่ข้างใต้  
ผลสุดท้ายจะเข้าถึงสถานะนี้ได้ใกล้เคียงเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่า
ระยะเวลาที่อยูใ่นแถบนั้นก็จะต้องมีความส าคัญ 

ในบทนี้ ก่อนอ่ืนเราจะพิจารณาถึงสถานะซึ่งความหนาของอากาศเข้าถึงอุณหภูมิและ
ความชื้นตามลักษณะของผิวพ้ืนที่อยู่ข้างใต้ ภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะเก็บรักษาคุณสมบัติเหล่านี้
ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่มันไปจากแถบที่เป็นต้นก าเนิดต่อไปเราจะต้องศึกษาว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
เมื่อมันพบกับอากาศ ซึ่งเคยอยู่ในแถบที่ต่างกัน 

๑๖.๑ Definition of an Air Mass   
เมื่ออากาศได้ยึดครองคุณสมบัติที่เหมือนกันกับบริเวณพ้ืนที่กว้างขวางที่อยู่ข้างใต้ แล้วจะถูก

เรียกว่า air Mass แทบทุกระดับอุณหภูมิและความจุความชื้นของมันเกือบจะมีค่าเช่นเดียวกันตลอด
ระยะทางทางระดับที่กว้างขวาง 

๑๖.๒ Source Regions   
 ในการที่มวลอากาศจะมีคุณสมบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจ าเป็นต้องอยู่นิ่งๆ เป็นระยะเวลา
หลายวันที่จะเรียกได้ว่าเป็นมวลอากาศจะต้องปกคลุมบริเวณกว้างของพ้ืนโลกที่มีลักษณะเดียวกันซึ่ ง
ผิวพ้ืนเช่นนั้นเรียกว่า air mass source region     
  อากาศที่อยู่เฉยๆจะสัมพันธ์กับ anticyclones (highs) ที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ช้าอันมีบริเวณ
ใกล้เคียงกับศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูงเหล่านี้ความชันของความกดอากาศมีก าลังอ่อน  
และลมสงบหรืออ่อนเป็นประจ าเหนือบริเวณพ้ืนที่อันกว้างใหญ่ของผิวโลก 
 สภาพเหล่านี้จะพบในบริเวณใกล้เคียงกับ sub-tropical high pressure belt และ polar 
high pressure region ของแต่ละซีกโลก 

อากาศอาจคงอยู่ในช่วงเวลาในต าบลที่อ่ืนๆ ด้วย เช่น บริเวณความกดอากาศสูงที่กว้างใหญ่
มักจะเกิดเหนือทวีปในระหว่างฤดูหนาว 

๑๖.๓  Classification   of   Air   Masses   
ภาพของการหมุนเวียนทั่วไปของบรรยากาศบางครั้งแสดงแนวปะทะเดี่ยวในแต่ละซีกโลก คือ   

polar front โดยทั่วไป polar front ของแต่ละซีกโลกเวียนรอบโลกในละติจูดกลาง อย่างไรก็ตามมัน
อาจจะวกเวียนไปทางเส้นศูนย์สูตร หรือขั้วโลกแล้วก่อตัวเป็นชุดของคลื่นรอบๆ แต่ละซีกโลก 
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อากาศอุ่นทางด้านศูนย์สูตรของ polar front เรียกว่า “tropical air mass” มันอาจจะรวม
อากาศจาก sub-tropical ได้พอๆกับ tropical regions  

ด้านขั้วโลกของ polar front อากาศหนาว เรียกว่า “polar air mass” ไม่จ าเป็นที่จะต้องมี
ก าเนิดทางแถบขั้วโลก แต่อาจก่อตัวในบริเวณ sub- polar ได้เช่นเดียวกัน 

เพียงสองชนิดของ air masses รวมอยู่ในภาพนี้ คือ warm tropical air mass กับ cold 
polar air mass ลักษณะของอากาศใกล้ เคียงความจริ ง ในระดับกลางและระดับบนของ 
troposphere อย่างไรก็ตามภาพสับสนยิ่งขึ้นในระดับต่ ากว่าของ troposphere  

ความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นในระดับล่างของ troposphere ด้วยเหตุผลสองประการ ประการ
แรก การหมุนเวียนซ้ าซ้อนมากยิ่งขึ้นที่ระดับต่ า air masses ชนิดชั่วคราวหรือหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นอัน
มากเกิดข้ึน และมาจาก fronts ที่อยู่โดดเดี่ยว ซึ่งมักจะไม่อยู่ยืนนาน 

ประการที่สอง ทวีปและมหาสมุทรให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันแก่บรรยากาศที่ปกคลุมอยู่ 
ฉะนั้น air masses ที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามจึงเกิดมีขึ้น ความแตกต่างเหล่านี้เห็นได้เด่นในระดับล่าง
ของ troposphere ยิ่งกว่าระดับบน 

วิธีหนึ่งของการจัดชั้น air masses เกี่ยวกับ source regions วิธีนี้มักจะเป็นประโยชน์ใน
แถบที่อยู่ใกล้กับแหล่งก าเนิด air mass 

อย่างไรก็ตาม เมื่อค านึงถึงส่วนใหญ่ของโลกก็ไม่สามารถที่จะใช้ชื่อแหล่งก าเนิดได้เป็น
เวลานาน ผลสุดท้ายอากาศจะเปลี่ยนคุณสมบัติขณะที่มันเคลื่อนไปยังแถบต่างๆ ดังนั้นชื่อต้นก าเนิด
จึงมีความหมายเพียงประวัติที่เพ่ิงผ่านมาของมวลอากาศเท่านั้น 

เมื่อเกี่ยวข้องกับ lower troposphere นักอุตุนิยมวิทยาบางคนใช้การแบ่งชั้นทั่วไปขั้นแรก
ค านึงถึงละติจูดของแถบก ำเนิด ในกรณีที่มีละติจูดเพิ่มเขามาใช้ถ้อยค าต่อไปนี้ 

(ก.) Equatorial Air  
(ข.) Tropical air 
(ค.) Polar  air  
(ง.) Arctic (or Antarctic ) air  
Factor ได้รับความกระทบกระเทือนโดยละติจูดมากที่สุดคือ อุณหภูมิ การแบ่งแยกระหว่าง 

(ก) กับ (ข) ยากที่จะก าหนดลงไป โดยที่ความแตกต่างที่เด่นชัดในอุณหภูมิยากที่จะคงอยู่ได้เป็นระยะ
เวลานาน ในแถบที่ร้อนกว่าของโลก อย่างไรก็ตาม Arctic (or Antarctic ) air หนาวจัดและแห้ง  
(เพราะว่ามันสามารถรักษาความชื้นไว้ได้น้อยมาก) เพราะฉะนั้นบางครั้งจึงเป็นไปได้ที่จะแบ่งแยก 
front ระหว่าง (ค) และ (ง)   

การแบ่งชั้นรองลงมาได้พิจารณาความแตกต่างในความจุความชื้นระหว่างสองมวลอากาศ 
อากาศที่มีต้นก าเนิดเหนือมหาสมุทรมีความจุความชื้นสูงเรียกว่า maritime air mass โดยตรงกัน
ข้ามอากาศซึ่งก่อตัวเหนือพ้ืนดินจะแห้ง เรียกกว่า continental air mass  
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การตรวจเรดิโอซอนด์มักจะให้ความแจ่มแจ้งของคุณสมบัติต่างๆ ซ่ึงมวลอากาศได้รับจาก
แถบที่เป็นต้นก าเนิด มวลอากาศสามารถถูกระบุได้โดยความแตกต่างซึ่งปรากฏระหว่างมันเองตาม 
fronts  บนแผนที่อากาศด้วย 

๑๖.๔ Air Mass Symbols 
การแบ่งชั้นง่ายที่สุดที่ถือตามแถบก าเนิดได้ พิจารณาผลร่วมของอุณหภูมิกับความจุความชื้น 

tropical(T) และ Polar(P) air masses จะร้อนและเย็นตามล าดับ maritime(m) air masses ได้รับ
พิจารณาว่าชื้น และ continental (c) air masses แห้ง  

ฉะนั้นจึงสามารถจ าแนกเป็นสี่มวลอากาศ และบางครั้งก็ใช้เครื่องหมายดังต่อไปนี้  
  Tropical maritime – Tm  
  Tropical continental – Tc 
  Polar maritime – Pm 
  Polar continental – Pc 

อย่างไรก็ตามมวลอากาศประสบการเปลี่ยนแปลง ขณะที่มันเคลื่อนตัวจากแถบก าเนิด  
อากาศเย็นผ่านเหนือผิวพ้ืนที่ร้อนจะได้รับความร้องจากข้างล่าง โดยกลับกันอากาศร้อนจะสูญเสีย
ความร้อนให้แก่ชั้นที่อยู่ต่ ากว่าถ้ามันเคลื่อนผ่านผิวพ้ืนที่เย็นกว่า 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเหล่านี้กระทบกระเทือนต่อ environment lapse rate และ 
stability ของบรรยากาศด้วย ถ้าอากาศ unstable ไอน้ าจะถูกน าขึ้นไปในระดับสูงขึ้น อีกประการ
หนึ่งการเกิดข้ึนของ temperature inversion อาจป้องกันการถ่ายเทความชื้นทางดิ่งได้ 

ฉะนั้นผลที่เด่นที่เกิดขึ้นในมวลอากาศก็คือร้อนกว่าหรือเย็นกว่าผิวพ้ืนที่มันเคลื่อนผ่าน ซึ่ง
น าไปสู่การแบ่งย่อยของมวลอากาศ และใช้เครื่องหมายต่อไปนี้  

(ก.)  อากาศเย็นกว่าผิวพ้ืนที่มันเคลื่อนผ่าน (K) 
(ข.)  อากาศร้อนกว่าผิวพ้ืนที่มันเคลื่อนผ่าน (W) 
เครื่องหมายเหล่านี้อาจรวมกับเครื่องหมายแถบก าเนิดได้โดยวิธีต่อไปนี้  

  KTm   WTm 
  KTc   WTc 
  KPm   WPm 
  KPc   WPc 

ดังนั้น KPm จึงเป็น polar maritime air mass ซึ่งเย็นกว่าผิวพ้ืนที่มันก าลังเคลื่อนผ่านซึ่ง
อาจเกิดข้ึนได้ถ้ามันเคลื่อนตัวไปทาง equator เหนือผิวพ้ืนที่ร้อน  

โดยตรงข้ามอากาศจากแห่งก าเนิดเดียวกัน (Pm) อาจเคลื่อนตัวไปทางขั้วโลกเหนือผิวพ้ืนที่
เย็นจัด ถ้ามันร้อนกว่าผิวพ้ืนเบื้องล่างก็ใช้ W เติมข้างหน้า เป็น WPm 
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 จงสังเกตกว่าเครื่องหมาย K และ W มิได้หมายถึงอุณหภูมิอากาศที่แท้จริงแต่เป็นความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของผิวพ้ืนเบื้องล่าง ดังนั้นอากาศเย็นอาจใช้เครื่องหมาย W ถ้ามันร้อนกว่า
ผิวพ้ืนที่เย็นกว่าซึ่งมันก าลังเคลื่อนผ่าน  

ให้เราค้นหาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศเคลื่อนออกจากแถบก าเนิด
ของมัน 

๑๖.๕ The Modification of Air Masses 
เมื่อเคลื่อนตัวผ่านผิวพ้ืนที่ร้องกว่า มวลอากาศ (K) จะได้รับความร้องจากข้างล่างจะเกิด 

thermal  instability  ในชั้นล่างและแผ่ขึ้นข้างบนถ้ามีอากาศ inversions ตั้งแต่แรกก็จะถูกท าลาย
และ lapse rate ที่ชันและเป็นระเบียบจะเกิดขึ้นใน lower troposphere 

ถ้ามวลอากาศ (K) เคลื่อนตัวเหนือน้ า ความจุความชื้นของมันจะเพ่ิมขึ้น การพาความร้อน
ทางดิ่งจะถ่ายเทไอน้ าขึ้นไประดับสูงกว่า ซึ่ง condensation กับ การก่อตัวของเมฆจะเกิดขึ้น เมฆ 
cumuliform จะก่อตัวเป็น Cumulus, large Cumulus และผลสุดท้าย Cumulonimbus ก็อาจ
เกิดข้ึนเป็นล าดับต่อไป showers และ thunderstorms ก็อาจเกิดข้ึน  

ถ้ามวลอากาศ (K) เคลื่อนเหนือแผ่นดินความชื้นจะถูกดูดน้อย การก่อตัวของ convective 
cloud อาจล่าช้าไป จนกระท่ังความร้องจากข้างล่างแผ่ instability ไปยังความสูงมากๆ 

โดยกลับกัน มวลอากาศ (W) เคลื่อนตัวเหนือผิวพ้ืนที่เย็นกว่าจะสูญเสียความร้อนให้แก่ชั้นที่
ต่ ากว่าและจะมี stable เพ่ิมข้ึนซึ่งอาจป้องกันการพาความร้อนในทางดิ่งที่จะเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ 

การเย็นลงข้างล่างเป็นผลจากชั้นผิวพ้ืนที่เย็นของอากาศ อย่างไรก็ตามอากาศที่อยู่เหนือ 
inversion ส่วนใหญ่ไม่ถูกกระทบกระเทือน เว้นแต่การเย็นลงช้าๆ ซ่ึงเกิดขึ้นโดย radiation ที่ออกไป 
ในที่สุดอากาศใกล้พื้นโลกอาจเย็นลงต่ ากว่าจุดน้ าค้างซึ่งอาจเป็นเหตุให้หมอกหรือเมฆ Stratus ก่อตัว
ขึ้น ทัศนวิสัยเลวและบางที drizzle อาจเกิดข้ึน 

โดยทั่วไปมักจะถือว่าคุณสมบัติของมวลอากาศเปลี่ยนแปลงช้าๆ เช่น polar air แผ่เข้ามาถึง 
tropics และคงอยู่ที่นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงช้าๆ ก่อนที่มันจะกลายเป็น tropics  air 

๑๖.๖  General   Characteristics   of    Fronts 
เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างสองมวลอากาศ ถ้าจะพูดให้ถูกมีเขตของ

การเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณสมบัติของมวลอากาศหนึ่งจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นของมวลอากาศอีกอันหนึ่ง 
ที่ถูกควรจะใช้ค าว่า frontal zone แต่ค าว่า front ใช้กันทั่วไปในอุตุนิยมวิทยาแผนที่และพยากรณ์
อากาศ  

Frontal zone อาจกว้างหลายกิเมตร แต่เส้นแบ่งเป็นเครื่องหมายที่เหมาะสมบนแผนที่
อากาศมาตรฐาน เมื่อต้องการที่จะเน้นถึงลักษณะของการเปลี่ยนที่ค่อยๆ เป็นไปจากมวลอากาศหนึ่ง
ไปยังอีกมวลหนึ่ง ค าว่า “frontal zone” ก็ถูกน ามาใช้ 

ในความหมายที่ตรงที่สุด frontal zone แยกมวลอากาศที่มีความแน่oต่างกันบนแผนที่
อากาศ ความแตกต่างในอุณหภูมิและความชื้นสามารถตรวจพบได้ในบริเวณ frontal zone ความ
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แตกต่างเหล่านี้ปรากฏชัดยิ่งกว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะทางไกลมากภายใน
มวลอากาศอิสสระ 

๑๖.๗ Classification of Fronts  
ในหัวข้อ๑๑.๖ เราได้กล่าวถึง frontal depressions ซึ่งรวม polar front depressions ที่

ก่อตัวในแนว polar front ที่แยก tropical air mass กับ polar air mass ให้เรามาศึกษา
รายละเอียดในการก่อตัวให้มากยิ่งขึ้น 

เพ่ือให้ง่ายเข้าสมมติว่า polar front เป็นพ้ืนราบ ไม่อยู่ในทางดิ่ง แต่ลาดไปทางขั้วโลกจาก
ส่วนของมันที่อยู่กับผิวโลก 

ในบางเขตตามแนว  polar front อากาศที่มีความหนาแน่และเย็นล้ าไปทาง equator เป็น
เหตุให้อากาศอบอุ่นถูกดันขึ้นด้านบนเหนือพ้ืนลาดของมัน ส่วนนี้ของ polar front เรียกว่า cold 
front ซ่ึง cold front air จะเข้าแทนท่ี warm tropical air  

ในเขตอ่ืนตามแนว front อากาศอุ่นที่มีความหนาแน่นต่ ากว่าเคลื่อนไปทางขั้วโลก เลื่อนไป
ตามพ้ืนลาด ส่วนนี้เรียกว่า warm front โดย warm tropical air เข้าแทนที่ cold polar air  

โดยปกติ cold front ชันกว่า warm front โดยเฉลี่ย cold front สูงขึ้นประมาณ             
๑ กิโลเมตร ต่อระยะทางระดับประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ในกรณีของ warm front มี slope ประมาณ 
๑ ใน ๒๕๐  

 รูป ๑๖.๑ แสดงลักษณะเหล่านี้ แต่ขนาดในทางดิ่งขยายให้โตกว่าที่เป็นจริง เพ่ือให้ดูง่ายเข้า 
จะต้องใช้ความระมัดระวังในการน าตัวเลขเฉลี่ยไปใช้ขณะที่บางครั้ง slope ของ cold front อาจ
น้อยกว่าของ warm front    

 
รูป 16.1 Characteristic Slopes of Fronts 

๑๖.๘  Weather  Associated with Idealized Fronts   
ลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับ fronts ขึ้นอยู่กับจ านวนของ factors ซึ่งรวมทั้งคุณสมบัติของมวล

อากาศและวิธีซึ่งมันกระท าปฏิกิริยาต่อกันและกัน อย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยาได้สร้างแบบที่คิดเอา
เองของ cold front และ warm front ขึ้นมา  
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เราจะต้องพิจารณาลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับ idealized fronts เหล่านี้ แต่จะต้องระลึกว่า
ในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอาจเกิดขึ้น เช่นถ้า warm air แห้งและ stable  การก่อตัว
ของเมฆอาจจ ากัด และ precipitation อาจไม่เกิดข้ึน      

๑๖.๙  The Idealized Warm Front 
ถ้า warm air ชื้นการใกล้เข้ามาของ warm fronts อาจเริ่มต้นโดยการปรากฏของเมฆ   

Cirrus และ Cirrostratus เป็นแผ่นหนาต่อเนื่องกัน ถ้าอากาศที่เข้ามาทับ unstable และมี  
turbulence  เมฆ Cirrostratus อาจจะปรากฏ (คือ“mackerel sky”)  

ขณะที่ front เข้ามาใกล้ warm air จะต่ าลง เมฆระดับกลาง เช่น Altostratus และ 
Altocumulus จะเกิดขึ้น  

Rain หรือ snow อาจเริ่มตกลงมาขณะที่เมฆ Altostratus มีความแน่นมากที่สุด อย่างไรก็
ตามบางครั้ง hydrometeors ระเหยเสียก่อนที่จะตกถึงพ้ืนดินและจะมองเห็น virga อยู่ใต้ฐานเมฆ    

Precipitation จะแรงขึ้น ขณะที่เมฆ Nimbostratus ก่อตัว เมฆต่ ากว่ามักจะปรากฏใน 
cold air การระเหยของหยดฝนและน้ าฝนที่ผิวพ้ืนติดตามโดย turbulence จะน าไปสู่การก่อตัวของ
เมฆที่ต่ ากว่าเหล่านี้  

สภาพลมฟ้าอากาศที่แท้จริงสัมพันธ์กับ warm fronts ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ   
warm air ก่อนที่มันจะยกตัว ยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาถึงอัตราการลอยตัว ของอากาศขึ้นไปบนพ้ืนลาด
อย่างช้าๆ ฝนหนักสามารถเกิดขึ้นได้จากการพาความร้อนอย่างแรงภายใน warm air เพราะฉะนั้น
อากาศนี้ต้องเป็น unstable  

๑๖.๑๐ The Idealized Cold Front  
 Cold Front มักจะมี slope ที่ชันท าให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้นในการผลิตเมฆ และ    

precipitation เมื่อ cold air เข้ามาแทนที่ warm moist air front อาจแสดงลักษณะโดยเมฆ   
Cumulonimbus, gusty turbulent winds, heavy rain และบางครั้ง thunderstorms เมื่อ cold 
front มีปฏิกิริยาภายในกับ moist unstable air แนว squall ซึ่งติดตามโดย showers อย่าง
ฉับพลัน และ wind shift ทีรุ่นแรงอาจเกิดข้ึน 

Cold Front ที่ชันท าให้เกิดการยกตัวในปริมาณเดียวกันกับที่เกิดล่วงหน้าเป็นบริเวณกว้าง
มากของ warm fronts ภายในระยะทางที่สั้นมาก ฉะนั้นมันจึงติดตามโดยแถบของเมฆและ 
precipitation ที่แคบกว่าที่จะเกิดกับ warm fronts ผลของมันค่อนข้างรวบรัดแต่รุนแรง 

๑๖.๑๑ Extra-tropical Depressions 
 กลุ่มที่ชัดเจนของพลังงานศักย์เกิดขึ้นในบริเวณ polar front อย่างไรก็ตามธรรมชาติได้ผลิต
กลไกซ่ึงจัดเตรียมส าหรับการปล่อยพลังงานนี้ เรียกว่า wave depression หรือ wave cyclone   
 เพราะว่ามันเกิดขึ้นในเขตที่อยู่ภายนอกโซนร้อน จึงเรียกว่า extra-tropical depression  
ค าเติมหน้า “extra’’  ได้มาจากค า Latin ซึ่งมีความหมายว่า “outside” 
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 บางครั้ง extra-tropical depressions อาจก่อตัวขึ้นโดยปราศจาก front ฉะนั้นเราจะ
พิจารณา wave depressions เหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น 

๑๖.๑๒ The Wave Depression    
 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ ชาวนอร์เวย์ไม่ได้รับรายงานอากาศจากบริเวณที่อยู่ล้อมรอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณมหาสมุทร  เพ่ือจะแก้ไขข้อบกพร่องนี้จึงจัดตั้ง เครือข่ายปฏิบัติงานตรวจ
อากาศที่หนาแน่นขึ้น ผลที่ได้จากการเตรียมแผนที่อากาศในเขตนี้ท าให้ได้รับข่าวรายละเอียดมากมาย
เกี่ยวกับ extra-tropical depressions พวกนักอุตุนิยมวิทยาที่ท างาน ณ สถาบันจีโอฟิสิกส์ใน  
Bergen, Norway มีภาระที่จะค้นหาให้ได้เร็ว  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลองส าหรับ depression  
ที่อยู่ไม่เป็นที่ซึ่งก่อให้เกิดมูลฐานที่เรียกว่า ทฤษฏี “polar front” ของ cyclones   

ทฤษฏีนี้รับรองว่า extra-tropical depressions อาจก่อตัวบน  polar  front  นับตั้งแต่นั้น
มาจึงได้ค้นพบว่าบน front อ่ืนๆ depression ก็อาจก่อตัวขึ้นได้ เช่นเดียวกันซึ่ง depressions  
เหล่านี้ก่อตัวที่ส่วนโค้งเป็นคลื่นบน front 

คลื่นเหล่านี้บางอันได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย และในที่สุดก็
ตายเรียกว่า stable waves 

อย่างไรก็ตามบางครั้ง amplitude ของ wave เพ่ิมขึ้นจนกระทั่งมวลใหญ่ของ polar air  
หรือ tropical air เคลื่อนออกไปจากแถบก าเนิดของมันผลสุดท้ายมวลอากาศเหล่านี้จะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงและรวมเข้าด้วยกัน คลื่นแบบนี้ เรียกว่า unstable   waves  

 
รูป 16.2 Life Cycle of Wave Cyclone in the Northern Hemisphere 

Unstable waves จะมี amplitude ใหญ่ขึ้น จนกระท่ังผลสุดท้ายปรากฏว่า “แตกหรือหลุด
ออกมา” คล้ายกับคลื่นในมหาสมุทร รูป ๑๖.๒ แสดงว่ามันอาจเกิดขึ้นได้อย่างไรในซีกโลกเหนือ  การ
ก่อตัวท านองเดียวกันในซีกโลกใต้แสดงใน รูป ๑๖.๓  
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รูป 16.3 Life History of a Wave Cyclone in the Southern Hemisphere 

Diagrams (a) แสดง front ที่แยก warm tropical air จาก cold polar air พร้อมด้วยส่วน
โค้งของคลื่นเล็กๆ ซึ่งเริ่มจะก่อตัวขึ้น ขณะที่คลื่นก่อตัว depression ที่มีก าลังแรงขึ้นจะก่อตัวรอบๆ
ตามท่ีแสดงใน diagrams (b) และ (c)   

๑๖.๑๓ Weather Associated with a Mature Wave Depression  
 ให้เราพิจารณาลมฟ้าอากาศที่อาจได้ประสบมาเม่ือ depression เข้ามาใกล้และผ่านสถานีถ้า
มันอยู่ที่ระยะ (c) ของการก่อตัว สมมติว่าเราศึกษาว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้า warm front, warm  
sector และในที่สุด cold front ผ่านเหนือสถานีตามล าดับ 
 เมื่อ warm front เข้ามาใกล้ ความกดอากาศจะลดลง และจะลดเร็วมาก ขณะที่ front เข้า
มาใกล้ ในขณะเดียวกันมีเมฆ และ precipitation เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับความชื้นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะ
คงท่ีมากหรือน้อยหรือสูงขึ้นช้าๆ จนกระท่ัง front ที่ผิวพ้ืนถึงสถานี 

อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนอย่างรู้สึกได้ชัดเจน ความชัดเจนของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับระดับของความผิด
แผกในระหว่างสองมวลอากาศที่อยู่คนละด้านของ front เมื่อ front ผ่านไปแล้วเมฆจะลดลงหรือ
ท้องฟ้าโปร่งอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่สถานีอยู่ใน warm sector  

เขตระหว่าง warm front กับ cold front  ทางด้านท่ีอุ่นกว่าถูกครอบครอง โดยอากาศที่อุ่น
กว่าซึ่งเป็นส่วนของ depression ที่เรียกว่า warm sector  

ใน warm sector เมฆขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทั่วไปของมวลอากาศที่ครอบครองเขตนั้น  ซึ่งรวม
สภาพของอุณหภูมิ ความชื้น และ lapse rate ด้วยอย่างไรก็ตาม อุณหภูมิยังคงสูงอยู่ barometer  
ยังคงท่ีหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อยในระยะแรกอย่างไรก็ตามการลดลงอย่างชัดเจนยิ่งจะเกิดขึ้น
ในขณะที่ cold front เข้ามาใกล้ 

เม่ือ cold front ที่ก่อตัวดีและชันเข้ำมำใกล้ ลมใน warm sector จะเริ่มแรงขึ้นและจะ
แลเห็นเมฆ cumuliform เคลื่อนใกล้เข้ามา ถ้า Warm air ชื้น และ unstable เมฆจะต่ าลงขณะที่
front เคลื่อนใกล้เข้ามา และเมฆ Cumulonimbus พร้อมด้วย precipitation จะเกิดขึ้น เม่ือ cold 
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front ผ่ำนไปแล้ว squall ที่รุนแรงจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนทิศทางลมอย่างชัดเจนในขณะที่  
cold air เข้ามาครอบครองเหนือสถานี ความกดจะสูงขึ้นอย่างเด่นชัดทันทีหลังจาก front มาถึง  

โดยปกติท้องฟ้าจะโปร่งอย่างรวดเร็ว ถ้า slope ของ cold front ชัน อย่างไรก็ตามใน
บริเวณเทือกเขาหรือมหาสมุทร showers อาจเกิดข้ึน ถ้าอากาศที่ตามหลัง front ชื้นและ unstable   

การบรรยายข้างบนถือตามสภาพที่คิดว่าจะเป็นไป จะต้องระลึกว่า wave depressions 
ทั้งหมด ไม่จ า เป็นต้องเป็นไปตามนี้  เมฆและคุณสมบัติของ precipitation ที่ เกี่ยวข้องกับ 
depressions เฉพาะใดๆ ขึ้นอยู่กับสภาพของอุณหภูมิ ความชื้น และ lapse rate ของมวลอากาศ 

๑๖.๑๔ Occluded Fronts   
Diagrams (d) ในรูป ๑๖.๒ กับ ๑๖.๓ แสดงให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อ cold front    

เคลื่อนตัวเร็วกว่า warm front ขณะที่มันตามทัน warm front ท าให้ warm sector ก็จะชิดกัน 
และ front ร่วมจะก่อตัวตามเส้นประ กรรวิธีนี้เรียกว่า occlusion   

Front ที่ก่อตัวโดยวิธีนี้เรียกว่า occluded front ในขั้นแรกอากาศใน warm sector ที่ผิว
พ้ืนจะยกตัวขึ้นข้างบน occluded front สองชนิดที่แตกต่างกันจาก cold air ที่ตำมหลัง cold  
front มีความแตกต่างกันจาก cold air ที่อยูข่้ำงหน้ำ warm front    

ถ้าอากาศที่อยู่ข้างหลัง cold  front เย็นกว่ามวลอากาศเย็นทั้งสอง มันจะตัด cold air ที่อยู่
ข้างใต้ warm front ซึ่ง cold front occlusion เกิดขึ้นในวิธีนี้ diagram (a) ของรูป ๑๖.๔ แสดง
ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 

 
รูป 16.4 Types of Occluded Fronts 

ใน diagram (b) ของรูป ๑๖.๔ แสดง warm front occlusion ในกรณีนี้ อากาศที่อยู่ใต้ 
warm front เย็นกว่ามวลอากาศเย็นทั้งสอง เป็นผลให้อากาศที่ตามหลัง cold front ขึ้นไปอยู่เหนือ
มวลอากาศที่เย็นมาก 

๑๖.๑๕ Weather Associated with Occluded Fronts   
 ทั้งสองแบบของ occlusions trough ของ warm air ถูกดึงขึ้นข้างบนจาก warm sector  
เมฆและ precipitation อาจเกิดขึ้นใน warm air นี้ ขณะที่ cold air เบียดมันขึ้นข้างบน ในหลาย
กรณี ปฏิกิริยาภายในระหว่างมวลอากาศผิวพ้ืนที่เย็นทั้งสองท าให้เกิดเมฆและ precipitation ใน
ระดับต่ ากว่าติดตามแนว windshift 
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 อย่างไรก็ตาม ชนิดที่แท้จริงของลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับ occluded front ขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างและการกระท าของมัน คุณสมบัติบางอย่างของทั้ง cold front และ warm front มักจะ
ปรากฏ แต่ล าดับเหตุการณ์สับสนยิ่งกว่ากรณีก่อนที่จะเกิด occlusion   

ขณะที่กรรมวิธี occlusion ยังด าเนินต่อไป warm sector จะถูกแทนที่ขึ้นข้างบนมากขึ้น 
ผลสุดท้าย cyclones จะถูกล้อมรอบโดย cold air ในระดับต่ าอย่างสมบรูณ์ ขณะที่ผลอันนี้เกิดขึ้น
มวลอากาศได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือผสมคลุกเคล้าโดยสมบรูณ์ depression จะคลายความรุนแรง
จนกระท่ังมันตายไปโดยสมบรูณ์  

ในหัวข้อนี้เราได้พูดถึงแบบจ าลองที่นึกคิดเอาเอง wave depression ในทางปฏิบัติแบบเมฆ
ผสมและ precipitation จะเกิดบ่อยขึ้น อย่างไรก็ตามแบบจ าลองก็ได้ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
กรรมวิธีบรรยากาศซึ่งเกิดใน extra-tropical wave depressions ซึ่งยืนยันโดยประสบการณ์ที่ผ่าน
มาในครึ่งศตวรรษ และโดยภาพเมฆที่ได้จากดาวเทียมของโลกเม่ือเร็วๆนี้  

นักอุตุนิยมวิทยาสนใจในการเกิดขึ้นของระบบลมฟ้าอากาศชนิดต่าง ๆ เป็นอันมาก วิธีที่เป็น
ประโยชน์มากที่สุดวิธีหนึ่งของการศึกษากรรมวิธีเหล่านี้คือการใช้แผนที่ลมฟ้าอากาศ ในบทต่อไปเรา
จะพูดถึงคุณสมบัติของแผนที่เหล่านี้บางชนิด 

ปัญหำ 

๑. มวลอากาศ คืออะไร ? คุณลักษณะของแถบก าเกิดมวลอากาศคืออะไร ? สภาพเหล่านี้
จะพบมากที่สุดที่ไหน?  

๒. จงให้ข้อแตกต่างดังต่อไปนี้  
(๑.)  Maritime  air mass  กับ  continental  air mass  
(๒.)  Polar air mass  กับ  tropical air mass  

๓. เขียนบทความสั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศ  
๔. Frontal zone หมายถึงอะไร  ? 
๕. จงกล่าวถึงคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) Idealized warm front   
(๒) Idealized cold front  

๖. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้   
(๑) Extra-tropical depression  
(๒) Warm sector   
(๓) Occluded front  
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บทที่  ๑๗ 

SYNOPTIC CHART ANALYSES 

นักอุตุนิยมวิทยาได้ให้ความสนใจ ในกรรมวิธีบรรยากาศซึ่งเกิดขึ้นในขนาดต่างๆ เช่นเขาอาจ
ศึกษากรรมวิธีที่เกิดขึ้นภายในปริมาตรเล็กๆ ของอากาศที่ล้อมรอบพืชที่ก าลังงอกงาม เขาก็จะใช้
วิธีการพิเศษที่จะค้นหาปัญหาในขนาดเล็กๆนี้ 

หรือเขาอาจเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีซึ่งแผ่ออกไปในบริเวณที่กว้างกว่า คือกรรมวิธีขนาดกลาง  
เช่น thunderstorms และ tornadoes มักจะถูกน ามาศึกษาบ่อยๆ โดยการตรวจด้วยเรดาร์ หรือ  
sferics ที่เหมาะสมเพื่อการค้นหาที่ละเอียดของระบบลมฟ้าอากาศในขนาดนี้  

นักอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆค้นหา anticyclones (highs) ที่มีขนาดใหญ่ depressions (lows)  
และระบบอ่ืนๆ ซึ่งกระทบกระเทือนลมฟ้าอากาศเหนือทวีปและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของโลก ใน
การที่จะศึกษากรรมวิธีในขนาด synoptic จ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลลมฟ้าอากาศจากส่วนใหญ่ของ
แต่ละซีกโลก และท่ัวชั้นบรรยากาศที่มีความสูงมาก อันที่จริงแล้วนักอุตุนิยมวิทยาทุกวันนี้ปรารถนาที่
จะได้รับการตรวจจากบรรยากาศทั่วทั้งหมด องศ์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงจัดด าเนินการ World  
Werther Watch (การเฝ้าดูลมฟ้าอากาศทั่วโลก) เพ่ือความมุ่งหมายนี้  

ในการทีจ่ะศึกษาและแปลความหมายข้อมูลลมฟ้าอากาศในขนาด synoptic เจ้าหน้าที่ตรวจ
อากาศจากส่วนต่างๆ ของโลกจะต้องท าการตรวจอากาศในชั่วขณะเดียวกัน แล้วรายงานลมฟ้าอากาศ
ก็ถูกส่งไปยังศูนย์อุตุนิยมวิทยาใหญ่ เพ่ือเขียนข่าวที่ได้รับลงบนแผนที่ลมฟ้าอากาศ 

ในบทนี้เราจะ พูดกันถึงแผนที่ลมฟ้าอากาศชนิดที่ส าคัญมากซึ่งใช้กันโดยนักอุตุนิยมวิทยา  
เราจะต้องศึกษาลักษณะบางอย่างที่ปรากฏบนแผนที่อากาศท่ีได้ท าการวิเคราะห์แล้ว  

๑๗.๑ Types of Synoptic Charts   
แผนที่อากาศชนิดต่างๆ เป็นประโยชน์ในการศึกษารายงานลมฟ้าอากาศทั้งผิวพ้ืนและชั้นบน  

บางครั้งการตรวจจากทุกสถานีสัมพันธ์กับระดับหรือความสูงเดียวกัน ข้อมูลก็จะถูกน ามาเขียนลงบน  
constant – level chart  โดย constant level chart ที่ใช้กันกว้างขวางที่สุดได้แก่ mean sea  
level synoptic chart  
 ในการศึกษาข่าวอากาศชั้นบน จะเป็นความสะดวกยิ่งขึ้น ถ้าหากได้รับข้อมูลจากจุดต่างๆ ใน
บรรยากาศซึ่งเจาะจงค่าความกดโดยเฉพาะ เช่น การตรวจอุตุนิยมวิทยาจากจุดต่างๆในบรรยากาศซึ่ง
มีค่าความกดเท่ากับ ๕๐๐ mb. แล้วน าข้อมูลมาเขียนบน constant – pressure chart เมื่อศึกษา
กรรมวิธีซึ่งเกิดใกล้เคียงกับระดับกลางของ troposphere นักอุตุนิยมวิทยามักจะใช้ ๕๐๐ – 
minibars  synoptic chart   
 หลังจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกเขียนลงบนแผนที่อากาศแล้วก็จะถูกวิเคราะห์โดยการลากเส้น 
โดยวิธีนี้ก็จะได้รับ synoptic chart analysis ซึ่งจะปรากฏรูปลักษณะบนแผนที่อากาศที่วิเคราะห์
แล้ว 
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๑๗.๒ The Mean Sea Level Synoptic Chart   
 แผนที่อากาศแผ่นแรกท่ีสุดก็คือแผนที่แสดงการกระจายของความกดบรรยากาศที่ระดับทะเล
เฉลี่ย ในหัวข้อ ๕.๙ เราได้กล่าวแล้วว่าความกดระดับสถานีจะเปลี่ยนไปหาระดับทะเลเฉลี่ยได้อย่างไร 
ความกดระดับทะเลเฉลี่ยในชั่วขณะที่ก าหนดสามารถหาได้หลายต าบลที่ ค่าเหล่านี้สามารถน ามา
เขยีนลงบน M.S.L. synoptic chart  
 เส้นที่ต่อต าบลที่มีความกดเท่ากันเรียกว่า isobars โดย isobars มักจะลากทุกช่วงสอง
มิลลิบาร์ หลังจากแผนที่อากาศระดับเฉลี่ยได้รับการวิเคราะห์แล้ว isobaric patterns ชนิดต่างๆก็
จะสามารถมองเห็นได้  

การตรวจลมฟ้าอากาศก็ถูกน ามาเขียนลงบนแผนที่อากาศระดับเฉลี่ยด้วย อุณหภูมิ, ลมผิว
พ้ืน, ลักษณะอากาศปัจจุบัน, ชนิดของเมฆอ่ืนๆ จะปรากฏให้เห็นบนแผนที่นี้ ข่าวที่ได้รับท าให้นัก
อุตุนิยมวิทยาสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศและหาต าบลที่ของ front ได้  

แผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ยที่วิเคราะห์แล้วแสดงให้เห็นทั้งระบบความกดอากาศ และ  
front ขอให้เรามาค้นหาแต่ละอย่างโดยล าดับ   

๑๗.๓ M.S.L. Isobaric patterns    
รูปความกดอากาศเท่าบางแบบซับซ้อนมาก อย่างไรก็ตามมันจะเป็นการร่วมกันของระบบมูล

ฐานง่ายๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบนแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ยเพ่ือให้ง่ายเข้า ระบบความกดอากาศที่
แสดงใน diagrams แสดงส่วนสัดรับกันอย่างสวยงาม  

ระบบความกดอากาศมูลฐานแต่ละชนิดมีลักษณะลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กันท าให้นัก
อุตุนิยมวิทยาสามารถบอกได้ 

๑๗.๔ Anticyclones and Ridges   
 บริเวณที่มีความกดอากาศสูงเรียกว่า High หรือ anticyclone ความกดสูงที่สุดเกิดขึ้นที่
ศูนย์กลางซึ่งล้อมรอบด้วย isobars ปิดตัง้แต่หนึ่งวงขึ้นไป อากาศแจ่มใสและลมอ่อนมักจะเกิดขึ้นใกล้
ศูนย์กลางของ high  

ในซีกโลกเหนือหมุนเวียนรอบระบบความกดอากาศสูงอยู่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา อย่างไรก็
ตามใกล้ผิวโลก frictional forces เป็นเหตุให้ลมพัดออกตัด isobars เล็กน้อย รูป ๑๗.๑ แสดงผลนี้  

 
รูป 17.1 A High or Anticyclone 
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Ridge of high pressure เป็นบริเวณที่ยืดออกไปของความกดอากาศสูง แสดงให้เห็นโดย  
isobars ที่ล้อมรอบยืดออกไปจาก anticyclone และสัมพันธ์กับ ridge line ความกดที่จุดบน  
ridge line สูงกว่าความกดบนจุดใกล้เคียงที่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งของ line รูป ๑๗.๒ แสดงรูป isobars  
ของ ridge of high pressure  

 
รูป 17.2 A Ridge of High Pressure 

๑๗.๕ Depressions and Troughs  
บริเวณความกดต่ าหมายถึง low หรือ depression ความกดต่ าที่สุดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางและ

ล้อมรอบด้วย isobars ปิดตั้งแต่หนึ่งวงขึ้นไป  
ระบบนี้บางครั้งเรียกว่า cyclone ทุกวันนี้ชื่อนี้มักจะหมายถึงพายุชนิดพิเศษซึ่งมีลมแรง  

แม้ว่า low หรือ depression มักจะสัมพันธ์กับลมแรงแต่ก็ไม่เสมอไป 
ในซีกโลกเหนือ การหมุนเวียนรอบระบบความกดต่ าอยู่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และโดย

กลับกันจะตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้  อย่างไรก็ตาม ใกล้ผิวโลก frictional forces เป็นเหตุให้ลม
พัดเข้าตัด isobars เล็กน้อย 

รูป ๑๗.๓ แสดงภาพการหมุนเวียนที่ผิวพ้ืน ซึ่งเกิดขึ้นกับระบบความกดต่ าในแต่ละซีกโลก  

 
รูป 17.3 Low or Depression 

Trough ของความกดต่ าแสดงโดย isobars ยืดออกจากบริเวณความกดต่ าสัมพันธ์กับ  
trough line ซึ่งมักจะแสดงให้เห็นบนแผนที่อากาศ ความกดที่จุดบน trough line ต่ ากว่าความกดที่
จุดใกล้เคียงซึ่งอยู่แต่ละด้านของ line รูป ๑๗.๔ แสดงรูป isobars ที่สัมพันธ์กับ trough  
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รูป 17.4 A Trough of Low Pressure 

Convergence ระดับต่ าอาจสัมพันธ์กับการลอยขึ้นของอากาศใน depression หรือ trough 
ถ้าอากาศชื้น และ unstable เมฆ และ precipitation อาจเกิดข้ึน 

๑๗.๖ Other M.S.L. Isobaric Patterns   
Col เป็นเขตอยู่ระหว่างสอง highs กับสอง lows ศูนย์กลางของ col ตั้งอยู่ที่จุดตัดของ 

trough line กับ ridge line ซึ่ง pressure gradients จะค่อยๆ เปลี่ยนและจะเปลี่ยนกลับเมื่อผ่าน
ข้าม col ใกล้ศูนย์กลางของเขต pressure gradients อ่อนมาก เป็นผลให้อ่อนมากและมีทิศ
แปรปรวน รูป isobars ที่สัมพันธ์กับ col แสดงในรูป ๑๗.๕  

 
รูป 17.5 A Col 

รูปที่ซับซ้อนอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบความกดต่ าก่อตัว ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับ low  
ดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อน เรียกว่า secondary low (หรือ depression) และในชั้นแรกจะอยู่ภายในการ
หมุนเวียนของ low เดิม ต่อมามันอาจเติบโตเป็น low อีกตัวหนึ่งต่างหาก การเรียงของ isobars ใน
รูป ๑๗.๖ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง depressions สองตัว  
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รูป 17.6 Primary and Secondary Lows 

บางครั้ง isobars จาก wave pattern ประกอบด้วยชุดของ troughs และ ridges คลื่น
เหล่านี้มักจะแผ่ออกไปเป็นระยะทางไกลในแนวใกล้เคียงกับวงละติจูดเป็น westerly waves หรือ  
easterly waves รูป ๑๗.๗ แสดง isobaric wave pattern  

 
รูป 17.7 An Isobaric wave Pattern 

๑๗.๗ M.S.L. Frontal Systems   
เขตเปลี่ยนแปลงระหว่างสองมวลอากาศที่มีความแน่นต่างกันเรียกว่า frontal zone หรือ

เรียกง่ายๆ ว่า front พ้ืนลาดของมันจดพ้ืนดินในเขตซึ่งอาจมีความกว้าง เพียงสองสามกิโลเมตร ถ้า
มันเป็น front ที่ชัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ front ที่พร่าอาจกว้างหนึ่งร้อยกิโลเมตร ในขนาดที่ใช้
ในแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ย front โดยทั่วไปแทนด้วยเส้น 

Factors ที่กระทบกระเทือนต่อความหนาแน่นของอากาศที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ 
อุณหภูมิ ฉะนั้น มวลอากาศที่ถูกแยกโดย front มักจะมีอุณหภูมิต่างกัน ความแตกต่างในความจุ
ความชื้น, stability การก่อตัวของเมฆ และ precipitatior ก็มักจะสัมพันธ์กับ front ด้วย  

Trough ของความกดต่ ามักจะอยู่ภายในมวลอากาศเดียวกัน ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับ front   
อย่างไรก็ตาม Trough สัมพันธ์กับ moving front มวลอากาศที่แตกต่างกันสองมวลจึงเกิดข้ึน 
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เมื่อ front เคลื่อนไปยังมวลอากาศที่อุ่นกว่า (คือ cold air เข้าแทนที่ warm air) เรียกว่า 
cold front แทนด้วยเส้นที่มีหน้าเป็นสนามชี้ไปในทิศทางของการเคลื่อนที่ตามที่แสดงในรูป ๑๗.๘  

 
รูป 17.8 Representation of cold Front on a M.S.L. Synoptic Chart 

Warm front เคลื่อนไปทางอากาศที่เย็นกว่า (คือ warm air เข้าแทนที่ cold air ) แทน
ด้วยเส้นที่มีครึ่งวงกลมชี้ไปในทิศทางของการเคลื่อนที่ รูปที่ ๑๗.๙ แสดงว่ามันมีเครื่องหมายอย่างไร
บนแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ย 

 
รูป 17.9 Representation of a Warm Front on a M.S.L. Synoptic Chart 

ถ้า front ไม่เคลื่อนที่เรียกว่า stationary front ในกรณีนี้กระแสลมจะขนานกับ frontal  
zone pressure trough จะไม่เกิดขึ้นในกรณีนี้ และ front จะขนานกับ isobars หนามชี้จาก cold 
air ไป warm air ขณะที่ครึ่งวงกลมชี้จาก warm air ไป cold air ( ดูรูป ๑๗.๑๐ ) 

รูป 17.10 Representation of a Stationary Front on a M.S.L. Synoptic Chart 

ในทางปฏิบัติ การเคลื่อนที่เล็กน้อยของ front มักจะเกิดขึ้น จึงเรียกว่า quasi stationary 
front ค าเติมหน้าได้จากค า Latin “quasi” ซึ่งมีความหมายว่า “ar if”   

ในหัวข้อ ๖.๑๒ เราได้กล่าวว่า front wave อาจก่อตัวขึ้นซึ่งน าไปสู่การก่อตัวของ extra – 
tropical depression ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า wave depression หรือ wave cyclone รูป ๑๗.๑๑ 
แสดงว่า frontal wave ปรากฏได้อย่างไรบนแผนที่อากาศ  
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รูป 17.11 Representation of a Frontal Wave on a M.S.L. Synoptic Chart 

ในเส้นทางเดินปกติของการก่อตัวของ wave depression cold front จะไล่ทัน wave 
front occlusion จะเกิดขึ้นในขณะที่ wave sector ถูกไล่ที่ขึ้นข้างบนยิ่งขึ้นทุกที occluded  
front แสดงโดยเส้นที่มีหนามสลับกับครึ่งกลมชี้ไปในทิศทางของการเคลื่อนที่ ในรูป ๑๗.๑๒ ส่วนของ  
front ที่ก าหนดไว้ AB เป็น occluded   

 
รูป 17.12 Occlusion of a Frontal Wave 

๑๗.๘ Constant Pressure Synoptic Charts   
การตรวจ radiosonde ท าให้เราได้รับผลการตรวจอุณหภูมิ และความชื้นในระดับความกดที่

ก าหนดในบรรยากาศชั้นบน ฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกที่จะลากแผนที่ความกดเท่าที่ระดับมาตรฐาน 
เช่น ๑,๐๐๐, ๘๕๐, ๗๐๐, ๕๐๐, ๓๐๐, ๒๐๐ และ ๑๐๐ มิลลิบาร์   

สามารถที่จะลากเส้นบน constant – pressure chart ต่อจุดซึ่งมีความสูงเดียวกันเหนือ
ระดับทะเลเฉลี่ยซึ่งเรียกว่า contours  ซึ่ง constant patterns ต่างๆ เช่น highs, lows, waves, 
troughs และอ่ืนๆ ปรากฏบน upper air constant pressure charts.  

๑๗.9 Streamline Analysis   
 ลมในทางระดับ เป็นหัวใจส าคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการวิเคราะห์ทาง synoptic  
ใดๆ การวิเคราะห์ลมในเขตนอกโซนร้อนได้รับความช่วยเหลือโดยความจริงที่ว่ามีการสมดุลอย่าง
ใกล้เคียงระหว่าง pressure gradient force กับ Coriolis force   
 การหมุนเวียนที่ยอดของ friction layer (คือที่ประมาณ ๑ กิโลกรัม) สามารถหาได้
โดยประมาณจาก  M.S.L. synoptic chart  โดนตรวจ isobaric patterns การหมุนเวียนของลม
ชั้นบนนอกโซนร้อนสามารถหาได้จาก contours ของ constant pressure charts ได้เช่นเดียวกัน  
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geostrophic wind scales สามารถใช้หาความเร็วลมในบริเวณของ straight isobars กับ straight  
contours ได้  
 อย่างไรก็ตาม ในละติจูดต่ า Coriolis force จะมีค่าน้อยมาก ลมจะพัดตัด isobars หรือ   
contours และ geostrophic wind scales จะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นที่ละติจูดต่ ากว่า ๒๐ องศา  
M.S.L. isobaric charts กับ constant pressure ซึ่ง contour charts จะปราศจากคุณค่าในการ
วิเคราะห์ลม  
 ในการที่จะเอาชนะความยุ่งยากนี้ streamline analysis มักจะถูกน ามาใช้ ในแถบ tropics 
และสามารถใช้ได้ทุกระดับ  
 สามารถจะลากเส้นบนแผนที่อากาศให้แทนทิศลมในชั่วขณะที่ก าหนดได้ มีความต้องการ แต่
เพียงว่าทิศลมจะต้องสัมผัสกับเส้น ไม่ว่าที่ใดตลอดความยาวของมัน เส้นเช่นนั้นเรียกว่า directional  
streamline หรือเรียกง่ายๆ ว่า streamline รูป ๑๗.๑๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทิศลมที่
แท้จริงกับ streamline  

 
รูป 17.13 Wind Directions at a Given Instant Indicated by a streamline 

ไม่เหมือนเส้น isobars และ contour ระยะห่างระหว่าง streamlineแล้วแต่จะสะดวก 
ระยะห่างไม่เกี่ยวกับความเร็วลม  

๑๗.๑๐ Streamline Patterns   
Streamline Patterns ที่มีลักษณะพิเศษจ านวนหนึ่งพบบน Streamline synoptic charts  

patterns ที่ส าคัญบางแบบแสดงในรูป ๑๗.๑๔  

 
รูป 17.14 Characteristic Streamline Patterns 
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Outdrafts และ indrafts มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการหมุนเวียนที่สัมพันธ์กับ highs และ 
lows บน M.S.L. isobaric charts ตามล าดับ neutral point ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์กลาง
ของ col  

Singular points เป็นจุดโดดเดี่ยวซึ่งปรากฏว่ามีทุกทิศทางของลมในขณะเดียวกัน 
ความเร็วลมเป็นศูนย์โดยแท้จริง Singular points (คือมีสภาพลมสงบเป็นประจ า) Singular points    
อยู่ที่ศูนย์กลางของ indrafts, outdrafts และ eddies และเกิดขึ้นที่ neutral points ด้วย 

๑๗.๑๑ Isotach Analysis   
Streamlines ไม่แสดงความเร็วลม วิธีการอีกอันหนึ่งที่น ามาใช้แสดงเป็นเส้นของสนาม

ความเร็วลม เรียกว่า isotach analysis    
isotach chart ประกอบด้วยเส้นที่ต่อจุดที่มีความเร็วลมเท่ากัน แต่ละเส้นเรียกว่า isotach  

(เป็นค า Greek ที่มีความหมายว่า “equal speed”) ความเร็วลมถูกเขียน (มักจะเป็น knots) ลงบน
แผนที่และ isotachs ก็ถูกเขียน 

เป็นความนิยมที่จะแสดง isotachs ด้วยเส้นประ รูป ๑๗.๑๕ แสดง isotachs ที่เขียนส าหรับ
ความเร็วลม ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ น๊อต 

 
รูป 17.15 Isotachs in Knots 

บางครั้ง isotachs analysis ถูกแยกไปอยู่บน isotach chart มีบ่อยครั้งที่ streamlines  
กับ isotachs แสดงอยู่บนแผนที่แผ่นเดียวกัน เรียกว่า streamline isotach chart  

ในบทนี้ เรากล่าวด้วยเรื่องชนิดธรรมดาของแผนที่อากาศที่ใช้ในส านักงานพยากรณ์ ยังมี
ความต้องการชนิดอ่ืนๆ ของการวิเคราะห์อีกเป็นอันมากเพ่ือการท านายลมฟ้าอากาศ แต่ข่าวเป็นอัน
มาก ได้จากการศึกษาแผนที่ซึ่งเราได้พูดกันมาแล้วในบทต่อไปเราพิจารณาลักษณะลมฟ้าอากาศ
บางอย่างที่สัมพันธ์กับ synoptic patterns ที่พบบนแผ่นที่อุตุนิยมวิทยา 

ปัญหำ 

๑. จงให้ข้อแตกต่างระหว่าง  constant  level  chart  กับ  constant pressure chart  
จงพรรณนาถึง  mean sea  level  synoptic  chart   

๒. โดยการเขียน diagrams  จงแสดงการหมุนเวียนที่สัมพันธ์กับ 
(๑) Anticylone  
(๒) Depression  

Diagrams   ของท่านจะต้องตรงกับซีกโลกซึ่งท่านก าลังศึกษาอยู่ 
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๓. โดยการเขียน  diagrams  เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้  
(๑) Isobars  
(๒) Ridge 
(๓) Trough  line  
(๔) Col 
(๕) Westerly waves  

๔. ใช้ diagrams  แสดงว่าชนิดของ  fronts  ดังต่อไปนี้เขียนบน  M.S.L. synoptic  chart  
ได้อย่างไร  

(๑) Cold  front   
(๒) Quasi – stationary front  
(๓) Warm  front  
(๔) Occluded  front  

ในกรณี  fronts  ที่ก าลังเคลื่อนที่ แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยลูกศร  
๕. ท าไม  streamlines  analysis  จึงมักจะใช้ในแถบ  tropics ? ใช้ diagrams  แสดง

ภาพการหมุนเวียนของลมในกรณีต่อไปนี้  
(๑) Indraft  
(๒) Confluence  line  

๖. Isotach   คืออะไร? แสดงภาพโดย diagrams 
 
 

  



- 148 - 
 

บทที่ ๑๘ 

WEATHER ASSOCIATED WITH SYNOPTIC SYSTEMS 

Synoptic systems รวมระบบความกดอากาศ, fronts และ patterns อ่ืนๆ ที่แสดงบน 
Synoptic charts ลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับระบบเหล่านี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายอย่างรวม 
factors เช่นการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่เกิดขึ้นโดย fronts, ภูเขา, convergence และอ่ืนๆและการก่อตัว
ในกระแสกว้างของอากาศขณะที่เคลื่อนที่ไปเหนือผิวโลก 

แผนที่อากาศแสดงภาพทั้งหมดในชั่วขณะที่ท าการตรวจ  ในเขตนอกโซนร้อน   isobaric  
charts  แสดงทิศทางและความเร็วลมได้ใกล้เคียงโดย  isobars  และระยะห่างของมัน ส่วน  
streamline – isotachs  charts  ก็ให้ข่าวเช่นเดียวกันโดยแสดงทิศลม ด้วย streamline และ
ความเร็วลม isotachs  

๑๘.๑  The Air Circulation Near Earth’s Surface   
M.S.L. isobaric chart ใช้หาการหมุนเวียนของอากาศใกล้ผิวโลกในเขตนอกโซนร้อน 

อย่างไรก็ตาม frictional forces เป็นเหตุให้กระแสไหลข้าม isobar ดังนั้น isobars จึงแสดงถึงการ
หมุนเวียนที่ระดับยอดของ friction layer (ประมาณ ๑ กม.) มากกว่า ถ้าลมเป็น gradient winds   
(คือพัดในทางระดับและมีความเร็วคงที่) แล้วอาจถือได้ว่า isobars ใกล้เคียงกับ streamlines  

ที่ละติจูดต่ ากว่า ๒๐ จาก equator ซึ่ง gradient wind ยากที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากผล
ของ Coriolis มีก าลังอ่อน ฉะนั้น isobars และ streamlines จึงต่างกันอย่างเด่นชัดในละติจูดต่ า  

ทางเดินของอนุภาคของอากาศ (คือ trajectory ของมัน) ไม่จ าเป็นต้องไปตาม isobar หรือ  
streamline ถ้าระบบความกดอากาศยังคงอยู่กับที่ และลมเป็น gradient winds โดยที่ trajectory  
อาจเป็นไปตาม isobar อย่างไรก็ตามสภาพนี้ยากที่จะเกิดข้ึนได้  

Isobaric patterns กับ streamlines patterns จะค่อยๆ เปลี่ยนตามเวลา synoptic 
systems จะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งบางครั้งมีก าลังแรงบางครั้งก็อ่อน ระบบใหม่ก็จะปรากฏ
และผ่านไปตามขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา 

ฉะนั้นสภาพลมฟ้าอากาศมากมายหลายอย่างจึงเกิดขึ้นได้ ขอให้เราพิจารณาถึงลักษณะลม
ฟ้าอากาศทั่วไปบางอย่างที่สัมพันธ์กับ synoptic systems จ านวนหนึ่ง 

๑๘.๒ Anticyclones  
 Synoptic systems นี้เกิดขึ้นบน M.S.L. isobaric charts เนื่องจาก friction กระแส

อากาศจึงไหลตัด isobar ออกไปในระดับใกล้ผิวโลก อาจสอดคล้องกับการจมลงของอากาศเบื้องบน 
(subsidence) ถ้าความกดที่ระดับทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นเนื่องจาก upper air convergence ท าให้ 
environment lapse rate จะ stable ยิ่งขึ้น และ inversion จะเกิดขึ้น 

Stability ของอากาศมีมากที่สุดที่ใกล้ศูนย์กลางของ anticyclone ถ้าอากาศแห้งสภาพไม่มี
เมฆอาจสัมพันธ์กับลมอ่อนและแปรปรวน น้ าค้างหรือ frost อาจก่อตัวในเวลากลางคืน   
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ถ้าอากาศชื้น mist หรือ fog ในตอนเช้าตรู่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาว ในระหว่างเวลากลางวัน  
turbulence inversion อาจก่อตัวขึ้นได้ซึ่งท าให้มีเมฆ Stratus หรือ Stratocumulus เต็มท้องฟ้า 
อาจมี light drizzle เกิดข้ึนด้วย 

ในนครใหญ่ๆ การปรากฏของ inversion ในกลุ่มที่เบียดเสียดยัดเยียดกันตรงกลางของ  
anticyclone จะสกัดกั้นการแผ่ออกในทางดิ่งของ atmospheric pollution (ความสกปรกใน
บรรยากาศ) สภาพลมอ่อนหรือลมสงบเป็นผลให้ pollution ยังคงอยู่ใกล้แหล่งที่เกิด ภายในเมฆเต็ม
ท้องฟ้าในอากาศที่มีความสกปรกมากๆ จะมีสภาพมืดมิดไปหมด นั่นคือความหมายของค าว่า 
“anticyclonic gloom”   

ห่างออกไปจากศูนย์กลางของ  anticyclonic จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงในขณะที่เข้าไปใกล้เขต
ของความกดอากาศที่ต่ ากว่า  ลมจะแรงขึ้นและอากาศจะมี stable น้อยลง ลมฟ้าอากาศที่แท้จริง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวพ้ืนที่อยู่ข้างใต้ซึ่งอากาศก าลังเคลื่อนผ่านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกระทบกระเทือน
ต่อ  stability  และความจุความชื้นของอากาศในระดับต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม subsidence เบื้องบน
อาจยังคงสกัดก้ันการก่อตัวของเมฆ 

๑๘.๓ Ridges 
 อากาศใน Ridges จะ stable เนื่องจากผลของ subsidence ลักษณะลมฟ้าอากาศทั่วไปจะ
สัมพันธ์กับ anticyclones ที่เป็นต้นเหตุของ ridges   

๑๘.๔ Depressions  
 ความกดอากาศที่ก าลังลดลงสัมพันธ์กับอากาศที่ก าลังลอยขึ้น  สภาพนี้เกิดขึ้นจาก   
divergence ของอากาศที่ระดับบน และเกี่ยวข้องกับกระแสที่ไหลตัดข้าม isobar ข้าไปข้างในซึ่ง
เกิดข้ึนใกล้โลก  
 Frontal depressions มักจะก่อตัวโดยเป็นผลจากการพัฒนาของ waves บน front ที่
เป็นอยู่ การก่อตัวและการพัฒนาต่อมาของ wave depression (คือ wave cyclone) ได้เคยพูดกัน
มาก่อนแล้ว ลักษณะลมฟ้าอากาศของ cold front, warm front และ occluded front ก็เคยได้
พิจารณากันมาแล้ว อย่างไรก็ตามจะต้องระลึกว่าลมฟ้าอากาศของ depression แต่ละตัวขึ้นอยู่กับ
สภาพที่เด่นชัดในขณะนั้น เพียง pattern กว้างๆ ของลมฟ้าอากาศเท่านั้นที่น ามาใช้ได้ทั่วไป 
 Depressions บางตัวมิได้พัฒนาจากการก่อตัวของ fronts เรียกว่า non-frontal 
depressions ลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของ depressions ขึ้น อยู่กับลักษณะของกระแส
อากาศต่างๆ อย่างไรก็ตามสภาพลมฟ้า อากาศได้รับความกระทบกระเทือนโดยการลอยขึ้นของ
อากาศซึ่งเกิดใน depression 

 Non- frontal depressions บางตัวเกิดขึ้นจากผลของการได้รับความร้อนในแผ่นดินอย่าง
แรงกล้าเรียกว่า heat lows repressions เหล่านี้มักจะมีการหมุนเวียนของลมมากกว่าเล็กน้อย 
ด้วยเหตุที่ความจุความชื้นต่ าของอากาศ จึงไม่อาจท าให้เกิดการก่อตัวของเมฆได้อย่างกว้างขวาง  
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อย่างไรก็ตาม Non-frontal depressions อีกชนิดหนึ่งมักจะติดตามด้วย widespread  
rain (ฝนเป็นบริเวณกว้าง) divergence อย่างแรงในระดับบนของ troposphere อาจท าให้ความกด
อากาศที่ผิวโลกลดลง depression จะปรากฏบน M.S.L. synoptic chart และการลอยขึ้นทางดิ่ง
ช้าๆ เป็นบริเวณกว้างจะเกิดขึ้นท าให้ลด stability ของอากาศ และถ้าอากาศชื้นการก่อตัวของเมฆ
เป็นบริเวณกว้างและ precipitation อาจเกิดข้ึน  

Tropical depressions กับ cyclones จะได้พูดกันในบทต่อไป tropical cyclones มี
โครงสร้างซึ่งเป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ  

๑๘.๕  Troughs  
Troughs มักจะสัมพันธ์กับ front ซึ่ง frontal weather patterns ได้เคยพูดกันมาแล้วใน

บทก่อน   
บ่อยครั้ งมากที่  troughs ปรากฏขึ้นโดยไม่มี front อย่างไรก็ตาม Non-frontal  

depressions เหล่านี้เป็นเขตของความกดต่ า ฉะนั้น convergence ที่ผิวพ้ืน และอากาศที่ลอยขึ้นจึง
มักจะน าไปสู่การพัฒนาของสภาพมีเมฆมากและอากาศเลว  

๑๘.๖  Cols   
Col เป็นบริเวณที่มีลมอ่อนมาก ลมฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับลักษณะของมวลอากาศโดยเฉพาะที่

ปรากฏอยู่ diurnal effects (ผลประจ า) มักจะมีอิทธิพลรุนแรง  

๑๘.๗ Stream Weather   
 Cold stream เกิดขึ้นเมื่อ air mass ที่ระดับต่ าเย็นกว่าผิวพ้ืนที่มันก าลังเคลื่อนผ่านฉะนั้น

มันจึงได้รับความร้อนจากข้างล่างและมี stable น้อยลง 
ความลึกซึ่ง instability แผ่ออกไปขึ้นอยู่กับ factors เช่นปริมาณของการได้รับความร้อน

และ stability เมื่อแรกเริ่มของอากาศ เมฆที่มีลักษณะพิเศษของ cold stream คือ Cumulus ซึ่ง
มักจะพัฒนาเป็น Cumulonimbus showers เกิดข้ึนเป็นธรรมดาใน cold streams   

Warm stream พัฒนาขึ้นเมื่ออากาศอยู่เหนือบริเวณที่ร้อนเป็นระยะเวลานานแล้วไหลไป
เหนือผิวพ้ืนที่เย็นกว่า มันจะสูญเสียความร้อนให้กับผิวพ้ืนที่อยู่ข้างใต้และมี stable มากขึ้น ถ้า
กระแสอากาศเคลื่อนไปเหนือพ้ืนมหาสมุทร ชั้นที่อยู่ต่ ากว่าจะอ่ิมตัว fog หรือเมฆ stratus ระดับต่ า
อาจก่อตัวขึ้น 

๑๘.๘ Streamline –lsotach  Patterns   
 Convergence ใน troposphere ระดับต่ ากับ divergence เบื้องบนมีความสัมพันธ์กับ
อากาศที่ลอยข้ึน การลอยข้ึนอาจน าไปสู่การก่อตัวของเมฆและ precipitation  

โดยตรงกันข้าม divergence ใกล้ผิวโลกร่วมกับ convergence ในระดับบนของ  
troposphere ก็จะสัมพันธ์กับอากาศที่ไหลลง subsidence จะน าไปสู่การเพ่ิม stability และลดการ
ก่อตัวของเมฆ  
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ฉะนั้นจึงมีความส าคัญที่จะสามารถระบุเขตของ convergence หรือ divergence ที่ระดับ
ใดๆ  และมักจะจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้ง isotachs และ streamlines ร่วมกัน 

นักอุตุนิยมวิทยาใช้วิธีการพิเศษในการหาว่า convergence หรือ divergence เกิดขึ้น
หรือไม่  บางครั้งลมฟ้าอากาศเองก็สามารถให้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ wind Field (สนามของลม)  
เช่น อากาศเลวสัมพันธ์กับอากาศที่ลอยข้ึน และเมฆ cumuliform แสดงว่ามี convergence ที่ผิวพ้ืน
กับ divergence เบื้องบน   

เราได้ศึกษาชนิดของ synoptic analysis ที่เป็นประโยชน์ส าหรับละติจูดต่ ามาแล้ว จึง
สมควรที่จะค้นหาลมฟ้าอากาศในแถบร้อนให้ละเอียดยิ่งขึ้น  ฉะนั้นเราจึงต้องศึกษา tropical  
meteorology ในบทต่อไป 

ปัญหำ 

๑. จงอธิบาย   statements  (ถ้อยค า) ดังต่อไปนี้   
(๑) Isobars  กับ  streamlines  แตกต่างกันอย่างเด่นชัดในแถบ  tropics   
(๒)  Trajectory  ของอนุภาคของอากาศไม่จ าเป็นจะต้องตาม  isobar  หรือ   

streamline เสมอไป  
๒. จงกล่าวโดยย่อถึงลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปของ  anticyclones   
๓. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้ 

(๑) Non – frontal  depressions   
(๒) Stream  weather   

๔. จงพรรณนาลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปดังต่อไปนี้ 
(๑) Cols  
(๒) Troughs  
(๓) Heat  lows  

๕. ท าไมจึงมีความส าคัญท่ีจะระบุเขตของ  convergence  และ  divergence  
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บทที่  ๑๙ 

TROPICAL   METEOROLGY 

ในทางภูมิศาสตร์ แถบร้อนอยู่ระหว่าง Tropic of Cancer (๒๓.5 N) กับ Tropic of  
Capricorn (๒๓.5 S) อย่างไรก็ตาม ในทางอุตุนิยมวิทยามักจะไม่สะดวกที่จะจ ากัดการศึกษา 
กรรมวิธีบรรยากาศในเขตจ ากัดพอดี เช่นนั้น 

เช่น Hadley cell ซึ่งอยู่ในละติจูดต่ าของแต่ละซีกโลก โดยอากาศที่จมลงมาถึงผิวโลกที่
ประมาณละติจูด ๓๐ จึงจ าเป็นที่จะค้นหาการหมุนเวียนในแต่ละ cell รวมกันทั้งหมดยิ่งกว่าที่จะ
จ ากัดขอบเขตการศึกษาแถบรอนตามภูมิศาสตร์  

(Hadley cell - การหมุนเวียนที่ขับไล่ความร้อนออกโดยตรง และมีส่วนสัดรับกันเฉพาะ
แถบ เสนอครั้งแรกโดย Ceorge Hadley (๑๗๓๕) เป็นการอธิบาย trade winds ประกอบด้วยการ
เคลื่อนที่ไปทาง equator ของ trade winds ระหว่างประมาณละติจูด ๓๐ กับ equator ในแต่ละ
ซีกโลก โดยมี components ของลมที่ลอยขึ้นใกล้ equator กระแสเบื้องบนไหลไปทางขั้วโลก และ
ผลสุดท้าย components ที่จมลงอยู่ที่ประมาณละติจูด ๓๐) 

มีหลายกรณีที่ลมฟ้าอากาศที่อยู่ในละติจูดต่ าไม่อาจที่จะแยกศึกษาได้ ปฏิกิริยาภานใรที่
เกิดขึ้นระหว่างส่วนของบรรยากาศที่อยู่ในละติจูดต่างๆ และมักจะเป็นที่ปรารถนาที่จะพิจารณา
บรรยากาศรวมกันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในบทนี้เหมาะสมที่จะมุ่งความสนใจของเราไปยังเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน  ในบริเวณซึ่งเก่ียวข้องโดยเฉพาะต่อนักอุตุนิยมวิทยาแถบร้อน   

๑๙.๑ The Scope of Tropical Meteorology   
 ในระหว่างปี แต่ละ Hadley cell จะเคลื่อนไปทางเหนือและใต้ตามการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับโลก ต าบลที่ของแต่ละ cell ได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ  ซึ่ง
เกิดจากการกระจายที่ไม่สม่ าเสมอของผิวพ้ืนดินและทะเลในแต่ละซีกโลก เป็นผลให้แต่ละ cell  
เปลี่ยนต าบลที่ของมันตามเวลาในทางที่เปลี่ยนแปลงได้ตาม meridians ต่างๆ ของโลก  

อากาศที่จมลงของแต่ละ Hadley cell ถึงผิวโลกใน sub-tropical high pressure belt  
ของแต่ละซีกโลก (“the  horse  latitudes”) ศูนย์กลางของแต่ละ belt of high pressure ต้อง
เคลื่อนไปเหนือและใต้โดยมีต าบล ที่เฉลี่ยประมาณละติจูด ๓๐° 

(horse  latitudes –  เป็น belts of latitude อยู่เหนือมหาสมุทรประมาณ ๓๐°- ๓๕° 
เหนือ และ ใต้ ซึ่งลมจะสงบหรืออ่อนมากโดยมีอากาศร้อนและแห้ง 

ละติจูดเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแกนปกติของ subtropical high ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางเหนือและ
ใต้ประมาณ ๕° ตามดวงอาทิตย์ belts ที่สงบทั้งสองเรียกว่า calms of Cancer กับ calms of 
Capricorn อยู่ในซีกโลกเหนือกบัซีกโลกใต้ตามล าดับ และในมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือเป็นละติจูด
ของ Sargasso Sea (ทะเลสาหร่ายอยู่ทางภาคเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติค ) 
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ส าหรับชื่อเชื่อว่าจะได้มาจากในยุคเรือใบ เมื่อการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคใน
ละติจูดเหล่านั้นมักจะเสียเวลาบ่อยๆ เนื่องจากลมสงบหรือลมหวนท าให้น้ าจืดใกล้จะหมด เรือที่
บรรทุกม้าไปยังหมู่เกาะ West Indies จึงจ าเป็นที่จะต้องผลักม้าลงทะเล) 

ฉะนั้น เราจะต้องรวมเขตระหว่างศูนย์กลางของ sub-tropical high pressure belt คือ
แถบที่อยู่ประมาณระหว่างเส้นขนานละติจูดที่ ๓๐ เข้าในการศึกษาของเราด้วย 

อากาศที่ลงมาถึงผิวโลกใน sub-tropical high pressure belt จะไหลไปทาง equator ท า
ให้เกิด trade winds ของแต่ละซีกโลก ฉะนั้นเราจะต้องรวม trade winds เข้าในการศึกษา  
tropical meteorology นี้ด้วย 

๑๙.๒ The Equatorial Trough 
 Trade winds ของแต่ละซีกโลก เคลื่อนจาก sub-tropical high pressure belt ไปทาง  
equator ไปยังแถบท่ีมีความกดต่ าที่เรียกว่า equatorial trough 
 ต าแหน่งเฉลี่ยของศูนย์กลางของ equatorial trough มิได้อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรทางภูมิศาสตร์
แต่อยู่ประมาณละติจูด  ๕ °N บางครั้งเรียกว่า meteorological equator ที่ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะว่า
เป็นละติจูดเฉลี่ยทั้งปีของ equatorial troughเป็นแกนของ barotropic current ซึ่งเป็น 
คุณลักษณะของ troposhhere ระดับต่ าในแถบ equator แกนนี้แสดงโดย convergence line  
(intertropical convergence zone) 

๑๙.๓  The  Idealized  Average  M.S.L. Circulation  
ตามความเป็นจริง  ระบบความกดและลมเคลื่อนที่ไปทางเหนือและใต้ตามการเคลื่อนที่

ปรากฏของดวงอาทิตย์ที่สัมพัทธ์กับโลก ต าแหน่งที่ไกลที่สุดสองแห่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคม กับ 
กรกฎาคม  
 รูป ๑๙.๑ แสดงค่าเฉลี่ยการกระจายความกดระดับทะเลเฉลี่ยส าหรับเดือนมกราคม ภาพ
ตามความนึกคิดของการหมุนเวียนระดับทะเลเฉลี่pได้แสดงให้ปรากฏในเวลานี้ของปี  ศูนย์กลาง  
equatorial troughอยู่ประมาณละติจูด  ๕ °S 

 
รูป 19.1 M.S.L. Pressure and Streamlines in January 
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 ในรูป  ๑๙.๒ ได้แสดงการกระจายความกดและลมที่ต้องตรงกันส าหรับเดือนกรกฎาคมไว้ให้
เห็น  เป็นระยะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนไปทางเหนือ และ equatorial troughจะมีศูนย์กลางอยู่ที่
ประมาณ  ๑๒ °N 

 
รูป ๑๙.๒  M.S.L.  Pressure  and  Streamlines  in  July 

 ยิ่งใกล้  equator  ผลจาก Coriolis ยิ่งมีค่าน้อยมาก ลมจะได้รับอิทธิพลอย่างแรงจาก  
local effects และ friction เป็นผลให้มี component ที่ตัด isobar มาก มุ่งไปยังความกดต่ า  (คือ
มุ่งไปยัง equatorial trough)  
 หลังจากข้ามไปยังอีกซีกโลกหนึ่งแล้ว Coriolis force จะแรงขึ้นตามละติจูดแต่ทิศทางของ
การเฉจะกลับกัน ฉะนั้น trade winds จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็น equatorial westerlies
หลังจากข้าม equator บนเส้นทางที่จะเข้าไปหาศูนย์กลางของ equatorial  trough ผลอันนี้
สามารถเห็นได้ในรูป ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ 
 อย่างไรก็ตาม  ในบางเขต easterlies อาจเกิดขึ้นทั้งสองข้างของ  equatorial trough ใน
บริเวณเหล่านี้ equatorial westerlies อาจหายไป   
 อย่างไรก็ตาม เราได้พูดกันถึงกระแสเฉลี่ยรอบโลกส าหรับในช่วงเดือนมกราคมกับกรกฎาคม
ตามล าดับมาแล้ว ในทางปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในต าบลที่ของ equatorial trough เกิดขึ้นตาม  
meridians ที่แตกต่างกัน 
 รูป ๑๙.๓ แสดงต าแหน่งเฉลี่ยของ equatorial trough ตาม meridians ต่างๆ จงสังเกตว่า  
มันผ่านเหนือ northern Australia กับ south Africa ในเดือนมกราคม  ต่อมามันเคลื่อนไปทางเหนือ
และแผ่ไปถึง  south-east Asia  กับ northern Africa  ในเดือนกรกฎาคม  การเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน
เขตเหล่านี้มากกว่าในเขตอ่ืนเพราะว่า heat lows ก่อตัวเหนือทวีปเหล่านี้  ดังนั้นความกดระดับทะเล
เฉลี่ยรายเดือนเฉลี่ยจึงต่ า 
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รูป  ๑๙.๓  Mean  Positions  of  the  Equatorial  Trough 

 ความกดระดับทะเลเฉลี่ยรายเดือนเฉลี่ย และ idealized wind patterns ที่ต้องตรงกันซ่อน
เร้นการเปลี่ยนแปลงประจ าวันที่เกิดในแถบร้อนแต่กระนั้นมันก็ยังให้ภูมิหลักที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษา  tropical  meteorology 

๑9.๔  The Trade Winds 
 ส่วนมากของเขตที่อยู่ระหว่าง sub-tropical high pressure belts กับ equatorial    
trough ถูกครอบครองโดย trade winds ในซีกโลกเหนืออากาศที่เคลื่อนไปทาง equator เฉไป
ทางขวาโดย  Coriolis  force  และ north-east trade winds ก็ก่อตัวขึ้น  โดยวิธีเดียวกันในซีก
โลกใต้ การเฉไปทางซ้ายท าให้เกิด south-east trade winds 
 ลมไม่จ าเป็นต้องพัดจากทิศเหล่านี้อย่างแท้จริง  นอกจาก local effects  อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงในผิวพ้ืนที่อยู่ข้างล่างแล้ว ความแตกต่างในความชันของความกดอากาศกับ  
Coriolis force ยังเป็นเหตุให้ทิศและความเร็วเปลี่ยนจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง และจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง 
 กระนั้นก็ตาม trade winds ก็ยังได้รับการบันทึกโดยทั่วไป  ส าหรับ persistence (ความคง
อยู่) และ steadiness (ความสม่ าเสมอ) ของมันเหนือบริเวณมหาสมุทร แสดงคุณสมบัติให้เห็นโดย
เมฆ Cumulus ซึ่งมีฐานสูงประมาณหนึ่งกิโลเมตรและยอดอยู่ที่ระดับสองกิโลเมตร หรือราวๆนั้น 
 บนชายฝั่งด้านที่รับ trade winds การก่อตัวของเมฆในทางดิ่งมีมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะ  
showers โดยเฉพาะถ้าความเร็วลมเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามเขตที่อยู่ด้านปลายลมของเทือกเขา  
บางครั้งเกือบไม่มีเมฆต่ าเลย 
 การก่อตัวของเมฆที่ถูกก าจัด และลมฟ้าอากาศที่แจ่มใสโดยทั่วไปที่สัมพันธ์กับ trade  
winds จะสอดคล้องกับ trade winds inversion ซึ่ง subsidenceใน sub-tropical high  
pressure  belt ท าให้เกิด inversion ซึ่งคงอยู่เป็นส่วนของการเคลื่อนที่ไปทาง equator ของอากาศ
เป็น trade winds trade winds inversion  วาง “lid”(ฝาปิดกั้น) ในการก่อตัวของเมฆโดยเฉพาะ
เหนือบริเวณมหาสมุทร 
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 อย่างไรก็ตาม ขณะที่อากาศเคลื่อนที่ไปทาง equator และทางตะวันตกไปยัง equatorial  
trough trade winds inversion จะเริ่มอ่อนก าลังและฐานของมันจะสูงขึ้น การก่อตัวของเมฆในทาง
ดิ่งจะเพ่ิมขึ้นในขณะที่ instability แผ่ไปยังระดับสูงยิ่งขึ้น precipitation จะหนักขึ้น และถี่มากใน
บริเวณใกล้เคียงกับ equatorial trough 

๑๙.๕  The  Monsoons 
 ระบบส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงโดยผลของผิวพ้ืนดินและผิวหน้าทะเล  เพราะคุณสมบัติความร้อน
ที่แตกต่างกันของดินและน้ า  ผิวพ้ืนดินจึงร้อนและเย็นเร็วกว่าแถบมหาสมุทร 
 ฉะนั้นทวีปจึงมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้นโดยเร็วในฤดูร้อนและเย็นเร็วในฤดูหนาวโดยสลับกัน  
ทะเลจะรักษาอุณหภูมิให้สม่ าเสมอตลอดทั้งปีได้มากกว่า  ผลของความแตกต่างในการรับความร้อน
ระหว่างผิวพ้ืนดินและทะเล  ได้พูดแล้วในหัวข้อ  ๑๔.๑  และ ๑๔.๒  เมื่อบริเวณทวีปและมหาสมุทร
ส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการหมุนเวียนของอากาศอาจพัฒนาเป็น grand scale (ขนาดใหญ่
มหึมา) 
 ในฤดูร้อนอากาศเริ่มไหลจากมหาสมุทรไปยังทวีปที่ร้อน ในเวลาเดียวกัน Coriolis force   
กับ  frictional  force จะเข้ามามีบทบาท  อากาศชื้นจากทะเลจะเข้าชายฝั่งและ  unstable  ยิ่งขึ้น
ขณะที่มันได้รับความร้อนจากข้างล่าง  การก่อตัวของเมฆทางดิ่งอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้น  และจะ
รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อผ่านเทือกเขา  showers  อย่างหนัก  thunderstorms  และ squalls อย่างรุนแรง
มักจะเกิดขึ้นเหนือบริเวณอันกว้างขวางของทวีป 
 ในฤดูหนาวจะมีสภาพกลับกัน  อากาศจะไหลจากแผ่นดินที่เย็นกว่าไปยังทะเล ท าให้มี  
subsidence  เป็นบริเวณกว้างและอากาศแห้งยิ่งขึ้น 
 ลมประจ าฤดูเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นดินกับทะเล เรียกว่า ลม
มรสุม หรือเรียกง่ายๆว่า  มรสุม  ชื่อได้มาจากค า  Arabic  ซึ่งมีความหมายว่า  “season” 

๑๙.๖  Monsoon  Regions 
 ลมมรสุมพัฒนามากท่ีสุดทาง  เอเชียใต้และตะวันออกกลำง  ในฤดูหนาวกระแสอากาศไหล
ออกจาก anticyclone ในไซบีเรีย ท าให้เกิดเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือข้ามฝั่งแปซิฟิก  และเป็นลม
ฝ่ายเหนือกับลมตะวันออกเฉียงเหนือข้ามประเทศจีนตอนใต้, พม่า และอินเดีย  อากาศจะเคลื่อนข้าม
มหาสมุทรอินเดียไปยัง equatorial  trough ที่อยู่ทางใต้ของ  equator 

Siberian anticyclone จะอ่อนก าลังในเดือนมีนาคมในขณะที่อุณหภูมิบนแผ่นดินเริ่มสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียยังไม่เข้ามาจนกว่าจะถึงประมาณเดือนมิถุนายน ทาง
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ทิศของมรสุมฤดูร้อนเป็นฝ่ายใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้  

ลมมรสุมเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอ่ืนด้วย  ในออสเตรเลี ยเหนือ “ฤดูแล้ง”  เกิดขึ้น
ระหว่างฤดูหนาวในซีกโลกใต้  เมื่อลมค้าตะวันออกเฉียงใต้แผ่เข้าไปปกคลุมเขตนั้น  เมื่อลมค้าเริ่ม
อ่อนอุณหภูมิที่สูงข้ึนจะท าให้เกิดเป็น heat low   
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ในตอนสิ้นปี “wet  season” (ฤดูฝน) เริ่มต้นพร้อมกับ isolated  thunderstorms ทาง
ตอนเหนือของทวีป เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามาถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ออสเตรเลียในเดือนธันวาคมอาจมีฝนตกหนักอยู่เป็นเวลาหลายวัน thunderstorms, squalls ที่
รุนแรงและ precipitation อย่างหนักที่สุดจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เมื่อ  equatorial  
trough อยู่ทางตอนเหนือของทวีป 

บริเวณแอฟริกำ ลมค้าตะวันตกเฉียงใต้ข้าม  equator และแผ่เข้าไปไกลในแผ่นดินเป็นลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ  บนฝั่งตะวันออกในแถบร้อนลมตะวันออกเฉียงใต้
หรือลมฝ่ายใต้ของฤดูหนาวจะเปิดทางให้แก่ลมตะวันออกเฉียงเหนือของฤดูร้ อนในซีกโลกใต้  ผลนี้
กล่าวได้ว่าเป็นอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความกดเหนือ Asia  

บริเวณอเมริกำเหนือ การเปลี่ยนมรสุมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าเอเชีย อย่างไรก็ตามมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในลมที่พัดประจ า  โดยเฉพาะทางเหนือของอ่าวเม็กซิโก 

๑๙.๗ Weather in the Tropics 
อุณหภูมิในแถบร้อนเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนถึงฤดูหนาวน้อยกว่าในละติจูดกลาง  ส่วนใหญ่

เนื่องจากความจริงที่ว่าดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันอยู่ไม่ไกลจากบนศรีษะเท่าใดนัก 
ถ้าท่านดูแผ่นที่โลก  ท่านจะสังเกตเห็นว่ามีมหาสมุทรปกคลุมส่วนใหญ่ของแถบร้อน   การ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของมหาสมุทรน้อยมาก  น้อยกว่า ๓   ซ  เกือบทุกแห่งในแถบร้อน  แม้แต่
บริเวณทวีป  annual  range  ของ  mean  monthly  temperature  ก็น้อยกว่า  ๑๐ ° ซ.  โดย
ตรงกันข้ามในเขตนอกแถบร้อนประมาณ  ๑๕ ° ซ.  หรือมากกว่านั้น 

ต าบลที่ส่วนมากในแถบร้อนมีดวงอาทิตย์ตรงศรีษะปีละสองครั้ง  ซึ่งท าให้มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ดังกล่าวข้างบนได้สองช่วง  อย่างไรก็ตาม  บางครั้งเมฆและ precipitation  ท าให้อุณหภูมิลดลงได้  
ซึ่งให้ผลในท านองเดียวกัน 

โดยทั่วไป ความชันของอุณหภูมิทางระดับที่อ่อนมากเกิดขึ้นระหว่าง sub-tropical high  
pressure  belt  เป็นผลให้ไม่สามารถตรวจพบ fronts  ที่ชัดเจนได้เช่นที่เกิดในละติจูดกลาง  fronts  
ที่เข้ามาถึงขอบนอกของแถบร้อนจากละติจูดที่สูงกว่าจะสลายไปอย่างรวดเร็ว  ในเมื่อความแตกต่าง
ของอุณหภูมิระหว่างมวลอากาศลดลง 

ปริมาณฝนที่ตก  ณ   สถานีใดขึ้นอยู่กับผลร่วมใน oynoptic  scale  และ mesoscale ใน  
synoptic  scale โดย depressions  และ troughs  มีอิทธิพลส าคัญต่อปริมาณฝน  อย่างไรก็ตาม  
precipitation  เป็นอันมากเกิดขึ้นในรูป  showers  และ  thunderstorms  จะเกิดขึ้นจาก  local  
effects เช่นบริเวณภูเขาและการได้รับความร้อนของผิวพ้ืน 

๑๙.๘ Convergence  Zones  
 แม้ว่ากิจกรรมเนื่องจาก  fronts   ยากที่เกิดเนื่องจากความชันของอุณหภูมิอ่อนในแถบร้อน  
แต่การก่อตัวของเมฆเป็นบริ เวณกว้างและฝนก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ Convergence ระดับต่ าใน  
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depression หรือ troughs เป็นเหตุให้อากาศลอยขึ้นซึ่งน าไปสู่การก่อตัวของเมฆและ precipitation  
ผลนี้จะหนักยิ่งขึ้นถ้ามี  divergence  เกิดข้ึนใน upper troposphere  
 Convergence อาจเกิดขึ้นด้วย เมื่อสองกระแสอากาศเข้ามาใกล้กันจากทิศทางที่แตกต่าง
กันถ้าอากาศแถบร้อนชื้นถูกดันให้ลอยขึ้น แนวรวมของเมฆ Cumulus หรือ Cumulonimbus และ
แถบของ Cirrostratus อาจเกิดข้ึนในบริเวณใกล้เคียงกับ Convergence Zones 

๑๙.9  Weather  in  the  Equatorial  Trough  
 Equatorial Trough เป็นเขตที่เรียกกันในชั้นแรกว่า doldrums แม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นเขตที่
มีลมอ่อนแปรปรวน แต่ local thunderstorms ก็อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผลของการรับความร้อนที่
ผิวพ้ืนและเพราะภูเขา local rain squalls ก็อาจเกิดข้ึนได้ในเขตนี้ 
 Convergence Zones  ภายใน equatorial trough อาจท าให้เกิดเมฆและ  precipitation  
ได้เป็นบริเวณกว้างยิ่งขึ้น  ยอดเมฆของ  Cumulus  และ  Cumulonimbus   แผ่ออกที่ระดับสูงกว่า  
และก่อตัวเป็นแผ่นของเมฆ  Altostratus  และ  cirrostratus   ขณะที่ thunderstorms เกิดขึ้นใน  
Convection cells  อาจมีฝนจากเมฆ  Altostratus ตกเป็นบริเวณกว้าง ความกว้างของลมฟ้า
อากาศที่ได้รับการกระทบกระเทือนจะแตกต่างกันก็ตาม  scale  ของ  Convergence 

๑๙.๑๐  The  Intertropical Convergence  Zones 
 Convergence จะเกิดขึ้นใน grand scale (เสกลที่ใหญ่มาก) ถ้าหากระบบลมสินค้าของแต่
ละระดับพบกันในแถบที่แคบ ซึ่งเรียกว่า intertropical convergence zones (I.C.Z.) โดยทั่วไป
ระบบลมสินค้าทั้งสองจะถูกแยกจากกันโดยบริเวณ doldrum ที่กว้างขวาง แต่ในบางเขตลมสินค้า
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาใกล้ชิดกันมาก 
 Intertropical convergence  zonesท าให้เกิดสภาพอากาศเลวมากเป็นบริเวณกว้าง  การ
ก่อตัวของเมฆในทางดิ่งจะแผ่ตลอด  troposphere  ไปยัง high  tropical  tropopause ระดับสูง 
๑๗ กิโลเมตรหรือกว่านั้น ฐานเมฆอาจลงมาต่ าเพียงสองสามร้อยเมตรบางทีต่ าถึงพ้ืนดิน บางครั้งแถบ
ของอากาศเลวอาจมีความกว้างหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมด้วยฝนหนักทั่วไป กับมี thunderstorms  
บ่อยครั้งและมี wind squalls  ที่รุนแรง 

๑๙.๑๑  Diurnal   and  Local  Effects  
Diurnal effects กับ   Local   effects    มีความส าคัญในแถบร้อน โดยมักจะมีอิทธิพลต่อ

ลมฟ้าอากาศได้มากกว่า synoptic scale โดย disturbances บางอันความแตกต่างในอุณหภูมิ
ประจ าวัน ลมและฝนมักจะรุนแรงยิ่งขึ้นโดย orographic effects   
 การเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นตลอดวันขึ้นอยู่กับทิศทางลมที่พัดประจ าเป็นส่วนใหญ่ 
ลมบนฝั่งที่พัดคงที่เกิดขึ้นที่ได  daily  range  ของอุณหภูมิที่มีค่าน้อยโดยตรงกันข้าม อากาศประจ า
ถิ่นอาจเป็น  continental  type  ถ้าลมที่พัดประจ าอยู่ใกล้ฝั่ง เมื่อเป็นเช่นนั้น large  range ของ
อุณหภูมิก็อาจเกิดข้ึน 
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 Sea  breeze มีผลส าคัญต่ออุณหภูมิและลมฟ้าอากาศที่สถานีในแถบร้อนเป็นอันมาก  มัน
อาจร่วมท าให้ลมบนฝั่งที่พัดประจ าแรงข้ึน  ถ้าชายฝั่งเป็นเนินเขา  Sea  breeze   อาจร่วมกับผลทาง  
anabatic  ตามท่ีได้เคยกล่าวแล้วในหัวข้อ  ๑๔.๔  

ในเขตที่มีอากาศชื่นและ unstable  Sea  breeze   อาจท าให้มีการเคลื่อนที่ทางดิ่งเพ่ิมขึ้น
ซึ่งเป็นผลให้  showers  หรือ thunderstorms  ในตอนบ่าย  โดยวิธีเดียวกัน  land breeze  ก็อาจ
ท าให้เกิด thunderstorms  ใกล้ฝั่งในตอนรุ่งอรุณ 

๑๙.๑๒  Tropical  Disturbances   
 แผนที่  streamline  ประจ าวันแสดงลักษณะต่างๆหลายอย่างซึ่งไม่มีในแผนที่ประจ าเดือน
หรือประจ าปีเฉลี่ย  เนื่องจากความเรียบซึ่งเกิดข้ึนเมื่อน าค่าเฉลี่ยมาใช้  

Synoptic  systems  ที่พบในแผนที่ประจ าวันรวมชนิดต่างๆ ของ eddies  หรือ  vortices 
, wave patterns และ convergence  zones  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ  convergence และ  
divergence  การลอยขึ้นหรือจมลง ของอากาศเกิดขึ้นเป็นผลให้มีลมฟ้าอากาศในชนิดที่แตกต่างกัน
หลายแบบใน  synoptic  scale  ซึ่งจะถูกดัดแปรโดย  local  effects  ในต าบลที่ต่างๆ กัน  

ค าว่า  tropical  disturbance หมายถึงลักษณะใดๆของกระแสอากาศที่กระทบกระเทือน
กระแสอากาศร้อนดั้งเดิม ถ้า  tropical  disturbance   ไม่มีกระแสอากาศแทนด้วย  streamlines  
ที่เป็นเส้นตรงเรียบๆ มากหรือน้อยที่มีความเร็วสม่ าเสมอ 

Tropical disturbance   ที่รุนแรงมากที่สุดคือ cyclonic storms ที่มีก าลังแรงก่อตัวเหนือ
น่านน้ าในแถบร้อนที่มีอากาศอุ่น ซึ่งจะได้พูดกันในหัวข้อต่อไป 

๑๙.๑๓   Tropical  Cyclones    
 Cyclones circulations  ที่มีก าลังแรงใน  synoptic  scale  ที่เกิดขึ้นในแถบร้อนบางแห่ง  
Cyclones storms เหล่านี้ท าให้เกิดความเร็วลมที่ผิวพ้ืนได้แรงกว่า  synoptic  scale  disturbance  
อย่างอ่ืน  

Large – scale cyclonic disturbances เหล่านี้เรียกชื่อตามต าบลที่มันก่อตัวว่า 
hurricanes, typhoons หรือเรียกง่ายๆว่า tropical cyclones   
 tropical cyclones   ก่อตัวในมหาสมุทรในแถบร้อนเป็นส่วนมากที่ละติจูดซึ่งมักจะสูงกว่า 

๕  จาก equator  มักจะมีก าลังแรงที่สุดขณะที่อยู่เหนือน่านน้ าในแถบร้อนที่อุ่นและทันทีที่มัน
เคลื่อนขึ้นบกมันจะเริ่มอ่อนก าลังลงแต่มักจะไม่ก่อนที่มันจะบันดาลความพินาศให้อย่างใหญ่หลวง 
 tropical cyclone จะปรากฏครั้งแรกบน M.S.L. synoptic  chart  เป็น slight  tropical  
disturbance  เมื่อมี cyclonic circulation  เกิดข้ึนและลมมีก าลังแรงขึ้นแต่ยังต่ ากว่า gale  force  
(๓๕ น็อต) เรียกว่า tropical depression  

ถ้าก าลังลมถึง gale  force หรือสูงกว่า disturbance  นั้นจะถูกจัดให้เป็น tropical – 
cyclone  อย่างไรก็ตามในบางประเทศยังแบ่งแยกระหว่าง  tropical  storm  (๓๕ – ๖๓ น็อต)  
กับ hurricane ซึ่งเป็น severe tropical cyclone โดยมีก าลังลมที่แรงกว่า  
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 ความกดที่ระดับทะเลเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดของ  tropical cyclone  มักจะประมาณ  ๙๖๐ มบ. 
แต่บ่อยครั้งที่ต่ ากว่านั้นมาก  ส าหรับความลึกมีบ่อยครั้งที่ลึกเท่าหรือลึกยิ่งกว่าความลึกของ  extra 
tropical depression  อย่างไรก็ตาม extra tropical  depression อาจมีความกว้างได้ถึง  ๓,๐๐๐
กิโลเมตร ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ  tropical   cyclone  โดยปกติน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของค่านั้น  และ
บางทีน้อยกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร 

ฉะนั้นความชันของความกดที่ชันที่สุดจึงเป็นไปไม่ได้  และลมผิวพ้ืนจะถึง hurricane  force    
ฝนอย่างรุนแรงและ  thunderstorm  พร้อมด้วยการก่อตัวเมฆเป็นบริเวณกว้างจะมาพร้อมกับพายุ 

Tropical cyclone ที่เจริญดีแล้วประกอบด้วยบริเวณที่เป็นวงมากหรือน้อยของลม 
hurricane (คือเกินกว่า ๖๓ นอต) บางทีรัศมี ๘๐ กิโลเมตร ภายนอกบริเวณนี้ก าลังจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว ที่ระยะทาง ๑๕๐ – 200 กิโลเมตร จากศูนย์กลางความเร็วของลมอาจลดลงเหลือเพียง ๓๐ 
- ๔๐ นอต  

ความกดต่ าที่ สุ ด เกิ ดขึ้ นที่ ศู นย์ กลางซึ่ ง เ รี ยกว่ า  cyclone eye เ ขตนี้ บ า งครั้ ง มี
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงสองสามกิเมตร และมีคุณลักษณะโดยมีลมอ่อนไม่มีฝนและมักจะมีเมฆน้อยมาก  
แยกจากลมแรงโดยรอบ  ฝนและเมฆที่หนาแน่นอย่างชัดเจน   

ตาของ cyclone  ถูกล้อมรอบโดยก าแพงเมฆที่แผ่ไปใน  slope  ที่ชันยังขอบบนที่มีความสูง
สิบกิโลเมตรหรือสูงกว่านั้น  ภายนอกเมฆที่เป็นก าแพงเป็นลงความเร็วลมที่สูงที่สุด  ซึ่ งก าลังลมอาจ
เกินกว่า  ๓๐๐ กม./ ชม. และเมฆ  Cumulonimbus ที่สูงเป็นหอคอยท าให้เกิดฝนตกหนักและมีฟ้า
คะนอง ลมและฝนเหล่านี้จะรุนแรงที่สุดในเสี้ยวที่อยู่ข้างหน้าของ cyclone  

บริเวณเมฆและฝนรอบ cyclone ขดเป็นวงเข้าข้างในก าแพงของตา บริเวณฝนนั้นสามารถ
ตรวจพบได้โดย  radar เรียกว่า  spiral  rain  bands   

Tropical cyclone อาจเคลื่อนตัวไปทุกทิศทาง อย่างไรก็ตาม มันมักจะเคลื่อนไปทาง
ตะวันตกบ่อยมาก และไปทางข้ัวโลกเล็กน้อยหลังจากเริ่มก่อตัว   

ลมแรงรอบ  Tropical  cyclone  ท าให้เกิดคลื่นสูง  มันจะเคลื่อนตัวไปทุกทิศทางออกจาก
พายุด้วยความเร็วเฉลี่ยมากกว่า ๑๕๐๐ กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งเร็วกว่าความเร็วของ  tropical  cyclone  
เองหลายเท่า  ฉะนั้น การมาถึงของคลื่นจัดเหล่านี้จึงเป็นค าเตือนที่เป็นประโยชน์ถึงการเข้ามาใกล้ของ  
tropical  cyclone  และทิศทางของคลื่นอาจท าให้ทราบแนวทางของศูนย์กลางของมัน 

Tropical cyclone ได้พลังงานมาจากความร้อนที่สะสมอยู่ในน่านน้ าในแถบร้อน และความ
ร้อนที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างการกลั่นตัวของไปน้ าของบรรยากาศในแถบร้อนชื้น มันแทนกรรมวิธี
ทางฟิสิกส์อันหนึ่งซึ่งปริมาณมากมายของพลังงานดวงอาทิตย์ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ 

อย่างไรก็ตาม  โดยทั่วไปปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่เกิดในแถบร้อนเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรือ
โดนอ้อมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศภายยอกแถบร้อน  ในบทต่อไป  เราจะพูดถึงบรรยากาศ
ใน global scale   
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ปัญหำ 

๑. จงกล่าวถึงประโยชน์ในการรวมเขตระหว่างศูนย์กลางของ  sub – tropical  high  
pressure  belts  เข้าในการศึกษา  tropical  meteorlogy   

๒. เขียนบทความสั้นเรื่องลมสินค้า  
๓. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้  

(๑) Meteorological  equator  
(๒) Convergence  zone 
(๓) Weather  in  the  equatorial  trough  

๔. จงอธิบายมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไร  จงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศฤดูกาลที่
เกิดข้ึนในเขตหนึ่งของมรสุม 

๕. จงกล่าวโดยย่อถึงลักษณะอุณหภูมิที่ส าคัญมากบางอย่าง  และลักษณะฝนที่ตกของสถานี
ในแถบร้อน 

๖. จงกล่าวโดยย่อในข้อความต่อไปนี้  
(๑) The  intertropical  convergence  zone  
(๒) Tropical  disturbance 

๗. จงพรรณนา   diurnal  effects  และ local  effects  บางอย่างที่เกิดในแถบร้อน 
๘. เขียนบทความเรื่อง  tropical  cyclone  ให้เกี่ยวกับจุดต่อไปนี้  

(๑) Typical  names  
(๒) Region  of  development 
(๓)  Lowest  M.S.L.  pressure  
(๔)  Wind  speeds   
(๕) Weather  characteristics  
(๖) Cyclone  eye  
(๗) Spiral  rain  bands  
(๘) Ocean  waves 
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บทที่ ๒๐ 

THE  GENEAL CIRCULATION 

ในบทที่แล้ว  เราสนใจในสถานะของบรรยากาศโดยเฉพาะในชั่วขณะและในเขตจ ากัดเป็น
ส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตาม  จ าเป็นที่จะต้องศึกษาบรรยากาศทั่วทั้งหมดในระยะเวลายาวนานถ้าเรา
ต้องการเข้าใจถึงปรากฏการณ์บรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้น  ความรู้นี้เป็นเรื่องส าคัญหากเราประสงค์จะ
ท านายสถานะอนาคตของบรรยากาศ 

วิธีหนึ่งของการศึกษาบรรยากาศท่ัวทั้งหมด  คือการหาการเคลื่อนที่เฉลี่ยของบรรยากาศเป็น
ระยะเวลาหลายวัน  การเคลื่อนที่เรียกว่า general  circulation  of  the  atmosphere 

การศึกษาโดยเฉลี่ยเวลาแบบนี้จ าเป็นที่จะต้องท าให้  circulation  patterns  ที่ปรากฏบน
แผนที่อากาศประจ าวันเรียบเข้า  อย่างไรก็ตาม  ต้องเริ่มต้นศึกษาลักษณะทาง  synoptic  ถาวรและ
กึ่งถาวรหลายอย่างที่กระทบกระเทือนต่อลมฟ้าอากาศในส่วนต่างๆของโลก 

๒๐.๑ The  Mean  Circulation  in   the  Troposphere  and  Lower  Statosphere    
 แผนที่ที่แสดง  average  M.S.L. pressure  ส าหรับเดือนมกราคมและกรกฎาคมชี้ให้เห็นว่า  

belt  of  low  pressure  อยู่ที่ประมาณละติจูด ๖๐  ส่วน  high  pressure  belt  อยู่ที่

ประมาณละติจูด ๓๐   ลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นในทั้งสองซีกโลกเรียกว่า  sub – polar low  และ  
sun – tropical  high  ตามล าดับ 

ในบทที่แล้วเราได้เรียนแล้วเช่นกันว่า  เขตของความกดต่ าอยู่ในละติจูดต่ า คือ  equatorial  
trough 

 
 

รูป  ๒๐.๑ M.S.L.  Circulation  for  a Uniform  Surface 
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รูป  ๒๐.๑ แสดงความกดเฉลี่ยตามความนึกคิดซึ่งจะเอาไปใช้ได้ถ้าผิวโลกเสมอกัน  ในกรณีนี้
ไม่ได้ท าให้บิดเบี้ยวเนื่องจากการกระจายที่ไม่สม่ าเสมอของผิวพ้ืนดิน และทะเล ทิศลมผิวพ้ืนที่ตรงกับ
สภาพนึกคิดนี้ได้แสดงไว้ด้วยแล้ว 
 การศึกษาโดยใกล้ชิดใน  sub – polar   low  pressure  belt  ของแต่ละซีกโลก ชี้ให้เห็น
ว่ามันประกอบไปด้วย  cells จ านวนหนึ่ง  ศูนย์กลางความกดต่ าเหล่านี้ตั้งอยู่ค่อนข้างไปทางขั้วโลก  
ในฤดูร้อนของซกีโลกยิ่งกว่าในฤดูหนาว  
 เช่นเดียวกัน sub – tropical high pressure  belt  ของแต่ละซีกโลกแสดงคุณลักษณะโดย  
high pressure cells จ านวนหนึ่ง  บาง cell เกิดขึ้นในต าแหน่งที่เหมาะเรียกว่า semi-
permanent  anticyclones  ซึ่งเคลื่อนไปทางขั้วโลก  ขณะที่ดวงอาทิตย์ เข้ามาใกล้ระหว่างฤดู
ร้อนของซีกโลกนี้ 
 Upper air charts for the 700mb constant pressure surface ชี้ให้เห็น syniptic  
patterns  ที่เกิดขึ้นที่ความสูงประมาณสามกิโลแมตร  mean  contour  charts  ในเดือนมกราคม
และกรกฎาคม แสดงว่า  cellular  patterns  ใน M.S.L. charts  ไม่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ที่ความสูง
เหล่านี้ต่อไปอีก  low  contours  มีศูนย์กลางอยู่ที่ขั้วโลกหรือใกล้ขั้วโลก บริเวณ high contour 
เคลื่อนไปอยู่ทาง  equator ของ M.S.L sub-tropical highs  รูป ๒๐.๒ แสดง typical mean 700 
mb contours  ในซีกโลกหนึ่ง โดยมองดูจากเหนือขั้วโลก 
 

 
รูป 20.2 Typical  Mean 700-mb Contours For one Hemisphere 
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รูป 20.3 The Mean Zonal Flow (Knots) 

 ถ้าลมพัดไปตามวงกลมละติจูด การเคลื่อนที่นั้นเรียกว่า zonal flow ในทางปฏิบัติ ทิศลม
เปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แต่ก็เป็นไปได้ที่จะค านวณหา component ทางตะวันตกหรือ
ตะวันออกโดยเฉลี่ยของลมตามเส้นขนานใด ๆ ของละติจูด ซึ่งหมายถึง mean zonal winds 
 เป็นไปได้ที่จะหา mean zonal winds ที่ระดับความกดต่าง ๆ ใน troposphere และ 
lower stratosphere ซึ่งแสดงในรูป 20.3 เป็น zonal wind profile  

 ศูนย์กลางของ sub-polar low อยู่ใกล้เคียงกับละติจูด 60  ที่ผิวพ้ืน ในระดับบนเอียงไป
ทางข้ัวโลกอย่างชัดเจน และอยู่ตามแนวเขตระหว่าง westerlies กับ polar easterlies 
 แกนทางดิ่งของ sub-tropical high จากใกล้เคียงละติจูด 30 องศา ที่ผิวพ้ืนแผ่ขึ้นข้างบน
เอียงไปทาง equator และเป็นขอบเขตระหว่าง westerlies กับ tropical easterlies ในระดับต่ า 
easterlies เหล่านี้เป็น mean zonal component ของ trade winds 

20.2 Jet Streams 
 รูป 20.3 ชี้ ให้ เห็นว่า westerlies ครอบครองบริเวณที่แผ่กว้างมากใน upper 
troposphere เมื่อเปรียบเทียบกับระดับทะเล westerly component ของลมมีความเร็วเพ่ิมขึ้น
จนถึงประมาณ 200 มม. (คือประมาณ 12 กม.) แล้วก็ลดความเร็วลงเมื่อสูงขึ้นไปจากนั้น ความเร็ว
ลมสูงสุดของ mean cross-section ในฤดูหนาวมีค่าประมาณสองเท่าของฤดูร้อน 
 การกระจายความเร็วลมทางดิ่งในแบบนี้ชี้ให้เห็นการปรากฏของ jet stream ซึ่งเป็นกระแส
อากาศที่เร็วที่สุดอย่างแท้จริง โดยจ ากัดอยู่ใน “tube” (อุโมงค์) แคบๆ 
 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ให้นิยาม jet stream ดังต่อไปนี้ 

“jet stream เป็นกระแสลมที่แคบและแรงที่มาร่วมกันตามแกนที่เกือบจะเป็นทางระดับใน 
upper troposphere หรือใน stratosphere มีคุณลักษณะโดยมี wind shears ทางดิ่งและทางข้าง
อย่างแรง และมีความเร็วสูงสุดอยู่หนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น ความเร็วของลมต้องแรงกว่า 60 นอต” 
 jet stream ที่แสดงให้เห็นบน mean zonal profile โดยแท้จริงเป็น jet streams สองอัน
รวมกันซึ่งตรวจได้ในแผนที่ประจ าวัน อันหนึ่งเป็น sub-tropical jet steam โดย jet stream นี้อยู่

ประมาณ 20 มม. ในบริเวณใกล้เคียงกับ sub-tropical high ที่ประมาณละติจูด 30  
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 อีกอันหนึ่งคือ polar front jet stream ปรากฏอยู่ใต้ tropopause เกือบจะอยู่ข้างบน
โดยตรงของต าแหน่ง polar front ที่ 500 มม. 
 ต าแหน่งตามละติจูดของ polar front jet stream เปลี่ยนแปลงได้มากในแผนที่ประจ าวัน
เมื่อ polar front เคลื่อนไปทาง equator และขั้วโลก บางครั้งมันรวมกันกับ sub-tropical jet 
stream  ซึ่งมีความคงทนกว่าในต าแหน่งของมัน  ใน mean zonal profile เช่นในรูป 20.3 ปรากฏ
เป็น  jet stream  ที่รวมกันเป็นอันเดียวด้วย 

20.3 Model of the General Circulation  
 ในการที่จะศึกษาการหมุนเวียนทั่วไป  จ าเป็นต้องนึกถึงภาพของลักษณะส่วนใหญ่ของมันที่
เรียกว่า general circulation model  
 รูปแบบการหมุนเวียนทั่วไปแบบแรกเสนอโดย Hadley ในปี 1735 ประกอบด้วย cell 
เดียวในแต่ละซีกโลกคล้ายกับที่แสดงในรูป 20.4 มีข้อคัดค้านทางวิทยาศาสตร์จ านวนหนึ่งต่อการ
หมุนเวียนแบบนี้ และไม่ต้องกันกับข่าวผลการตรวจที่ได้รับในปัจจุบัน 

 
รูป 20.4 Meridional Cross-section showing Hadley’s General Circulation 

 
รูปที่ 20.5 Three-cell Meridional Circulation Model 

ในปี 1928 การหมุนเวียนแบบสาม cell ในแต่ละซีกโลก  ได้รับการเสนอแนะโดย T. 
Bergeron นักอุตุนิยมวิทยาชาวสวีเดน และต่อมาได้รับการดัดแปลงโดย C.G. Rosslby ในปี 1947 
ซึ่งมีรูปร่างลักษณะโดยเฉลี่ยดังแสดงในรูป 20.5 
 แบบนี้มีเปรียบที่ว่าได้จัดเตรียมไว้ส าหรับ subsidence และสภาพลมสงบเหนือต าแหน่ง
เฉลี่ยของ sub-tropical high pressure belt  และได้อธิบายถึงการลอยขึ้นและสภาพลมฟ้าอากาศที่
มีเมฆและฝนในต าแหน่งเฉลี่ยของ  sub-polar low และ equatorial trough  
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 เมื่อยี่สิบปีที่ล่วงมาได้รับข้อมูลอากาศชั้นบนเพ่ิมข้ึน  ท าให้นักอุตุนิยมวิทยาจ าเป็นต้องท าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นแบบสาม cell เช่นในปี 1952 E. Palmen ได้เสนอแนะว่า moan-
circulation charts มีแนวโน้มที่จะท าให้ลักษณะส าคัญยิ่งของการหมุนเวียนเรียบไป 
 รูป 20.6 แสดงการปรับปรุงแก้ไขการหมุนเวียนทาง meridian ในฤดูหนาวซึ่งเสนอแนะโดย 
palmen polar front jet stream กับ sub-tropical jet stream แสดงให้เห็นโดยกากบาทใน
วงกลม 

 
รูป 20.6 The Patmen Model Meridional Circulation in Winter 

Three Meridional cells หรือเขตในรูป 20.6 อาจบรรยายได้ดังต่อไปนี้ 
(ก) tropical cell คล้ายกับในรูป 20.5 
(ข) extratropical cell ( หรือ polar front cell ) 
(ค) เขตข้ัวโลกของ sub-polar low  
Tropical cell ตรงกันกับการบรรยายการหมุนเวียนในแถบร้อนของเราในบทที่ 19 
Extratropical cell สลับซับซ้อนยิ่งกว่า tropical cell ลักษณะที่อยู่ไม่เป็นที่ของ polar 

front ท าให้ภาพดูยุ่ง นอกจากนั้น mean cellular circulation ยังอ่อนใน tropical cell มาก 
 ส่วนที่ประของ polar front แสดงความสูงซึ่งความผิดแผกของ front มักจะอ่อนมาก ส่วน
หนึ่งเนื่องจากกระแสที่หลุดผ่าน meridian ซึ่งไปทางเหนือและใต้ข้ามละติจูดกลางที่ความสูงเหล่านี้ 
 โดยเฉพาะการผสมของ polar air เกิดขึ้นในส่วนล่างของ  polar front โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขณะที่มันเคลื่อนเข้าไปใน sub-tropics กรรมวิธีที่น าไปสู่การสลายตัว polar fronts ที่เคลื่อนเข้าไป
ใน sub-tropical regions 
 จงสังเกตว่ากระแสที่แตกหลุดออกมาครั้งที่สาม  เกิดขึ้นในเขตระหว่าง polar tropopause 
กับ tropieal tropopause  อากาศจาก tropospherc  เข้าไปใน lower stratosphere โดยวิธีนี้ 

 กำรหมุนเวียนตำมเมอริเดียนไปทำงขั้วโลกของละติจูด 60  ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันนัก 
ปรากฏจากการตรวจว่า  การหมุนเวียนตามเมอริเดียนที่นี่อ่อนกว่าในละติจูดกลางและละติจูดต่ า  
อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ย กระแสที่ลอยขึ้นสามารถคาดได้ว่าจะเกิดในบริเวณใกล้เคียงกับ sub-polar 

low โดยตรงกับ convergence  ระดับต่ าในบริเวณใกล้เคียงกับละติจูด 60 
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 การทดลองบางอย่างได้กระท าต่อปัญหาของการหมุนเวียนทั่วไป  แบบ “dishpan” ใช้
ภาชนะกลมประกอบด้วยชั้นตื้น ๆ ของน้ า  ให้ความร้อนที่ขอบและท าให้เย็นตรงกลาง เริ่มท าให้หมุน 
การหมุนเวียนสามารถตรวจได้โดยใช้หยดของสี การหมุนเวียนต่าง ๆ กันได้ถูกบันทึกตามความเร็ว
ของการหมุนของอ่าง  และแง่ปัญหาก็คล้ายกับท่ีตรวจได้ในบรรยากาศ 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง  ได้ใช้เครื่องค านวณอีเลคโทรนิคมาด าเนินการในจ านวนอันมหาศาลของการ
ค านวณที่ต้องการจะหาสถานะอนาคตของบรรยากาศจากสภาพที่รู้แล้วในเบื้องแรก  ยังจ าเป็นที่ต้อง
ใช้สมมติฐานที่ง่าย ๆ บางอย่าง  เกี่ยวกับกรรมวิธีที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการ
ไหลที่เหมือนสภาพเป็นจริงท าได้เป็นผลส าเร็จ และคาดหมายว่าในอนาคตจะสามารถได้รับภาพของ
การหมุนเวียนในรายละเอียดยิ่งขึ้น 
 ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่พร้อมกับการศึกษาเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการหามาได้ของข้อมูลที่ถูกต้อง
แน่นอนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ  และจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอยู่ทั่วโลก  องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกได้ด าเนินการเป็นขั้น ๆ   เพ่ือความส าเร็จในจุดประสงค์โดยวิถีทางของ World 
Weather Watch  

ปัญหำ 

1. ถ้อยค าต่อไปนี้หมายถึงอะไร 
(1) General circulation of the atmosphere 
(2) Sub-polar low 
(3) Sub-tropical high  
(4) Mean zonal winds  
(5) Semi-permanent anticyclones 

2. เขียนบทความสั้นเรื่อง jet streams 
3. เขียนไดอะแกรม  แสดงการหมุนเวียนทางเมอริเดียนในฤดูหนาวตามท่ีเสนอแนะ 

Palmen. 
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ภำคผนวก 
แสดงสัญลักษณ์อากาศที่ใช้ในแผนที่อุตุนิยมวิทยา 

 


